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บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 1 

ส่วนที ่1 
กำรประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ในปีน้ี บริษทัยงัคงขยายการลงทุนในดา้นการพฒันาพ้ืนท่ีขายทางดา้นอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน                 
ใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งยงัเนน้ไปในดา้นการลงทุนในกิจการอนัเก่ียวกบัสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับความตอ้ง           
การท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตของผูป้ระกอบการ 

ทั้งน้ีนอกจากการพฒันาแปลงท่ีดินขายแลว้ บริษทัยงัไดมี้การลงทุนในดา้นสาธารณูปโภคต่าง ๆอนัไดแ้ก่ 

โรงผลติน ำ้เพ่ืออุตสำหกรรม  โดยขยายการผลิตจาก 45,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เป็น 75,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนั  

โรงผลติไฟฟ้ำนวนคร  นวนคร ไดร่้วมทุนกบัทาง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากดั (มหาชน) สร้างโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 120 เมกกะวตัต์ ชนิด Co-Generation โดยสามารถผลิตไดท้ั้ งไฟฟ้า            
และไอน ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

โรงงำนให้เช่ำ  ท่ีโครงการนวนคร นครราชสีมา มีโครงการท่ีสร้างใหบ้ริษทัต่าง ๆ มาเช่าตามวตัถุประสงค ์ 
ตวัอยา่งการลงทุนเหล่าน้ี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายไดแ้ละความมัน่คง (เสถียรภาพ) ของรายไดใ้ห้แก่บริษทัใน
อนาคต 

นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญัในดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม ดงัเช่นการลงทุนทางดา้นบ าบดัน ้ าเสีย
ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัล่าสุด และสามารถเพ่ิมทั้งประสิทธิภาพและทั้งปริมาณในการบ าบดัน ้ าเสียจาก 25,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั รวมทั้งก าลงัศึกษาการ Reuse และ Recycle น ้ าเสียเพ่ือน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อีกดว้ย 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในขณะน้ีคือ การเตรียมตวัในการรับความเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่าง ๆ อนัจะเกิดจาก
การเปิดเขตการคา้เสรี ASEAN ท่ีจะเกิดข้ึนในปีถึง 2 ปีน้ี เพราะจะท าให้บทบาททางดา้นอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยเปล่ียนแปลงไปโดยจะมีการยา้ยฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัตน้ทุนทางดา้นแรงงาน
และศกัยภาพในการผลิตและขนส่งของแต่ละประเทศมากข้ึน 

ลกัษณะทางกายภาพและศกัยภาพของไทยเราคงจะกลายเป็นประเทศท่ีเป็นลกัษณะ Final Assembly มากข้ึน 
กล่าวคือการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ อาจมาจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคส่งมาประกอบท่ีไทย และส่งออกจากเราเป็น 
Centralize Logistic รวมทั้งประเทศไทยน่าจะเน้นการผลิตในเทคโนโลยีระดบัสูงมากข้ึน ดงันั้นบริษทัคงตอ้ง
เตรียมตวัใหพ้ร้อมเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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ประวตัคิวำมเป็นมำและกำรเปลีย่นแปลงพฒันำทีส่ ำคญั 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ได้จดัตั้ งเร่ิมธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2514 โดยมีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร  จังหวดัปทุมธานี เป็นแห่งแรก เพ่ือด าเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีโครงการเร่ิมตน้ประมาณ 5,000 ไร่ และมีส านกังานจดัการทรัพยสิ์น
ส่วนพระองคแ์ละครอบครัวจารุศรเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ต่อมาในปี 2534 บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) ได้เขา้มาถือหุ้นในบริษทัฯในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ โดยซ้ือหุ้นจาก
ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์บรรษทัพฒันาการแห่งเครือจกัรภพ และบริษทั เอลเดอร์ ไฟแนนซ์ เอเชีย ลิมิ
เตด็ ท าใหก้ลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ  ในปี 2539 บริษทัฯไดจ้ดัซ้ือท่ีดินบริเวณตอนเหนือของโครงการจ านวน 
208 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นสถานก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียแห่งใหม่ให้สามารถรองรับการบ าบดัน ้ าเสียภายในโครงการและ
พฒันาเพ่ือขาย  ต่อมาในปี 2545 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน และเม่ือตน้ปี 2546 ไดจ้ดัซ้ือ
ท่ีดินบริเวณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโครงการจ านวน 137 ไร่ เพ่ือพฒันาเป็นเขตปลอดอากร (Free-Zone – FZ)  
ต่อมาในปี 2547 บริษทัไดมี้การเพ่ิมทุนและจ าหน่ายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและน าบริษทัฯเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ปี 2548 บริษทัฯไดข้ยายการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายไดแ้หล่ง
ใหม่ โดยบริษทัฯได้จดัซ้ือท่ีดิน 1,903 ไร่ เพ่ือลงทุนพฒันาเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ท่ีอ าเภอสูงเนิน 
จงัหวดันครราชสีมา ภายใตช่ื้อ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)”   ซ่ึงภายในจงัหวดันครราชสีมา มี
กลุ่มผูป้ระกอบการ ตลอดจนนกัลงทุนสนใจมาลงทุนมากท่ีสุดในภาคอีสาน การลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดา้น
อิเล็กทรอนิกส์  ช้ินส่วนโลหะ  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง เน่ืองจากมีปัจจยัในการดึงดูดการลงทุน ตลอดจนท าเล
ท่ีตั้งมีศกัยภาพของพ้ืนท่ีอยู่ศูนยก์ลางของภาคอีสาน ท าให้ไดเ้ปรียบในดา้น การขนส่งทางรถยนต ์ทัว่ภาคอีสานและ
ภาคอ่ืนๆ ทั้งยงัสามารถเปิดช่องทางสู่ EASTERN SEA BOARD และประตูสู่อินโดจีนในอนาคตจะสามารถเช่ือมต่อถึง
ท่าเรือดานงัของประเทศเวยีดนามได ้จึงท าใหเ้กิดการลงทุนจากต่างชาติอยา่งต่อเน่ือง  

 
 พฒันำกำรทีส่ ำคญัทีผ่่ำนมำ 

1. เร่ืองการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุน้สามญั (NNCL-W1) 

ปี 2548 เดือน เมษายน : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2548 มีมติให้ออกเสนอขายและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (NNCL-W1) อาย ุ5 ปี จ านวน 48,419,700 หน่วย ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
ในอตัรา 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ และมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 48,419,700 หุน้ 

ปี 2548 เดือน มิถุนายน :  บริษทัฯไดล้ดราคาพาร์จาก 10 บาทต่อหุน้  เหลือ 1 บาทต่อหุน้ 

2.   เร่ืองการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุน้สามญั (NNCL-W2) 

ปี 2553 เดือน ธนัวาคม :  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 มีมติให้ออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 (NNCL-W2) อาย ุ5 ปี จ านวน 725,002,751 หน่วย  ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเดิม ในอตัรา 2 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  
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ปี 2553 เดือน ธันวาคม : บริษทัฯ ไดอ้อกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 
ให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP-W1) จ านวน 72,000,000 หน่วย ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ      
1 บาท อายุ 1 ปี มีก าหนดการใชสิ้ทธิ 4 คร้ัง วนัสุดทา้ยของเดือนมีนาคม, มิถุนายน กันยายน และสุดทา้ยวนัท่ี             
29 ธนัวาคม 2554 

ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ไดค้รบอายุ 1 ปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2554 โดยมีผูม้าใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ จ านวนทั้งส้ิน 70,915,000 หน่วย จ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 70,915,000 หุ้น คงเหลือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ แปลงสภาพจ านวน 1,085,000 หน่วย โดยมีจ านวนหุ้นสามญั
รองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ 1,085,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการยกเลิกไปแลว้ 

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  NNCL-W2  อาย ุ5 ปี มีรายละเอียดดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 31 มีนาคม  2554   จ านวนใชสิ้ทธิ     27,000  หน่วย 
คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554  จ านวนใชสิ้ทธิ     10,000  หน่วย 
คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 30 กนัยายน 2554   จ านวนใชสิ้ทธิ    405,000  หน่วย 
คร้ังท่ี 4  วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554  จ านวนใชสิ้ทธิ               0  หน่วย 

รวมใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-4 ในปี 2554  จ านวนใชสิ้ทธิ 442,000 หน่วย  จ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ
ทั้ งส้ิน 442,000 หุ้น คงเหลือจ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ  724,560,751 หน่วย ท าให้บริษทัฯมีทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้เพ่ิมเป็น 1,521,412,530 บาท (วนัท่ี 10 มกราคม 2555)และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน 

คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 30  มีนาคม 2555  จ านวนใชสิ้ทธิ     0  หน่วย 

คร้ังท่ี 6  วนัท่ี 29 มิถุนายน 2555  จ านวนใชสิ้ทธิ   0  หน่วย 
คร้ังท่ี 7  วนัท่ี 28 กนัยายน 2555  จ านวนใชสิ้ทธิ     100,000  หน่วย 
คร้ังท่ี 8  วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555  จ านวนใชสิ้ทธิ  1,204,500  หน่วย  

รวมใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5-8 ในปี 2555  จ านวนใชสิ้ทธิ 1,304,500 หน่วย  จ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธ์ิ
ทั้งส้ิน 1,304,000 หุ้น คงเหลือจ านวนหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิ     723,256,251 หน่วยหน่วย  ท าให้บริษทัฯ         
มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เพ่ิมเป็น 1,522,717,030 บาท (วนัท่ี 10 มกราคม 2556) 

 คร้ังท่ี 9   วนัท่ี 29 มีนาคม 2556  จ านวนใชสิ้ทธิ 19,213,200  หน่วย 
 คร้ังท่ี 10  วนัท่ี 28 มิถุนายน 2556  จ านวนใชสิ้ทธิ     690,000  หน่วย 
 คร้ังท่ี 11  วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  จ านวนใชสิ้ทธิ  2,703,500  หน่วย 
 คร้ังท่ี 12  วนัท่ี  27 ธนัวาคม 2556  จ านวนใชสิ้ทธิ     460,800  หน่วย 

รวมใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 9-12 ในปี 2556   จ านวนใชสิ้ทธิ 23,067,500 หน่วย  จ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิทั้งส้ิน 23,067,500 หุ้น คงเหลือจ านวนหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิ     700,188,751 หน่วย  ท าให้บริษทัฯ            
มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เพ่ิมเป็น 1,545,784,530 บาท (วนัท่ี 8 มกราคม 2557) 
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3. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

ปี 2552 :  บริษทัฯ ไดร่้วมพนัธมิตรทางธุรกิจในโครงการโรงไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก กบั บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี         
โฮลด้ิง  จ ากดั (มหาชน)  และ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2553 :  เดือนมกราคม  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง “ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั” (NNEG) 

ปี 2554 :  เดือนพฤษภาคม บริษทัฯ ไดล้งนามปี 2553 :  เดือนธนัวาคม โครงการโรงไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษทั 
ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) ไดผ้่านการคดัเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“ กฟผ ” ) จ านวน 1 
โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 122 เมกะวตัต์ และมีก าลงัผลิตไอน ้ า 15 ตนัต่อชัว่โมง มีลูกคา้ตามสัญญาคือ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดั
ปทุมธานี โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2559  

สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) เพ่ือเขา้ร่วมลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) กบั 
บริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) และ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั(มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 30 
และ 40 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 2,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 120,600,000 ลา้นบาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 402,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากปอและพลาสติก และปัจจุบนัถือหุน้อยูใ่นบริษทัจ านวน 355,950,000  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 23.39 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่
อยา่งใด มีเพียงเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหรือสนบัสนุนดา้นการ
ให้บริการแก่ผูพ้กัอาศยัและ  ผูป้ระกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทั โดยมีรายละเอียดการด าเนิน
ธุรกิจดงัน้ี  

 
บริษทั นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ด จ ากดั  
ก่อตั้ งในเดือนตุลาคม 2544 ด าเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีของโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 6.3 ลา้นบาท  โดย ณ ส้ินปี 2545 บริษทัถือหุ้นอยูร้่อย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ แต่ในเดือนมีนาคม 2546 บริษทัไดต้ดัสินใจขายเงินลงทุนของบริษทั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด จ ากดั จ านวน 40,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ให้แก่
บุคคลภายนอกในขณะนั้น เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด อีกทั้งบริษทัไม่มีความ
ช านาญในการด าเนินธุรกิจดงักล่าวเพียงพอ ท าใหปั้จจุบนับริษทัคงเหลือการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพียงร้อยละ 15.08 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 5 

บริษทั ซูมิโช โกลบอลโลจสิติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (เดมิ บริษทั นวนคร ดสิตริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากดั) 
ก่อตั้งในปี 2532 เพ่ือด าเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการคลงัสินคา้ใหแ้ก่บริษทัต่างๆ ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 180.00 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 1.71 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   
 
บริษทั ผลติไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG) เป็นโรงไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP) ท่ีใชก้ระบวนการผลิต
ไฟฟ้าและไอน ้ า โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 122 เมกะวตัต ์ และมีก าลงัการ
ผลิตไอน ้ า 15 ตนัต่อชัว่โมง มีลูกคา้ตามสญัญาคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม
ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี โดยคาดวา่โครงการจะสามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 
2559 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 402,000,000 ลา้นบาท  โดยบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 29.99 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 120.6 ลา้นบาท 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 
โครงสร้ำงรำยได้  
 

โครงสร้างรายไดร้วมของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2554 – 2556 สามารถแยกตามลกัษณะการ
ด าเนินงานไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอยีด 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 289.73 21.09 566.90 49.32 497.55 51.75 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร
ปทุมธานี 

0 
 

-  158.77 13.81 264.64 27.52 

- รายไดจ้าการขายท่ีดินเขตปลอดอากร 57.12 4.16 - - - - 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตพรีเม่ียมโซน 144.96 10.55 180.94 15.74 98.96 10.29 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร 
(โคราช) 

85.06 6.19 227.19 19.76 133.95 13.93 

- รายไดจ้ากการขายอาคารพกัอาศยั 2.58 0.19     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 462.46 33.66 405.14 35.24 429.16 44.64 
รายไดจ้ากค่าเช่า* 16.96 1.23 21.02 1.83 17.46 1.82 
รายไดอ่ื้น ** 604.85 44.02 156.45 13.61 17.28 1.80 

รำยได้รวม 1373.99 100.00 156.45 100.00 961.45 100.00 

 
หมายเหต ุ : รายไดห้ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายท่ีดินเฉล่ียประมาณร้อยละ 38.86 ของรายไดร้วม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเฉล่ียประมาณร้อยละ 37.21 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้นเฉล่ียอยูป่ระมาณร้อย
ละ 22.34 ของรายไดร้วม 

  * รายไดค้่าเช่า คือรายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินและสถานท่ี 
  ** รายไดอ่ื้น = ดอกเบ้ียรับ รายไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าฯ   
        ปี 2555 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย เงินชดเชยจากประกนัภยั 143.66 ลา้นบาท ฯลฯ 
   ปี 2556 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย เงินชดเชยประกนัภยั 70.00 ลา้นบาท ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน 363.43 ลา้นบาท ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน 146.89 ลา้นบาท  รายไดเ้งินอดุหนุน
จากรัฐบาล 7.88 ลา้นบาท ฯลฯ 
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นโยบายการรับรู้รายได้  

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18  
เร่ืองรายได ้ ท่ีผา่นมา บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โดยวธีิอตัราส่วนค่า
งวดท่ีถึงก าหนดช าระ ดงันั้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัเปล่ียนนโยบายการบญัชีจากการรับรู้ตามวธีิอตัราส่วน
ค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ เป็นวธีิรับรู้เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิตามสญัญา โดยปรับยอ้นหลงัในงบการเงิน 2553 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินแลว้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

อน่ึง ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินไม่แน่นอน เน่ืองจากถา้ในปีใดท่ีบริษทัสามารถขาย
ท่ีดินเป็นแปลงใหญ่หรือในปีท่ีมีการรับช าระเงินค่าท่ีดินตามสญัญาการขายท่ีดินจ านวนมากก็จะท าใหปี้นั้นมีการรับรู้
รายไดจ้ากการขายท่ีดินเพ่ิมสูงข้ึนกวา่ปกติ  นอกจากน้ี ในการตดัสินใจจดัซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างโรงงานของนกัลงทุน
ส่วนใหญ่จะใชร้ะยะเวลานานเน่ืองจากการลงทุนในแต่ละคร้ังจะใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก บริษทัจึงไม่สามารถ
คาดการณ์หรือประมาณการรายไดจ้ากการขายท่ีดินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ และอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของบริษทัได ้  กล่าวคือ ถา้ในปีใดบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินสูงบริษทัก็จะมีก าไรจากการ
ด าเนินงานเป็นจ านวนมาก  แตใ่นกรณีกลบักนัถา้ปีใดบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินต ่าก็จะส่งผลใหบ้ริษทัมี
ก าไรลดลงตามไปดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ร่งปรับปรุงทีมงานขายของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพในการท า
การตลาดมากยิง่ข้ึน รวมทั้งบริษทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายการตลาดจดัท าประมาณการรายไดแ้ละเป้าหมายในการขายท่ีดินใน
แต่ละปี ซ่ึงในกรณีท่ีสามารถท าไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้ริษทัจะจ่ายคอมมิชชัน่ในอตัราพิเศษเพ่ือเป็นการจูงใจใน
การท างานของฝ่ายขายใหม้ากข้ึน อีกทั้งในอนาคตบริษทัจะมีแหล่งรายไดใ้หม่จากการขายท่ีดินในโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ซ่ึงจากเหตุผลตา่งๆ ดงักล่าวอาจจะช่วยลดความไม่แน่นอนของรายได้
จากการขายท่ีดินของบริษทัไดบ้างส่วน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 8 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   
 

การพฒันาทีด่นิเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ขาย 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมด าเนินธุรกิจดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นโครงการ
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เม่ือปี 2514 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาจดัสรรท่ีดินในโครงการ
ใหมี้ลกัษณะเป็นเม่ืองบริวารของกรุงเทพฯ ใหเ้ป็นสดัส่วนตามผงัเมืองท่ีถูกตอ้ง เพ่ือเป็นการรองรับตาม
นโยบายของทางราชการและเพ่ือเป็นชุมชนท่ีสมบูรณ์แบบในตวัเองอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีโครงการของ
บริษทัเป็นโครงการเอกชนท่ีไม่ไดร่้วมด าเนินงานกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แต่
ด าเนินงานตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดมี้การ
จดัสรรท่ีดิน แบ่งตามประเภทการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินไดด้งัน้ี  

- เขตอุตสาหกรรม หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือกลุ่ม
อุตสาหกรรมเบา ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อิเลค็ทรอนิคส์ อะไหล่ยาน
ยนต ์ การผลิตอญัมณี เคร่ืองประดบัหรือส่ิงประดิษฐท่ี์มีค่า ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและ
คลงัสินคา้ เป็นตน้ 

- เขตท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เช่น หอพกั แฟลต คอนโดมิเนียม และ 
บา้นท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

- เขตพาณิชยกรรม หมายถึง พ้ืนทีส าหรับประกอบการพาณิชยกรรม หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับ
ประกอบการพาณิชยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ โรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย ์
และร้านคา้ทัว่ไป เพ่ือรับรองและใหบ้ริการแก่พนกังานท่ีท างานและผูอ้ยูอ่าศยั ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับสาธารณูปโภค ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไป ระบบโทรศพัท ์ถนน ราง
ระบายน ้ าฝน สถานีอนามยั สนามกีฬา สวนหยอ่ม ทะเลสาบ และสนามเด็กเล่น เป็นตน้ 

เขตอุตสาหกรรมนวนครนวนคร (ปทุมธานี) 
  1.  เขตอุตสำหกรรมนวนครนวนคร (ปทุมธำนี) 

ปัจจุบนัโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร(ปทุมธานี) มีพ้ืนท่ีโครงการทั้งส้ินประมาณ 
6,485 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทัว่ไปประมาณ 4,148 ไร่ และยงัคงมีพ้ืนท่ีขายคงเหลือทั้งส้ินประมาณ 
297 ไร่ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาพ้ืนท่ีขายอยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งยงัไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการของโครงการ
เขตอุตสาหกรรมนวนคร ใหมี้ประสิทธิภาพจนเป็นท่ียอมรับแก่นกัลงทุน และไดรั้บการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2008 ในดา้นการพฒันาท่ีดินและการใหบ้ริการระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) และ
ส านกังานคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการรับรองระบบงาน (NAC) ในปี 2545 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจเขา้มาลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ใหก้บันกัลงทุนได้
อีกทางหน่ึงดว้ย 

 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 9 

1.1  กำรแบ่งเขตพื้นทีใ่นเขตอุตหสำกรรม นวนคร (ปทุมธำนี) 
1) เขตอตุสาหกรรม 
บริษทัฯมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุตสาหกรรมทัว่ไปประมาณ 4,148 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ี

ทั้งหมด (ปัจจุบนัมีโรงงานตั้งในพ้ืนท่ีกวา่ 189 โรงงาน) และมีพ้ืนท่ีขายคงเหลือทั้งส่วนอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมอีกประมาณ 297ไร่ 

2) เขตพาณิชยกรรมและทีอ่ยู่อาศัย 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเป็นเขตพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั   บนพ้ืนท่ีประมาณ 

641ไร่ หรือประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด (ปัจจุบนัมีผูอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีประมาณ 5,000 ครัวเรือน) 
และมีพ้ืนท่ีขายคงเหลือประมาณ 134 ไร่ 

3) เขตปลอดอากร  
บริษทัฯ ไดจ้ดัแบ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 137 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดซ่ึงอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการ ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาลงทุนในเขตปลอดอากรจะไดรั้บสิทธิพเิศษทาง
ภาษีตามกฎหมายทุกประการ ซ่ึงปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวไดข้ายหมดและปิดเฟสเรียบร้อยแลว้ 

4) เขตระบบสาธารณูปโภคและพืน้ทีสี่เขียว 
เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,279 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด  

สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซ้ือทีด่นิภายในโครงการเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี
 

1.2  สิทธิและประโยชน์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เขต 1 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5097 (2) / 2555 

วนัท่ีอนุมติั  :  14  ตุลาคม 2555    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  14  ธนัวาคม  2555 
ระยะเวลาของสิทธิ :   ตุลาคม 2555 ถึง ตุลาคม 2562   
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 
 

  เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ กิจการผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ประเภท 
7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน  

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด   ตุลาคม 2562 
2.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งน าเขา้มาภายใน

วนัท่ี  14  มิถุนายน 2558 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 10 

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5170 (2) / 2556 

วนัท่ีอนุมติั  :   17 มิถุนายน 2556  
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :     21  สิงหาคม  2556 
ระยะเวลาของสิทธิ :   มิถุนายน 2556 ถึง มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8 ปี 

  เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.8 กิจการพฒันาพ้ืนท่ี
ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟกูารลงทุนหลงัจากวกิฤตอุทกภยั 

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด   มิถุนายน 2564  
2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  จะตอ้งน าเขา้มาภายใน

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
1.  ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1,508 ลา้นบาท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งด าเนินการตามสาระส าคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง ขนาดของกิจการ จะตอ้งมี

พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม 3,130 ไร่ 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการ    
5. ตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผา่น

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้ านกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี    

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5171 (2) / 2556 

วนัท่ีอนุมติั  :  17  มิถุนายน  2556     
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  21  สิงหาคม  2556 
ระยะเวลาของสิทธิ :   มิถุนายน 2556 ถึง มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 

 
เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ประเภท 7.1 กิจการ

สาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 11 

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด   มิถุนายน 2564  
2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งน าเขา้มาภายใน
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
1. ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเต็มมูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1,508 ลา้นบาท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งด าเนินการตามสาระส าคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง การผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม  

มีก าลงัการผลิตปีละประมาณ 16,425,000 ลูกบาศกเ์มตร 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบั 

แต่วนัท่ีเปิดด าเนินการ    
5. ตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผา่น 

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้ านกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบ 
ระยะเวลาบญัชี    

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5172 (2) / 2556 

วนัท่ีอนุมติั  :    27 พฤษภาคม 2556  
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  21  สิงหาคม  2556 
ระยะเวลาของสิทธิ :   พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 

   เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ บริการบ าบดัน ้ าเสีย ประเภท 7.26 กิจการบริการ
บ าบดัน ้ าเสีย ก าจดัหรือขนถ่ายขยะกากอุตสาหกรรม หรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน ์

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด   พฤษภาคม 2564 
2.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการ 

 ส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งน าเขา้มา

ภายในวนัท่ี  21 กมุภาพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 

 ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเต็มมูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1,508 ลา้นบาท 
1. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
2. ตอ้งด าเนินการตามสาระส าคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง การบริการบ าบดัน ้ าเสีย มี

ก าลงัผลิตบริการบ าบดัน ้ าเสียปีละประมาณ 7,300,000 ลูกบาศกเ์มตร 
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3. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000  หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการ    

4. ตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้ านกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชี 

ใหค้  าปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการออกหนงัสือยนิยอมรับน ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใชป้ระกอบการ
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
 

1.3  เขตปลอดอำกร (ปทุมธำนี)  
   พ้ืนท่ีในเขตโครงการปลอดอากร (ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามประกาศกรมศุลกากร) 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพือ่น าเขา้ในเขตปลอด
อากรในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1.1 ของท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ รวมทั้งส่วนประกอบของ

ดงักล่าวท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

1.2 ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใชใ้นการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
2. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ ท่ีน าเขา้มาผลิตเพ่ือการส่งออก 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาออก ส าหรับของท่ีปลอดไปจากเขตปลอดอากร เพ่ือการส่งออก 
4. ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. ไดรั้บยกเวน้ภาษีสรรพสามิต 
6. ไม่ก าหนดอตัราส่วนหรือปริมาณและระยะเวลาในการส่งออก 

 
2.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

2.1  ระบบถนนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี
ถนนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร แบ่งได1้1 ขนาดความกวา้งของเขตทาง
ตั้งแต่ 9.00 เมตร ถึง 32.00 เมตร โดยเช่ือมกบัโครงข่ายและมีทางเขา้-ออก เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ติดถนนพหลโยธิน กม.ท่ี46 ถนนโดยทัว่ไปมีทั้งผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์
ติดคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหลก็ ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการซ่อมแซมถนนภายในโครงการ
ท่ีช ารุดหลงัจากเกิดเหตุอุทกภยัท าใหเ้กิดน ้ าท่วมทั้งโครงการ โดยท าการซ่อมแซมถนนแบบปู
ยางแอสฟัลทฯ์ ทบัผิวจราจรเดิม และแบบขดุแก ้Soft พร้อมเทคอนกรีต และปูยางแอสฟัลทฯ์ 
ตามรายการ คือ 
 1. งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็จ านวน 15 สาย คือ ถนนนวนคร 1, 3, 5, 5/1, 
5/3, 5/4, 5/6, 5/7, 7, 8, 9, 12, 16, 20 และ 24 (รวมพ้ืนท่ี 25,961.50 ตร.ม.) 
 2. งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต จ านวน 14 สาย คือ ถนน 4, 4/1, 5, 5/2, 8, 11, 
13, 15, 16, 17 และ 19, 20, 22 และ 14 (รวมพ้ืนท่ี 43,783 ตร.ม.) ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 
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    3.  งานก่อสร้างลานจอดรถ เพ่ือรองรับรถบสัและรถบรรทุกท่ีจะมารับส่งพนกังานและ 
   สินคา้ จ านวน 3 ลาน โดยท าการบดอดัลูกรังและหินคลุก ตามล าดบั 

ลานท่ี 1 พ้ืนท่ี 17,900 ตร.ม. (ลงลกูรัง+หินคลุก) 
ลานท่ี 2 พ้ืนท่ี 27,000 ตร.ม. (ลงเฉพาะชั้นลูกรัง หนา 0.15 ม.) 
ลานท่ี 3 พ้ืนท่ี 10,340 ตร.ม. (ลงเฉพาะชั้นสูงหนา 0.15 ม.) 

 4. งานก่อสร้างสะพานขา้มคลอง เพ่ือส่งเสริมการขายท่ีดินใหแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้า บริเวณ 
 โครงการพรีเม่ียมโซน เช่ือมทางเขา้กบัแปลงขายโรงผลิตไฟฟ้า (การด าเนินการเสร็จเรียบร้อย) 

   5.  งานก่อสร้างโครงการพรีเม่ียมโซนส่วนท่ี 1 ไดด้ าเนินการก่อสร้างตามบริเวณระบบ 
   สาธารณูปโภค เช่น งานประปา, ท่อน ้ าเสีย, รางระบายน ้ าฝน, งานขยายเขตไฟฟ้า (ด าเนินการ 
   เสร็จเรียบร้อย) 
    6.  งานก่อสร้างสะพานต่างระดบั บริเวณถนนนวนคร 5 (ทางออก) เขา้สู่กรุงเทพฯ บริเวณ กม. 

ท่ี 46.7 เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นการจราจรใหแ้ก่ลูกคา้ภายในโครงการฯ และผูใ้ชถ้นนพหลโยธิน 
 
2.2   ระบบระบายน ้าฝนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี
 
1)  ระบบระบายน ้ าฝนโดยทัว่ไปเป็นรางระบายน ้ าคอนกรีต แบบ V-DRAIN และ U-DRAIN 
ตลอดสองขา้งถนน ท าหนา้ท่ีรองรับน ้ าฝนเพ่ือระบายน ้ าลงสู่คลองภายในโครงการ ซ่ึงมีความ
ยาวโดยรวมประมาณ 45 กม. มีปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร เช่ือมกนัเป็น
โครงข่ายทัว่ทั้ งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซ่ึงในปี 2556 ได้ท าการลอกท า
ความสะอาดตลอดทั้ งปี และปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน ้ าใหม่ ความยาวประมาณ 18 
กิโลเมตร แบบ V-DRAIN และ U-DRAIN เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน ้ าและรองรับ
น ้ าฝนไดม้ากข้ึน 
2)  โครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันถาวรรอบโครงการ ความยาวประมาณ 20.6 กิโลเมตร 
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10 เดือน เร่ิมกมุภาพนัธ์ – พฤศจิกายน 2555 แต่ไดข้ยายระยะเวลา
ก่อสร้างเพ่ิมอีก 3 เดือน ธันวาคม – กุมภาพนัธ์ 2556 เพราะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
ก าแพงใหม่ และขอใชพ้ื้นท่ีของโรงงานบางส่วนในการก่อสร้างก าแพง ซ่ึงด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย 
3)  โครงสร้างของก าแพงโดยทัว่ไปเป็นแผ่น corrugated concrete sheet pile (CCSP) ขนาด
ความกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร ถึง 15.50 เมตร โดยท าการตอกใชร้ะบบสั่นสะเทือนเพ่ือ
ป้องกนัแผน่แตกหกั ตลอดทั้งแนวรอบโครงการ และจะเวน้ช่วงทางเขา้ – ออก ไวป้ระมาณ 11 
จุด โดยมีอุปกรณ์เสริมทางเขา้ – ออก เม่ือเหตุน ้ าท่วม คือ ชุดอุปกรณ์แผ่น STOP  LOG 
ป้องกนัน ้ า ส่วนถนน นวนคร 5 (ทางเขา้ – ออก) จะท าการยกระดบัถนนให้สูงข้ึนเท่ากบัระดบั
ก าแพง CCSP รอบโครงการ เม่ือน ้ าท่วมจะสามารถวิ่งออกไดป้กติ ส่วนดา้นในโครงการติด
ก าแพงจะก่อสร้างคนัดินพร้อมถนน สามารถวิง่ตรวจความปลอดภยัไดร้อบโครงการ (ผูรั้บจา้ง 
: บริษทั อิตาเลียนไทยฯ , ผูค้วบคุมงานและบริษทัท่ีปรึกษา : บริษทั ทีม คอนซลัติ้งฯ)   
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2.3  ระบบบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร  ไดด้ าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียโดย
การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนขยาย) แลว้เสร็จพร้อมเปิดใชง้านไดต้ั้งแต่เดือน เมษายน 
2552 เป็นตน้มา และไดด้ าเนินการขออนุญาตขยายโรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง ต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขอประกอบกิจการเรียบร้อย โดยจดัอยูใ่นประเภทโรงงานล าดบัท่ี 
101 เพ่ือรองรับการบ าบดัน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเขตชุมชนและการพาณิชย ์ มาท า
การบ าบัดน ้ าเสียให้ได้คุณภาพน ้ าท่ีดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน ้ าท้ิงของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลางปัจจุบันมี 4 หน่วยบ าบัด 
ประกอบด้วย  ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนเดิม) จ านวน 2 หน่วยบ าบดั เป็นระบบ  Activeted  
Sludge  แบบ  Conventional  Aeration ส่วนระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนขยาย) จ านวน 2 หน่วย
บ าบดั เป็นระบบ Activeted Sludge  แบบ Oxidation Ditch ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัท่ีทนัสมยัและ
มีประสิทธิภาพ โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนครจะท างานตลอด 24 ชั่วโมง จาก
เหตุการณ์มหาอุทกภยั เม่ือปลายปี 2554 ส่งผลให้ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางไดรั้บความ
เสียหาย ในปี 2555 บริษทัฯ ไดท้ าการวา่จา้ง บริษทัผูรั้บจา้ง (บ. ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั) 
ด าเนินการฟ้ืนฟรูะบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง โดยมีบริษทัท่ีปรึกษา (บ. ทีมคอนซลัติ้ง) เป็นผู ้
ควบคุมงาน โดยฟ้ืนฟู เฟสท่ี 1 ในส่วนของระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนเดิม) แลว้เสร็จ และเปิด
ใชง้าน ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2555 เฟสท่ี 2 ในส่วนของระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนขยาย) แลว้
เสร็จ และเปิดใชง้านไดต้ั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ท าให้ปัจจุบนัมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณ
น ้ าเสียไดสู้งสุดวนัละ  46,000  ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปัจจุบนัมีปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่ระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย วนัละ  21,254  ลูกบาศก์เมตร  หรือคิดเป็น  46.20 %  ของขีดความสามารถของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย  โดยผลการด าเนินงานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย นวนคร  ถือว่ามี
ประสิทธิภาพท่ีดีมาโดยตลอด  
 

คุณภาพน ้ าท้ิงเฉล่ียของระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 
   เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของกรมชลประทาน และกระทรวงอุตสาหกรรม 

ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ำ้ทิง้ ค่ำมำตรฐำน
กรม

ชลประทำน 

ค่ำมำตรฐำน
กระทรวง

อุตสำหกรรม 

2556 2555 2554 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 6.73 6.91 6.54 
Biochemical Oxygen Demand 
(BOD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 20 < 20 5 6 5 

Chemical Oxygen Demand (COD) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

- < 120 56 60 50 

Suspended Solids (SS) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 30 < 50 13 15 12 
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ในขณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจและเป็นการประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการ
บ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการก่อสร้างบ่อพกัน ้ าท้ิง 
(Polishing Pond) ส าหรับเป็นบ่อรองรับน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ส่วนกลางของบริษทัฯ โดยบ่อพกัน ้ าท้ิงน้ีจะมีลกัษณะเป็นบ่อดินระดับความลึก 2.50เมตร 
รองรับปริมาณน ้ าท้ิง 50,000 ลูกบาศก์ก์เมตร เพ่ือท าการปรับสภาพน ้ าท้ิงขั้นสุดท้ายก่อน
ระบายลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะภายนอกซ่ึงการปรับสภาพน ้ าท้ิงภายในบ่อพกัน ้ าท้ิงน้ีจะอาศยั 
กระบวนการตามธรรมชาติ โดยการตกตะกอนท่ียงัแขวนลอยในน ้ าท้ิงโดยอาศยักระบวนการ
ตกตะกอนตามกายภาพ และยงัเป็นการฆ่าเช้ือโรคบางชนิดดว้ยรังสี UV ท่ีตอ้งอาศยัแสงแดด
เป็นตวัช่วยก าจัดซ่ึงจะเป็นการประกันคุณภาพน ้ าท้ิงขั้นสุดท้ายก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะภายนอกโครงการต่อไปโดยถือเป็นมาตรการหน่ึงในการใส่ใจคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัไดด้ าเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring 
Systems) เพ่ือส่งสัญญาณคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองตลอด 24 ชม. ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด โดยจะส่งสัญญาณทั้งค่า BOD, COD กระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบบ าบดั และ 
Flow rate เพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบว่าระบบบ าบดัน ้ าเสียกลางนวนครมีการเปิดการ
ท างานตลอด 24 ชม. และคุณภาพน ้ าผา่นการบ าบดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

นอกจากน้ี  บริษทัฯยงัควบคุมคุณภาพน ้ าท้ิงของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการท่ีจะปล่อยลงสู่
ท่อรวบรวมน ้ าเสียไปยงัโรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้ า
ท้ิงตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ ในกรณีท่ีโรงานมีคุณภาพน ้ าเสียไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิงท่ี
ก าหนดไว ้  โรงงานดงักล่าวจะตอ้งท าการบ าบดัน ้ าเสียเบ้ืองตน้เพ่ือลดความสกปรกใหอ้ยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด  ก่อนระบายน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร ทั้งน้ี 
หากโรงงานอุตสาหกรรมใดปล่อยน ้ าเสียมีค่าใดค่าหน่ึงเกินกวา่มาตรฐานของบริษทัฯ        
บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าบ าบดัน ้ าเสียเพ่ิมข้ึนจากอตัราปกติ 2-6 เท่า ตามปริมาณความ
สกปรกของน ้ าเสียท่ีโรงงานอุตสาหกรรมระบายออกมา 

นอกเหนือจากการให้บริการบ าบัดน ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนภายในเขต
โครงการ บริษทัฯ ยงัให้บริการในส่วนของการเก็บตวัอย่างและทดสอบคุณภาพน ้ าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการโดยหอ้งปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์ของบริษทัฯ รวมถึงการ
บริการให้ค  าปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและการออกหนังสือยินยอมรับน ้ าเสียแก่โรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือใชป้ระกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่ ขออนุญาตขยายโรงงานหรือขอ
ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
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2.4  ระบบระบายน ้าเสียภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

ระบบระบายน ้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  เป็นระบบท่อปิด  และแยกออก
จากระบบระบายน ้ าฝนท่ีเป็นระบบเปิด (U-drain) ขนาดเส้นท่อระบายน ้ าเสีย  จะมีขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่  150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 และ 1,000  มิลลิเมตร  โดยสามารถ
ระบายน ้ าเสียและรองรับน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจากเขต
อุตสาหกรรม  ท่ีอยูอ่าศยั  และเขตพาณิชยกรรม  เป็นตน้  ระบบระบายน ้ าเสียจะประกอบไป
ดว้ย  บ่อพกัน ้ าเสีย และสถานีสูบน ้ าเสียย่อย  ก่อสร้างตามแนวท่อระบายน ้ าเสียท่ีมีอยู่รอบ
โครงการ จ านวน 51 สถานี  ท าหนา้ท่ีสูบระบายน ้ าเสียต่อไปยงัโรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง 
นวนคร 
 
อน่ึง ระบบระบายน ้ าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  ปทุมธานี จะเป็นระบบระบาย
น ้ าแบบท่อแยก (separate System) คือ เป็นระบบระบายน ้ าท่ีแยกระหว่างท่อระบายน ้ าฝน 
(Storm Sewer) ซ่ึงรับน ้ าฝนเพียงอยา่งเดียวแลว้ระบายลงสู่คลองสาธารณะภายในเขตโครงการ 
ส่วนท่อระบายน ้ าเสีย (Sanitary Sewer) จะท าหน้าท่ีในการรองรับน ้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชนและการพาณิชย ์เพ่ือส่งไปท าการบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง ดงันั้นจะเห็นได้
ว่าน ้ าฝนและน ้ าเสียจะไม่มีการไหลปะปนกัน อย่างไรก็ตามน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดน ้ าเสีย
ส่วนกลางของบริษทัจะระบายไปยงับ่อพกัน ้ าท้ิง (Polishing Pond) เพ่ือปรับสภาพน ้ าท้ิงขั้น
สุดทา้ยก่อนท าการสูบระบายน ้ าท้ิงลงแหล่งน ้ าสาธารณะภายนอกโครงการต่อไป ส่วนน ้ าฝนท่ี
ระบายลงสู่ระบบระบายน ้ าฝนภายในโครงการและไหลลงสู่คลองสาธารณะภายในโครงการ
โดยตรงจะท าการสูบระบายออกนอกโครงการเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นเพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม
ภายในเขตโครงการ แต่เน่ืองจากน ้ าฝนท่ีระบายลงสู่คลองสาธารณะภายในโครงการโดยตรง
เม่ือไหลลงสู่คลองแลว้จะมีน ้ าจากพ้ืนถนน และจากรางระบายน ้ าฝนไหลลงคลองดว้ย ท าให้
น ้ าคลองมีตะกอนและเศษหินดินทรายปะปนอยูแ่ละเม่ือบริษทัสูบน ้ าเพ่ือระบายออกสู่ภายนอก
โครงการการท าให้ตะกอนและเศษหินดินทรายปะปนไปด้วย ท าให้ค่า SS ในน ้ าคลอง
สาธารณะท่ีสูบระบายออกนอกโครงการอาจสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานของกรมชลประทานไดใ้น
บางคร้ังแต่อย่างไรก็ตามค่า SS ดงักล่าวจะไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในขณะท่ีน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางของบริษทั โดยปกติจะมีค่า 
SS จะอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมชลประทานมาโดยตลอด  
 
ในการน้ีบริษัทและกรมชลประทาน ได้ก าหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยได้ด าเนินการ
ก่อสร้างผนงัปะทะน ้ าและติดตั้งประตูระบายน ้ าบริเวณท่ีจะปล่อยน ้ าออกนอกโครงการเพ่ือพกั
น ้ าให้ตกตะกอนก่อนไหลลงสู่คลองชลประทานตามแบบท่ีกรมชลประทานก าหนด ซ่ึงได้
ด าเนินการแลว้เสร็จครบทั้ง 3 สถานี ไดแ้ก่ สถานีสูบน ้ าท่ี 1,2 และ 3 และบริษทัยงัไดขุ้ดลอก
คลองระบายน ้ าภายในโครงการเพ่ือพฒันาคุณภาพน ้ าใหดี้ข้ึนอีกทางหน่ึง ซ่ึงจากผลคุณภาพน ้ า
ท้ิงเฉล่ียของปี 2556 พบวา่ค่า SS อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกรมชลประทาน 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 17 

2.5  ระบบป้องกนัน ้าท่วมภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี มีระบบป้องกนัน ้ าท่วม ดงัน้ี 
1)  ก าแพงป้องกันน ้ า  :  ก าแพงป้องกันน ้ าท่วมรอบโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ มี
ความยาว 20.6 กิโลเมตร โครงสร้างของก าแพงโดยทัว่ไปเป็นแผ่น corrugated concrete sheet 
pile (CCSP) ขนาดความกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร ถึง 15.50 ม. โดยท าการตอกใชร้ะบบ
สั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัแผ่นแตกหัก ตลอดทั้งแนวรอบโครงการ และจะเวน้ช่วงเขา้-ออก ไว้
ประมาณ 11 จุด โดยมีอุปกรณ์เสริมทางเขา้-ออก เม่ือเหตุน ้ าท่วม คือ ชุดอุปกรณ์แผ่น STOP 
LOG ป้องกนัน ้ า ส่วนถนน นวนคร 5 (ทางเขา้-ออก) จะท าการยกระดบัถนนให้สูงข้ึนเท่ากบั
ระดบัก าแพง CCSP รอบโครงการ เม่ือน ้ าท่วมจะสามารถวิ่งเขา้ออกได้ปกติ ส่วนด้านใน
โครงการติดกบัก าแพงจะก่อสร้างคนัดินพร้อมถนน สามารถวิ่งตรวจความปลอดภยัไดร้อบ
โครงการ (ผูรั้บจา้ง : บริษทั อิตาเลียนไทยฯ, ผูค้วบคุมงานและบริษทัท่ีปรึกษา : บริษทั ทีม 
คอนซลัติ้งฯ) 
 
2)  คลองระบายน ้ าฝน  :  ภายในโครงการนวนคร  มีการขดุคลองเพ่ือรองรับน ้ าและกกัเก็บน ้ ามี 
ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  300  ไร่  คิดเป็นความจุปริมาณน ้ าได ้1,200,000  ลูกบาศก์เมตร  ในช่วง
ฤดูฝนจะสามารถรองรับปริมาณน ้ าฝนอยา่งเพียงพอและสูบระบายน ้ าออกนอกโครงการ  โดย
สถานีสูบน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมของโครงการ 

 
3)  สถานีสูบน ้ าป้องกนัน ้ าท่วม  :  ประกอบดว้ยสถานีสูบน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมดา้นทิศเหนือ  1  
สถานี  ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าขนาด 30 kw จ านวน 7 เคร่ือง และสถานีสูบน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมดา้น
ทิศใต ้ 2  สถานี  ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าขนาด 30 kw จ านวนทั้งส้ิน 10 เคร่ือง และสถานีสูบน ้ า
ป้องกนัน ้ าท่วมของโครงการพรีเม่ียมโซนอีก 1 สถานี ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าขนาด 45 kw จ านวน 
3 เคร่ือง รวมมีเคร่ืองสูบน ้ าทั้ งหมด 20 เคร่ือง มีความสามารถในการสูบระบายน ้ าทั้ งหมด 
542,400 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เพียงพอท่ีจะระบายน ้ าฝนออกนอกโครงการ  

 
4)  สถานีสูบน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมชัว่คราว  : นอกจากน้ีในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ไดจ้ดัเตรียมเคร่ืองสูบน ้ าส ารองติดตั้งให้สถานีสูบน ้ าป้องกนัน ้ า
ท่วมชัว่คราวดา้นทิศตะวนัตกของโครงการจ านวน 2 สถานีประกอบดว้ย 

1. ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าชนิด Submersible pump ขนาด 15 KW จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธิภาพ
เคร่ืองสูบน ้ า 480 ลบ.ม.ต่อ ชม. หรือ ประสิทธิภาพการสูบน ้ า 34,560 ลบ.ม./วนั 
2. ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าชนิดเคร่ืองยนตดี์เซล ท่อสูบน ้ าขนาด 12 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง 
ประสิทธิภาพการสูบน ้ า 1,800 ลบ.ม. ต่อ ชม. ต่อเคร่ือง หรือ ประสิทธิภาพการสูบน ้ า รวม 
129,600 ลบ.ม./วนั  

รวมประสิทธิภาพการสูบระบายน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมได ้706,560 ลบ.ม.  ต่อวนั 
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2.6  ระบบน ้าเพือ่อตุสาหกรรมภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

โรงผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 บนเน้ือท่ีประมาณ 39 
ไร่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี  น ้ าจากส่วนน้ีเป็นน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมท่ี
จ าหน่ายให้กบัเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเท่านั้น  โดยน าน ้ าจากแม่น ้ าเจา้พระยา ส่งผ่านท่อส่ง
น ้ าดิบ HDPE ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 900 มิลลิเมตร เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มายงั
โรงผลิตน ้ าฯ ท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี เพ่ือผ่านกระบวนการ
ผลิตน ้ าโดยผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นระบบผลิตน ้ าฯ ใหไ้ดน้ ้ าท่ีสะอาดและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มอก. ซ่ึงโรงผลิตน ้ าฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของน ้ าด้วยเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในหอ้ง Lab ภายในโรงผลิตน ้ าฯ เป็นประจ าทุก 3 ชัว่โมง 

 
คุณภำพน ำ้จำกโรงผลติน ำ้ฯ 

ดชันีคุณภำพน ำ้
เดือน/ปี 

pH 
(มำตรฐำน 6.5-8.5) 

Corlor 
(มำตรฐำน < 5) 

Plt-Cblt 
Taste Odor 

Turbidity 
(มำตรฐำน < 5 )  

NTU 

ม.ค.-56 7.78 4.02 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.64 

ก.พ.-56 8.00 2.23 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.73 

ม.ีค.-56 7.83 <0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.26 

เม.ย.-56 7.98 1.58 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.53 

พ.ค.-56 8.20 0.35 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.20 

ม.ิย.-56 8.14 1.80 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.18 

ก.ค.-56 7.52 2.79 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.61 

ส.ค.-56 8.05 3.34 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.87 

ก.ย.-56 7.76 3.33 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.39 

ต.ค.-56 7.71 3.24 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.32 

พ.ย.-56 8.21 0.86 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.81 

ธ.ค.-56 7.68 4.76 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.27 
 

   2.7  คณุภาพน ้าจากโรงผลติน ้า ระบบน ้าประปาภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร ปทุมธาน ี

 
น ้ าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค บริษทั นวนครฯ ไดท้ าสัญญาซ้ือขายกบัการประปาฯ 
เ พ่ือจ าหน่ายน ้ าประปาให้กับเขตท่ีอยู่อาศัย และพาณิชยกรรม ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานีโดยท่อส่งน ้ าหลกัจากการประปาฯ เขา้มาทางถนนนวนครสาย 
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1 และ 5 และบริษทั นวนครฯ ไดว้างท่อต่อจากท่อของการประปาฯ เพ่ือส่งน ้ าไปยงัเขตท่ีอยู่
อาศยั และพาณิชยกรรม ต่อไป ระบบน ้ าประปาท่ีใหก้บัพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
บริษทัจดัหามาจาก 2 แหล่ง  

1) ใชน้ ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมท่ี บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัสร้างโรงผลิตน ้ าเพ่ือ 
อุตสาหกรรรมใหก้บัลูกคา้ โดยจะมีมาตรฐาน/คุณภาพน ้ าท่ีสูง และมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูล้งทุนปัจจุบนัสามารถผลิตน ้ าน ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรมไดว้นัละ 75,000 ล.บ.ม. 

2) จดัซ้ือน ้ าประปาจากการประปาภูมิภาค โดยต่อท่อภายในโครงการเขา้กบัท่อหลกัของ 
การประปาส่วนภูมิภาค 

ในปี 2556 ท่ีผา่นมาความตอ้งการในการใชน้ ้ าของลูกคา้เฉล่ียอยูท่ี่เดือนละ   1,185,449.33  
ลบ.ม. หรือเฉล่ียวนัละ  39,514.98  ลบ.ม. ซ่ึงคิดเป็น  52.68  %  ของก าลงัการผลิตน ้ า              
โรงผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรรม  มีความมัน่ใจวา่โรงผลิตน ้ าฯ  ยงัมีความสามารถรองรับการ
ขยายตวัและการลงทุนของโรงงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดแ้น่นอน 

โครงกำรลดน ำ้สูญเสียเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำนี)       

เน่ืองจากผลกระทบจากอุทกภยัในปลายปี 2554 ท าให้ระบบท่อจ่ายน ้ าให้กบัโรงงานต่างๆ 
ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) เกิดการช ารุดเสียหายมีการร่ัวไหลของน ้ า
เป็นจ านวนมาก  ซ่ึงโรงผลิตน ้ าฯ ไดส้ ารวจพบความเสียหายต่างๆ ดงัน้ี 
1.   ความเสียหายของระบบท่อส่งจ่ายภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) 
2.   ความเสียหายจากระบบมาตรวดัปริมาณน ้ าเขา้แต่ละโรงงาน บา้นท่ีอยูอ่าศยัและอาคาร 
      พาณิชยต์่างๆ 
  ความเสียหายดงักล่าวเป็นส่วนท่ีท าให้มีปริมาณน ้ าสูญเสียเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นโรงผลิต        

น ้ าฯ   ได้มีโครงการลดน ้ าสูญเสีย  โดยว่าจ้างบริษทั วอเตอร์คอนเซ็ปต์ จ ากัด ตามสัญญาเลขท่ี 
19/2556 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557  

  บริษัท วอเตอร์คอนเซ็ปต์ จ ากัด  เป็นผูช้  านาญการในเร่ืองการดูแลลดน ้ าสูญเสียและใน
ปัจจุบนัไดดู้แลใหก้บัการประปานครหลวง   

  สรุปผลการปฏิบติังานตามโครงการลดน ้ าสูญเสียดงัต่อไปน้ี 

งานส ารวจท่อประปา   คือการส ารวจระบบท่อประปาภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
(ปทุมธานี) เพ่ือหาจุดร่ัวต่างๆ โดยมีเคร่ืองมือในการส ารวจท่อร่ัวดงันี้ 

ล าดบั รายการ ยีห่อ้ รุ่น 

1 Leak Noise Correlator Primayer Euraka 2 

2 Ground Microphone Primayer Hykran 

3 Acoustic Rod Fuji 1.3 m. 

4 Globe Geophone Primayer Euraka 2 
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ล าดบั รายการ ยีห่อ้ รุ่น 

5 ชุดตรวจหาคลอลีนอิสระ (ผง/เมด็) Hach Test Kit CN-66 

6 Electronic Listening Stick Primayer Hykran 

7 Water Leak Detector Primayer Euraka 2 

8 Valve Box Locator C.Scope - 

9 เคร่ืองมือวดัคลอลีนแบบพกพา Hach - 

10 เคร่ืองมือวดัความขุ่นในน ้ าแบบพกพา Hach 2100Q 

 
งานซ่อมท่อประปา    จากการส ารวจพบท่อร่ัวและซ่อมแซมเรียบร้อย จ านวน 781 จุด  และมีการ
ด าเนินการติดตั้งหีบประตูน ้ า พร้อมเทแท่นปูน จ านวน  38  จุด 

งานมาตรน ้า   คือ การตรวจพบการหมดสภาพใช้งานของมาตรน ้ าและมาตรน ้ าไม่หมุน  โดย
แบ่งเป็น 2 เขต 

- เขตท่ีอยูอ่าศยั  ด าเนินการเปล่ียนมาตรน ้ าแลว้ จ านวน 936 ตวั  
- เขตอุตสาหกรรม  เปล่ียนมาตรน ้ าแลว้  จ านวน  12 ตวั 

รวมถึงงานลา้งมาตรน ้ า ด าเนินการถอดลา้งมาตรน ้ าแลว้ จ านวน 3,663 ตวั 
โดยรวมการด าเนินงานลดน ้ าสูญเสียสามารถลดจากเดิมก่อนเร่ิมโครงการฯ มีน ้ าสูญเสียอยู่ท่ี             
21.34 %  ลดลงเหลือ  17.15 %   แต่โครงการดงักล่าวยงัตอ้งมีการดูแลต่อไปอีก 6 เดือนจนกวา่จะ
ลดน ้ าสูญเสียใหไ้ดต้ามเป้าหมายคือ  15.34  %   ( 21.34 – 6 =  15.34 % )  (เฉล่ีย ยอ้นหลงั 6 เดือน) 

โครงการปรับปรุงระบบท่อภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) 

จากโครงการลดน ้ าสูญเสียท่ีด าเนินการอยูใ่นขณะน้ี   และเพ่ือให้ประสิทธิภาพในการแกไ้ข
ปัญหาลดน ้ า สูญเสียท่ีถาวร  ดังนั้ นการปรับปรุงระบบท่อน ้ าภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าระบบ DMA  (DISDRICT 
METERING AREA DESIGN) เข้ามาใช้ภายในระบบท่อน ้ าภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) ซ่ึงระบบ DMA เป็นการแบ่งโซนก าหนดทางเขา้ของน ้ า
และมีมาตรน ้ าวดัปริมาณการใช้น ้ าในแต่ละโซน  โดยมีประโยชน์ในการตรวจสอบการ
ร่ัวไหลของน ้ าในแต่ละโซนไดแ้ละยงัส่งผลให้สามารถก าหนดการจ่ายน ้ าจากโรงผลิตน ้ าฯ  
ในแต่ละวนัไม่ใหเ้กินความตอ้งการการใชน้ ้ าจนเกิดปัญหาแรงดนัภายในเสน้ท่อมากเกินไป 

2.8  ระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ปทุมธานี                  

เน่ืองจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร มีบา้นพกัอาศยั หอพกั ร้านคา้ และโรงงาน จึง
ตอ้งการระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีด าเนินการตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
ฉบบัท่ี 2 ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ ก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตราย ( Non – Hazardous Waste ) ท่ีเกิดจากส านกังาน บา้นพกัอาศยั 
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และโรงอาหารภายในบริเวณโรงงาน  ท่ีอยูภ่ายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
บริษทัไดม้อบหมายให ้  บริษทั เจ. รัฐกานต ์จ ากดั   เป็นผูด้  าเนินการจดัเก็บและน าไปก าจดั  
ตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบต่อไป  

ค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกลู 
บริษทัจดัเก็บค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกูล ในเขตอุตสาหกรรม โดยจัดเก็บตามปริมาณเก็บส่ิง
ปฏิกลู คูณดว้ยอตัราค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกลูต่อถงั (200ลิตร) ซ่ึงเป็นอตัราท่ีคงท่ี ส่วนในเขต
ท่ีอยูอ่าศยันั้นปัจจุบนั บริษทัเก็บค่าบริการหอพกัในอตัราละ 100 บาท ต่อถงั 200 ลิตร 
 
2.9  ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี   

1)  มีสถานีไฟฟ้าย่อย ของส่วนการไฟฟ้าภูมิภาค จ านวน 4 สถานี และสถานียอ่ยของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ านวน 1 สถานี โดยท่ีมีระบบจ าหน่ายสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ไดจ้ดัแบ่งจ่าย
โหลดไดอ้ยา่งสมบูรณ์และยงัสามารถเช่ือม ต่อระบบเขา้กบัสถานีไฟฟ้ายอ่ยบางประอินใน
กรณีท่ีความไม่เสถียรของแรงดนั 
2)  ระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงและแก้ไขวงจรไฟฟ้า (GROUP 
CIRCUIT) ใหเ้หมาะกบัการใชง้านเฉพาะพร้อมมีแบบ (PLAN) ท่ีระบุต าแหน่ง, ขอ้มูลดา้น
เทคนิค ท่ีชดัเจนตรงกบัหนา้งานปัจจุบนั สามารถก าหนดต าแหน่งในการแกไ้ขไดร้วดเร็ว
ยิ่ง ข้ึนโดยไม่กระทบกับงานส่วนอ่ืนของผู ้ประกอบการภายในโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร 
3)  บริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร เช่น ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหญ่ และผูใ้ช้ไฟฟ้ารายย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามกรมอนุรักษ์
พลงังาน เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานในสถานประกอบการส่งผลใหมี้การจดัการควบคุมระบบ
ไฟฟ้าท่ีถูกตอ้งชดัเจน 
 
2.10 ระบบส่ือสารโทรคมนาคมภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 

การใหบ้ริการทางดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
เพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ไดใ้ชร้ะบบการส่ือสาร , อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
โครงข่ายใยแกว้น าแสง ท่ีรองรับกบัการบริการทุกประเภทของผูใ้หบ้ริการ มีดงัน้ี 

1)  ระบบโทรศพัทพ้ื์นฐานใหบ้ริการโดย บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2)  ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2G และ 3G ใหบ้ริการโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) , บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โทเท่ิล แอค็
เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

3) ระบบโครงข่ายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic Cable) ใหบ้ริการโดย บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) , บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั 
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4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดเดินสายและไร้สายใหบ้ริการโดย บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) , บริษทั ทริปเปิลทรี บรอดแบรนด ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

โดยผูใ้หบ้ริการทุกรายมีการบริการท่ีมีคุณภาพ ดงัน้ี 

1. รองรับการก าหนดคุณภาพบริการ (Quality of Service) ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้
2. มีระบบเฝ้าระวงั (Monitoring System) แจง้ความผิดปกติในการใชง้านของลูกคา้เพื่อ

สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว                                                                                        
3. มีทีมงานเฉพาะ ในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลูกคา้ 

2.11 ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

ภายในโครงการมีระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ตามเสน้ทางสายหลกั   เพื่อควบคุมความ

ปลอดภยัและบริษทัไดว้า่จา้งใหบ้ริษทั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด จ ากดั (บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั) ซ่ึงเป็นบริษทัใหบ้ริการดา้นการรักษาความปลอดภยั ดูแลและจดัหายามรักษา

ความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัมียามรักษาความปลอดภยัท างานดูแลภายใน

โครงการทั้งส้ินประมาณ 114 คน โดยบริษทัจะเป็นผูดู้แลควบคุมและตรวจสอบมาตรฐาน

ในการรักษาความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

พร้อมติดตั้ง ระบบ CCTV Cleverse License Plate Recognition ภายในลานจอดรถรวมของ

โครงการ ท าใหส้ามารถจดจ าป้ายทะเบียนรถท่ีเขา้มารับบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ตรวจสอบและรักษาความปลอดภยั 

2.12 ระบบท่อก๊าซภายในโครงการเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี   

บริษทัไดร่้วมกบับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) วางท่อก๊าซภายในเขตอุตสาหกรรม

ของโครงการเพ่ือใหบ้ริการก๊าซธรรมชาติแก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ เน่ืองจากก๊าซ

ธรรมชาติถือเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนต ่า สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการวาง

ท่อก๊าซจะช่วยลดภาระตน้ทุนในการขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้ไดม้าก และมีความปลอดภยัภยัสูง  

จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างจุดเด่นและดึงดูดความ

สนใจของลูกคา้ ปัจจุบนั บริษทั ปตท.ไดเ้ปิดใหบ้ริการจ่ายก๊าซใหก้บัโรงงานท่ีตอ้งการแลว้

โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนตามปริมาณการใชก๊้าซของลูกคา้ภายในโครงการตามอตัรา

ท่ีตกลงกนั รวมถึงบริษทัยงัไดรั้บค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับระบบตรวจสอบและจ่ายก๊าซอีกดว้ย 

    3.  จดุเด่นของโครงการ นวนคร ปทุมธานี 
3.1 ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจพร้อมศูนยค์มนาคมทั้งในและต่างประเทศ 

1) ใกลก้รุงเทพฯ เพียง 46 กิโลเมตร 
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2) ใกลท่้าอากาศยานกรุงเทพฯ และสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 20 และ 60 กิโลเมตร
ตามล าดบั 

3) ใกลท่้าเรือคลองเตยเพียง 60 กิโลเมตร 
4) ไดรั้บการยกเวน้ ภาษีสรรพสามิต 
5) ก าแพงกนัน ้ าถาวรรอบโครงการ 

3.2 จุดเช่ือมต่อความเจริญของอุตสาหกรรมตอนบนทั้งภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3.3 มีการขนส่งและการคมนาคมสะดวก 

1) ถนนมาตรฐาน 10 เลน 
2) ใกลส้ถานีรถไฟ 
3) ใกลถ้นนวงแหวนรอบนอก 
4) สะพานต่างระดบัจากโครงการเขา้สู่กรุงเทพฯ 

 
การให้บริการระบบสาธารณูปโภค   

บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภคภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครแต่เพียงผูเ้ดียว โดย
บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการในแต่ละปีเฉล่ียร้อยละ 64 ของรายไดร้วม ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจ
การใหบ้ริการเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

 

1. ค่าน า้ประปาและน า้เพ่ืออุตสาหกรรม  
บริษทัให้บริการน ้ าประปา ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยูอ่าศยัในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร โดยบริษัทจะจัดเก็บค่าบริการน ้ าประปา จากผู ้ประกอบกิจการในเขต
อุตสาหกรรม ตามปริมาณการใช้น ้ าในแต่ละเดือน โดยจะน าปริมาณการใชน้ ้ าคูณด้วยอตัราค่า
น ้ าประปาต่อหน่วย ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี ส าหรับการจดัเก็บค่าบริการน ้ าประปาในเขตท่ีอยู่อาศยัจะ
จดัเก็บโดยน าปริมาณการใชน้ ้ าของแต่ละหลงัในแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราค่าน ้ าประปาต่อหน่วย ซ่ึง
เป็นอตัรากา้วหนา้ กล่าวคือหากบา้นหลงัใดใชน้ ้ าประปาปริมาณนอ้ยก็จะเสียค่าบริการน ้ าประปาใน
อตัราต่อหน่วยต ่า แต่หากหลงัใดใช้น ้ าประปาปริมาณมาก ก็จะเสียค่าบริการมากข้ึนเป็นล าดับ 
นอกจากน้ีบริษทัยงัเรียกเก็บค่ารักษามาตรวดัน ้ าเป็นรายเดือนตามขนาดของมาตรวดัน ้ าดว้ย ทั้งน้ี
บริษทัมีรายไดค้่าบริการน ้ า คิดเป็นประมาณร้อยละ 64 ของรายไดค้่าบริการทั้งส้ิน  

 
 

 

2. ค่าบ าบัดน า้เสีย 
บริษัทจัดเก็บค่าบริการก าจัดน ้ าเสียเฉพาะจากผู ้ประกอบการโรงงานในเขตอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการหอพกั พาณิชยกรรม และ ชุมชนท่ีพกัอาศยั โดยก าหนดปริมาณน ้ าเสีย เป็นร้อยละ 80 
ของปริมาณน ้ าประปาท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราค่าบริการก าจดัน ้ าเสียต่อหน่วย
ซ่ึงเป็นอตัราท่ีคงท่ี โดยในปัจจุบนั บริษทัฯไดด้ าเนินการเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียประเภท
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในอตัรา 8 – 45 บาท/ลบ.ม. (ข้ึนอยูก่บัค่าความสกปรกของน ้ า
เสียโรงงาน) และเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียจากผูป้ระกอบการหอพกัในอตัรา 8บาท/ลบ.ม. 
โดยมีรายละเอียดอตัราค่าบริการบ าบดัน ้ าเสีย ดงัน้ี 
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ปะเภทผู้ประกอบกำร อตัรำค่ำบริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย (บำท/ลบ.ม.) 
1. โรงงานอุตสาหกรรม 8 - 45 

(ข้ึนอยูก่บัค่าความสกปรกของน ้ าเสีย) 
2. ผูป้ระกอบการหอพกั 6 / 8* 
3. ผูป้ระกอบการพาณิชยกรรม 8 
4. ชุมชนบา้นพกัอาศยั 3 

หมายเหตุ : อาคารประเภทหอพกัท่ีขออนุญาตตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป จะเก็บค่าบ าบดัน ้ าเสียในอตัรา            
8 บาท/ลบ.ม. 
 

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานน ้ าเสียท่ีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
ปล่อยออกมาจากสถานประกอบการไวโ้ดยบริษทัจะตรวจสอบคุณภาพน ้ าเสีย หากผูป้ระกอบการ
รายใดปล่อยน ้ าเสียออกมามีคุณภาพสูงเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัจะคิดค่าบริการก าจดัน ้ าเสีย
เพ่ิมเป็นประมาณ 2-6 เท่า ของอตัราค่าบริการก าจดัน ้ าเสียปกติ (อตัรา 8 บาท/ลบ.ม.) ซ่ึงเป็นอตัรา
คงท่ีเช่นกนั ในปี 2554 มีโรงงานท่ีระบายน ้ าเสียเกินเกณฑม์าตรฐานท่ีบริษทัก าหนดไวจ้ านวน 15 
โรงงาน จากจ านวนโรงงานท่ีบริษทัเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียทั้งส้ิน 249 โรงงาน ซ่ึงบริษทัได้
ก าหนดให้ฝ่ายบ าบดัน ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นผูต้รวจสอบและติดตามการแกไ้ข  หาก
ตรวจสอบพบคร้ังแรกบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิงภายใน 15 วนั  
หลงัจากนั้นบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบคร้ังท่ี 2 หากยงัพบวา่ยงัคงเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวอ้ยู ่ 
บริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามเง่ือนไขหรืออาจระงบัการให้บริการบ าบดัน ้ าเสีย  ทั้งน้ีบริษทัมี
รายไดค้่าบริการก าจดัน ้ าเสียคิดเป็นประมาณร้อยละ 18 ของรายไดค้่าบริการทั้งส้ิน 
  

3. ค่าบริการชุมชน   
บริษทัจดัเก็บค่าบริการชุมชนทั้งในเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยู่อาศยั โดยเขตอุตสาหกรรมจะ
จดัเก็บค่าบริการตามปริมาณการใชพ้ื้นท่ี คูณดว้ยอตัราค่าบริการชุมชนรายเดือน ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี 
ส่วนในเขตท่ีอยูอ่าศยั บริษทัจะจดักลุ่มผูอ้ยูอ่าศยั ออกเป็นกลุ่มๆ  เช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารพาณิชย ์
บา้น แฟลต และหอพกั เป็นตน้ โดยจะจดัเก็บค่าบริการชุมชนรายเดือนในอตัราท่ีก าหนดของแต่ละ
กลุ่ม เป็นอตัราคงท่ีเช่นกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัเก็บค่าบริการให้ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีโครงการด้วย เช่น ค่าบริการติดตั้ งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ตู ้เอทีเอ็ม และ
โทรศพัทส์าธารณะ เป็นตน้  
 

 

4. ค่าบริการเกบ็ส่ิงปฏิกูล 
บริษทัจดัเก็บค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกลู ในเขตอุตสาหกรรม7โดยจดัเก็บตามปริมาณเก็บส่ิงปฏิกลู คูณดว้ย
อตัราค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกูลต่อถงั  (200 ลิตร)  ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี ส่วนในเขตท่ีอยูอ่าศยันั้นปัจจุบนั
บริษทัเก็บค่าบริการหอพกัในอตัราละ 100 บาท ต่อถงั 200 ลิตร  
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ก าแพงป้องกนัน า้เขตอุตสาหกรรมนวนคร   
จากสภาวการณ์มหาอุทกภยัปี 2554 นั้น เพ่ือการสร้างความมัน่ใจแก่ผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการ
ก่อสร้างระบบป้องกนัอุทกภยัแบบเตม็รูปแบบไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงคนัดินและก่อสร้าง
ก าแพงป้องกนัน ้ าถาวรในรูปแบบและเทคโนโลยพิีเศษจากประเทศญ่ีปุ่น  ปรับปรุงสถานี
สูบน ้ าและเคร่ืองสูบน ้ าใหมี้อตัราก าลงัเพียงพอในการระบายน ้ าตามหลกัเกณฑท่ี์ถูกก าหนด
โดยภาครัฐ   

การออกแบบก าแพงป้องกนัน ้ าถาวร บริษทัฯไดป้ระเมินจากสภาวะจริง เพ่ิมขีด
ความสามารถของระบบตามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ และยงัเพ่ิมค่าเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่นกัลงทุนสูงสุด  

เง่ือนไขส าหรับการออกแบบก าแพงป้องกนัน ้ าถาวร 
ระดบัพ้ืนดินโครงการเฉล่ีย       +2.00  เมตร รทก. 
ระดบัความสูงขอคนัดินเดิม       +4.00  เมตร รทก. 
ระดบัน ้ าท่วมสูงสุดปี 2554       +4.70  เมตร รทก. 
ผูเ้ช่ียวชาญจาก  JICA เสนอการออกแบบ 
ท่ีระดบัเพ่ิม 50 cm.จากระดบัน ้ าท่วม     +5.20  เมตร รทก. 
นวนคร อนุมติัค่าระดบัเพ่ือการก่อสร้างก าแพง 
ป้องกนัน ้ าถาวร          +5.50  เมตร รทก. 
รทก.  หมายถึง  ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
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โดยรูปแบบการก่อสร้าง บริษทัฯจะใชแ้ผน่ Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) ความยาวกวา่ 10 
เมตร กดลงในดิน บนคนัดินเดิมท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ดว้ยเคร่ืองกดสัน่  (Vibro Hammer) ลงลึก 9 เมตร 
เพ่ือป้องกนัน ้ าซึมลอดใตดิ้นอนัเป็นสาเหตขุองการพงัทลายของคนัดินอีกดว้ย ส่วนบนสุดของก าแพงจะปิด
ทบัดว้ยการเทคอนกรีตปิดทบัในรูปแบบของ Cap Beam ท่ีมีความสูง  50 เซนติเมตร รวมความสูงของ
ก าแพงท่ีอยูเ่หนือคนัดินเดิม 1.5 เมตร (5.50 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง)  ระหวา่งแผน่ของ CCSP จะมี
ยางชนิดพิเศษ Elastic Vinyl Chloride ในการป้องกนัน ้ าไหลผา่นรอยต่อระหวา่งแผน่ และเพ่ือป้องกนัการถูก
ท าลายของยางชนิดดงักล่าวจากความร้อนของดวงอาทิตยแ์ละรังสี UV ท่ีสามารถท าลายยางชนิดน้ีได ้บริษทัฯ
ไดล้งทุนเพ่ิมดว้ยการใช ้Poly Urithane Silicone Sealant  ปิดทบัรอยต่อท่ีมียางชนิดพิเศษทั้งดา้นนอกและ
ดา้นในก าแพงป้องกนัน ้ าตลอดความยาวของก าแพงทั้งหมด   
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บริษทัฯ ไดด้ าเนินการก่อสร้างก าแพงป้องกนัน ้ าถาวรรอบทั้งโครงการ ระยะทาง 20.6  กิโลเมตร  โดยจะเปิด

เสน้ทางการจราจรไวแ้ต่หากเกิดสภาวะน ้ าท่วมข้ึน บริษทัจะด าเนินการปิดเสน้ทางการเขา้ออกเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด
โดยการใชร้ะบบประตู STOP LOG ซ่ึงเป็นนวตักรรมจากต่างประเทศ คงเหลือเสน้ทางเขา้ออกหลกัเพียงเสน้ทางเดียว
เพ่ือป้องกนัการชะงกัตวัของระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการยกระดบัถนนใหสู้งข้ึน ( RAMP ) โดยมีความ
สูงของพ้ืนผิวถนนท่ี 5.50 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางหรือเทียบเท่ากบัก าแพงป้องกนัน ้ าถาวร 
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บริษทัฯ ไดด้ าเนินการทดสอบประสิทธิภาพก าแพงป้องกนัอุทกภยั โดยบริษทัฯ ไดรั้บเกียรติจาก นางสาว         
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการทดสอบประสิทธิภาพดงักล่าวในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555  โดย
บริษทัฯ ด าเนินการจดัเตรียมพ้ืนท่ีจ านวน 1 ไร่ บริเวณทิศเหนือของโครงการซ่ึงเป็นบริเวณแรกท่ีจะไดรั้บผลกระทบ
หากเกิดเหตุอุทกภยั และจะเป็นจุดท่ีไดรั้บแรงดนัจากน ้ าภายนอกมากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีทดสอบดงักล่าวจะถูกรองรับแรง
น ้ าโดยก าแพงป้องกนัน ้ า 3 ดา้น และอีกดา้นในการขงัน ้ าจะเป็นคนัดินเสริมดว้ยแผน่เหลก็  บริษทัฯ ไดเ้ติมน ้ าในบ่อ
ทดสอบ ดว้ยความสูง 5.20  เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง หรือสูงกวา่ระดบัน ้ าท่วมสูงสุดในบริเวณเขต
อุตสาหกรรมนวนคร ปี 2554 จ านวน  0.50  เมตร โดยระยะเวลาท่ีจะขงัน ้ าไว ้คือ 1 เดือน เพ่ือทดสอบการซึมรอดผา่น
ก าแพงและชั้นใตดิ้น และบริษทัฯ ไดจ้ าลองเหตุการณ์การเกิดคล่ืนกระแทกซ่ึงสามารถเกิดไดจ้ริงหากเกิดสภาวะ
อุทกภยั โดยใชเ้รือผลกัดนัน ้ าจากกรมอู่ทหารเรือ สร้างคล่ืนจ าลองในการสร้างแรงกระทบจ าลอง ซ่ึงผลการทดสอบ
พบวา่มีประสิทธิภาพการป้องกนัไดดี้เยีย่ม  

 

 
 

 
 
 

ส่วนของระบบการระบายน ้ า บริษทัฯ ด าเนินการปรับปรุงสถานีสูบน ้ าทั้งหมดใหมี้อตัราก าลงัในการระบาย
น ้ าใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ถูกก าหนดจากภาครัฐ ซ่ึงจากการศึกษาปริมาณน ้ า บริษทัฯยงัไดอ้นุมติัการก่อสร้างสถานี
สูบน ้ าเพ่ิมเติมอีก 1 แห่งทางทิศตะวนัตกของโครงการซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความสูงต ่าสุดของโครงการ เม่ือรวม
ปริมาณสถานีสูบน ้ าทั้งระบบบริษทัฯ จะมีสถานีสูบน ้ าทั้งส้ิน 5 แห่ง อตัราก าลงัการระบายน ้ าทั้งส้ิน 1.32  ลา้นลูกบาศก์
เมตรต่อวนั 
  ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัไดอ้นุมติัใหด้ าเนินการขดุลอกคูคลองและบ่อหน่วงน ้ าทั้งหมดในโครงการใหส้ามารถระบาย
น ้ าไดร้วดเร็วและสามารถกกัเก็บน ้ าภายในเขตอุตสาหกรรมนวนครในปริมาณท่ีมากข้ึน 
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ภำพแสดงต ำแหน่งสถำนีสูบน ำ้ของเขตอตุสำหกรรมนวนคร 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนเคร่ืองสูบน ำ้และประสิทธิภำพกำรระบำยน ำ้ 

สถำนีสูบน ำ้ 
ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

จ ำนวนเคร่ืองสูบ 
(เคร่ือง) 

ประสิทธิภำพกำรสูบระบำยน ำ้ 
( m3 / hr.) 

จ ำนวนเคร่ืองสูบ 
(เคร่ือง) 

ประสิทธิภำพกำรสูบระบำยน ำ้ 
( m3 / hr.) 

1 7 7,700 7 17,500 

2 5 5,500 5 12,500 
3 5 5,500 5 12,500 

4 3 3,900 3 7,500 

5 0 0 2 5,000 

รวม 20 
22,600 

( 542,400 m3/day ) 
22 

55,000 
( 1,320,000 m3/day ) 
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โครงกำรก่อสร้ำงทำงแยกต่ำงระดบันวนคร ที ่กม.46+700 
ทำงหลวงหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของโครงกำร 

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดบัท่ี นวนคร กม.46+700.000 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 27+710 – บางปะอิน
เป็นโครงการฯ หน่ึงท่ีช่วยแก้ปัญหาการจราจรในทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) บริเวณทางเข้า-ออกนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงมีปริมาณรถเป็นจ านวนมาก เดิมรถท่ีออกจากนิคมจะตอ้งเล้ียวซา้ย ไปใชส้ะพานลอยกลบัรถ
หนา้แขวงการทางปทุมธานี เพ่ือกลบัรถเขา้กรุงเทพฯ ประกอบกบัความกวา้งของตวัสะพานรองรับปริมาณการจราจร
ไดเ้พียง 1 ช่องทางจึงท าให้รถติดสะสมในชัง่โมงเร่งด่วน กรมทางหลวง และส านักก่อสร้างสะพานจึงมอบให้ศูนย์
สร้างและบูรณะสะพานท่ี 3 และศูนยส์ร้างทางกาญจนบุรี เขา้ด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2556 - 2557 

 
 

วตัถุประสงค์โครงกำร 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจราจรในทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บริเวณทางเขา้-ออก  
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) 

     
ดา้นขาเขา้          ดา้นขาออก 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 31 

ทีต่ั้งโครงกำรทำงหลวงหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที ่กม. 46+700 บริเวณทำงเข้ำ-ออก นิคมอุตสำหกรรม นวนคร 

 
 

 
 
ลกัษณะโครงการ 
 งานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

- งานก่อสร้างสะพานและโครงสร้างเชิงลาดคอสะพาน ด าเนินการก่อสร้างโดย ศูนย์สร้างและบูรณะ
สะพานท่ี 3 ปทุมธานี  ส านกัก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง 

- งานก่อสร้างถนนทางข้ึน-ลงสะพาน และองคป์ระกอบงานถนนต่างๆ ด าเนินการก่อสร้างโดย ศูนย์สร้าง
ทางกาญจนบุรี ส านกังานบริหารงานศูนยส์ร้างทาง กรมทางหลวง  
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ลกัษณะโครงกำร 
งำนก่อสร้ำงสะพำนประกอบด้วย  
 งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอดัแรงแบบ I-girder ขนาดกวา้ง 1 ช่องจราจร ทางรถกวา้ง 5-6  ม. ขอบทาง

กวา้ง 0.50 ม. ความยาวสะพานรวม 390.70 ม. ฐานรากเป็นเสาเขม็เจาะ ø 0.80 ม. 

 งานก่อสร้างโครงสร้างเชิงลาดคอสะพาน ประกอบดว้ย งาน Bearing Unit และงานก าแพงกนัดิน 

งำนก่อสร้ำงถนนประกอบด้วย  
 งานก่อสร้างถนนทางข้ึน-ลงสะพาน (Ramp) ระยะทางโครงการรวมประมาณ 1.2 กม. ประกอบดว้ย 

- ถนนคอนกรีตหนา 0.25 ม. 
- ถนนแอสฟัลทค์อนกรีต  

 งานก่อสร้างระบบระบายน ้ าบนผวิทาง 
- งานท่อระบายขา้งทางและบ่อพกั 
- งานรางระบายน ้ า Type A1 
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 งานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
- ไฟฟ้าแสงสวา่งก่ิงคู่เสาสูง 9.00 ม. 

 งานป้ายและเคร่ืองหมายจราจร 
- งานป้ายจราจร Overhead Sign  
- งานตีเสน้จราจรเทอร์โมพลาสติก 

 งานปูแผน่ทางเทา้ขนาด 0.40 x 0.40 ม. 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.2557  

 

งบประมำณกำรก่อสร้ำง 

 งานก่อสร้างสะพาน 61.70 ลา้นบาท 
 งานก่อสร้างถนน  58.30 ลา้นบาท 

 

ผลงานกา้วหนา้ของโครงการฯ 

 ผลงานรวม                                    42.92  %  

 

แปลนงำนก่อสร้ำงสะพำน 

 
 
 

Tesco 
Lotus 

Big C 

นวนคร 

อยธุยา,สระบุรี 

กรุงเทพ 
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แปลนเสำเข็มเจำะØ 0.80 เมตร 

 
 
 
 

แปลนงำนตอม่อสะพำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tesco 
Lotus 

Big C 

นวนคร 

อยธุยา,สระบุรี 

กรุงเทพ 

Tesco 
Lotus 

Big C 

นวนคร 

อยธุยา,สระบุรี 

กรุงเทพ 
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งำนเสำเข็มเจำะขนำดØ0.80 เมตร บริเวณตอม่อตบัที ่P10 (ต้นสุดท้ำย) 
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งำนจ้ำงเหมำหล่อและตอกเสำเข็ม Bearing Unit บริเวณคอสะพำนทั้งสองฝ่ัง 
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เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) 
1.  เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา 
ในปี 2545 บริษทัไดข้ยายการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ออกไปเพ่ือเป็นช่องทางในการ
สร้างรายได้แหล่งใหม่ และเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักลงทุนท่ีตัดสินใจมาตั้งโรงงานในเขต
อุตสาหกรรมของบริษทัเพ่ือจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดย
บริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเพ่ือลงทุนพฒันาเป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ท่ีอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
ภายใตช่ื้อโครงการ “เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)” ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวตั้งอยูใ่นเขต
พ้ืนท่ี 3 ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุดจาก BOI นอกจากน้ี พ้ืนท่ีดังกล่าวยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพในการแข่งขันดี เ น่ืองจากเป็นศูนย์กลางการขนส่งภาคอีสานโดยมีความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า โทรศพัท์ (เคเบ้ิลใยแกว้น าแสง) ใกลแ้หล่งแรงงาน และ
วตัถุดิบทางการเกษตร โดยมีพ้ืนท่ีโครงการเร่ิมแรกทั้งส้ินประมาณ 1,175 ไร่ ต่อมาในช่วงปี 2546 ถึง ปี 
2548 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ิมข้ึนอีก 728 ไร่ ท าใหมี้พ้ืนท่ีโครงการรวมประมาณ 1,904 ไร่  และมีพ้ืนท่ีขาย
จ านวนประมาณ 1,322 ไร่ 
  
1.1  กำรแบ่งเขตพื้นทีใ่นเขตประกอบกำรอุตหสำกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 

1. เขตอุตสำหกรรม 
เขตอุตสาหกรรมมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,206-3-12.6 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 

2. เขตพำณิชยกรรม 
เขตพาณิชยกรรมมีพ้ืนท่ีประมาณ 116-0-29 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  6 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 

3. เขตระบบสำธำรณูปโภคและพืน้ทีสี่เขียว 
เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ  580  ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  31 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
 
ในส่วนระบบสาธารณูปโภค ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บริษทัได้
ด าเนินการในระบบสาธารณูปโภคในเฟส 1 และ เฟส 2แลว้เสร็จพร้อมทั้งบริการดา้นสาธารณูปโภคให้
กลุ่มผูป้ระกอบการภายในโครงการมาโดยตลอด  ในส่วนการพฒันาระบบสาธารณูปโภคเฟส 3 จะ
เป็นไปตามแผนพฒันาของบริษทั  เน่ืองจากบริษทัเลง็เห็นถึงแนวโนม้ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมฟ้ืน
ตวัดีข้ึนและมีโอกาสท่ีจะขยายตวัไดอี้กมากในอนาคต อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์น ้ าท่วมในภาคกลางซ่ึง
เป็นท่ีราบลุ่มจึงท าใหน้กัลงทุนยิง่ใหค้วามสนใจทางภาคอีสานเป็นพิเศษเพราะสามารถตอบโจทกไ์ด้
หลายเร่ืองไม่วา่จะเป็นปัญหาน ้ าท่วมหรือปัญหาดา้นแรงงานก็ตาม ประกอบกบัการพฒันานิคม
อุตสาหกรรมตอ้งใชเ้วลาไม่ต ่ากวา่ 1-2 ปี บริษทัจึงไดเ้ร่งขยายการลงทุนทั้งภายในโครงการเดิมและ
โครงการใหม่เพ่ือใหท้นักบัความตอ้งการของตลาด 
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หน้ำโครงกำร 
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ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 1 

                                                      ภำพรวมถนนด้ำนหน้ำโครงกำร 

     

                       ถนน A1 ขำเข้ำ                                                                                ถนน A1 ขำออก                                         
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ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 2 

 

                                   ถนน B1                                                                                                ถนน B3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                 ถนน B3                                                                                                   ถนน C10 
 

                                      ถนน B3                                                                                              ถนน C9 
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ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 3 

            
 

สำมแยกถนน C13 ตดั ถนน C11 
                                 

              
 

                                                                                            ถนน C13            
 
 

                   
 

ถนน C13 
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1.2  สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซ้ือทีด่นิภายในโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร   
       นครราชสีมา 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 1905 (2) / 2548 เฟส 1 

วนัท่ีอนุมติั  :  24  สิงหาคม  2548    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  7  ตุลาคม  2548 
ระยะเวลาของสิทธิ :   สิงหาคม 2548 ถึง  สิงหาคม 2556    
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 

 
เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรม ประเภท 7.5 กิจการพฒันาพ้ืนท่ี
ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์และปฏิบติัตามเง่ือนไข  

 
สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด 23 สิงหาคม 2556 
2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งน าเขา้มาภายใน

วนัท่ี 7 เมษายน 2551 
 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
1. ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 927 ลา้นบาท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งมีพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม 747 ไร่ มีท่ีดินใชเ้ป็นเขตท่ีตั้งโรงงานจะตอ้งมีบริเวณไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 

และไม่เกินร้อยละ 75 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบั

แต่วนัท่ีเปิดด าเนินการ 
5. ตอ้งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามแบบท่ีส านกังานก าหนด ทุกรอบปีภายใน 31 

กรกฎาคมของปีถดัไป    
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 1740 (2) / 2555 เฟส 2 

วนัท่ีอนุมติั  :  28  กมุภาพนัธ์  2555    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  12  มิถุนายน  2555 
ระยะเวลาของสิทธิ :   กมุภาพนัธ์ 2555 ถึง  กมุภาพนัธ์ 2563    
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 

 
เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรม ประเภท 7.5 กิจการพฒันาพ้ืนท่ี
ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์และปฏิบติัตามเง่ือนไข  
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สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้จากการประกอบกิจการ ส้ินสุด 

27 กมุภาพนัธ์ 2563 
2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งน าเขา้มาภายใน

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 
 

2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
 2.1  ระบบถนนภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา 

ถนนสายหลกัเช่ือมต่อกบัทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  กม.231  โดยถนนเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา นั้นมีถนนสายหลกั 4 เลน เขตทาง 40เมตร และ 30เมตร  
 
สายรอง 2 เลน เขตทาง 26 เมตร และ30เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็  พร้อมไหล่ทางแอส
ฟัสตติ์กคอนกรีตขา้งละ 2 เมตร 
 

2.2  ระบบระบายน า้ฝนและเข่ือนดินป้องกันน า้ท่วมภายในโครงการเขตประกอบอตุสาหกรรม 
         นวนคร นครราชสีมา 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมาจะก่อสร้างแนวเข่ือนดินโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ  เพ่ือป้องกนัน ้ าฝนจากภายนอกอีกทั้งประกาศเขตท่ีดินกบัท่ีดินขา้งเคียงโดยภายใน
โครงการจะจดัเตรียมระบบระบายน ้ า  เช่น  ท่อระบายน ้ าและบ่อพกัตามแนวถนนสายหลกั  
ตลอดจนรางระบายน ้ า  คสล. เรียงขนานตามแนว 2 ฝ่ังถนน  เพ่ือรวบรวมน ้ าฝนเขา้สู่บ่อกกัเก็บ
น ้ าฝน  โดยจดัตั้งสถานีสูบน ้ าฝนจ านวน 4 แห่งรอบ ๆ  โครงการโดยจะด าเนินการสูบน ้ าออก
จากบ่อกกัเก็บน ้ าฝนโดยอตัโนมติั  เพ่ือระบายน ้ าฝนในช่วงฤดูออกสู่คลองสาธารณะ   

2.3  ระบบบ าบัดน า้เสียกลางภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา  ไดเ้ตรียมท่อรวบรวมน ้ าเสียโดยใชท่้อ  
HDPE  (PN.4)  ฝังดินลึกใตดิ้นประมาณ  1.50-3.00 เมตร  เรียงขนานตามแนวถนนทั้ง 2 ฝ่ัง  
พร้อมจดัเตรียมบ่อพกัน ้ าเสียขนาด  1.60 x 1.60  ทุกๆ ระยะห่าง  40 เมตร/ 1 บ่อ  เพ่ือรวบรวม
น ้ าเสียจากโรงงานทั้ งหมดเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียกลาง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ควบคุม ทาง
โรงงานจะตอ้งด าเนินการกกัเก็บน ้ าไวจ้นกวา่จะตรวจสอบและแกไ้ขจนแลว้เสร็จ 

เน่ืองจากน ้ าเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในเขตประกอบการฯ  จะมีลกัษณะของน ้ าเสีย
ท่ีแตกต่างกนัมาก  ทางโครงการจึงก าหนดให้น ้ าเสียท่ีโรงงานต่างๆ  จะสามารถปล่อยระบาย
เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียกลางจะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ โดยจะแจง้ให้
ทราบตั้งแต่เร่ิมเขา้มาตั้งโรงงาน  ในกรณีท่ีน ้ าเสียจากโรงงานนั้นๆ  มีความเขม้ขน้ของสาร
มากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  ทางโครงการก าหนดใหโ้รงงานนั้นๆ จะตอ้งท าการบ าบดัเบ้ืองตน้ให้
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ไดล้กัษณะตามเกณฑท่ี์ก าหนดเสียก่อนท่ีจะระบาย  ส่งไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน ้ าเสียกลางอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

  2.4  ระบบน า้เพ่ืออุตสาหกรรมภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดจ้ดัเตรียมอ่างเก็บน ้ าดิบบนพ้ืนท่ีกวา่ 60 
ไร่ ปริมาณความจุประมาณ 1,000,000  ลบ.เมตร พ้ืนท่ี 42 ไร่ ปริมาณความจุประมาณ 500,000 
ลบ.เมตร และพ้ืนท่ี 24 ไร่ปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลบ.เมตร  พร้อมทั้งจดัตั้งสถานีสูบ
น ้ าดิบจากล าตะคอง  บริเวณเข่ือนกดุหิน  ใส่ท่อส่งน ้ าดิบมาตามแนวถนนสาธารณประโยชน์  
ระยะทาง  13.5  กม.  ส่งน ้ าดิบมายงัอ่างเก็บน ้ าดิบของโครงการ  เพ่ือใชใ้นขบวนการผลิตน ้ า
เพ่ืออุตสาหกรรม  ระบบผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม  จะมีก าลงัการผลิตท่ี  20,000 ลบ.เมตร/วนั  
เม่ือครบ 3 เฟส  ปัจจุบนัก าลงัการผลิตอยูท่ี่  5,000 ลบ.เมตร/วนั  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานการประปานครหลวงตามมาตรฐาน กปน.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.5   ระบบก าจัดขยะภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
การก าจดัขยะของโครงการไดพิ้จารณาเลือกใชบ้ริการขนส่งและก าจดัขยะอุตสาหกรรมและ
ของเสียอนัตราย  จากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม  (โรงงานประเภท 101 
และ 105) นอกจากนั้นแลว้ทางโครงการไดพิ้จารณาร่วมมือกบับริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
คดัแยกขยะอุตสาหกรรม  (โรงงานประเภท 106)  เพ่ือน ากลบัมาใชซ้ ้ า  และขยะท่ีน าไป
หมุนเวยีนผลิตใหม่เพ่ือใหส้ามารถใชท้รัพยากรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเป็นการลด
ปริมาณของขยะอีกดว้ย  โดยทางโครงการไดจ้ดัเตรียมอาคารโรงพกัขยะไวภ้ายในโครงการบน
พ้ืนท่ีกวา่ 1,000  ตารางเมตร  เพ่ือรองรับการพกัขยะท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 
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  2.6  ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครนครราชสีมา  ไดจ้ดัตั้งสถานีไฟฟ้ายอ่ยขนาด  
2 x50 MVA.  ภายในโครงการโดย กฟภ.  และสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดท้ั้ง 2 ระบบ คือ 22 kv. 
และ 115 kv. โดยปัจจุบนัน้ี ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดในโครงการประมาณ 10-11 เมกกะ
วตัต ์ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

  2.7  ระบบโทรศัพท์ภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ระบบโทรศพัทใ์นเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ใหบ้ริการโดย 

3BB และ TT&T โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการดงัน้ี 
   1)  TT&T ใหบ้ริการโทรศพัท ์และ โทรสาร 

 2) 3BB ใหบ้ริการ โทรศพัท ์ , โทรสาร , อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ,การส่ือสารขอ้มูล
ความเร็วสูงดว้ย  วงจรเช่า 

3) โครงข่ายภายในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้น าแสง(Obtic Fiber Cable)  เพื่อใหบ้ริการ
โทรศพัทแ์ละการส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 

4)    รองรับการเช่ือมโยงไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมของความเร็วท่ีใชบ้ริการ 
เช่น บริการ  IP-VPN (3BB Leased Line ส าหรับเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างสาขา) , บริการ
ส่ือขอ้มูลผา่นโลกอินเตอร์เน็ท  (3BB Internet Leased Line)  โดยสามารถรองรับการให้บริการ
ท่ีความเร็วตั้งแต่  64  Kbps  ถึง  100  Mbps 

5)  สามารถติดต่อกันได้ทุกจุดภายในองค์กร (Any to Any Connectivity within 
Enterprise)   

6)  รองรับการก าหนดคุณภาพบริการ  (Quality  of  Service by 3BB)   
7)  มีระบบเฝ้าระวงั  (Monitoring  System)  แจง้ความผิดปกติในการใชง้านของลูกคา้

เพ่ือใหส้ามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 
8)  มีทีมงานเฉพาะ  ในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา  ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
9)  CAT กสท โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ

องค์กร ระบบส่ือสารขอ้มูล ระบบโทรศพัท์ ระบบกลอ้งวงจรปิด และบริการโทรคมนาคม
อ่ืนๆ 

10)  UIH ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์และสายใยแกว้น าแสง บริการวงจรเช่าแบบไร้สาย 
บริการ INTERNET ACCESS 

  2.8 ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
มีบริการดา้นการรักษาความปลอดภยั และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ดูแล  ภายใน
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง มีการควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ  จดัเตรียมระบบ  CCTV  วงจรปิด  เก็บขอ้มูลต่าง ๆ ตลอด 24 ชม.  
เพ่ิมศกัยภาพในดา้นความปลอดภยั พร้อมจดัท าแผนฉุกเฉินเพ่ือใชใ้นการควบคุมก ากบัดูแล
โครงการอีกดว้ย 
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ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ  ไดจ้ดัเตรียมหวัดบัเพลิงตามแนวถนนโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ  โดยมีระยะห่างกนัไม่เกิน 150 เมตร  เพื่อควบคุมเพลิงตลอดจนบริการรถดบัเพลิง
ของโครงการและรถตรวจการณ์เพื่อใชใ้นการใหต้รวจการณ์ และเฝ้าระวงัของโครงการ 

 
3.    จดุเด่นของโครงการ นวนคร นครราชสีมา 

1) ไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก BOI ZONE 3 
2) ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจพร้อมศูนยค์มนาคมทั้งในและต่างประเทศ 
3) มีแรงงานท่ีมีฝีมือเป็นจ านวนมาก 
4) ประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นชั้นหินแขง็ 
5) ไดรั้บส่วนลดค่าใชไ้ฟฟ้า 10 % เป็นระยะเวลา 5 ปี 
6) มีการขนส่งและการคมนาคมสะดวก 
7) มีความพร้อมดา้นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น สถานีไฟฟ้ายอ่ย น ้ าเพ่ือ

อุตสาหกรรมโทรศพัท ์ ถนนภายในโครงการ ระบบป้องกนัน ้ าท่วม ระบบจดัเก็บและ
ก าจดัขยะ ระบบดบัเพลิง และระบบรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ   

8) มีอ่างเก็บน ้ าดิบมีความจุถึง 2 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พร้อมระบบสูบส่งน ้ าดิบจากแหล่งน ้ า
ดิบล าตะคอง 

 
รายละเอียดของโครงการและการช าระเงินของลูกค้า 

 
1.  โครงการท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ช่ือและที่ 
ตั้งโครงกำร 

ลกัษณะ
โครงกำร 

กลุ่มลูกค้ำ 
เป้ำหมำย 

ขนำด 
ที่ดนิ 

โครงกำร 
(ไร่) 

พืน้ที่ขำย 
ทั้งหมด 
(ไร่) 

พืน้ที่ขำย 
คงเหลือ 
(ไร่) 

กรรมสิท
ธิ์ในที่ดนิ 

มูลค่ำขำย
ของ

โครงกำร 
(ล้ำนบำท) 

ควำมคืบหน้ำในกำรขำย จ ำนวนที่โอนแล้ว ปีที่
เร่ิม
ขำย 

มูลค่ำที่
ขำยได้

(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
มูลค่ำขำย

ของโครงกำร 

(ไร่) (ล้ำน
บำท) 

1.เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม 

  นวนคร  
  ถ.พหลโยธิน 46 
อ.คลองหลวง     
จ. ปทุมธำน ี

เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม 

อุตสำหกรรม
ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมจำก
ทั้งนักลงทุน
ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

5,858 4,684 265 เจา้ของ 8,000.00 7,034.69 87.93 4,317 6,654.12 2515 

2.เขตปลอดอำกร 
ถ.พหลโยธิน 46 
อ.คลองหลวง     
จ. ปทุมธำน ี

เขตปลอด
อากร 

อุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออก 

137 92 - เจา้ของ 359.37 359.37 100.00 92 359.37 2546 
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ช่ือและที่ 
ตั้งโครงกำร 

ลกัษณะ
โครงกำร 

กลุ่มลูกค้ำ 
เป้ำหมำย 

ขนำด 
ที่ดนิ 

โครงกำร 
(ไร่) 

พืน้ที่ขำย 
ทั้งหมด 
(ไร่) 

พืน้ที่ขำย 
คงเหลือ 
(ไร่) 

กรรมสิท
ธิ์ในที่ดนิ 

มูลค่ำขำย
ของ

โครงกำร 
(ล้ำนบำท) 

ควำมคืบหน้ำในกำรขำย จ ำนวนที่โอนแล้ว ปีที่
เร่ิม
ขำย 

มูลค่ำที่
ขำยได้

(ล้ำนบำท) 

ร้อยละของ
มูลค่ำขำย

ของโครงกำร 

(ไร่) (ล้ำน
บำท) 

3.เขตอุตสำหกรรม        
   ผู้ประกอบธุรกจิ   
   ขนำดย่อม  
   ถ.พหลโยธิน 46  
   อ.คลองหลวง      
   จ.ปทุมธำน ี

เขต
อุตสำหกรรม
ทัว่ไป 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

140 95 - เจา้ของ 312.96 312.96 100.00 95 312.96 2547 

4.เขตพรี เมี่ยม 
   โซน 
   ถ.พหลโยธิน 46  
   อ.คลองหลวง  
   จ.ปทุมธำน ี

เขตพรี เมี่ยม 
  โซน 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

349 279 143 เจา้ของ 1,300.00 620.84 47.76 136.82 620.84 2550 

5.เขตส่งเสริม  
   อุตสำหกรรม    
   นวนคร (โครำช)    
   ถ.มิตรภำพ กม.  
   230 อ. สูงเนิน  
   จ.นครรำชสีมำ 

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ไป 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

1,903 1,322 692 เจา้ของ 2,178.00 789.71 36.26 608 758.09 2549 

 

หมายเหต ุ :  *  พ้ืนท่ีขายคงเหลือ (ไม่รวมพ้ืนท่ีขายท่ีไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายแลว้แต่ยงัไม่ไดโ้อน) อาจมีการคลาดเคล่ือนตามสภาวะ
ไม่เกินร้อยละ 20 เน่ืองจากอาจจะตอ้งมีการปรับพ้ืนท่ีส่วนกลางเป็นพ้ืนท่ีขายหรือปรับพ้ืนท่ีขายใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง
เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

2. รายละเอียดการช าระเงินของลูกคา้โครงการท่ีบริษทัยงัโอนท่ีดินไม่แลว้เสร็จ ณ 31 ธนัวาคม 2556 

 
ช่ือลูกค้ำ 

มูลค่ำที่ขำย
แล้ว 
(1) 

(ล้ำนบำท) 

เงนิที่ถึงก ำหนดช ำระสะสม 
(2) 

เงนิที่ช ำระแล้วสะสม 
(3) 

เงนิที่ค้ำงช ำระสะสม 
(2) – (3) 

คงเหลือจ ำนวนเงนิที่ยงัไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ     

(1)-(2) 

(ล้ำนบำท) ร้อยละของ
มูลค่ำ 

ที่ขำยแล้ว 

(ล้ำนบำท) ร้อยละของเงนิ
ที่ถึงก ำหนด
ช ำระสะสม 

(ล้ำนบำท) ร้อยละของเงนิ
ที่ถึงก ำหนด
ช ำระสะสม 

(ล้ำนบำท) ร้อยละ 
ของมูลค่ำ 
ที่ขำยแล้ว 

บริษทั ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จ  ากดั
Chiyoda Integre (thailand) Co., Ltd
บริษทั พีวีทีเอม็ จ  ากดั 

13.61 
18.00 
31.00 

10.21 
13.50 
15..50 

75% 
75% 
50% 

10.21 
13.50 
15.50 

100% 
100% 
100% 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3.40 
4.50 

15.50 

25% 
25% 
50% 
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3. รายละเอียดเงินคา้งช าระ ณ 31 ธนัวาคม 2556 
 

- ไม่มี – 
 
 

 2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
 

1.  กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

1.1 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้กบัสินค้ำ  
เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน คู่แขง่ขนัยอ่มคิดกลยทุธ์และวธีิการน าเสนอท่ีแตกต่าง 
ดงันั้น บริษทัตอ้งด าเนินการพฒันาสินคา้ใหดี้ข้ึนเพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้  ดว้ย
ความจ ากดัของพ้ืนท่ีขายท่ีมีอยู ่บริษทัจึงด าเนินการดว้ยกลยทุธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ท่ีมี
อยู ่ดงัน้ี 
1) การก าหนดและจดัเตรียมพ้ืนท่ี ในรูปแบบโครงการ Premium Zone ซ่ึงจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีพร้อมต่อ
การก่อสร้างโรงงาน โดยมีการปรับถมดินใหเ้ทียบเท่าระดบัถนนเพ่ือพร้อมส าหรับการด าเนินการ
ของโรงงาน และช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงาน 

2) การด าเนินการพฒันาระบบป้องกนัน ้ าท่วมท่ีมีประสิทธิภาพสูง concrete sheet pile ซ่ึงไดรั้บ
ความไวว้างใจจากนานาประเทศ อีกทั้งยงัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการเดิมท่ี
ด าเนินกิจการภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร และเง่ือนไขการด าเนินการไดผ้า่นเกณฑก์ าหนด
มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐอีกดว้ย 

3) การพฒันาระบบสาธารณูปโภคเดิมใหดี้และพร้อมรองรับการเติบโตของกลุ่มผูล้งทุนท่ีด าเนิน
กิจการภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ไม่วา่จะเป็นการพฒันาเพ่ิมก าลงัการสูบน ้ าในกรณีท่ีมีน ้ า
ในโครงการ และซ่อมแซมถนนรอบโครงการ การเพ่ิมศกัยภาพการผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม และ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียจากอุตสาหกรรม 

1.2 กำรจดัท ำรำคำทีด่นิ 
เน่ืองจากราคามีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจของลูกคา้ ดงันั้น บริษทัฯจึงตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์
ทางดา้นราคาเพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับลูกคา้ โดยการก าหนดราคาท่ีดินข้ึนอยา่งชดัเจนโดยใช้
ขอ้มูลทางการตลาดร่วมกบัขอ้มูลทางบญัชีราคาดงักล่าวจะตอ้งมีความใกลเ้คียงกบัคู่แข่งเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ ซ่ึงทางบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และพ้ืนท่ีเพ่ือ
การอุตสาหกรรมทัว่ไปไวร้องรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
ไดม้ากข้ึน 

1.3 กำรจดัสัมมนำย่อย หัวข้อต่ำง ๆ  
กลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดเพ่ือวางแนวทางใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ แต่ละกล
ยทุธ์ยอ่มมีความแตกต่างกนั และสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด ท าใหบ้ริษทัฯไดก้ าหนด
กลยทุธ์ในการจดัสมัมนายอ่ย หวัขอ้ต่างๆ ข้ึนมา เพ่ือรวบรวมกลุ่มนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพในการ
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ขยายธุรกิจเขา้มาชมโครงการ และเปิดใหก้ลุ่มนกัลงทุนท่ีมีปัญหาในดา้นต่าง ๆ เช่น แรงงาน 
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดเ้ขา้ร่วมทราบขอ้มูลและทางเลือกใหม่ของลูกคา้  

1)   กลยทุธ์ในการจดัสมัมนาดงักล่าว เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ และสอบถามติดตาม  
เพื่อเป็นฐานขอ้มูลใหแ้ก่บริษทัฯ 

2)  การสรรหาบุคลากร นกัพดูและนกัวชิาการ ตลอดจนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
มาร่วมสมัมนาเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัลูกคา้ช้ีแจงในส่วนขอ้ดีและขอ้เสียในการ
ลงทุนและทางออกท่ีดีท่ีสุด 

3) จดัใหมี้การ Present ในส่วนของ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ผสมผสาน เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมรับฟังขอ้มูลไปพิจารณาอีกคร้ัง 

4) จดัใหมี้การเสวนาระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมฟังสมัมนากบัผูป้ระกอบการภายในเขตอุตสาหกรรม 
นวนคร 

5) จดัท าแบบสอบถาม ส่งความตอ้งการในการขยายกิจการ/ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการจาก
ผูข้าย  เพ่ิมเติม 

1.4 กำรเชิญนกัลงทุนทีม่ศัีกยภำพจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเยีย่มชมโครงกำร 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ บริษทัฯจึงตอ้งมีกลยทุธ์
แผนงานท่ีจะเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูงโดยการเชิญนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพจาก
ต่างประเทศเขา้เยีย่มชมโครงการของบริษทัฯ 

  1)   เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการขยายกิจการเขา้มาในประเทศไทย  
2)   เพื่อโฆษณาโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มของนกัลงทุน  เพื่อการ  
       บอกต่อ ๆ กนั 

                                3)  เพ่ือเป็นการน าสินคา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง 
 

2.  กำรด ำเนินงำน  
1)   ติดต่อกบับริษทัฯ หรือหน่วยงานต่างประเทศท่ีสามารถจะน านกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพ และ 

ตอ้งการลงทุนในต่างประเทศ เขา้มาชมโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร 
 

2) สร้างความประทบัใจในการพบเจอกนัและสามารถท าใหน้กัลงทุนจ าไดแ้ละคิดถึงหากมีการ
ขยายกิจการหรือลงทุน 

3)  สร้างระบบจดัเก็บขอ้มูล ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ พร้อมติดตามความคืบหนา้ 
4)  ศึกษาขอ้มูลการจดังานในท่ีตา่งๆ และการ Road show ของหน่วยงานราชการ  BOI  ท่ีเปิดให้

เอกชนเขา้ไปร่วมงาน 
5)  เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ส่ือการขายต่าง ๆ  
 

3. ลกัษณะของลูกค้ำ 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษทัฯเป็นนกัลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะนกัลงทุนจาก
ญ่ีปุ่นและนกัลงทุนไทยบางส่วน โดยสดัส่วนนกัลงทุนต่างชาติต่อนกัลงทุนไทยอยูท่ี่ประมาณ 
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60:40 ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต ์อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้  

 
ลกัษณะของลูกคา้เป้าหมาย  ไดแ้ก่ 

1) อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ประเภทท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นพิเศษโดยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์เทียบเท่า

โซน 3 เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ฮาร์ดิสกไ์ดร์ ผลิตภณัฑก์ารเกษตร วจิยัและพฒันา เป็น

ตน้ 

2) ลูกคา้เดิมหรือบริษทัในเครือของลูกคา้เดิมท่ีตอ้งการขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

3) อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัอุตสาหกรรมเดิมท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของ

บริษทั 

4) ลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคท่ีพร้อมมูล มีเสน้ทางคมนาคมท่ีสะดวก 

และอยูใ่กลก้รุงเทพมหานครมากท่ีสุด และแรงงานฝีมือท่ีสมบูรณ์ 

5) ธุรกิจก่อสร้างท่ีพกัอาศยัและพาณิชยกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม

ของบริษทัฯ ไม่ใช่มีแต่เพียงเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยงัมีเขตท่ีพกัอาศยัและเขตพาณิช

ยกรรมพร้อมกบัแหล่งบริการชุมชนอยา่งครบวงจร เช่น อาคารพาณิชย ์ หอพกั 

โรงพยาบาล และ ธนาคาร เป็นตน้ 

 

กราฟแสดงประเภทธุรกจิและสัญชาตินักลงทุนในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) 
 

 
 

 

Thailand 

38%
Japan 49%

USA. 2%
Sigapore 

2%

India 1%German 

1%

French 1%

Others 6%

กรำฟแสดงสัญชำตินักลงทุน (ปทุมธำน)ีกรำฟแสดงประเภทธุรกจิในนวคร (ปทุมธำนี) 
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กราฟแสดงประเภทธุรกจิและสัญชาตินักลงทุนในเขตอุตสาหกรรมนวนคร (โคราช) 
           
                                   

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 

4.  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

4.1  ช่องทางท่ีเป็นบุคคล /นิติบุคคล 

1)  การหาลูกคา้แบบ  Direct to Customer การออก Direct to Mail ทางฝ่ายขายจะออกจดหมาย

ทุก 4 เดือน ใหก้บัลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใชข้อ้มูลจากฐานของฝ่ายขาย 

และขอ้มูลทางการตลาดท่ีไดจ้ าแนกตามประเภทและกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายในปีน้ี 

2) การจดัทวัร์เขตอุตสาหกรรมทุกเดือน โดยผา่นการแนะน าจากท่ีปรึกษาทางการตลาดและ

หน่วยงานราชการ สมาคมต่างๆ เช่น ไตห้วนั จีน ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

3) Trading Company เน่ืองจากบริษทัประเภทน้ีจะมีการท างานร่วมกบับริษทัในเครือหลาย

บริษทัและเป็นกลุ่มเป็นกอ้น ซ่ึงจะสามารถแนะน าลูกคา้ในกลุ่มท่ีตอ้งการขยายกิจการใหม่ โดย

ทางบริษทัฯ จะมีคู่ทางการตลาดใหก้บับริษทัดงักล่าว  

4) Sale Agent ท่ีทางบริษทัฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคล หรือบริษทัท่ีมีความสามารถในการท า

การตลาดและหาลูกคา้ใหก้บั บริษทันวนครฯ โดยจะมีเงินเดือนประจ าในอตัราท่ีเหมาะสม เพื่อ

เป็นการจูงใจในงาน และค่าการตลาด เม่ือมีการปิดการขายลง แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอ านาจใน

การตดัส้ินใจ จะข้ึนอยูก่รรมการผูจ้ดัการบริษทัฯและรองกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณา โดยจะ

แบ่งเป็นประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้  

5) Real Estate   บริษทัขา้มชาติช่วยแนะน าลูกคา้ใหแ้ละมีการปิดการขาย โดย บริษทั นวนคร

ฯจะมีค่านายหนา้แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอ านาจในการตดัสินใจข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทัฯ 
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4.2 ช่องทางจากภาครัฐและองคก์ารภายในและต่างประเทศ 

1) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOIการติดต่อขอความร่วมมือจาก BOI ในการแนะน า

ลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ ทางบริษทัจะมีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนเพ่ือเปิดโอกาสในการพบประกบันกัลงทุนใหม่ 

2) สถานทูตและหอการคา้ประจ าประเทศต่างๆซ่ึงจะมีการแลกเปล่ียนข่าวสารและเขา้ร่วม

กิจกรรมตลอดจนใหค้  าแนะน าตอ่นกัลงทุนเพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิเช่น การจดัตั้ง

บริษทั การขออนุญาตต่าง ๆ 

4.3 ช่องทางผา่นพนัธ์มิตรคู่คา้ 

1) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารสญัชาติญ่ีปุ่น ขอความร่วมมือในการแนะน า

ลูกคา้ใหก้บับริษทัเขา้ไปเสนอท่ีดิน ในทางกลบักนับริษทันวนครฯ ก็จะแนะน าลูกคา้ใหก้บั

ทางธนาคารทางดา้นสินเช่ือเช่นกนั 

2) บริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัท่ีปรึกษาต่าง ๆ จดัการเซ็นสญัญาขอ้ตกลงระหวา่ง

บริษทัฯ โดยทั้งสองฝ่ายหากมีการแนะน าลูกคา้เขา้มาติดต่อตลอดจนสามารถปิดการขายได ้

ทางบริษทัจะ มีการจ่ายค่าการตลาดใหเ้พ่ือเป็นการตอบแทน 
3) บริษทักฎหมายและบญัชีจดัการเซ็นสญัญาขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯ โดยทั้งสองฝ่ายจะมี
การแลกเปล่ียนลูกคา้ซ่ึงกนัและกนั 

4.4 ช่องทางการจดัท าส่ือโฆษณาต่าง ๆ และอุปกรณ์ 

1) การออก Booth ในงาน Event ต่าง ๆ เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการและเขา้ถึงลูกคา้ท่ีมี

ความตอ้งการศึกษาหาพ้ืนท่ีเพ่ือการลงทุน การด าเนินงาน Event ภายในประเทศ   งาน Event 

และสมัมนาต่างประเทศ 
2) ส่ือโฆษณาต่าง ๆ  เช่น    หนงัสือพิมพต์่าง ๆ ,  Directory Web Site / Web Link 
Magazine,  ส่ือ BOI รายเดือน, New Letter จากทาง นวนคร ถึงลูกคา้ทุก 4 เดือน,  Billboard  
บริเวณจงัหวดัสระบุรีทางไปจงัหวดันครราชสีมา  และบริเวณสนามบิน  
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 54 

    5.  กำรแข่งขันจำกประเทศข้ำงเคยีง   

  5.1   กลุ่มประเทศอำเซียน ( ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC )   
คือการรวมตวัของชาติใน ASEAN 10 ประเทศ  โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวยีดนาม, 

มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กมัพชูา, บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกนั จะมีรูปแบบคลา้ยๆ กลุ่ม Euro Zone นัน่เอง จะท าใหมี้ผลประโยชน,์ อ านาจต่อรองต่างๆ 
กบัคู่คา้ไดม้ากข้ึน และการน าเขา้ ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวน้สินคา้บางชนิดท่ีแต่ละ
ประเทศอาจจะขอไวไ้ม่ลดภาษีน าเขา้ (เรียกวา่สินคา้อ่อนไหว)  
  อาเซียนนั้นมีประเทศท่ีมีภูมิศาสตร์แตกต่างกนัอยู ่ 2 แบบคือ อาเซียนภาคพ้ืนทวปี อาทิ ไทย 
พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา มาเลเซีย และอาเซียนภาคพ้ืนทะเล อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์   ส าหรับเสาหลกัการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
หรือ AEC ) ภายในปี 2558 เพื่อใหอ้าเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ 
อยา่งเสรี   การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นการผนึกก าลงัร่วมกนัของภูมิภาค 
และเป็นรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ซ่ึง AEC จะไดป้ระโยชน์จากขนาดของตลาดและฐานการ
ผลิตร่วมกนั (Economy of  Scale) เพราะอาเซียนถือเป็นหน่ึงในตลาดใหญ่ของโลก มีประชากรรวม
ทั้งส้ินประมาณ 520 ลา้นคน  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมทั้ง 10 ประเทศ อยูท่ี่
ราว 700,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และยงัถือเป็นการสร้างอ านาจตอ่รองทางการคา้ในเวทีการคา้โลก
อีกดว้ย นอกจากน้ี การจดัตั้ง AEC จะท าใหอ้าเซียนเป็นท่ีสนใจของประเทศต่างๆ ซ่ึงตอ้งการเขา้
มาร่วมมือทางการคา้และเศรษฐกิจมากยิง่ข้ึน โดยในขณะน้ีอาเซียนก าลงัด าเนินการสร้างพนัธมิตร
นอกภูมิภาค โดยขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศคู่เจรจาของอาเซียนหลายประเทศ 
ไดแ้ก่ จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์  ซ่ึงนบัวา่เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิม
อ านาจต่อรองทางการคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 แต่ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขความเสรีตามหลกัของ AEC นั้น ก็นบัเป็นวา่เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการ
แข่งขนักนัเองภายในประเทศสมาชิกดึงดูดนกัลงทุนเขา้มาประกอบการภายในประเทศตนเองเพ่ือ
หวงัในส่วนของรายไดท้ั้งส่วนของภาครัฐและประชาชน ซ่ึงการพฒันาประเทศเพื่อรองรับการ
ลงทุนท่ีจะเปิดเสรี แต่ละประเทศสมาชิกไดเ้พ่ิมศกัยภาพของตนเองในดา้นต่างๆ อาทิ 

อินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีนบัวา่เป็นตลาดขนาดใหญ่ เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีมี
มากกวา่ 248 ลา้นคน  แมป้ระชากรท่ีมีฐานะดีจะมีไม่เกิน ร้อยละ 10 ของประเทศ แต่กลุ่มน้ีมีก าลงั
ซ้ือท่ีสูงมากและนิยมสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และยงัเป็นฐานแรงงานจ านวนมาก ค่าแรงต ่า ซ่ึงนบัวา่เป็น
ท าเลในการด าเนินการอุตสาหกรรมไดดี้แหล่งหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์
รายใหญ่ๆหลายเจา้ เร่ิมยา้ยฐานการผลิตไปยงัอินโดนีเซียบา้งแลว้  แต่อินโดนีเซียมีอุปสรรคท่ีนกั
ลงทุนยงัใชเ้ป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ คือ การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ วา่จะเป็น การเกิด
แผน่ดินไหว อุทกภยั และ ภูเขาไฟ เป็นตน้ 

ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศท่ีมีประชากรมีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวนมาก ง่ายต่อการพฒันาและส่งออกสินคา้อิเลคทรอนิกส์  มีความสามารถทางดา้น
ภาษาองักฤษ ท าใหส้ามารถส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศ น ารายไดเ้ขา้ประเทศปีละ กวา่ 7,000 
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ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หากประเทศสามารถพฒันาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไดดี้ข้ึน โอกาสท่ี
แรงงานท่ีมีความสามารถจะยา้ยกลบัไปภูมิล าเนาตนเอง และพฒันาอุตสาหกรรมดา้น
อิเลคทรอนิกส์ของประเทศเป็นฐานการผลิตหลกัของภูมิภาคอาเซียนได ้  แตท่ั้งน้ีจากความผนัผวน
ของกฎหมายแรงงานท่ีท าใหส้หภาพแรงงานมีศกัยภาพและมีบทบาทสูงมาก ผูป้ระกอบการจึงเล่ียง
ดว้ยการจา้งงานต ่ากวา่ 6 เดือน เพื่อหลีกเล่ียงใหไ้ม่สามารถเขา้เป็นสมาชิกสหภาพได ้ท าใหค้นงาน
ไม่มีความชาญในการท างาน 

เวยีดนาม  ปัจจุบนัเวยีดนาม นบัเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกแห่งของภูมิภาค จาก
อตัราการเขา้ไปลงทุนของผูป้ระกอบการต่างประเทศดว้ยมีแรงงานวยัหนุ่มสาวหรือ ต ่ากวา่ 30 ปี 
จ านวนมาก (ร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ) และยงัมีค่าแรงต ่า  อีกทั้งเวยีดนามยงันบัเป็นเมือง
ท่าส าคญัในการขนส่งทางเรือ จึงเป็นจุดท่ีนกัลงทุนไม่วา่จาก จีน เกาหลีใต ้ ญ่ีปุ่น ใหค้วามสนใจ 
เน่ืองจากสามารถขนส่งสินคา้จากฐานการผลิตไปยงัประเทศของตน สามารถลดระยะเวลาลง และ
ค่าใชจ่้ายลดลงอีกดว้ย  แตท่ั้งน้ีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมของเวยีดนามยงัถือวา่
ไม่เพียงพอต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรม 

ลาว  เป็นประเทศท่ีเพียบพร้อมดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นชีวภาพพลงังานไฟฟ้า มีแรงงาน
ราคาถูก และลาวยงัเร่ิมมีการพฒันาดา้นการอุตสาหกรรมดว้ยการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวนั
เขต-เซโน เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทุน และการบริการแห่งหน่ึงในภูมิภาค โดยอาศยั 
จุดเด่นในดา้นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ซ่ึงตั้งอยูบ่นเสน้ทางหมายเลข 9 อนัเป็น
ส่วนหน่ึง ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor- EWEC) 
ในการดึงดูด และส่งเสริมการลงทุน และสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ืออ านวยใหเ้ขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวนั- เซโน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยัของประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและ
ยกระดบัความรู้ความสามารถดา้นฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศ   แต่ลาวเองยงัขาด
เสถียรภาพในค่าเงิน และยงัไม่มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเท่าท่ีควรจะเป็นเน่ืองจาก
ภูมิประเทศของลาวส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ยงัไม่สะดวกต่อการเดินทางและขนส่งสินคา้ ขาด
ระบบฐานขอ้มูลและระบบการจดัการท่ีดี  

5.2  ประเทศจนี :  People’s Republic of China 

   ประเทศจีนมีความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว และเป็นพลงัขบัเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจ (economic powerhouse) ของภูมิภาคและของโลกดว้ยอตัราเฉล่ียของ GDP ร้อยละ 10 ต่อ
ปี และการพฒันาประเทศแบบกา้วกระโดดก าลงัเป็นท่ีจบัตามองของทุกฝ่ายวา่การเติบโตน้ีจะมุ่งไป
ในทิศทางใด ปัจจุบนัถนนทุกสายวิง่สู่ประเทศจีนซ่ึงมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
รองลงมาจาก สหรัฐฯ และญ่ีปุ่น และมีเงินทุนส ารองท่ีมากท่ีสุดในโลกโดยความส าเร็จน้ีน ามาซ่ึง
ความห่วงกงัวลและโอกาส โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน  

   สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลใหท้ าใหมี้ความตอ้งการ
แรงงานสูงมาก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ การผลิตท่ีจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมากท่ีเคย
รุ่งเรืองในจีนตะวนัออก จะตอ้งมีการยา้ยฐานการผลิตเขา้มาในจีนตอนในมากข้ึน ดงันั้น จึงมีบริษทั
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ฯ ขนาดใหญ่หลายแห่งเขา้มาลงทุนตั้งฐานการผลิต สินคา้ในเมืองตอนใน อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต
การจา้งงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีทิศทางดงัน้ี  

   1.   ลูกจา้งมีการศึกษามากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการท างานท่ีจะใหผ้ลผลิตมากข้ึน  

   2. สญัญาจา้งฉบบัใหม่ใหผ้ลตอบแทนลูกจา้งมากข้ึน โดยใหน้ายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบ
จ่ายเงินค่าสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัลูกจา้ง  

   3.   นายจา้งตอ้งปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการท างาน  

   4.   นายจา้งอาจจะขยายอายลูุกจา้งท่ีสมคัรงานสูงข้ึน  

   5.   นายจา้งตอ้งพิจารณาใหผ้ลตอบแทนเพ่ิมข้ึนนอกจากสวสัดิการท่ีมีตามกฎหมาย  

   6. ปัจจุบนันายจา้งไม่สามารถจา้งลูกจา้งตามอตัราค่าจา้งขั้นต ่าตามท่ีรัฐบาลก าหนดได ้
นายจา้งจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าจา้งท่ีสูงมาก  

  แนวโนม้ค่าจา้งแรงงานจะสูงข้ึน นายจา้งตอ้งแบกภาระตน้ทุนวตัถุดิบและการแขง็ค่าของเงิน
หยวน ซ่ึงจะท าใหสิ้นคา้จีนไม่ใช่สินคา้ราคาถูกอีกต่อไป  ซ่ึงก็จะเป็นสาเหตใุนการยา้ยฐานการผลิต
ของผูป้ระกอบการท่ีลงทุนในประเทศจีนท่ีตอ้งการลดตน้ทุนการผลิตโดยเฉพาะตน้ทุนค่าแรง ซ่ึง
ปัจจุบนัสูงข้ึนมากโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพฝีมือแรงงานท่ีเป็นอยู ่

  

6. กำรแข่งขนัภำยในประเทศ  

การแข่งขนัภายในประเทศ บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ 
ท าเลท่ีตั้งของพ้ืนท่ี ของทั้ง 2 เขตอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

1)  เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

 2)  เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ท่ีตั้งอยูใ่กลก้รุงเทพฯ มากท่ีสุด ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการท่ี
ตอ้งการมีฐานการผลิตอยูใ่กลก้บัแหล่งธุรกิจหลกัของประเทศซ่ึงง่ายต่อการด าเนินธุรกิจ อีกทั้ง
ยงัมีแรงงานฝีมือ ท่ีมีประสบการณ์สูง และเน่ืองจากมีท าเลอยูใ่กลก้บัสนามบิน ท่าเรือ จึง
สามารถลดตน้ทุนดา้นการขนส่งสินคา้ดว้ย  

 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นอกจากจะไดรั้บการส่งเสริมสูงสุด
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แลว้ และเป็นท าเลยทุธศาสตร์ คือ เป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหวา่งภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่อินโดจีน   ยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีตน้ทุน
ท่ีดินและการก่อสร้างท่ีต ่า ใกลก้บัแหล่งของแรงงานฝีมือดีอีกดว้ย 
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7.   แนวโน้มอุตสำหกรรมในอนำคต  

แนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต อาจวเิคราะห์ไดห้ลายมุมมองและมองจากสภาพทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย  ซ่ึงมีอาจจะมองไดห้ลายประเดน็ดงัน้ี 

1) สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนของประเทศ ปัจจยัความไม่แน่นอนทางการเมือง
และทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว บรรยากาศการลงทุน 
ท าใหน้กัลงทุนต่างชาติ เบนเขม็การลงทุนไปยงัประเทศคู่แข่ง ไดแ้ก่ เวยีดนาม อินเดีย 
อินโดนีเซีย และจีน 

2) ระดบัราคาน ้ ามนัท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ตน้ทุนการประกอบการของผูป้ระกอบการ 

3) ความไม่ชดัเจนและล่าชา้ของรัฐบาลในเร่ืองของแผนป้องกนัน ้ าท่วมทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว 

4)  พ้ืนฐานเศรษฐกิจไทยยงัมีความแขง็แกร่งในหลายดา้น ทั้งภาคเกษตรและอาหารยงัมี
โอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายการลงทุนไดอี้ก 

5) ระดบัค่าแรงมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการเน่ืองจากท า
ใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามแรงงานในประเทศไทยตา่งก็มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานสูง 

 อยา่งไรก็ตาม แนวโนม้อุตสาหกรรมในปี 2557  ไม่วา่จะเร่ืองท าเลท่ีตั้ง สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ, สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการสนบัสนุนอ่ืน ๆ, ประสิทธิภาพการ
ขนส่งและการกระจายสินคา้, ความพร้อมทางดา้นแรงงาน การพฒันา    ฝีมือแรงงาน  ความ
เป็นมิตรของคนไทย และ การสนบัสนุนจากภาครัฐ  ประเทศไทยมีศกัยภาพสนบัสนุนการ
ลงทุน  อีกทั้งช่ือเสียงของประเทศไทยท่ีมีมานานและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปของนกัลงทุน ใน
ขณะเดียวกนัประเทศต่างๆประสบปัญหา เร่ืองขาดแคลนแรงงาน แรงงานราคาสูง  ภูมิประเทศ
ถูกกระทบจากภยัธรรมชาติบ่อยคร้ังเช่นกนัจึงท าใหน้กัลงทุนส่วนใหญ่ยงัคงใหป้ระเทศไทย
เป็นประเทศน่าลงทุนต่อไป 
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2.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

1. สรุปลูกค้าเซ็นสัญญาซ้ือที่ดิน ปี  2556 

     โครงการเขตอตุสาหกรรมนวนคร(ปทุมธานี)   รวมพื้นทีข่าย  11-1-43.7  ไร่   รวมเป็นเงนิ   65,689,775  บาท 

     โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)   รวมพื้นทีข่าย  7-2-26  ไร่  รวมเป็นเงนิ  11,884,900 บาท 

รวมการขายทีด่นิประจ าปี  2556                    รวมพื้นทีข่าย    19-3-69.7  ไร่   รวมเป็นเงนิ   77,074,675  บาท 

ปทุมธาน ี      

ล าดบั บริษัท แปลง 
จ านวน 
(ไร่) 

ราคาขาย      
(บาท) 

โฉนดเลขที ่

1 บริษทั ประสงคกิ์จ  จ ากดั Premuim T6 3-0-6.3 17,189,775 10818 

2 บริษทั เวอร์เท็กซ์  เทรดด้ิง จ ากดั Premuim T9 3-0-18.3 17,500,000 26778 

3 P.V.T. Manufacturing Co., Ltd. C 5-3-40 31,000,000 158752 

 * ยอดรวมทั้งหมด   11-3-64.6 65,689,775  

โคราช      

ล ำดบั บริษัท แปลง 
จ านวน     
(ไร่) 

ราคาขาย 
(บาท) 

โฉนดเลขที ่

1 Kondo grinding machine co., Ltd. 19 7-2-28 11,884,900 36717 

      
 * ยอดรวมทั้งหมด  7-2-28 11,884,900   

 
 
 
 

 

 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 59 

2.  สรุปพืน้ทีเ่หลือขาย เขตอุตสาหกรรมนวนครประจ าปี 2557 

2.1   เขตอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำนี)    

แปลง พท.ขายทั้งหมด/ไร่ พท.ขายไป/ไร่ พท.เหลือขาย/ไร่ สถานะ 

Premium 208-3-35 87-1-99 121-1-36 ก าลงัพฒันา 

H 48-0-13 36-2-88  11-1-25 พร้อมขาย 

องคพ์ระ 5-0-70 0 5-0-70 พร้อมขาย 

U  17-2-17 0  17-2-17 พร้อมขาย 

V  8-3-51   6-3-51  2-0-0 พร้อมขาย 

รวมพื้นทีท่ั้งหมด     157-1-48   

 
2.2   เขตพาณิชยกรรม  (ปทุมธานี) 

   

แปลง พ.ทขายทั้งหมด/ไร่ พ.ทขายไป/ไร่ พ.ทเหลือขาย/ไร่ สถานะ 

C 110-3-22 82-3-12 28-0-10.8 พร้อมขาย 

B1 61-1-55 0 61-1-55 พร้อมขาย 

B2 55-0-96  13-2-15 38-3-75 พร้อมขาย 

รวมพื้นทีข่ายทั้งหมด     128-1-40.8   

     

2.3  เขตอุตสาหกรรมนวนคร  (โคราช)    

แปลง พ.ทขายทั้งหมด/ไร่ พ.ทขายไป/ไร่ พ.ทเหลือขาย/ไร่ สถานะ 

Phase 1 535-2-34 366-1-05 150-3-07 พฒันาแลว้ 

phase2 460-3-57 222-3-32 257-3-55 พฒันาแลว้ 

Phase 3 326-1-49 12-0-56 314-0-93 ก าลงัพฒันา 

รวมพื้นทีข่ายทั้งหมด 1322-3-41.6 616-1-89 687-3-30.5   
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 2.4  โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการในการลงทุน 

กำรพฒันำโครงกำร เดอะ นวไพรเวซ่ี 

บริษทัพฒันาโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี ใหเ้ป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอี์กช่องทางธุรกิจ เพ่ือมุ่ง 
สร้างท่ีอยูอ่าศยัพร้อมคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีอยูภ่ายในและภายนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ปทุมธานี หรือผูท่ี้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง คือ คนวยัเร่ิมตน้ท างาน และตอ้งการท่ีพกัอาศยัใกลท่ี้ท างาน และตอ้งการท่ีพกั
อาศยัใกลท่ี้ท างาน การพฒันาโครงการและหอ้งชุดพกัอาศยัขนาด 30-31 ตารางเมตร ราคาเฉล่ีย ตารางเมตรละ 25,000-
27,000 บาท และราคาเฉล่ียยนิูตละ 775,000-850,000 บาท จึงเป็นไปเพื่อสร้างบา้นท่ีแวดลอ้มดว้ยคุณภาพชีวติท่ีดีพร้อม
ส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัคนในวยัเร่ิมตน้ท างานทัว่ไป ผูป้ระกอบวชิาชีพอิสระท่ีมีรายได ้ 15,000-20,000 บาท มี
ความสามารถในการใชจ่้ายเงินดา้นท่ีอยูอ่าศยัเดือนละ 3,500-5,000 บาท โดยท าเลท่ีตั้งโครงการท่ีอยูใ่กลท่ี้ท างาน
สามารถลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางในภาวะน ้ ามนัท่ีมีความผนัผวน ซ่ึงกลุ่มลูกคา้น้ีจะมีท่ีท างานห่างจากท่ีตั้งโครงการ
ในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการท่ีพกัอาศยัสูงบริษทัฯ จึงพฒันาโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 
เพ่ือใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัหลงัแรกท่ีมีคุณภาพและเป็นจุดเร่ิมตน้ของครอบครัวท่ีอบอุ่นใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นวยั
เร่ิมตน้ของการด าเนินชีวติครอบครัว 

โครงการ “เดอะ นวไพรเวซ่ี” เป็นโครงการลงทุนพฒันาท่ีดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
เพื่อการพาณิชยกรรมในรูปแบบศูนยก์ารคา้อนัทนัสมยั และอาคารพกัอาศยัเพ่ือเช่า และขาย เนน้การสร้างสงัคม (Social 
Community) ใหมี้ทั้งท่ีพกัอาศยั และศูนยก์ารคา้ภายในพ้ืนท่ีเดียวกนั ตั้งอยูบ่นถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร อยูใ่จกลางแหล่งชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีสุด ส าหรับการด าเนินงานในส่วน
ของอาคารพกัอาศยั The Nava Privacy Condominium ขณะน้ีโครงการไดข้อเลขท่ีบา้นอาคาร A-03 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
โดยตั้งช่ือนิติบุคคลอาคารชุดวา่ “โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 1 คอนโดมิเนียม ” บา้นเลขท่ี 87 และในหอ้งชุดถดัไปเป็น
บา้นเลขท่ี 87/1 ถึง 87/88 ตามล าดบั 
   The Nava Privacy Condominium คืออาคารพกัสูง 8 ชั้น หอ้งพกัจะมีขนาดพ้ืนท่ี 31 ตารางเมตร ซ่ึงกวา้งขวาง 
สะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีขนาดใหญ่กวา่หอ้งพกัของโครงการอ่ืนๆ โดยแต่ละ      ยนิูตจะออกแบบใหมี้การจดัแบ่งพ้ืนท่ี
อยา่งเป็นสดัส่วนลงตวั ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ส่วนของหอ้งนอน ส่วนพกัผอ่น ส่วนรับประทาน
อาหาร ครัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี บิวทอิ์นครบชุด ระเบียง และหอ้งน ้ าท่ีแยกส่วนเปียก และส่วนแหง้ โดย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นพนกังานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และผูท่ี้อาศยัอยูใ่น
บริเวณใกลเ้คียง 
  นอกจากน้ี “โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี” ยงัมอบความสะดวกสบายใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัของโครงการไวเ้หนือกวา่
คู่แข่ง ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สวนสาธารณะอนัร่มร่ืน พ้ืนท่ีส าหรับจอดรถยนต ์ และจกัรยานยนต ์ ท่ี
กวา้งขวางและปลอดภยั พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากลอยา่งครบครัน และระบบรักษาความ
ปลอดภยัโดยเจา้หนา้ท่ี ระบบคียก์าร์ดส าหรับการเขา้-ออกอาคารพกัอาศยั “เดอะ นวไพรเวซ่ี” ด าเนินการก่อสร้างตาม
มาตรฐาน และขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
(EIA) ท่ีก าหนดใหมี้การเวน้ระยะห่างตวัอาคาร มีถนนหลกัในโครงการกวา้ง 16 เมตร ถนนรอบอาคารกวา้ง 12 เมตร มี
ระบบป้องกนัอคัคีภยั ถงัดบัเพลิง และติดตั้งบนัไดหนีไฟท่ีมัน่คงแขง็แรงในจุดท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ดงันั้นนอกเหนือจาก
ความสะดวกสบายท่ีจะพบไดใ้น “เดอะ นวไพรเวซ่ี” แลว้สมาชิกของโครงการจึงมัน่ใจได ้ ในความปลอดภยัของชีวติ 
และทรัพยสิ์น ดงั CONCEPT ของโครงการคือ “ความเป็นส่วนตวัท่ีหาไดใ้จกลาง นวนคร” (Be your privacy @ The 
Nava Privacy Condominium) 
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บริษทัฯ  คาดหวงัใหโ้ซนพาณิชยกรรมซ่ึงประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ 1 อาคาร ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยบริการใน
รูปแบบต่างๆ ศูนยอ์าหาร หอ้งประชุมและหอ้งสมัมนา และอาคารพาณิชยกรรม 2 อาคารท่ีจดัรูปแบบใหเ้ป็นชอ้ปป้ิง
มอลล ์ ภายใตช่ื้อ ศูนยก์ารคา้  “ไพรเวซ่ี มอลล”์ สามารถรองรับการบริการใหแ้ก่ชุมชนและผูพ้กัอาศยัในบริเวณพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงอีกทั้งจะเป็นจุดดึงดูดใหเ้ขา้มาพกัอาศยัภายในโครงการฯ ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยความสะดวก สบายในการซ้ือ
สินคา้และใชบ้ริการต่างๆ ท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั 

ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร “เดอะ นวไพรเวซ่ี” 
 

 อาคารศูนยก์ารคา้พณิชยกรรม 3 ชั้น 1 อาคาร 
อาคารศูนยก์ารคา้พณิชยกรรม 3 ชั้น (อาคาร A) บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) ไดด้ าเนินการติดตั้ง ระบบแอร์ทั้ง 3 ชั้นเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ลิฟทท์ั้ง 2 ตวัไดด้ าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้งระบบลิฟท ์ ทั้ง 2 ตวั เสร็จเรียบร้อยแลว้ และ
อาคารพาณิชยกรรม (อาคาร B) ไดด้ าเนินการติดตั้งตู ้ATM ของธนาคารกรุงเทพ 

 อาคารจ าหน่ายสินคา้ชั้นเดียว 2 อาคาร 
ศูนยก์ารคา้ “ไพรเวซ่ี มอลล”์ ไดเ้ปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการในไตรมาสท่ี 4 ของ ปี 2555 ปัจจุบนัอาคารพาณิชยก
รรม อาคาร C ด าเนินการเปิดผนงัขยายร้านเพ่ือใหดู้กวา้งและสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ และมีผูเ้ขา้มาจบัจอง
ใหบ้ริการบา้งแลว้บางส่วน 

 อาคารพกัอาศยั 8 ชั้น 10 อาคาร 
 อาคารพกัอาศยั 8 ชั้นหลงัท่ี 1 อาคาร A-03 สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 100 

เปอร์เซ็นต ์ และมีผูเ้ขา้พกัอาศยัแลว้จ านวนหน่ึง  นอกจากน้ียงัไดป้รับปรุงถนนภายในโครงการ และ
ปรับภูมิทศัน์ และสวนสาธารณะใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่น ของผูอ้าศยัภายในอีกดว้ย 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

1.1 ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกจิ 

ก. เกีย่วกบักำรจดัหำทีด่นิในโครงกำรเดมิเพิม่เตมิมำพฒันำเพ่ือขำย 

เป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์น

รูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเร่ิมจากพ้ืนท่ีถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี โดยในปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีกวา่ 6,500 ไร่ และโรงงานอีกกวา่ 200 โรงงาน ซ่ึงมีผูค้นอยูอ่าศยั

รวมทั้งคนงานเป็นจ านวนมากกวา่ 200,000 คน ซ่ึงในปัจจุบนัพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงนวนคร ไดมี้ความ

เจริญข้ึนมาอยา่งมากและมีประชากรอาศยัอยา่งหนาแน่นรวมทั้งความเจริญของตวัเมืองกรุงเทพมหานคร

ท่ีขยายออกมาจนถึงบริเวณน้ี ส่งผลกระทบใหมี้ความล าบากในการขยายพ้ืนท่ีอนัเน่ืองมาจากราคาท่ีดิน

ท่ีสูงข้ึนและขอ้จ ากดัอ่ืน ๆ 

ดงันั้น ในปัจจุบนับริษทัฯ จึงเร่ิมวางแนวทางในการพฒันาท่ีดินท่ีเหลือซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นท าเลท่ีดี

ติดถนนพหลโยธินเป็นการพฒันาเชิงพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะใหมู้ลค่าตอบแทนสูงกวา่การ

พฒันาเป็นเขตอุตสาหกรรมเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเจริญท่ีแผข่ยายมารวมทั้ง

ตน้ทุนท่ีดินท่ีสูงข้ึน ส่วนท่ีดินดา้นในท่ียงัเหลืออยูก็่จะพฒันาเป็นเขตอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 

ส่วนโครงการของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ท่ีนครราชสีมานั้น ในปีท่ีผา่นมามีการขยายตวัข้ึน

อยา่งรวดเร็ว และมีโรงงานใหม่เขา้มาลงทุนเป็นจ านวนมาก จึงท าใหเ้ราเร่ิมขยายเฟสท่ี 3 ซ่ึงมีพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน 503-1-41.1 ไร่ เพ่ือรองรับความตอ้งการของนกัลงทุนใหม่ ๆ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ร่ิมศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการใหม่ใน Location ท่ีเหมาะสม เพื่อ
ขยายศกัยภาพในการขายและเป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัผูล้งทุนในอนาคต 

 

ข. ควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัย 

จากเหตุการณ์มหาอุทกภยัซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม 2554 อนัเป็นเหตใุหน้วนคร รวมทั้งพ้ืนท่ีอ่ืน 
ๆ เช่น อยธุยา ปทุมธานี รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และธนบุรี เกิดน ้ าท่วมคร้ังใหญ่นั้น บริษทัฯ ไดล้งทุน
ก่อสร้างก าแพงป้องกนัน ้ าถาวร ซ่ึงเป็นก าแพงคอนกรีตสูง 5.5 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล และลงไปใตดิ้น
อีก 7-9 เมตร เพ่ือเป็นการป้องกนัและสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูป้ระกอบการภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมนวนคร วา่ แมจ้ะมีน ้ าท่วมอีกเราก็จะมีความสามารถป้องกนัไดอ้ยา่งแน่นอน อีกทั้งบริษทัฯ 
ยงัไดป้รับปรุงระบบระบายน ้ าภายใน ทั้งบึงขนาดใหญ่ในการใชเ้ป็นพ้ืนท่ีรับน ้ าและระบบคูคลองระบาย
น ้ าภายใน รวมทั้งการสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน ้ าใหม่ทั้งหมด ท าใหมี้ศกัยภาพในการสูบน ้ าเพ่ิมข้ึน 
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อีก 1 เท่าตวัจาก 600.000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เป็น 1,200,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงจะท าใหส้ามารถ
ประกนัความมัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯ มีประสิทธิภาพอยา่งสูงในการระบายน ้ าออกจากพ้ืนท่ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดป้รับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ไดมี้การแกไ้ข
การจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หนา้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการ
ก่อสร้างทางแยกต่างระดบันวนคร เพ่ือแกปั้ญหาการจราจรติดขดัในชัว่โมงเร่งด่วน ซ่ึงเร่ิมก่อสร้าง 
เมษายน 2556 ถึง กนัยายน 2557 

 
1.2 ควำมเส่ียงในด้ำนกำรเงนิ  

ก. ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ี

เกิดจากอตัราท่ีไม่คงท่ีของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาด ผูบ้ริหารเช่ือวา่ บริษทัมีความเส่ียงต ่าท่ีเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน 

กูย้มืท่ีไดรั้บมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

ข. ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้  
หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีทางการเงินและหน้ีสินตามสัญญาให้กบับริษทัเม่ือถึงก าหนด ผูบ้ริหารได้
ก าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือท่ีเหมาะสม และมีการควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือท่ีอาจเกิดข้ึนโดย
สม ่าเสมอ และในกรณีท่ีมีลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได ้บริษทัจะมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
บริษทัควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ซ่ึง
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอต่อการใชใ้นการด าเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวน
ของกระแสเงินสด 

ง.    ความเส่ียงด้านต้นทุนการกู้ยมื 
เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมากในการพฒันาท่ีดินและสาธารณูปโภค โดยใชแ้หล่งเงินทุน
ระยะยาว ซ่ึงเงินทุนส่วนหน่ึงมาจากเงินกูย้มืธนาคารพาณิชย ์ดงันั้นอตัราดอดเบ้ียในตลาดเงินจึงมีส่วนส าคญั
ท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ หากโครงการลงทุนเกิดการล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา อาจมีผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินสูงกวา่ปกติ ซ่ึงเป็นความเส่ียงของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาวนิยัทางการเงิน โดยมีมาตรการด ารงสดัส่วน Debt/Equity ใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า 
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1.3 ควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกวกิฤตกำรเมืองภำยในประเทศ 

ในปี 2556 ท่ีผา่นมาถือวา่บรรยากาศทางดา้นการเมืองคร่ึงปีแรกค่อนขา้งสงบเรียบร้อย แต่เน่ืองจาก
ในช่วงคร่ึงปีหลงั โดยเฉพาะในไตรมาสสุดทา้ย เกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงทางดา้นการเมืองภายในประเทศ 
ส่งผลใหน้กัลงทุนต่างชาติชะลอการตดัสินใจในการลงทุนในประเทศไทย และคาดวา่ยงัส่งผลต่อไปถึง อยา่ง
นอ้ยคร่ึงปีแรกของ ปี พ.ศ.2557 

 
1.4  ควำมเส่ียงอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ

กฎหมำยภำษีอำกรอ่ืน ๆ 

การรวมตวัของชาติอาเซียน 10 ประเทศ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ กมัพชูา และบรูไน เพ่ือจะใหมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัทางเศรษฐกิจกบัคู่คา้ไดม้ากข้ึน 

แต่ทั้ งน้ีภายใต้เ ง่ือนไขความเสรีตามหลักของ AEC นั้ นเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการแข่งขัน
ภายในประเทศสมาชิก ดึงดูดนกัลงทุนเขา้มาประกอบกิจการภายในประเทศของตน เพ่ือหวงัในส่วนรายได้
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงเป็นความเส่ียงอยา่งหน่ึง 

ส่วนกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศก็ตอ้งสอดคลอ้งกนัในแต่ละส่วนของรายไดท่ี้ไม่เท่ากนั 
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4. สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
4.1  ลกัษณะส ำคญัของสินทรัพย์ถำวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวำคม 2556 

  ลกัษณะ เน้ือที่ วงเงนิกู้ มูลค่ำ รำคำ 
สินทรัพย์ถำวร ที่ตั้ง กรรมสิทธิ์ (ไร่-งำน-ตรว.)  ตำมบัญชี ประเมิน 

     (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

- ท่ีดิน(โครงการผลิตน ้ าเพื่อ 

   อุตสาหกรรม) 

 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี 

 

เจา้ของ 

 

38-0-23 

 

617.00 

 

91.99 

 

- 

- ท่ีดิน (สถานีสูบน ้ า)  ต.บุ่งข้ีเหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เจา้ของ 8-3-23 - 2.30 - 

- ท่ีดิน(ระบบผลิตน ้ าฯ และระบบบ าบดัน ้ าเสีย)  ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 79-3-98.4 - 33.36 - 

- อาคารส านกังาน ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี เจา้ของ 4-1-10.3 - 13.42 - 

- อาคารส านกังาน ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 3-3-01 - 32.79 - 

- งานระบบ ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี เจา้ของ - - 3.53 - 

- งานระบบ ถ.มิตรภาพ (กม.231)   จ.นครราชสีมา เจา้ของ - - 8.32 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 25.95 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 3.77 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงานระหวา่งก่อสร้าง ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี เจา้ของ - 200.00 1,831.03 1,269.50 

- ระบบสาธารณูปโภค ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 369.63 

 

- 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

- ศูนยก์ารคา้  

  โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 

 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี 

 

เจา้ของ 

 

8-0-58.8 

 

  - 

 

195.44 

 

243.86 

- ท่ีดิน ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 17-2-19 - 16.24 26.32 

- โรงงานให้เช่า ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ  14.35 48.92  

สินทรัพย์เพื่อขำย 

- ท่ีดินพฒันาแลว้  

 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี 

 

เจา้ของ 

 

194-2-13.3 

 

218.26 

 

116.34 

 

1,265.59 

- ท่ีดินระหวา่งพฒันา  

 (โครงการ พรีเม่ียมโซน) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    

จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 154-2-43 56.00 515.07 586.07 

- ท่ีดินระหวา่งพฒันา ถ.มิตรภาพ กม. 230 อ.สูงเนิน  

จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 727-0-60.2 589.63 762.04 936.40 

- อาคารท่ีพกัอาศยั 

 (โครงการเดอะ นวไพรเวซ่ี) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    

จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 10-3-3.30 - 221.41 259.45 

รวมทั้งส้ิน   1,247-2-53.3 1,695.24 4,291.55 4,587.19 
 

หมายเหตุ  : - ราคาประเมินโดย บริษทั โปรสเปค แอพเพรซลั จ  ากดั เม่ือ พฤศจิกายน 2556    อน่ึง ณ วนัประเมินราคาท่ีดิน บริษทั โป
รสเปค แอพเพรซัล จ  ากดั เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย    

1.   เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 หม่อมหลวงโสมสินเกษม อุ่นจิตติกลุ อดีตพนกังานของบริษทัฯ ไดเ้ป็นโจทกย์ืน่
ฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลยต่อศาลแรงงานกลาง เรียกร้องใหบ้ริษทัฯ รับผิดจ่ายเงินสินจา้ง แทนการบอกกล่าวล่วงหนา้
จ านวน 90,081.20 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม จ านวน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จ ค่าชดเชยจ านวน 614,190 บาท ค่าจา้งส าหรับวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี 
24,567.60 บาท และค่าจา้งคา้งจ่ายเป็นเงิน 36,851.40 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินตน้จ านวน
ดงักล่าวนับแต่วนัเลิกจ้างจนกว่าจะช าระเสร็จ และเงินเพ่ิมจากตน้เงินค่าจา้งคา้งจ่าย ค่าท างานในวนัหยุด และ
ค่าชดเชยตามฟ้อง ในอตัราร้อยละ 15 ทุก 7 วนั ของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัเลิกจา้งจนกว่า จะช าระเสร็จ ต่อมา
หม่อมหลวงโสมสินเกษม อุ่นจิตติกุล ไดถึ้งแก่กรรมโดยนางสาวชิดชีวนั แกว้กิติณรงค ์ในฐานะทายาท ไดย้ื่นค า
ร้องขอเขา้เป็นคู่ความแทน การบอกกล่าวล่วงหนา้ จ านวน 28,662.02 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของเงินทั้งสองจ านวนนั้น แต่วนัฟ้องไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก์ บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
แรงงานกลาง และศาลแรงงานกลางไดส่้งส านวนคดีไปศาลฎีกาพิจารณาพิพากษา ปัจจุบนัคดียงัคงอยู่ในระหวา่ง
การพิจารณาของศาลฎีกา 

2.   เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้อง นายสมยศ เรืองบุรพ ท่ี 1, บริษทั คดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
วงษพ์าณิชย ์จ ากดั  ท่ี 2, บริษทั พีเอสบีอาร์ ทูลล่ิงส์ จ ากดั ท่ี 3 เป็นจ าเลยในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายต่อศาลธญับุรี
เป็นคดีหมายเลขด า ท่ี พ.177/2553 เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 จ าเลยท่ี 1 ซ่ึงเป็นลูกจา้งของจ าเลยท่ี 2 ไดข้บั
รถยนตบ์รรทุกสิบลอ้ไปในทางการจา้งของจ าเลยท่ี 3 ดว้ยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสาเครนเก่ียวเขา้กบั
สายไฟฟ้าและดึงให้เสาไฟฟ้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนวนครหักโค่นลม้ จ านวน 20 ตน้ หมอ้แปลงไฟฟ้า
ระเบิด กลอ้งทีวีวงจรปิดภายในโครงการ จ านวน 20 กลอ้ง สายไฟเบอร์ออฟติค โคมไฟส่องสว่างบนเสาไฟฟ้า 
เสียหาย ให้จ าเลยทั้งสามร่วมกนั หรือแทนกนัช าระเงินจ านวน 3,074,870.64 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  
7.5 ต่อปี ของเงินตน้จ านวน 2,877,071.94 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลยทั้งสามจะร่วมกนัหรือแทนกนัช าระ
เสร็จแก่โจทก ์ ใหจ้ าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความแทนโจทก ์ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2555 ศาลธัญบุรีไดพ้ิพากษาให้ จ าเลยท่ี 1 ช าระเงินจ านวน 2,877,071.94 บาท 
พร้อมดอกเบ้ีย ในอตัรา  ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นับแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2552 เป็นตน้ไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบ้ียนับถึง วนัฟ้องตอ้งไม่เกิน 197,398.70 บาท ตามท่ีโจทก์ขอ ให้จ าเลยท่ี 1 ใชค้่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ค่าทนายความ 10,000 บาท ยกฟ้องโจทก์ส าหรับจ าเลยท่ี  2 และท่ี 3 ค่าฤชาธรรมเนียม
ระหวา่งโจทกก์บัจ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 ใหเ้ป็นพบั 

บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษาให้
จ าเลยท่ี 2 และ จ าเลยท่ี 3 ร่วมรับผิดต่อโจทก์เช่นเดียวกบัจ าเลยท่ี 1 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ซ่ึง
จ าเลยท่ี 1 และ 2 ไดย้ืน่ฎีกา  ค  าพิพากษาและคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2556 บริษทัฯ ไดท้ าการแกฎี้กาและค าร้องคดัคา้นการขอทุเลาการบงัคบัคดีของจ าเลย คดีอยู่
ระหวา่งการยดึทรัพย ์

3. เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 บริษทัฯ ไดย้ืน่ฟ้อง บริษทั ไทยเอม็เอม็ จ ากดั หรือ บริษทั ไทยดีซีไอ จ ากดั เป็น
จ าเลยฐานผิดสญัญา, เรียกค่าเสียหายต่อศาลแพง่ เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 3213/2553 เน่ืองจากจ าเลยผิดสญัญาจา้ง 
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ออกแบบระบบสาธารณูปโภค โครงการพรีเม่ียมโซน และสัญญาจ้างวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเน้ือท่ี
ประมาณ 350 ไร่ โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) ใหจ้ าเลยช าระเงินจ านวน 310,649,601.63 
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลยจะช าระเสร็จแก่
โจทก ์ใหจ้ าเลยใชค้่า       ฤชาธรรมเนียมค่าทนายความ แทนโจทก ์ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพง่ไดพิ้พากษาใหจ้ าเลย (บ.ไทยเอ็มเอ็มฯ) ช าระเงินจ านวน 339,000 
บาท พร้อมดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่ช าระเสร็จแก่โจทก์ ให้
จ าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียม  ค่าทนายความ 10,000 บาท ค่าข้ึนศาลใหใ้ชแ้ทนตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์โจทกช์นะคดี  

บริษทัฯ ไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพง่ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษา
ใหจ้ าเลยช าระเงินจ านวน 5,032,530 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี  นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลย
จะช าระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ซ่ึงจ าเลยได้ยื่นฎีกาและคดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 บริษทัฯ ไดท้ าการแกฎี้กาและค าร้องคดัคา้นการขอทุเลาการบงัคบัคดีของจ าเลย คดี
อยูร่ะหวา่งการติดตามทรัพย ์
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

 
6.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท     บริษทั นวคร จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  NNCL 

เวบ็ไซด ์    www.navanakorn.co.th 
เลขทะเบียนบริษทั   0107545000322 
ทุนจดทะเบียน   2,247,083,295 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  1,545,323,730 บาท (ณ. 31 ธนัวาคม 2556) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภท เขต/สวนอุตสาหกรรม 
 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่   999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-0031-5, 0-2529-0131-5 
โทรสาร     0-2529-2176 
 
ทีต่ั้งส ำนักงำนกรุงเทพ  83 อาคารซีบีเฮา้ส์ ชั้น 4 ถนนอ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
      จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท ์    0-2667-4700 
โทรสาร     0-2667-4701 
 
ทีต่ั้งโครงกำรจงัหวดันครรำชสีมำ  999/1 หมู่ 1 กิโลเมตรท่ี 231 ถนนมิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน 
      จงัหวดันครราชสีมา 30380 
โทรศพัท ์    0-4400-0111-5 } 0-4429-1333 
โทรสาร     0-4433-5478 
 
ส ำนักงำนโครงกำร เดอะ นวไพรเวซ่ี 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-2203, 0-2529-2746, 0-2529-0600  
โทรสาร     0-2529-1889 

E-Mail :      thenavaprivacy@navanakorn.co.th 
 
บริษัทร่วม 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ    โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ 
ผูถื้อหุน้     บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ถือ 29.99% 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 

http://www.navanakorn.co.th/
mailto:thenavaprivacy@navanakorn.co.th


บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 70 

โทรศพัท ์    0-2978-5282 
โทรสาร     0-2978-5080 
ทุนจดทะเบียน   402,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  402,000,000 บาท 
 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ช่ือบริษทั     ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน    62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
      เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์    0-2229-2888 
โทรสาร     0-2654-5427 
 
ผู้สอบบัญชี 
ช่ือผูส้อบบญัชี   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098 
ช่ือบริษทั     บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน    ชั้น 50-51 เอม็ไพร์ ทาวเวอร์,  195 ถนนสาทรใต ้ กทม.  10120 
โทรศพัท ์    0-2677-2000 
โทรสาร     0-2677-2222 
 
 
 

 
           
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 1 

ส่วนที ่2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น  
 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท  
     ก) ทุน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 2,247,083,295 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,247,083,295หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 1,545,323,730 บาท  
 

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกช าระแลว้ในระยะ 4 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
 

ปี ทุนทีเ่พิม่ 
(ล้ำนบำท) 

หลงัเพิม่ทุน 
(ล้ำนบำท) 

เหตุผลในกำรเพิม่ทุน สัดส่วน และรำคำในกำรเพิม่ทุน 

2553 323.23 1,450.05 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในกิจการ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ NNCL-W1 ไดใ้ช้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
14-16 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2554 71.36 1,521.41 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในกิจการ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ
ESOP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1-4 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2555 0.10 1,521.51 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในกิจการ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ
ESOP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 5-8 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2556 24.27 1,545.75 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในกิจการ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ
ESOP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 9-12 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

 
ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
เม่ือ 8 ธนัวาคม 2553 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม คร้ังท่ี 2 (NNCL-W2) จ านวน 725,027,765 หน่วย และออกเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหก้รรมการและ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP-W1) จ านวน 
72,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
 
 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 2 

ปี 2554 
เดือนธนัวาคม 2553 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 มีมติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัคร้ังท่ี 2 (NNCL-W2) ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนโดยไม่คิดมูลค่า  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  NNCL-W2 
อตัราการใชสิ้ทธิ   :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ   :  1 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :  5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 
จ านวน     :  725,002,750 หุน้ 
 
พร้อมทั้งมีมติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังานของบริษทัฯ (ESOP-W1) โดยไม่คิดมูลค่า 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  ESOP-W1 
อตัราการใชสิ้ทธิ   :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ   :  1 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั (จ านวน 72,000,000 หุน้) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :  1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 
 

ทั้งน้ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ไดค้รบอำยุ 1 ปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2554 โดยมีผูม้ำใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 
จ ำนวนทั้งส้ิน 70,915,000 หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 70,915,000 หุ้น คงเหลือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ แปลงสภำพจ ำนวน 1,085,000 หน่วย โดยมีจ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใชสิ้ทธิ
คงเหลือ 1,085,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรยกเลิกไปแลว้ 

กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  NNCL-W2  อำย ุ5 ปี มีรำยละเอียดดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 31 มีนำคม 2554   จ ำนวนใชสิ้ทธิ     27,000  หน่วย 

คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2554  จ ำนวนใชสิ้ทธิ     10,000  หน่วย 

คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 30 กนัยำยน 2554   จ ำนวนใชสิ้ทธิ    405,000  หน่วย 

คร้ังท่ี 4  วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2554  จ ำนวนใชสิ้ทธิ               0  หน่วย 

 

รวมใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-4 ในปี 2554  จ ำนวนใชสิ้ทธิ 442,000 หน่วย  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 
442,000 หุน้ คงเหลือจ ำนวนหุน้รองรับกำรใชสิ้ทธิ     724,560,751 หน่วย ท ำใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้
เพ่ิมเป็น 1,521,412,530 บำท (วนัท่ี 10 มกรำคม 2555) และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 3 

คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 30 มีนำคม 2555  จ ำนวนใชสิ้ทธิ    0  หน่วย 

คร้ังท่ี 6  วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2555  จ ำนวนใชสิ้ทธิ  0  หน่วย 

คร้ังท่ี 7  วนัท่ี 28 กนัยำยน 2555  จ ำนวนใชสิ้ทธิ     100,000  หน่วย 

คร้ังท่ี 8  วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2555  จ ำนวนใชสิ้ทธิ  1,204,500  หน่วย  
 

รวมใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5-8 ในปี 2555  จ ำนวนใชสิ้ทธิ 1,304,500 หน่วย  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 
1,304,000 หุน้ คงเหลือจ ำนวนหุน้รองรับกำรใชสิ้ทธิ     723,256,251 หน่วยหน่วย  ท ำใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้เพ่ิมเป็น 1,522,717,030 บำท(วนัท่ี 10 มกรำคม 2556) 
 

 คร้ังท่ี 9  วนัท่ี 29 มีนำคม 2556  จ ำนวนใชสิ้ทธิ 19,213,200  หน่วย 
 คร้ังท่ี 10  วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2556  จ ำนวนใชสิ้ทธิ     690,000  หน่วย 
 คร้ังท่ี 11  วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556  จ ำนวนใชสิ้ทธิ  2,703,500  หน่วย 
 คร้ังท่ี 12  วนัท่ี  27 ธนัวำคม 2556  จ ำนวนใชสิ้ทธิ     460,800  หน่วย 
 

รวมใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 9-12 ในปี 2556  จ ำนวนใชสิ้ทธิ 23,067,500 หน่วย  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 
23,067,500 หุน้ คงเหลือจ ำนวนหุน้รองรับกำรใชสิ้ทธิ     700,188,751 หน่วย  ท ำใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้เพ่ิมเป็น 1,545,784,530 บำท(วนัท่ี 8 มกรำคม 2557) 
 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั 
 

ปี 2552 :  บริษทัฯ ไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ กบั บริษทัผลิตไฟฟ้ำ
รำชบุรี โฮลด้ิง  จ ำกดั(มหำชน)  และ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
ปี 2553 :  เดือนมกรำคม  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง “ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั” (NNEG) 

ปี 2553 :  เดือนธนัวำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั (NNEG) ไดผ้ำ่น
กำรคดัเลือกจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ”) จ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตประมำณ 122 
เมกะวตัต ์และมีก ำลงัผลิตไอน ้ ำ 15 ตนัต่อชัว่โมง มีลูกคำ้ตำมสญัญำคือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและ
ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธำนี โดยคำดวำ่จะสำมำรถเร่ิม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นปี 2559  
ปี 2554 :  เดือนพฤษภำคม บริษทัฯ ไดล้งนำมสญัญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) เพ่ือเขำ้ร่วมลงทุนใน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั (NNEG) กบั บริษทั ปตท. จ ำกดั(มหำชน) และ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลด้ิง 
จ ำกดั(มหำชน) ในสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 30 30 และ 40 ตำมล ำดบั ทั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั มีทุน
จดทะเบียนเร่ิมตน้ 2,000,000.-บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯ ไดช้ ำระหุน้เป็นจ ำนวนเงิน 120,600,000 ลำ้นบำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้
จ ำนวน 402,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
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 7.2    ผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัมีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หมายเหตุ :  1    สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.nep.co.th 
ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือประชุมสามญั         
ผูถื้อหุน้ส าหรับปีล่าสุด ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.navanakorn.co.th ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อ          
หุน้ประจ าปีในแต่ละปีไดจ้ากหวัขอ้ “ นกัลงทุนสมัพนัธ์ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น %  

1.  นายทวฉีตัร จุฬางกรู 377,449,500 24.425 
2.  บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 1   355,950,000  23.034 
3.  น.ส.สรางคล์กัษณ์ จนัทวานิช   96,535,870  6.247 
4.  น.ส.รัตนาภรณ์ จนัทวานิช 93,219,070      6.032 
5.  นายณฐัพล จุฬางกรู 71,000,000 4.595 
6.  นายวรัญญู เทพหสัดิน ณ อยธุยา            65,621,420      4.246 
7.  นายพรเดช จนัทวานิช 33,913,570 2.195 
8.  นายวรีชยั เดชอมรธญั 30,015,200 1.942 
9.  การเคหะแห่งชาติ  30,000,000 1.941 
10  บริษทั นิคมอุตสาหกรรม รังสิต จ ากดั  21,000,000 1.359 

รวม 1,174,704,630 76.016 

http://www.nep.co.th/
http://www.navanakorn.co.th/
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 
หากไม่มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั   
ทั้งน้ี ในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีประวติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ปี 2556  

(ผลประกอบกำรปี 2555) 
ปี 2555  

(ผลประกอบกำรปี 2554) 
ปี 2554  

(ผลประกอบกำรปี 2553) 
ปี 2553  

(ผลประกอบกำรปี 2552) 

121.00 - 91.00 45.00 

 
 
หมายเหต ุ:     - ปี 2553 จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2552 ในอตัรา 0.04 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 45 ลา้นบาท 

- ปี 2554 จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2553 ในอตัรา 0.07 บาทต่อหุน้(จ่าย2คร้ัง) คิดเป็นเงิน 91 ลา้นบาท 
- ปี 2555 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2554 เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ 
- ปี 2556 จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 121 ลา้นบาท 
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8.  โครงสร้างการจดัการ     

โครงสร้ำงกำรจดักำรและแผนผงักำรบริหำรองค์กร  
บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  
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รายละเอียดเกีย่วกบัคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษทั  
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  

 

8.1    คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 
1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา ประธานกรรมการบริษทั  1, 2 
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 1, 2 
3. พลต ารวจเอกสมชาย   วาณิชเสนี รองประธานกรรมการบริษทั1, 2  และ 

                          ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
                               4. นายเสกสิทธ์ิ    เจริญเศรษฐศิลป์          รองประธานกรรมการบริหาร 1, 2 

5. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 1, 2 

6. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการและกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน3 
7. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

                               8.     นางลีนา เจริญศรี  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบ 
9. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธ์ุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10.    นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการ   

11. นางสาววรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา   กรรมการ 3 
12. พลเอกสมหมาย  วชิาวรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
13. คุณหญิงณษัฐนนท ทวสิีน  กรรมการ  

14. นางนวลพรรณ        ล ่าซ า               กรรมการ  

15. พลอากาศเอก ดร.นพพร        จนัทวานิช               กรรมการ 3  
 

หมายเหตุ : 1    กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึงกรรมการสองในหา้ท่านน้ีลงลายมือช่ือ  
                        ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
  2 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั       

(มหาชน) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ  
- กระทรวงการคลงั ถือหุน้ร้อยละ 21.79 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  
- กลุ่มนางลาลีวรรณ กาญจนจารี ถือหุน้ร้อยละ 24.22 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้

ตามล าดบั ไม่ไดมี้ตวัแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัแต่
อยา่งใด  

 3  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจนัทวานิชและกลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา ตามล าดบั  
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  
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1. คณะกรรมการมีอ านาจ และหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแล
ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง ก าหนดอ านาจหรือแกไ้ข
อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรือตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งน้ี การมอบอ านาจ 
และการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
ผูรั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดห้รืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ทั้งน้ี ไม่
วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป 
หรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้น ใหก้รรมการมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียง   และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

5. เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐาน 
ทั้งน้ี อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และ/หรือรายการท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 
8.2    คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  
 1. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์  รองประธานกรรมการบริหาร 

 3. พลโท พรเทพ  เทพยสุวรรณ กรรมการบริหาร 
 4. พลโท ศกัดา ปลอดมีชยั กรรมการบริหาร   
 5. นายหฏัฐจิต หนุนภกัดี กรรมการบริหาร/เลขานุการกรรมการบริหาร 

 6. พลเอกยรรยง วอ่งวทิย ์ กรรมการบริหาร  
 7. พลเอกวรพนัธ ์ วรศกัด์ิโยธิน กรรมการบริหาร 

  

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอ านาจในการก ากบัดูแลการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
2. พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนของบริษทัก่อนเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
3. พิจารณากลัน่กรองปัญหาเก่ียวกบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการก่อหน้ีผูกพนัระยะยาวของ

บริษทัเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั 
4. ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการบริษทั มีงานอนัจ าเป็นหรือรีบด่วน ซ่ึงไม่อาจท่ีจะรอน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไดก่้อน และงานนั้นอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อผลไดห้รือ
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ผลเสียแก่บริษทั ซ่ึงไม่ใช่เป็นการอนุมติัโครงการลงทุนของบริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนงานของบริษทั 
ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจสั่งการอนุมติัให้ด าเนินการได้ และมีหน้าท่ีในการรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

5. มีอ านาจอนุมติัการก่อหน้ีผกูพนัและการจ่ายเงินของบริษทั ดงัน้ี 
5.1 การจ่ายเงินตามโครงการหรือตามงบประมาณการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษทัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ 

5.2 ในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายสูงกวา่งบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมติัไปก่อน
ไดแ้ลว้ขอสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัภายหลงั 

5.3  อนุมติัขายท่ีดินในโครงการของบริษทั ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 5.3.1 มีอ านาจอนุมติัจ่ายเงินค่านายหนา้ในอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 
 5.3.1 มีอ านาจในการอนุมติัจ่ายเงินในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพฒันา อนัเน่ืองจากการขายท่ี

ดงักล่าว 
6. รายงานผลการปฏิบติังานในโครงการส าคญัๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  
 
ทั้งน้ี อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือรายการ
ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอาจมีความขดัแยง้ กบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

 
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  

 1. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ  
 2. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 3. นายหฏัฐจิต หนุนภกัดี รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 4. นายปิยบุตร ชูวงั  ผูอ้  านวยฝ่ายกฎหมาย 
 5. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช  ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 

6.  วา่ท่ีร้อยตรี ประวทิย ์ ครุฑธายนืยง  ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
7. นายทกัดนยั เบา้เงิน ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
8. นายณฐันรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
9.  นายสุทธิพร จนัทวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด  
10.   นายวรีะชยั  ชุติมากรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบ าบดัน ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้ม  
11. นางสุรีรัตน ์ รังสิโกสยั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
12.   นางสาวอโนชา ศศิประภา ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
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13.   นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้  านวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา)  
14. พลโท จิรภทัร มาลยั ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการศูนยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั  
15.  พลตรี ประจกัษ ์ วสุิตกลุ ผูอ้  านวยการโรงผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมฯ 
16.   นายภพพร จนัทวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา  
17.   นายดอน พานิชนก ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  
1. จดัท าโครงการและแผนงานในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทั และ

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
2. เสนองบประมาณประจ าปี และงบลงทุนประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ก าหนดเป้าหมายส าหรับการบริหารกิจการของบริษทัในทุกดา้น รวมถึงการก าหนดกลยทุธ์ในดา้น

การประชาสมัพนัธ์ การพฒันาบุคคล แรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการของพนกังาน 
4. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและอุตสาหกรรม อนัอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
5. ควบคุมดูแลการด าเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใตง้บประมาณ ซ่ึงไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
6. เป็นผูแ้ทนของบริษทัในการด าเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกบับุคคลภายนอก รวมถึงการก่อ

นิติสมัพนัธ์ใดๆ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
7. อนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจา้ง เล่ือนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
8. สัง่จ่ายเงิน/หรือก่อหน้ีผกูพนั อนัเกิดข้ึนจากโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการ

บริษทั หรือจากการด าเนินธุรกิจตามปกติท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการบริษทั
อนุมติัแลว้ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 2,000,000 บาท 

9. สัง่จ่ายเงินและ/หรือก่อหน้ีผกูพนั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายไวแ้ลว้ 
10. กระท าการอ่ืนใดภายใตว้ตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
11. อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไม่รวมถึงการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/

หรือรายการท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 
 

8.3 เลขานุการบริษทั  

   ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวนัองัคารท่ี 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติใหแ้ตง่ตั้งให ้นางสาว ธนวรรณ รามางกรู ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของกฎหมาย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 โดยขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษทัตามกฎหมาย มีดงัน้ี 

1. การประสานงานระหวา่งกรรมการ ดูแลและใหค้  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และติดตามดูแล     
ใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

2. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์           
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. การจัดการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม ทั้ งการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม             
ผูถื้อหุน้ 

4. การเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
(ง) รายงานประจ าปีของบริษทั 
(จ) รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

5. ด าเนินการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

ในปี 2556 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั แต่ละรายดงัน้ี 
ล าดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 

1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา 6.71 
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี 3.78 
3. พลต ารวจเอกสมชาย  วาณิชเสนี  3.53 
4. คุณเสกสิทธ์ิ    เจริญเศรษฐศิลป์ 2.82 
5. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา 1.09 
6. คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์   1.09 
7. คุณวรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  1.09 
8. คุณนวลพรรณ ล ่าซ า 1.09 
9. พลอากาศเอก  ดร.นพพร จนัทวานิช 1.09 

10. คุณหญิงณษัฐนนท  ทวสิีน 1.09 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

คุณสุวลยั  จนัทวานิช 
พลเอกสมหมาย  วชิาวรณ์   
คุณลีนา เจริญศรี  
คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์   
พลโทสีขรินทร์   สิงหพนัธ์ุ 

1.22 
1.22 
1.29 
1.22 
1.22 

รวม 26.56 
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 ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรในปี 2556 
 

รายละเอียด 
ปี 2556 ปี 2555 

จ านวนคน  จ านวนเงิน จ านวนคน  จ านวนเงิน  
(ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1  18 32.87 17 28.78 
 
หมายเหต ุ : 1.    ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือน โบนสั และเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
 

ข) ค่าตอบแทนอื่น         
 

1. ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์หก้บักรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นกิจการของบริษทั  
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์หก้บักรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นกิจการของบริษทั  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

รายละเอียด 
ปี 2556 ปี 2555 

จ านวนคน  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) จ านวนคน  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
1. ประธานกรรมการ  1 198,044.02 1 63,179.36 
2. กรรมการและผูบ้ริหาร 16 7,546,956.22 16 4,386,478.06 

 
หมายเหต ุ: ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนต ์ประกอบดว้ย เงินดาวน์ ค่าเช่าซ้ือ คา่บ ารุงรักษา และค่า
ประกนัภยั 

 
 

2. การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่กรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังานของบริษทั 
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2553 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 มีมติอนุมติัการเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) จ านวน 72,000,000 หน่วย ใหแ้ก่
กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษทัโดยไม่คิดมูลค่า  

ทั้งน้ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ไดค้รบอำย ุ1 ปีแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2554 โดยมีผูม้ำใชสิ้ทธิแปลง
สภำพ จ ำนวนทั้งส้ิน 70,915,000 หน่วย จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 70,915,000 หุน้ คงเหลือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ แปลงสภำพจ ำนวน 1,085,000 หน่วย โดยมีจ ำนวนหุ้น
สำมญัรองรับกำรใชสิ้ทธิคงเหลือ 1,085,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรยกเลิกไปแลว้ 
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ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 

เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือท าหนา้ท่ีพิจารณาการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในโอกาสต่อๆ ไป ทุกปี โดยบริษทั           
จะไม่จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการรวมถึงผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็น            
ไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัจะก าหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

 
8.5    บุคลากร  

  

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานทั้งหมด 189 คน (ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 7 คน, 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 16 คน, ฝ่ายกิจการศูนยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั 7 คน,ส านกัเลขานุการ 6 คน, โครงการนวนคร 
นครราชสีมา 23 คน,ฝ่ายกฎหมาย 6 คน, ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 2 คน, ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 4 คน, ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 32 คน,ฝ่ายบญัชีและการเงิน 15  คน, ฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 4 คน,ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 
คน,  ฝ่ายขาย 7 คน, ฝ่ายการตลาด 5 คน, ฝ่ายโยธา 17  คน, ฝ่ายบ าบดัน ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้ม 20 คน และ ฝ่ายระบบ
น ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 16 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2556 ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน   โบนสั และเงินสมทบกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ฯลฯ เท่ากบั 103,028,012 บาท  
 

สวสัดกิำรและสิทธิประโยชน์ของพนักงำน 
   1. การประกนัสุขภาพและอุบติัเหต ุ
   2. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
   3. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
   4. กองทุนประกนัสงัคม 
   5. กองทุนเงินทดแทน 
   6. เงินช่วยเหลือจดัการงานศพ 
   7. โครงการทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท (ส าหรับผูอ้  านวยการข้ึนไป) 
   8. เงินกูเ้พ่ือการศึกษา 
   9. เคร่ืองแบบพนกังาน 
   10. งานเล้ียงสงัสรรคแ์ละท่องเท่ียวประจ าปี 
   11. เงินโบนสัประจ าปี 
   12. เงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั 
   13. Section Party 
   14. ของเยีย่มไขพ้นกังาน 
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นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร 
  
บริษทัฯ  ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาบุคลากร โดยไดมุ่้งมัน่ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพพนกังานใหมี้
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และแผนธุรกิจ อนัจะสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ จึงไดจ้ดักิจกรรมในการสร้างเสริมศกัยภาพใหก้บับุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยการ
เชิญผูเ้ช่ียวชาญหรือวทิยากรมาจดัการเรียนรู้ใหก้บัพนกังานภายในองคก์ร หรือมอบหมายใหพ้นกังานไปอบรม
หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัหรือหน่วยงานต่างๆภายนอกองคก์รได ้

นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมการเรียนรู้อีกหลายช่องทาง โดยการสอนงาน โดยหวัหนา้งาน (Coaching) การเรียนรู้
จากการปฏิบติังานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการถ่ายทอด
ความรู้ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน และบริษทัไดพ้ยายามปรับกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือใหก้าร
ท างานมีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ ใหโ้อกาสพนกังานปฏิบติังานในส่วนท่ีตนเองมีความรู้ ความช านาญใน
งานนั้นๆ เป็นอยา่งดี ในปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษทัจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆใหก้บัพนกังานมากกวา่ 50 หลกัสูตร 
ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรไม่ไดมุ่้งเนน้เฉพาะการพฒันาตามสมรรถนะ (Competency) เพียงเท่านั้น แตย่งัมีหลกัสูตรท่ี
เสริมสร้างคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรมท่ีดีของบุคลากร สนบัสนุนใหพ้นกังานรู้จกัการปฏิบติัตน ใหอ้ยู่
ในศีลธรรมอนัดีงาม และส่งเสริมใหท้ าดีเพ่ือตนเอง เพ่ือองคก์ร เพ่ือสงัคม และเพ่ือประเทศชาติ เพ่ือใหอ้งคก์ร
ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ  
 

9.1 นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้มีระบบการก ากบัดูแลท่ีเป็นมาตรฐานและ
น่าเช่ือถือ โดยไดจ้ดัท าแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัโครงสร้าง องคก์ร 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัโดยมุ่งเน้นการก ากบัดูแลในเร่ือง การบริหาร
ความเส่ียง การด าเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือ
ปฏิบติัโดยมีสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 
1. การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล  และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการก ากับดูแลและ
ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งก าหนดนโยบายให้ปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ียงัก าหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจน
พฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  

2. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ 
รวมทั้งสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งโปร่งใส นอกจากน้ียงัจดัให้มีการ
จดัท ารายงานทางการเงินและรายงานประจ าปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีรับรองทัว่ไป  ทั้ งน้ี 
กรรมการสามารถติดต่อฝ่ายจดัการแต่ละคนไดโ้ดยตรงตามความเหมาะสม 

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
ก ากับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

4. การประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินรอบบญัชี และอาจเรียก
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียด และ
ความเห็นกรรมการชดัเจน ซ่ึงในการประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นแสดงความเห็น
อยา่งเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั 

5. ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจและนโยบายการด าเนินธุรกิจใหแ้ข่งขนัได ้โดยมีหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ คือ ด าเนินธุรกิจให้มีความมัน่คงเพ่ือประโยชน์ท่ีสมดุลและยัง่ยืนของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง  
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6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ให้ความส าคญัในเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรมและ
โปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น ทั้งน้ีก าหนดให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการยงัส่งเสริมให้พนักงานยึดถือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติเป็นตน้แบบท่ีดี นอกจากน้ียงัมุ่งให้พนกังานปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และรักษาไวซ่ึ้งความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 

8. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ก าหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจ านวนเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น 
กรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารภายใน และกรรมการอิสระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนคณะกรรมการ 

9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ก าหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
ของกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัให้มีการพิจารณาคดัเลือกฝ่ายจดัการดว้ยความโปร่งใส
เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลกัษณะท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน โดยเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันซ่ึงจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 12 คร้ัง โดยมีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ทั้ง
ปี ซ่ึงกรรมการจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้นล่วงหนา้ก่อนการประชุม 7 วนั เพื่อสามารถใชเ้วลาพิจารณาและ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งรอบคอบ นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ
รายงานผล ให้ขอ้มูลและเสนอแนะขอ้คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงส านักเลขานุการจะจดัท าร่างรายงานการ
ประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยเวน้วา่งมติไว ้ซ่ึงในวนัประชุมคณะกรรมการ ส านกัเลขานุการจะ
จดบนัทึกการประชุมและมติท่ีประชุม โดยระบุถึงขอ้เสนอแนะและขอ้ทว้งติงของกรรมการทุกท่านเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พร้อมกบับนัทึกเสียงการประชุมไวเ้พ่ือตรวจสอบภายหลงั และเม่ือจบการประชุมจะจดัท า
รายงานการประชุม และตรวจสอบมติท่ีประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ีจะใชเ้วลาจดัท ารายงานการประชุมฉบบั
สมบูรณ์เป็นเวลา 1-2 วนั และใหค้ณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการคร้ัง
ต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแกไ้ขรายงานการประชุมในคร้ังนั้นๆ ได ้หลงัจากนั้นฝ่ายจดัการจะ
จดัเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและ CD ซ่ึงกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้
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รายช่ือกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม เขา้ด ารงต าแหน่ง 

ปี 2556 3 ปี 2555 3 ปี 2554 2 

1. พลเอก อคัรเดช ศศิประภา 11 13 12 เมษายน 2544 
2. พลเอก ชยัณรงค ์หนุนภกัดี 10 12 10 มีนาคม 2544 
3. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  11 13 12 กนัยายน 2545 
4.  นายเสกสิทธ์ิ   เจริญเศรษฐศิลป์    11 13 12 พฤศจิกายน 2550 
5. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 11 13 11 มกราคม 2544 
6. นางสุวลยั  จนัทวานิช 11 11 10 มิถุนายน 2514 
7. คุณหญิง ศุภนภา  อตัตะนนัทน์ 8 13 11 มิถุนายน 2545 
8. นางลีนา  เจริญศรี 11 12 12 ธนัวาคม 2545 
9. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 11 11 12 พฤษภาคม 2548 
10. พลโท สีขรินทร์  สิงหพนัธ์ุ 11 13 12 พฤศจิกายน 2548 
11. น.ส.วรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 9 10 7 กมุภาพนัธ์ 2549 
12. พลเอก สมหมาย  วชิาวรณ์    11 13 12 กนัยายน  2545 
13.  คุณหญิงณษัฐนนท ์ ทวสิีน    9 11 12 พฤศจิกายน 2550 
14. นางนวลพรรณ  ล ่าซ า 7 3 3 เมษายน 2552 
15. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช 10 13 12 ธนัวาคม 2552 

 

หมายเหต ุ: 1 ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน   12  คร้ัง 
 2  ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน   13  คร้ัง 
 3 ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน   11  คร้ัง  
  

12. คณะอนุกรรมการ 
ก าหนดใหมี้คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลเฉพาะดา้นเพ่ือช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานตามความ
จ าเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานผลการ
ปฏิบติังานต่อคณะกรรมการภายในเวลาท่ีก าหนด และมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ 1 ปีตามล าดบั 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
ส่งเสริมใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้งองคก์ร แต่คงไวซ่ึ้งความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน ก าหนดวธีิการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจดัใหมี้การท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฏหมายก าหนด นอกจากน้ียงัท ารายงานอธิบายรายงานทางการเงินควบคู่ไปกบั
รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย อน่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินใหท้นัสมยัและเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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15. ความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) ใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และรักษาสมัพนัธภาพ
อนัดีระหวา่งบริษทั  กบันกัลงทุน  ผูถื้อหุน้  นกัวเิคราะห์ และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยมีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้น
การเงินและการด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใส  และทนัต่อเหตุการณ์ ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ในผลการด าเนินงานของบริษทั  ตลอดจนส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทั  ในการเป็น
บริษทัมหาชนท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดี  มีคณะกรรมการบริษทั  ท่ีสามารถบริหารกิจการเพ่ือประโยชนสู์งสุดต่อ
ผูถื้อหุน้  นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั  อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามแก่
บุคคลภายนอก  ไดแ้ก่ นกัลงทุน  นกัวเิคราะห์  ผูถื้อหุน้ทั้งในและต่างประเทศใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลเท่าเทียม
กนัสม ่าเสมอและครบถว้น ตามความเป็นจริง 
 

ส าหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุน บริษทัฯ  ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารต่างๆแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทัฯ  เพ่ือรับทราบขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ ของบริษทัฯ โดยผา่น
รายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทางเวบ็ไซต ์ 

www.navanakorn.com 

ติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์   http://www.navanakorn.com/ir_home_th.html 
         โทรศพัท ์: 02-667-4700  ต่อ 4554 และ 4102 
         โทรสาร : 02-667-4701 
 
อน่ึง บริษทัฯไดจ้ดัส่งกรรมการท่ีสนใจเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร “ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย” เพื่อใหก้รรมการของบริษทัฯเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของ
กรรมการไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 ท่าน ท่ีไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร
ดงักล่าวแลว้ 

 
9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั  

มีดงัต่อไปน้ี  
 

(ก) คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 
1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา ประธานกรรมการบริษทั  1, 2 
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 1, 2 
3. พลต ารวจเอกสมชาย   วาณิชเสนี รองประธานกรรมการบริษทั1, 2  และ 

                          ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
                               4. นายเสกสิทธ์ิ    เจริญเศรษฐศิลป์          รองประธานกรรมการบริหาร 1, 2 

5. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 1, 2 

6. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการและกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน3 

http://www.navanakorn.com/
http://www.navanakorn.com/ir_home_th.html
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7. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                               8.     นางลีนา เจริญศรี  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

     ตรวจสอบ 
9. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธ์ุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10.    นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการ   

11. นางสาววรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา   กรรมการ 3 
12. พลเอกสมหมาย  วชิาวรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
13. คุณหญิงณษัฐนนท ทวสิีน  กรรมการ  

14. นางนวลพรรณ        ล ่าซ า               กรรมการ  

15. พลอากาศเอก ดร.นพพร        จนัทวานิช               กรรมการ 3  
 

หมายเหตุ : 1    กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึงกรรมการสองในหา้ท่านน้ีลงลายมือช่ือ  
                        ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
  2 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั       

(มหาชน) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ  
- กระทรวงการคลงั ถือหุน้ร้อยละ 21.79 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  
- กลุ่มนางลาลีวรรณ กาญจนจารี ถือหุน้ร้อยละ 24.22 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้

ตามล าดบั ไม่ไดมี้ตวัแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัแต่
อยา่งใด  

 3  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจนัทวานิชและกลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา ตามล าดบั  
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  
6. คณะกรรมการมีอ านาจ และหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั

ของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
7. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแล

ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง ก าหนดอ านาจหรือแกไ้ข

อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรือตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งน้ี การมอบอ านาจ 
และการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
ผูรั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดห้รืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ทั้งน้ี ไม่
วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป 
หรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้น ใหก้รรมการมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียง   และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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10. เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐาน 
ทั้งน้ี อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และ/หรือรายการท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 
(ข) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  
 1. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์  รองประธานกรรมการบริหาร 

 3. พลโท พรเทพ  เทพยสุวรรณ กรรมการบริหาร 
 4. พลโท ศกัดา ปลอดมีชยั กรรมการบริหาร   
 5. นายหฏัฐจิต หนุนภกัดี กรรมการบริหาร/เลขานุการกรรมการบริหาร  
 6. พลเอกยรรยง วอ่งวทิย ์ กรรมการบริหาร  
 7. พลเอกวรพนัธ ์ วรศกัด์ิโยธิน กรรมการบริหาร 

  

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
7. มีอ านาจในการก ากบัดูแลการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
8. พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนของบริษทัก่อนเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
9. พิจารณากลัน่กรองปัญหาเก่ียวกบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการก่อหน้ีผูกพนัระยะยาวของ

บริษทัเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั 
10. ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการบริษทั มีงานอนัจ าเป็นหรือรีบด่วน ซ่ึงไม่อาจท่ีจะรอน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไดก่้อน และงานนั้นอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อผลไดห้รือ
ผลเสียแก่บริษทั ซ่ึงไม่ใช่เป็นการอนุมติัโครงการลงทุนของบริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนงานของบริษทั 
ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจสั่งการอนุมติัให้ด าเนินการได้ และมีหน้าท่ีในการรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

11. มีอ านาจอนุมติัการก่อหน้ีผกูพนัและการจ่ายเงินของบริษทั ดงัน้ี 
5.1 การจ่ายเงินตามโครงการหรือตามงบประมาณการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษทัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ 

5.2 ในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายสูงกวา่งบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมติัไปก่อน
ไดแ้ลว้ขอสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัภายหลงั 

5.3  อนุมติัขายท่ีดินในโครงการของบริษทั ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 5.3.1 มีอ านาจอนุมติัจ่ายเงินค่านายหนา้ในอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 
 5.3.1 มีอ านาจในการอนุมติัจ่ายเงินในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพฒันา อนัเน่ืองจากการขายท่ี

ดงักล่าว 
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12. รายงานผลการปฏิบติังานในโครงการส าคญัๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  
 
ทั้งน้ี อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือรายการ
ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอาจมีความขดัแยง้ กบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

 
(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  
 1. นางลีนา เจริญศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการตรวจสอบ 
 3. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ  

 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผยอยา่งเพียงพอ และเป็นไปตาม

มาตรฐานบญัชี โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี)  

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและใหค้วามเห็นต่อรายการในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้ง
เสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร            
เป็นตน้ 

7. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
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8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีอ านาจเรียก สัง่การใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมทั้งจดัแสวงหา
ความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นวา่จ าเป็น 

 
(ง) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  
 1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 2.   พลเอก สมหมาย วชิาวรณ์ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 3. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทางและวธีิการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน ให้แก่กรรมการบริษทัและ

บุคคลต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารแต่ละ
ท่านควรอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดับท่ีปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์และ
ความสมัพนัธ์กบังาน รวมถึงผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน 

2. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ให้แก่ฝ่ายจัดการ (Management 
Incentive) โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการเป็น
รายบุคคลและในกรณีท่ีเห็นสมควรใหว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษา เพื่อใหค้  าแนะน า 

3. พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจา้ง การเปล่ียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจ าปีของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. คณะกรรมการควรรายงานเก่ียวกบัค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั อยา่งนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- นโยบายเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยรวมถึงหลกัการ  
เหตุผลและวตัถุประสงค ์

- เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ 
- รายช่ือของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 
(จ) เจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย  
 1. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ  
 2. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 3. นายหฏัฐจิต หนุนภกัดี รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 4. นายปิยบุตร ชูวงั  ผูอ้  านวยฝ่ายกฎหมาย 
 5. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช  ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 

6.  วา่ท่ีร้อยตรี ประวทิย ์ ครุฑธายนืยง  ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
7. นายทกัดนยั เบา้เงิน ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
8. นายณฐันรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
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9.  นายสุทธิพร จนัทวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด  
10.   นายวรีะชยั  ชุติมากรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบ าบดัน ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้ม  
11. นางสุรีรัตน ์ สร้อยสุนทร ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
12.   นางสาวอโนชา ศศิประภา ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
13.   นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้  านวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา)  
14. พลโท จิรภทัร มาลยั ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการศูนยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั  
15.  พลตรี ประจกัษ ์ วสุิตกลุ ผูอ้  านวยการโรงผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมฯ 
16.   นายภพพร จนัทวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา  
17.   นายดอน พานิชนก ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  
12. จดัท าโครงการและแผนงานในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทั และ

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
13. เสนองบประมาณประจ าปี และงบลงทุนประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
14. ก าหนดเป้าหมายส าหรับการบริหารกิจการของบริษทัในทุกดา้น รวมถึงการก าหนดกลยทุธ์ในดา้น

การประชาสมัพนัธ์ การพฒันาบุคคล แรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการของพนกังาน 
15. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและอุตสาหกรรม อนัอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
16. ควบคุมดูแลการด าเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใตง้บประมาณ ซ่ึงไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
17. เป็นผูแ้ทนของบริษทัในการด าเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกบับุคคลภายนอก รวมถึงการก่อ

นิติสมัพนัธ์ใดๆ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
18. อนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจา้ง เล่ือนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
19. สัง่จ่ายเงิน/หรือก่อหน้ีผกูพนั อนัเกิดข้ึนจากโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการ

บริษทั หรือจากการด าเนินธุรกิจตามปกติท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการบริษทั
อนุมติัแลว้ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 2,000,000 บาท 

20. สัง่จ่ายเงินและ/หรือก่อหน้ีผกูพนั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายไวแ้ลว้ 
21. กระท าการอ่ืนใดภายใตว้ตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
22. อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไม่รวมถึงการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/

หรือรายการท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 
 9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 

ก) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
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ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

5. กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

6. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
-  ตาย 
-  ลาออก  
-  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน 
- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัและการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทั

ไดรั้บใบลาออกแลว้ 
8. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน  บุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัอยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ  และนอกจากน้ี 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้

 
ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารซ่ึงผู ้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารจะเป็นกรรมการบริษทัหรือไม่ก็ได ้ โดยบริษทัก าหนดให้มีจ านวนคณะกรรมการบริหารใน
แต่ละคราวไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน  มีอายใุนการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารคราวละ 3 ปี  แต่ 
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คณะกรรมการบริษทัสามารถปลดคณะกรรมการบริหารใหพ้น้จากต าแหน่งไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงในการ 
แต่งตั้งหรือปลดกรรมการบริหารจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ัง
นั้นๆ 

 

ค) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม  และในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบมีจ านวนต ่ากวา่ 3 คน ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระเท่าท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการก าหนดค่าตอบแทนอาจจะ
ไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปไดอี้กวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 
 

10. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  
 

บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 
1. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกส้ินเดือน 
2. บริษทัจะส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบวา่จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในใดๆ และไม่มี

สิทธิขายหุน้โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน (ทั้งงบไตรมาสและงบประจ าปี)       จะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือจนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้ 

3. บริษทัจะช้ีแจงใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการจดัท าและรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพยต์่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมบทลงโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวเป็นเพียงการก าหนดมาตรการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
น าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์เท่านั้น โดยบริษทัไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดหรือบทลงโทษเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่ง
ใด 
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11.    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 มีมติใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
ผูส้อบบญัชี จ ากดั โดย นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4068 หรือนางสาววรรณา
พร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4098 หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3756 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบเป็นเงินรวม 
จ านวน 2,050,000 บาท  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

เ น่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีลงทุนด้านการพัฒนาท่ีดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเก่ียวกับสาธารณูปโภค 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและบริษทัยอ่ยให้มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้ง
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากการปฏิบติัต่อชุมชนรอบๆบริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร   

นโยบำยและภำพรวม 
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการรับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยมีการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ความรับผิดชอบภายใตก้ารด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประกอบการท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จากการด าเนิน
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย น าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน  ตามหลกัการ 8 ขอ้ ท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นกระบวนการท างาน
หลกัของกิจการ 

1.  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และ                        

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม  

จากการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บค่าสาธารณูปโภค กบัผูท่ี้อยู่อาศยัและผูป้ระกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรมทั้ งสองฝ่าย และยงัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ท าการร้องเรียนกับเจา้หน้าท่ีของ

บริษทัฯ และรายงานใหผู้บ้ริหารรับทราบทนัที  

การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม มีการตกลงราคาอยา่ง

เท่าเทียมกนั เห็นชอบดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษทัฯปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไม่

น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ มีนโยบายในการคดักรองคู่คา้ อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง มีการเช็คสอบราคาและประกวดราคา ตลอดจนก าหนดอ านาจอนุมติัอยา่งชดัเจน  มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจา้ง เพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 
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กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  

โดยบริษทัฯด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ปลูกฝังใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรก าหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อตา้นคอร์รัปชั่น โดยจะด าเนินการปรับปรุงคู่มือ

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

 
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน   

บริษทัฯเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้และบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  อีกทั้งยงัส่งเสริมและ 

ดูแลดา้นความเป็นอยูข่องพนักงานทั้งดา้นสุขภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัจากการท างาน การไดรั้บค่าตอบแทนและ

ค่าชดเชย การพฒันาดา้นบุคลากรและการเกษียณจากการท างาน 

 

กำรปฏบิัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม   

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่ พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 

โยกยา้ย และสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ในดา้นต่างๆ อาทิ  

ด้ำนกำรบริหำรค่ำจ้ำง  ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ บริหารโดยค านึงถึงหลกัการจูงใจพนกังานใหพ้นกังาน 

ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดห้รือเทียบเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนๆใน
ธุรกิจประเภทเดียวกนั  

ด้ำนกำรพฒันำศักยภำพของพนักงำน    บริษทัใหค้วามส าคญัในการพฒันาความรู้ ศกัยภาพ ความสามารถและ 
ทกัษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน โดยใชห้ลกัการพฒันาบุคลากร ตามสมรรถนะ 3 
ดา้น อนัไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะดา้นการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะ
ดา้นสายอาชีพ (Functional Competency) และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบุคคลากรข้ึน (Development Framework) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานทุกระดบัและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบัตงิำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน  บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็น 
มาตรฐาน ตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีไม่เลือกปฏิบติัและตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้โอกาสทุกคนอยา่งเท่า
เทียมกนั ทั้งในดา้นสดัส่วนของหญิงชาย เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ภูมิล าเนาเดิม อาย ุสภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ
สงัคม คุณวฒิุการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัแต่อยา่งใด 

ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมยัในทีท่ ำงำน บริษทัฯห่วงใยในชีวติและสุขภาพของพนกังานทุกคน ดงันั้นการ 
บริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
บริษทัฯยงัสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง และมีการส ารวจ ปรับปรุง สภาพความ
ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั เพื่อดูแล
ใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐาน ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
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ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาท่ีดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุง

สาธารณูปโภค 

ใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปรับปรุงถนน ใหไ้ดม้าตรฐานกรมทางหลวง  การจดัเวรยามเพ่ือดูแลความปลอดภยั ของผู ้

อยูอ่าศยัภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งการรักษาความลบัของลูกคา้และธุรกิจของลูกคา้ ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์

ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 
กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม   

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาการป้องกนัและการลดผลกระทบจากมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูภ่ายใน                 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใต ้พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  ซ่ึง
ทางบริษทัฯได้ท าการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน ้ าท้ิงให้มีค่ามาตรฐาน ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3(พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
แหล่งก าเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบให้โรงงานท่ีตอ้งมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
พิเศษและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และตอ้งมีการวดัค่าของบีโอดีและซีโอดี ท่ีไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ของ
หน่วยราชการหรือห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม  จากการระบายน ้ าท้ิงของ
โรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยงัคูคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติของค่าท่ีก าหนดตามกฎหมายและไม่
พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบขา้ง บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบ าบดัน ้ าเสีย โดยการสร้างระบบ
บ าบดัน ้ าเสียท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางจะท างานตลอด 24 ชัว่โมง  สามารถรองรับ
ปริมาณน ้ าเสียไดสู้งสุดวนัละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปัจจุบนัมีปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่การบ าบดัเพียงวนัละ 21,254 
ลูกบาศกเ์มตร ในขณะเดียวกนัเพ่ือความมัน่ใจแประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัจากส่วนกลาง บริษทัฯ จึงไดมี้บ่อพกั
น ้ าท้ิง (Polishing Pond) รองรับน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแลว้ ก่อนการระบายน ้ าท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั ถือเป็นมาตรการหน่ึงในการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพ่ือส่ง

สญัญาณคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง  

 

กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม  บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  

อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปล่อยน ้ าท้ิงออกสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ไดมี้การบ าบดัอยา่งถูกตอ้งกฎหมาย และยึดหลกัการอยูร่่วมกนั

อยา่งผาสุก และยัง่ยนื 

 

กำรมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้

ส่วนไดเ้สียเน่ืองจากบริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจในส่วนการพฒันาท่ีดินและใหบ้ริการสาธารณูปโภค ยงัไม่มีนวตักรรมใหม่

ท่ีจะเผยแพร่ 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 30 

กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

โครงกำรช่วยเหลือสุนขัและแมวจรจดั ณ เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร จงัหวดัปทุมธำน ี
วนัเสำร์ที ่22 มถุินำยน 2556 

 

      
 
ทมีงำนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร มรีำยละเอยีดดงันี ้

1. ทีมงานสตัวแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลสตัวสุ์วรรณชาด จ านวน 10 ท่าน 
2. ทีมงานจากผลิตภณัฑ ์CP และ ผลิตภณัฑ ์Jerhigh  รวมทั้งทีมงานจากรายการ Pet Lover by Jerhigh  

จ านวน 30 ท่าน 
3. ทีมงานจากบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) จ านวน 25 ท่าน 

 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร มรีำยละเอยีดดงันี ้

 ช่วงเช้ำ  

ใหบ้ริการฉีดวคัซีนส าหรับสุนขั และแมว โดยแบ่งทีมออกเป็น 4 ทีม ลงพ้ืนท่ี 12 จุด ดงัน้ี 

ทีมท่ี 1  บริเวณท่ีลงพ้ืนท่ี 

1. ไปจุดท่ี  9 หนา้เมือง  

2. ไปจุดท่ี  8 ซอยซาเลง้ 

3. ไปจุดท่ี  6 การไฟฟ้า 

4. ไปจุดท่ี  1 จุดเพาะช า 
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ทีมท่ี 2  บริเวณท่ีลงพ้ืนท่ี 

1. ไปจุดท่ี  7 ร้านขนม     

2. ไปจุดท่ี  11   โรงบ าบดัน ้ าเสีย 

3. ไปจุดท่ี  2   โครงการ 14 

ทีมท่ี 3  บริเวณท่ีลงพ้ืนท่ี 

1. ไปจุดท่ี  3 โรงสูบน ้ า   

2. ไปจุดท่ี  4 ป้อมยามฮอนชวน 

3. ไปจุดท่ี  5 โยธา 

4. ไปจุดท่ี  10  ซุม้ ITD 

 

ทีมท่ี 4  บริเวณจุดรวมพล Privacy 
 

   จากการลงพ้ืนท่ีของทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2 และ ทีมท่ี 3 นั้นมีสุนขัไดรั้บวคัซีน ประมาณ 63 ตวั และ แมว จ านวน 12 
ตวั  

ในส่วนของทีมท่ี 4 บริเวณจุดรวมพลมีผูใ้หค้วามร่วมมือในการพาสุนขัมารับวคัซีน จ านวน 75 ตวั และ แมว จ านวน 28 
ตวั 
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 บริเวณทีจ่ะไปช่วยเหลือ มี 12 จุด 

จุดท่ี 1   จุดเพาะช า 
จุดท่ี 2   โครงการ 14  
จุดท่ี 3   โรงสูบน ้า  
จุดท่ี 4   ป้อมยามฮอนชวน 
จุดท่ี 5   โยธา 
จุดท่ี 6   การไฟฟ้า 
จุดท่ี 7   ร้านขนม 
จุดท่ี 8   ซอยซาเลง้ 
จุดท่ี 9   หนา้เมือง 
จุดท่ี 10  ซุม้ ITD 

จุดท่ี 11  โรงบ าบดัน ้าเสีย 
จุดท่ีรวมพล  Privacy 
 
 

 

4 

10 11 

5 

7 

2 

6 

8 

9 

1 

3 

 Privacy 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 33 

 

  
 

  
 

ช่วงบ่ำย  

ใหบ้ริการท าหมนั แมวตวัผู ้จ านวน 7   ตวั 
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รำยกำรสนับสนุน จำกบริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  ( ปี 2556 ) 

ล ำดบัที ่ หน่วยงำน คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 
1   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต    ค่ายคน้ฝัน 19,800 บ. (26/3/56)   

2  โรงเรียนวดัพืชนิมิตร    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   

3   โรงเรียนวดัแสงสรรค ์    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   

4   โรงเรียนจารุศรบ ารุง    งานวนัเด็ก 5,000 บ.    บริจาคหนงัสือ  
5   โรงเรียนคลองหน่ึง (แกว้นิมิตร)    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   
6   โรงเรียนวดัคุณหญิงสม้จีน    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   

7   โรงเรียนวดัปทุมทอง    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   

8   โรงเรียนวดัเขียนเขต    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   

9   โรงเรียนวดัมงคลพกุาราม    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   

10   โรงเรียนศาลาพนั    งานวนัเด็ก 2,500 บ.   

11   โรงเรียนเมตารางค ์    งานวนัเด็ก 2,500 บ.   

12 
  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง  
  วทิยาคม 

   ประกวดวงดนตรี 10,000 บ.  
   (28/6/56 ) 

  ประชาสมัพนัธ์ลงหนงัสือรุ่น    
  6,000 บ. (26/11/56)  

13   ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนนวนคร    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   
14   ชุมชนวลิล่า - แฟลต    งานวนัเด็ก 2,000 บ.     ท าบุญวนัพอ่ 3,000 บ. (26/11/56)  

15   ชุมชน บ.ด.ถ.    งานวนัเด็ก 2,000 บ.     สงกรานต ์3,000 บ. (21/3/56)  

16   ชุมชนวดัพืชนิมิตร    งานวนัเด็ก 5,000 บ.     สงกรานต ์3,000 บ. (21/3/56)  

17   ชมรมคนรักโพธ์ิน่ิม 
   ลอยกระทง 5,000 บ.      
   (28/10/56)  

   งานวนัพอ่ 10,000 บ. (28/10/56)  

18   โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ    งานวนัเด็ก 2,000 บ.   

19   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงรากนอ้ย 
   อาหารปลอดโรค 15,000 บ.   
   (26/3/56)  

 

20   งานกาชาด ปทุมธานี    รถจกัรยาน   

21   โครงการนวนครประหยดัไฟช่วยไทยผา่นวกฤตพลงังาน   ( 14 / 03 / 56 ) 

22   ขอเขา้ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณะประโยชน์ หมู่บา้นไทยธานี ซ.23  (ผูใ้หญ่เลก็)   ( 26 / 09 / 56 ) 

23   โครงการสะบดัไมคไ์ปตามฝัน กบัเรดด้ี ปี2 (จดัท่ี โรงงานเบลตนั และ นิเดค็โคปาล)   ( เดือน เมษายน 2556 ) 

24   โครงการช่วยเหลือสุนขั และแมวจรจดั   ( 22 / 06 / 56 ) 

25   ขอใชพ้ื้นท่ีประชาสมัพนัธ์โครงการ TILOG 2013   ( 12 / 07 / 56 ) 
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11. การควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง   
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ ง 6 ท่าน 
(กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เขา้ประชุมดว้ย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการซกัถาม
ขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้น
ต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม 
โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน
ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให ้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการ
ท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ จากบริษทั           
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบัญชี ของบริษทัฯ ในการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี  2556 มิไดพ้บขอ้พร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในแต่อยา่งใด 

 
ส่วนที ่1 องค์กรและสภำพแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้มีการจัดท าโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการจัดแบ่งสายงาน และก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน ตลอดจนการจดัท าระเบียบในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในดา้นการเงิน, การจดัซ้ือ,การ
บริหารงานทัว่ไปท่ีรัดกมุ, สามารถป้องกนัการทุจริตได ้และค านึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ของบริษทัฯ 
 
ส่วนที ่2 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ ก าหนดใหแ้ต่ละสายงาน เป็นผูป้ระเมินปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยหากพบความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการติดตามและบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติังาน เพ่ือแจง้ให้กบัพนกังานทราบ และ
น าไปปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถทราบถึงความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที 
 
ส่วนที ่3 กำรควบคุมกำรปฏบิัตงิำนของฝ่ำยบริหำร 

บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ขั้นตอน และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารตามล าดบัขั้นของกรรมการ และ
ผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบออกจากกนั หน้าท่ีการบนัทึกบญัชีเป็นของฝ่ายบญัชีหน้าท่ี
จดัเก็บรายไดเ้ป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในการออกใบแจง้หน้ี และการจดัเก็บค่าบริการไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึง
การติดตามหน้ีท่ีคา้งช าระ การจดัเก็บโฉนดท่ีดินและการปรับปรุงระบบขอ้มูลท่ีดิน ตลอดจนการกระทบผลต่างของรายได้
จากการขายท่ีดิน และรายไดค้่าสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีมาตรการ และขั้นตอนในการปฏิบัติ
เก่ียวกับการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจน และ
สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรัดกมุและชดัเจน 
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ส่วนที ่4 ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 
ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการทราบ ก่อนการประชุมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั บริษทัฯ รายงานการประชุมมีการ
บนัทึกความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา บริษทัฯ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี             
และบญัชีต่างๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และไดล้งทุนพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัระบบบญัชี เพ่ือให้ฝ่ายบญัชีสามารถสรุปขอ้มูล
และรายงานต่อผูบ้ริหารไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 
ส่วนที ่5 ระบบกำรตดิตำม 

บริษทัฯ ก าหนดใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน และแจง้ถึง
สาเหตุท่ีท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรืองบประมาณท่ีก าหนดไว ้ให้ทราบอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบ การปฏิบติังานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน 
 
ทั้ งน้ี ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556   ผูส้อบบัญชีโดย  นางสาววรรณาพร              
จงพีรเดชานนท ์แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข  
 

 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คร้ังท่ี 7/2550  ได้แต่งตั้ งนางสุรีรัตน์             
สร้อยสุนทร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่ วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบในธุรกิจท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นระยะเวลา  6  ปี เคยไดรั้บการอบรม
หลกัสูตร ประกาศนียบตัร วิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ
ความรู้มาตรฐานส าหรับคณะกรรมการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จากสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ นอกจากน้ียงัมีความเขา้ใจ
ในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั
จะตอ้งผ่านการอนุมติั (หรือไดรั้บความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้า
ตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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12.  รายการระหว่างกนั   
 

12.1 รำยกำรระหว่ำงกนั  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนในปี 2555 และ ปี 2556 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

ลกัษณะรำยกำร คู่สัญญำ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมสมเหตุสมผล 

ปี 2556 ปี 2555  

ดอกเบ้ียรับ บมจ.เอน็อีพี 
อสงัหาริมทรัพย ์และ
อุตสาหกรรม* 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หุ้นในบริษทัร้อยละ 23.03  
และมีกรรมการร่วมกนั 
 
 
 
 
                                              

- 0.37 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 0.89 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

0.77 0.32 ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการขาย
โครงการอสังหาริมทรัพย ์

- 206.76 ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. นวนคร การแพทย ์ มีกรรมการร่วมกนั 2.55 2.19 ราคาตลาด 

ค่ารักษาความปลอดภยั 
 

บจ. นวนคร อินเตอร์
เนชัน่แนล การ์ด  

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึง
บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 15.08 

31.14 28.20 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

ดอกเบ้ียรับ   - 0.02 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการขาย
โครงการอสังหาริมทรัพย ์

พลต ารวจเอกสมชาย 
วาณิชเสนี 

รองประธานกรรมการบริษทั 0.85 - ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ กรรมการ-บจ.นวนคร
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด 

เป็นกรรมการ บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงบริษทัฯถือ
หุ้นร้อยละ 15.08 

0.01 0.01 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. ซูมิโช โกลบอล  
โลจิสติคส์  
(ประเทศไทย) * 

มีกรรมการร่วมกนั ซ่ึงบริษทั
ฯถือหุ้นร้อยละ 1.71 

0.64 0.87 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 0.98 0.47  

 
หมายเหตุ   *     ในปี 2551 บริษทัถือหุ้นใน บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (เดิมช่ือ บริษทั นวนคร ดิสตริบิวชัน่ เซ็น

เตอร์ จ ากดั) ในสัดส่วนร้อยละ 10.78 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และในระหว่างปี 2552 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนฯออกไป
ส่วนหน่ึง  ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 1.71   ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  
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ทั้งน้ี บริษทัมียอดบญัชีคงเหลือท่ีเกิดจากรายการคา้และรายการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีปรากฏในงบ
การเงินประจ าปี 2556 ดงัน้ี 
 
 

 

 
 

12.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั   
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาตรวจสอบรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2556 แลว้มีความเห็นวา่ รายการช่วยเหลือทางการเงินวา่เป็นรายการท่ีมีความ
สมเหตุสมผล มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และไม่ท าให้บริษทัเสียผลประโยชน์แต่อยา่งใด  นอกจากน้ี 
ในอนาคต หากบริษทัมีความจ าเป็นต้องเขา้ท ารายการระหว่างกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้
ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการอยา่งรอบคอบ ในราคาและเง่ือนไขท่ียติุธรรม โดยผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งไม่มีส่วนในการตดัสินใจเขา้ท ารายการและจะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

 

รำยกำร ลกัษณะรำยกำร คู่สัญญำ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลูกหน้ีการคา้ รายไดจ้ากการให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. นวนคร การแพทย ์ 0.47 

บจ. ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) (เดิมช่ือ บจ.นว
นคร ดิส ตริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ 
บจ. ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) (เดิมช่ือ บจ.นว
นคร ดิส ตริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ 
 

0.05 
 
 
 

 
 
 

0.05 บมจ.เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม 

รวม 0.57 

 เงินให้กูย้มืระยะสั้น กรรมการ-บจ. นวนครอินเตอร์
เนชัน่แนลการ์ด 

0.20 

รวม 0.20 

ดอกเบ้ียคา้งรับ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน กรรมการ-บจ. นวนครอินเตอร์
เนชัน่แนลการ์ด 

0.02 

รวม 0.02 

เจา้หน้ีการคา้ ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภยั 

บจ. นวนครอินเตอร์เนชัน่
แนลการ์ด 

2.49 

รวม 2.49 
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12.3 นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต   
 

ท่ีผา่นมา บริษทัมีการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นไปตามการคา้ปกติโดย
รายการท่ีมีสาระส าคญัเป็นรายการจดัซ้ือท่ีดินจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัเพ่ือน ามาพฒันาในโครงการเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เน่ืองจาก ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพจะน ามาพฒันาบริเวณรอบโครงการนั้นส่วนใหญ่เป็น
ของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ดงันั้น เม่ือบริษทัประสงคจ์ะขยายธุรกิจจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือท่ีดินจากบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว   

 

อย่างไรก็ตามนโยบายในการจดัซ้ือท่ีดินนั้น  บริษทัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นการถาวร ดงันั้นการด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวจะตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยงัไม่มีนโยบาย
ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ แต่อยา่งใด  นอกจากน้ี จะตอ้งมีการก าหนดราคาซ้ือท่ีดินท่ียติุธรรม
และมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้
ความเห็นในเร่ืองดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2547 ไดมี้
มติใหบ้ริษทังดจ่ายค่านายหนา้หรือจ่ายค่าตอบแทนการเจรจาซ้ือขายท่ีดินแก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวไม่วา่ในกรณีใดๆ 

 

ในอนาคตบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไม่มีนโยบายเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษทัจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอยา่งรอบคอบและเป็นไปในราคาและ
เง่ือนไขท่ียุติธรรมซ่ึงจะไม่แตกต่างจากการเขา้ท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษทัมีขั้นตอนในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 

1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูดู้แลการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยเป็น
ผูดู้แลและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นตามขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทราบทนัทีท่ีอาจเกิดรายการ 

2. การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่านกระบวนการเสนอขออนุมติัตามล าดบัขั้นการบงัคบับญัชา โดย
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของขอ้ก าหนดหรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและราคาท่ีเหมาะสม (ในกรณีจ าเป็น) 
4. ผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้พิจารณา

เก่ียวกบั วิธีการด าเนินการให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนในการเสนอขออนุมติั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล และใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายการใหถู้กตอ้งและครบถว้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ของบริษทัพิจารณาต่อไป 

5. ในขั้นตอนการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเขา้ท ารายการ จะไม่เขา้ร่วมพิจารณา และ/หรือ อนุมติัการเขา้
ท ารายการดว้ย 
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ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั        และ/หรือ 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

6. ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบท่ีบงัคบัใชก่้อนเขา้ท ารายการ 
7. เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีติดตามดูแลการเขา้ท ารายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั 
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และด าเนินการใหมี้การสุ่มสอบทานการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัวา่

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัไว ้รวมทั้งตอ้งเปิดเผยผลการสุ่มสอบ
ทานดงักล่าวไวใ้นรายงานก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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13. ����ก�	
�������ก�	���
������ 
  

13.1 ��ก�����  

ก)    �	��	�����ก�	�������� 

� �������	
����������� 31 ������ 2554 �������� !�"�# �$������%�&� '$&��(�!��) *�+$
���,�� (�&�(�-�'� .���/!# ����� !� '��ก�� ������(�-1��#$�2��'����#+�$��($3��/4 *56
(�-�+� #ก(���5	�6��4�$��#ก��	���	��$2+�$�ก��($�	
 2554 78�$��''��(	9 ��ก�����:
2��'���1��(	9���&�1'1(�3��$ก�����(����ก�'4�$���,�����'�$����	���������/������5ก�6��
'�ก(�2�ก��%)����+������$1� +4�$	�6(�;/�#*562��$�#�����ก��2��$*2+ก5�$(�3�2�5��� < 
ก5�$(�3������� 2554 ��������� ���,��	�6ก� *56�ก�����' #�$�#�+�6��+�$ก�������'����
(��#��#*56	�6(���+�(��#��#�����'(ก��48�4�$���,�� 78�$���������(!3���+��5(��#��#���(ก��48�'�ก
����+��'6/�����!�(!#2��ก�������)	�6ก�.�#4�$���,�� $�ก��($��������	
����������� 31 
������ 2554 /�+/�������#ก��	���	��$�����'(ก��48�1$�*��$=�6ก��($� �5ก��
���(�$� *56ก�6*�($��� ��กก��	�6(���5(��#��#���(ก��48�ก�����,��*5��(��-'  $�
ก��($���*��$=�6ก��($� �5ก�����(�$�*56ก�6*�($����������	
����������� 31 
������ 2554 "�#:�ก2��$2��������1���6����� 2����2�=���#$���$ก��($� 

� �������	
����������� 31 ������ 2555 �������� !�"�# �$������%�&� '$&��(�!��) *�+$
���,�� (�&�(�-�'� .���/!# ����� !� '��ก�� ������(�-1��#$�2��'����#+�$/�+��($3��/4 *56
(�-�+�  $�ก��($����*��$($�5$��2�������+�/��(��#*56$�ก��($�(>&�6ก�'ก���� *��$=�6
ก��($�4�$���,�� ��� '��ก�� (���!) % ����� 31 ������ 2555 �5ก�����(�$�*56
ก�6*�($��� �������	
��������(��#�ก� "�#:�ก2��$2��������1���6����� 2����2�=�ก��
��#$���$ก��($� *56��4����$(ก2� (ก��#�ก���5ก�6��'�ก(�2�ก��%)����+������$1� +4�$/�#1
�6��+�$	
 2554 �������� !�/��(�#2��'���$�ก��($����*��$($�5$��2�������+�/��(��#*56
$�ก��($�(>&�6ก�'ก���������	
����������� 31 ������ 2554 4�$���,�� ��� '��ก�� 
(���!) 2����2�=�ก������� !�*56(����#$�/���#+�$��($3��/4 2����#$�5$����� 28 
ก��.�&��) 2555 (�3��$	���	��$ก��	�6(���+�����(��#��#'�ก����+�� 78�$��''��(	9��ก������
�� !������:2��'���1��(	9���&�1'1(�3��$��$ก5+�� 2+���.�#�5�$'�ก�����1��#$�4�$
�������� !�2+�$�ก��($�	
 2554 ���������/�����		�6��%����(��#��#*56�54����'�ก
����(��#��#��$ก5+��������8ก1$�ก��($��������	
 2554 (	9'���($� 185 5����� $�
ก��($����*��$($�5$��2�������+�/��(��#*56$�ก��($�(>&�6ก�'ก���������	
����������� 31  

 



������ �	�
� ��ก�� (����)  

 

 ��	���� 3 ������ 2 

������ 2554 ���*��$4����5(	��#�(��#�(	9�+��8�$4�$$�ก��($���$ก5+���5�$	���	��$
	�6��%ก���54����'��� 185 5�����     

� �������	
����������� 31 ������ 2556 �������� !�"�# �$������%�&� '$&��(�!��) *�+$
���,�� (�&�(�-�'� .���/!# ����� !� '��ก�� ������(�-1��#$�2��'����#+�$/�+��($3��/4 *56
(�-�+�  $�ก��($����*��$($�5$��2�������+�/��(��#*56$�ก��($�(>&�6ก�'ก���� *��$=�6
ก��($�4�$���,�� ��� '��ก�� (���!) % ����� 31 ������ 2556 �5ก�����(�$�*56
ก�6*�($��� �������	
��������(��#�ก� "�#:�ก2��$2��������1���6����� 2����2�=�ก��
��#$���$ก��($� *56��4����$(ก2� ���#(�2�	�6ก��$�ก��($�4�� 4 78�$/�������#:8$�5ก�6��
2+�ก�'ก��'�กก����"#��#ก���� !�1��+��:3�	C���2�2��$*2+����� 1 �ก���� 2556 2��(54
(	��#�(��#��������*��$������'�ก$�ก��($����2��'���*5�� % ����� *56�������	
������
����� 31 ������ 2555 *56�5�$'�ก	���	��$��#ก��2�����/�������#/��1���#(�2�	�6ก��$�
ก��($�4�� 4   

 
���$�� ���	�6!�����:3�������'��	�6!��(�3������� 24 (�,�# 2556 /�����2�����2�1��*2+$2��$�������� !����
�� �2*�+$ ���,�� (�&�(�-�'� .���/!# ����� !� '��ก�� "�#�#('��    ������D���E(5�;  �������� !����
�� �2�6(��#(54��� 4068 ��3��#��(!�#� ����2�6ก�5 �������� !������ �2�6(��#(54��� 3183 
��3��$������%�&� '$&��(�!��) �������� !������ �2�6(��#(54��� 4098  (	9�������� !�
4�$���,��H�������	
 2556 *56ก�����+�2��*�(	9($���� 2,150,000 ���  

 

�) ��	���	����ก�	
��� 

	��ก�	 

��ก�	
�������	� �! �"�#	 $��ก�� (&'���) 

2556 2555 (�	���	��+'&,) 2554 

�.����! % �.����! % �.����! % 

�� ������ก�����             

($���*56��#ก��(��#�(�+�($��� 44.17 0.96 73.55 1.68 163.41 4.53 
5�ก���ก�����-����� 43.11 0.94 38.55 0.88 6.79 0.19 

�+����ก�����#�$/�+(��#ก(ก-� 13.33 0.29 10.31 0.24 10.69 0.30 

2���ก��&�M�"��$ก�����$��������&#)(&3��4�# 1,614.85 35.17 1,666.09 38.09 1,749.90 48.54 

($�1��ก��#3��6#6���*ก+ก�'ก�����(ก��#�4��$ก� 0.20 0.00 0.90 0.02 9.00 0.25 
($�!�(!#	�6ก�.�#���$��� 0.00 0.00 16.77 0.38     

�����&#)���(��#�3� 36.70 0.80 43.95 1.00 37.53 1.04 

�����&#)���(��#��� 1,752.36 38.17 1,850.11 42.30 1,977.33 54.85 

($�N�ก���2������	�6ก� 37.19 0.81 31.82 0.73 28.74 0.80 
($�5$��1���,���+�� 105.25 2.29 65.27 1.49 23.56 0.65 

($�5$���6#6#�� - ������ < ����� 4.27 0.09 4.27 0.10 4.27 0.12 

���$��������&#)(&3��ก��5$��-����� 260.60 5.68 270.50 6.18 252.85 7.01 

����� ����� *56��	ก�%) < ����� 2,416.10 52.63 2,098.88 47.99 1,293.92 35.89 
($�5+�$������(���ก+�����$     21.94 0.50     

�����&#).�,�($�/����ก��2���� !� 10.69 0.23 20.63 0.47 16.09 0.45 



������ �	�
� ��ก�� (����)  

 

 ��	���� 3 ������ 3 

�����&#)/�+���(��#�3� 4.60 0.10 10.23 0.23 8.24 0.23 

�����&#)/�+���(��#��� 2,838.71 61.83 2,523.54 57.70 1,627.68 45.15 
�����&#)��� 4,591.07 100.00 4,373.65 100.00 3,605.01 100.00 

($�(��ก(ก��� !������ 10.50 0.23 7.60 0.17 2.20 0.06 
('�����ก����� 32.54 0.71 73.91 1.69 64.66 1.79 

('������+�ก+�����$ 133.39 2.91 423.50 9.68     

($����5+�$����+�(!+�5�ก���     148.79 3.40 154.79 4.29 

($������'�ก��=��5��2���� !� 20.44 0.45         

($�ก��#3��6#6���'�ก�:���ก��($�     126.71 2.90     

($�ก��#3��6#6#��'�ก�:���ก��($����:8$ก����!���6.�#1�8�$	
 152.36 3.32 147.96 3.38 267.48 7.42 

�����2����  �(!+�ก��($����:8$ก����!���6.�#1�8�$	
 7.44 0.16 7.10 0.16 8.60 0.24 

.�,�($�/�����$'+�# 65.26 1.42 0.67 0.02 0.00 0.00 
��������(��#�3� 171.65 3.74 322.70 7.38 186.05 5.16 

��������(��#��� 593.58 12.93 1,258.94 28.78 683.78 18.97 

($�	�6ก��5$� 10.25 0.22 17.27 0.39 19.92 0.55 

($������'�ก��=��5��2���� !� 379.14 8.26         

($�ก��#3��6#6#��'�ก�:���ก��($� 804.61 17.53 499.46 11.42 536.64 14.89 

�����2����  �(!+�ก��($� 8.87 0.19 11.71 0.27 7.45 0.21 

������5	�6"#!)&�ก$� 13.12 0.29 11.88 0.27 10.82 0.30 

�������� 1,809.56 39.41 1,799.26 41.14 1,258.61 34.91 

��'��6(��# 2,247.08 48.94 2,247.08 51.38 2,247.08 62.33 

��'��6(��#�����ก*56(��#ก!���6*5��             

    - �������   1,545.32 33.66 1,521.51 34.79 1,508.07 41.83 

�����'��6(��#�����ก*56(��#ก!���6*5�� 1,545.32 33.66 1,521.51 34.79 1,508.07 41.83 

($����'�กก��1!������73���������  0.46 0.01 1.20 0.03 13.34 0.37 

�+�(ก���5�+���� 283.56 6.18 283.56 6.48 283.56 7.87 
ก��/��6�� 952.16 20.74 768.11 17.56 541.42 15.02 

����+�4�$���:3���� 2,781.51 60.59 2,574.39 58.86 2,346.40 65.09 

��ก�%�&��'���(����(�             

��#/��'�กก��4�#"��$ก��&�M����$��������&#) 289.73 21.09 566.90 49.32 497.55 51.75 

��#/��'�กก��1�����ก�� 462.46 33.66 405.14 35.24 429.16 44.64 

��#/���+�(!+� 16.96 1.23 21.02 1.83 17.46 1.82 
($�	O�5��� 0.98 0.07 0.47 0.04 0.40 0.04 

��ก(���#��� 0.76 0.06 1.22 0.11 2.59 0.27 

($�!�(!#'�กก��	�6ก�.�# 70.00 5.09 143.66 12.50 0.00 0.00 

ก��/�'�กก��4�#���$��������&#)(&3��ก��5$��:����� 363.43 26.45         

ก��/�'�กก��#ก(5�ก��  �(!+������ 146.89 10.69         

��#/��($������'�ก��=��5 7.88 0.57         

��#/���3� 14.91 1.09 11.10 0.97 14.29 1.49 

�����#/�� 1,373.99 100.00 1,149.50 100.00 961.45 100.00 
2���4�#"��$ก��&�M����$��������&#) 200.25 14.57 274.43 23.87 187.73 19.53 

2�����$2�$1ก��1�����ก�� 370.30 26.95 286.40 24.91 367.15 38.19 

ก��/�4��2� 198.59 14.45 432.22 37.60 389.29 40.49 

�+�1!�'+�#1ก��4�#*56������ 303.74 22.11 282.28 24.56 446.95 46.49 
2�����$ก��($� 45.57 3.32 48.62 4.23 44.74 4.65 

����+�1!�'+�# 919.86 66.95 891.72 77.57 1,046.58 108.85 

�+�*�+$4����12�������-ก���� !�������5$�� 8.00 0.58 6.27 0.55 1.04 0.11 

 
 

446.12 32.47 251.50 21.88 -86.17 -8.96 



������ �	�
� ��ก�� (����)  

 

 ��	���� 3 ������ 4 

ก��/�ก+��+�1!�'+�#.�,�($�/�� 

.�,�($�/���2�����5 140.26 10.21 24.81 2.16 50.34 5.24 
ก��/������ 305.87 22.26 226.69 19.72 -136.50 -14.20 

��ก�� �������             

($��������/����'�ก (1!�/	1) ก�'ก������(�$� -53.56   358.40   284.18   

($��������/����'�ก (1!�/	1) ก�'ก���5$�� -495.56   -481.76   -229.78   

($��������/����'�ก (1!�/	1) ก�'ก���'����($� 519.74   33.50   -122.51   

($���*56��#ก��(��#�(�+�($���(&���48� (5�5$) ����� -29.38   -89.86   -68.11   

 
 

#) ���	��,"�!��ก�	
���!�0���#��!�0��!.��12�����ก�	
�������ก�	���
������+�3�	ก�$'��ก����	� �!  

	��ก�	 

��ก�	
���	"&����	� �! �"�#	 $��ก�� (&'���) 

2556 

2555(�	���	��

+'&,) 2554 

*�+���	��,-
!�*� (Liquidity Ratio)         
   ��2���+��.�&�5+�$ ((�+�) 2.95 1.47 2.89 

   ��2���+��.�&�5+�$���(�-� ((�+�) 0.15 0.09 0.25 

   ��2���+��.�&�5+�$ก�6*�($��� ((�+�) -0.06 0.37 0.46 
   ��2���+����(��#5�ก���ก����� ((�+�) 16.70 32.13 27.13 

   �6#6(�5�(ก-����(>5��# (��) 22 11 13 

   ��2���+����(��#������$(�53� ((�+�) 0.35 0.33 0.31 

   �6#6(�5�4�#�����(>5��# (��) 1029 1091 1161 
   ��2���+����(��#('����� ((�+�) 10.72 8.09 8.6 

   �6#6(�5�!���6��� (��) 34 44 42 

   Cash Cycle (��) 1,017 1,058 1,132 
*�+���	� ���
	����89�ก��ก�%� (Profitability Ratio)         
   ��2��ก��/�4��2� % 25.82 43.52 41.23 

   ��2��ก��/�'�กก�����(�$�  % -19.6 10.2 -10.85 

   ��2��ก��/��3� % 44.02 13.61 1.8 

   ��2���+�($���2+�ก�����ก��/� % 35.54 353.7 -277.5 
   ��2��ก��/������  % 22.26 19.72 -14.2 

   ��2���52��*����:3���� % 11.42 9.21 -5.71 
*�+���	� ���?�����@�,-9�ก��������� (Efficiency Ratio)         
   ��2���52��*�'�ก�����&#) % 6.82 5.68 -3.73 
   ��2���52��*�'�ก�����&#):��� % 18.53 15.95 -1.05 

   ��2��ก�����4�$�����&#) ((�+�) 0.31 0.29 0.26 
*�+���	�	��
���E�FG�G��ก����� (Financial Policy Ratio)         
   ��2���+������2+��+�4�$���:3���� ((�+�) 0.65 0.70 0.54 
   ��2���+����������:!���6��ก(���# (Cash Basis) ((�+�) 1.24 10.08 8.99 

   ��2���+����������:!���6.��6��ก&� (Cash Basis) ((�+�) -0.03 0.47 0.65 

   ��2��ก��'+�#($�	O�5 %     0 
�?��G����G�&�*�I!+�*�'��          
   ก��/������2+����  (���) 0.20 0.15 -0.09 

   ��5�+�2���� !�2+����  (���) 1.80 1.69 1.55 
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13.2 �.�&�5+�$ 

ก�6*�($��� 
���,������#56(��#�ก��(	5��#*	5$4�$ก�6*�($���1�6��+�$	
 2554<2556 ��������  ��$�� 

                                                                                                            �+�# : 5����� 
�Gก� 2556 2555 2554 

ก��/������ 305.87 226.69 (136.50) 
($��������/����'�ก (1!�/	1) ก�'ก������(�$� (53.56) 358.40 284.18 
($��������/����'�ก (1!�/	1) ก�'ก���5$�� (495.56) (481.76) (229.78) 
($��������/����'�ก (1!�/	1) ก�'ก���'����($� 519.74 33.50 (122.51) 
($���*56��#ก��(��#�(�+�($���(&���48� (5�5$) ����� (29.38) (89.86) (68.11) 

 

.�&���4�$ก�6*�($���1	
 2556 ���,����($������/����'�กก�����(�$� "�#�+�1� +1!�/	1
ก��'+�#.�,�($�/��*56��������(��# 1���ก��1!�/	1ก�'ก���5$��	
 2556 '�กก������$
�6��	\�$ก�����+��*56ก��]̂_]������&#)(��#��#��(ก��'�ก(�2�ก��%)����+��H   *561���
ก�'ก���ก��'����($� ���,��H /�����($�ก��#3�'�ก�:���(&���48� 

��#56(��#�ก��(	5��#*	5$4�$ก�6*�($���1�6��+�$	
 2554 	
 2555 *56	
 2556  ��$��   

�������	
 2554 ���,����ก�6*�($������/����'�กก�'ก������(�$�'��� 284.18 5�������'�ก
4��������� 136.50 5����� �+�(�3������� 119.85 5����� 4����'�ก����+�� 185 5����� 5�ก���
ก�����5�5$ 39.98 5�����  2���ก��&�M�"��$ก�����$��������&#)���5�5$'��� 28.24  5��
��� ��������(��#�3�(&���48�'��� 72.02 5����� 1�+�4�$ก�'ก���5$�����,����ก�6*�
($���1!�/	1ก��73������� ����� *56��	ก�%)  ��� 155.44 5����� ���$��������&#)(&3��ก��5$�� 
41.95 5�����  *56($�5$��1���,���+��'���($� 24.00 5����� ���1�����,����($��������1!�
/	1ก�'ก���ก��5$�� 229.78 5�����  *56���,����ก�6*�($���1!�/	1ก�'ก���'����($�
'��� 122.51 5����� 78�$(ก��'�ก($�ก��#3�(&���48� 118.59 5�����  *2+��ก��!���6�3($�ก��#3� 182.36 
5����� '+�#2�����$ก��($� 53.91 5����� *56'+�#($�	O�5'��� 44.93 5����� ���1�� % 
�����$�����,����ก�6*�($���*56��#ก��(��#�(�+�($��������5�5$'��� 68.11 5����� *2+(�3��
���ก��($���2�$��'��� 231.52 5����� ���1�����,����ก�6*�($����$(�53�	5�#$�� 163.41 
5����� 

�������	
 2555 ���,����ก�6*�($������/����'�กก�'ก������(�$�'��� 358.40 5�������'�ก
ก��/������ 226.69 5����� �+�(�3������� 85.57 5����� 2���ก��&�M�"��$ก�����$��������&#)���
5�5$'��� 85.32  5����� ��������(��#�3�(&���48�'��� 132.20 5����� 1�+�4�$
ก�'ก���5$�����,����ก�6*�($���1!�/	1ก��73������� ����� *56��	ก�%)  ��� 434.07 5����� 
���$��������&#)(&3��ก��5$�� 20.89 5�����  *56($�5$��1���,���+��'���($� 47.99 5�����  
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���1�����,����($��������1!�/	1ก�'ก���ก��5$�� 481.76 5�����  *56���,����ก�6*�($���
/����'�กก�'ก���'����($�'��� 33.50 5����� 78�$(ก��'�ก($�!�(!#'�กก��	�6ก�.�# 126.88 
5����� ($�ก��#3�(&���48� 220.79 5�����  *2+��ก��!���6�3($�ก��#3� 250.78 5����� *56'+�#2���
��$ก��($� 60.46 5����� ���1�� % �����$�����,����ก�6*�($���*56��#ก��(��#�(�+�($���
�����5�5$'��� 89.86 5����� *2+(�3�����ก��($���2�$��'��� 163.41 5����� ���1�����,����
ก�6*�($����$(�53�	5�#$�� 73.55 5����� 

�������	
 2556 ���,����ก�6*�($������1!�/	1ก�'ก������(�$�'��� 53.56 5�������'�ก
ก��/�������5�$	���	��$��#ก�� 70.08 5����� ��������(��#�3�5�5$'��� 88.66 5����� '+�#
.�,�($�/�� 65.05 5����� 1�+�4�$ก�'ก���5$�����,����ก�6*�($���1!�/	1ก��73������� 
����� *56��	ก�%)  ��� 763.80 5����� ���$��������&#)(&3��ก��5$�� 35.39 5�����  *56($�
5$��1���,���+��'���($� 47.99 5����� ���1�����,����($��������1!�/	1ก�'ก���ก��5$�� 
495.56 5�����  *56���,����ก�6*�($���/����'�กก�'ก���'����($�'��� 519.74 5����� 78�$
(ก��'�ก($������'�ก��=��5 407.45 5����� ($�!�(!#'�กก��	�6ก�.�# 86.77 5����� ($�ก��#3�
(&���48� 870.56 5�����  *2+��ก��!���6�3($�ก��#3� 687.72 5����� '+�#2�����$ก��($� 53.06 5��
��� *56'+�#($�	O�5 121.82 5����� ���1�� % �����$�����,����ก�6*�($���*56��#ก��
(��#�(�+�($��������5�5$'��� 29.38 5����� *2+(�3�����ก��($���2�$��'��� 73.55 5����� 
���1�����,����ก�6*�($����$(�53�	5�#$�� 44.17 5����� 
 
��2���+��.�&�5+�$ 
% 31 ������ 2554 ���,������2���+��.�&�5+�$*56��2���+��.�&�5+�$���(�-�	���2��5�5$
(	9 2.89 *56 0.25 (�+�2��5����� 
% 31 ������ 2555 ���,������2���+��.�&�5+�$*56��2���+��.�&�5+�$���(�-�	���2��5�5$
(	9 1.47 *56 0.09 (�+�2��5����� 
% 31 ������ 2556 ���,������2���+��.�&�5+�$*56��2���+��.�&�5+�$���(�-�	���2��5�5$
(	9 2.95 *56 0.15 (�+�2��5����� 

 
��#'+�#5$�� 
	O''������,����"#��#5$��1���ก�'&�M�(42�+$(������2���ก���(	9�5�ก ��#'+�#5$��1!+�$
����+���1!�/	1ก��&�M�"��$ก���6�������%�	".�.�#1"��$ก�� *56ก��5$��1"��$ก�� 
(��6 �/&�(�7�� 78�$(	9ก������$;�#)ก�����*56�����&�ก��;�#.�#1"��$ก�� 

1	
 2554 ���,��H /��5$��1"��$ก���6���5�2����+�4#�# 104.40 5�����  ก��ก+�����$ 
"�$$�1��(!+�1"��$ก������!���� (	9'���($� 32.96  5����� *56&�M��6��
�����%�	".�1"��$ก������!���� (	9'���($� 68.89  5�����  

1	
 2555 ���,��H /��5$��ก+�����$ก��*&$ก����:��� 597.65 5����� (78�$/�����8ก�� !�/�� �+�
��  �ก+�����$��5�+� 790 5�����)  	���	��$:.�#1"��$ก�� 80.18 5����� ]̂_]�7+��*7�
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�6���5�2���H*56�6�����������(��# 97.12 5����� *56ก��ก+�����$�6���5�2����+�4#�# 78.630 
5�����  

1	
 2556 (42�+$(������2���ก��� ��� 	������ /��5$��ก+�����$�:��������*56�6���6��#
��� 127.08 5����� ก+�����$ก��*&$ก����:��� 162.94 5�����   *56	���	��$:.�#1"��$ก�� 
9.26 5����� �������(42�+$(������2���ก��� ��� ����!���� /��5$��ก+�����$�6��
�����%�	".� (]� 3 262.69 5����� *56ก+�����$"�$$�1��(!+� 10.25 5�����  

���$�� ���,����"#��#5$��1*2+56"��$ก���+�ก+�ก��2����1'5$��/�+�+�1"��$ก��1��+1�` 
���,��'6;8ก,�����(	9/	/��4�$"��$ก���+����52��*������+�2+�ก��5$����3�/�+  ���$��$���
ก��($�  ก��25��  ��$��  *56�5ก�6��2+����$*��5��� (&3��1!�	�6ก��ก��2����1'/���#+�$:�ก2��$
*56*�+#����ก#��$48� "�#'6���8$:8$�5	�6"#!)������,��'6/�������$���(	9���2��$ 
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 14.  ก�	"�
#	��'4��#���3�������56��$��ก�	 (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 

ก) ��ก�	���
������  
 

.�&���4�$ก�����(�$�  
���,�� ��� '��ก�� (���!) ���(����ก�'���ก��&�M�(42�+$(������2���ก������  "�#��
��#/���5�ก��'�ก 2 �+� �3� ��#/��'�กก��4�#����� *56��#/��'�กก��1�����ก��.�#1"��$ก��
4�$���,�� 1	
 2556 ���,��������+���#/��'�กก��4�#�����	�6��%���#56 21.09 4�$��#/�����  
*56��#/��'�กก��1�����ก��	�6��%���#56 33.66 4�$��#/����� 78�$��#/��'�กก��1�����ก��(	9
��#/�����*+� ����$*56(2��"248���"�#25��2��	����%&3����4�# '������	�6ก��ก�� 5�ก'��$ 
*56����#�+��;�#1"��$ก�� ���,��'8$��+$(�ก������$��#/��'�ก���ก�'ก��1�����ก�������%�	".���ก
48�  "�#����#56(��#�ก��(	5��#*	5$*56	O''�#����� ������5ก�6��2+��5ก�����(�$�4�$���,��
1!+�$����+��� ก5+���3� 

'�ก��2�ก��ก�62��(;�,=ก�'2+�$` *56��2�ก�������ก��5$��4�$.����=��5 (!+ ก��5�
.�,����ก�'���$��������&#)*56�+�����(�#�ก��"������ *56��2�ก�������ก��5$��4�$
���	�6ก��ก��4��ก5�$*564��#+�� ������$��2����ก(���#����#�+1�6���2��� (	9*�$�5�ก��1��(ก��
ก��5$��*56ก�����".���ก48� *56�+$�51��.��6(;�,=ก�'4#�#2���#+�$2+�(3��$ �ก5$�����$1
*562+�$	�6(�;(ก���������1'2+�.��6(;�,=ก�'1	�6(�;*564#�#ก���5�2*56ก��5$��(&���48� 
	�6ก��ก�����,��/��	���	��$	�6�����.�&ก��������'��ก��.�#1(42�+$(������2���ก���'
/�����ก�������$�6��������$���%.�&2����2�=� ��ก./ISO 9001:2000 1���ก��&�M������
*56ก��1�����ก���6�������%�	".�&3�=�1(42�+$(������2���ก���'�ก�%6ก���ก��*�+$!�2�
�+����#ก�������$�6��$� 78�$(	9�+����!+�#����$����+�(!3��:3�1�6��ก��������'��ก��4�$
���,��1��ก��5�ก�����ก#��$48�  	O''�#2+�$` ���ก5+���� �+$�51�����,�������:����$�5ก��/�'�กก��
���(�$�2��*�1��*ก+���:3����/��25����  *2+�#+�$/�ก-2�� ���,��#�$�$����������1(�3��$
��#/��'�กก��4�#����� 78�$��ก	
1���#��4�#�����'�����กก-'6���1��	
�����,����ก��/���ก  (&3��
5���������4�$��#/�����'�กก��4�#����� ���,��'8$��"#��#���'64#�#ก��5$��/	#�$"��$ก��
����!����(&3��(	9!+�$��$����$��#/��'�กก��4�#�����*�+$1��+ ��ก���$/��'����&����2����������
!��� *56(��3�4+�#1�6�����!�2�(4����(	92��*�'���+�#1��*ก+ก5�+�5�ก���(	\����#1
2+�$	�6(�; 78�$'�ก��2�ก����$ก5+��'6!+�#1�����,�������:��ก,��6�����#/��'�กก��4�#�����1����
(�:�#�.�&��ก#��$48�1���2 ��������5ก�����(�$�4�$���,��(	9��$��  

1	
 2554 ���,������#/����� 961.45 5����� 5�5$'�ก	
 2553 '��� 108.30 ��3�5�5$���#56 
10.12 (3��$'�ก���,������#/��'�กก��4�#�����5�5$  20.12 5����� *56��#/���+����ก��5�5$ 98.63 
5����� (3��$��'�ก(�2�ก��%)����+��1� +���(42�+$(������2���ก������ 	������ 1!+�$
ก5�$(�3�2�5��� :8$ก5�$(�3������� 2554 ���1��"�$$����$���1(42�+$(������2���ก���/��
�#�����(�ก�� *56���,��/���#��1�����ก��1!+�$(�5���$ก5+��  
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1	
 2555 ���,������#/����� 1,149.50 5����� (&���48�'�ก	
 2554 (	���	��$1��+) '��� 188.05 
��3�(&���48����#56 19.56 (3��$'�ก���,������#/��'�กก��4�#�����(&���48�  69.35 5����� ��#/��
�+����ก��5�5$ 24.02 5����� *56���,��H/�����8ก���($�!�(!#'�ก���,��	�6ก�.�# 143.66 5��
��� 78�$(	9�5��'�ก�����&#)(��#��#'�ก(�2�ก��%)����+��1� +���(42�+$(������2���ก������ 
	������ (�3��	
 2554  

1	
 2556 ���,������#/����� 1,373.99 5����� (&���48�'�ก	
 2555 '��� 224.49 ��3�(&���48����#
56 19.53 (3��$'�ก 1	
 2556 ���,��H��ก��/�'�กก��4�#���$��������&#)(&3��ก��5$�� 363.43 5��
��� ก��/�'�กก��#ก(5�ก��  �(!+������ 146.89 5����� ��#/��($��������=��5(&3��ก+�����$
ก��*&$ก�����:��� 7.88 5�����   ($�!�(!#'�ก���,��	�6ก�.�# 70.00 5����� 78�$(	9�5��'�ก
�����&#)(��#��#'�ก(�2�ก��%)����+��1� +���(42�+$(������2���ก������ 	������ (�3��	
 2554  
��#/���+����ก��(&���48� 57.32 5�����  �+���#/��'�กก��4�#�����5�5$  277.17 5����� 

 
��#/��'�กก��4�#*56���ก��  
���,������#/���5�ก'�ก"��$ก��(42�+$(������2���ก������ 2 �+��3� ��#/��'�กก��4�#����� 
*56��#/���+����ก��  *56 2��$*2+����� 1 �ก���� 2554 ���,��:3�	C���2�2����2�=�ก���� !�>������ 
18 (�3��$��#/�� ����+��� ���,����������#/��'�กก��4�#�����"��$ก��&�M����$��������&#)(&3��4�# 
"�#������2���+��+�$�����:8$ก����!���6 ��$��2��$*2+����� 1 �ก���� 2554 ���,��(	5��#"#��#ก��
�� !�'�กก��������2��������2���+��+�$�����:8$ก����!���6 (	9����������(�3��"�ก��������2����  �  
1	
 2554  ����#/��'�กก��4�#����� 497.55 5����� *561	
 2555 ����#/��'�กก��4�#����� 566.90 
5����� 

1	
 2556  ����#/��'�กก��4�#����� 289.73 5����� 

���$�� ��#/��'�กก��4�#�����4�$���,������2��4#�#2�����/�+*+�48��#�+ก���+�	
1����,�������:
4�#�����*	5$1� +/��*56��ก�����!���6($��+������1�6��+�$	
���4�# ก-'6���1��	
�����,����ก��
��������#/��'�กก��4�#�����(&�����$48�  "�#����#56(��#���#/��'�กก��4�#�����1!+�$	
 2554 < 2556 
��$�� 
 

�G%���กก� 2556 2555  2554 

&G������ !���� �-���(!�)%  !���� �-���(!�)%  !���� �-���(!�)%  

��� 289.73 (48.89) 566.90 13.94 497.55 4.21 

5�ก�����#1� + 1 209.43    307.71    361.95    

 
���#(�2� : 1  	
 2554 ��#/��'�กก��4�#�����1��*ก+  Nissin Foods (Thailand) Co.,Ltd. '���($�  213.48 5����� 
   ���,��  7�� /t(���) '��ก�� '���($� 79.46 5����� *56���,�� *�� /t-(�� (	�6(�;/�#) '��ก��   
   '���($� 69.01 5����� 
    	
 2555 ��#/��'�กก��4�#�����1��*ก+  Shinkawa Manufacturing Asia Co.,Ltd.  '���($�  126.77  
    5����� *56���,�� �5�2/]]\� ��� '��ก�� '���($� 180.94 5�����   
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 2556 ��#/��'�กก��4�#�����1��*ก+ ���,�� ��!+� �#�� �2�5 �����2���) '��ก�� (���!) '���($�  
  110.27 5�����   ���,��  t�!� (	�6(�;/�#) '��ก�� '���($� 57.12 5�����  *56���,��  
  �#��7������]y22��$�) '��ก�� '���($�  42.04 5�����   

�+���#/���+����ก��4�$���,�����$���(	9��#/��'�ก�+����ก��1(42�+$(������2���ก������ 
/��*ก+ �+����(&3����2���ก��� �+����ก�����������(��# �+����ก��!��! *56�+�(ก-����$	C�ก�5 (	92� 78�$
��#/���+����ก���+�1� +	�6��%���#56 60 (	9��#/��'�ก�+����(&3����2���ก���  *56��ก	�6��%
���#56 19 (	9��#/�����ก�����������(��# "�#����#56(��#���#/���+����ก��1!+�$	
 2554-2556 ��$�� 
 
 2556 2555 2554 

!���� (&���(5�)% * !���� (&���(5�)% * !���� (&���(5�)% * 
��#/��'�กก�����ก�� 462.47 14.15 405.14 (5.60) 429.16 (18.69) 

 
	
 2556 ��#/��'�กก��1�����ก��(&���48� (3��$��'�ก1	
 2555 5�ก����+�1� +78�$(	9"�$$� /�����
�5ก�6��'�ก(�2�ก��%)����+��1� +���(42�+$(������2���ก��� ��� 	������ 1!+�$ก5�$(�3�
2�5��� :8$ก5�$(�3������� 2554  
 
��#/���+�(!+�  

1	
 2554 ���,������#/���+�(!+� 17.46 5����� (&���48�'�ก	
 2553  '��� 1.64 5����� ��3�
(&���48����#56  10.40 
1	
 2555 ���,������#/���+�(!+� 21.02 5����� (&���48�'�ก	
 2554  '��� 3.55 5����� ��3�
(&���48����#56  20.36 
*561	
 2556 ���,������#/���+�(!+� 16.96 5����� 5�5$'�ก	
 2555  '��� 4.06 5����� ��3�
5�5$���#56  19.30 (3��$'�ก���(!+�/��#ก(5�ก��  �(!+�*5673���������ก�����,��H   
 
($�!�(!#'�กก��	�6ก�.�# 
1	
 2555 ���,�����8ก������($�!�(!#'�กก��	�6ก�.�# 143.66 5�����  78�$(	9�5��'�ก�����&#)
(��#��#'�ก(�2�ก��%)����+��1� +���(42�+$(������2���ก������ 	������ (�3��	
 2554  
 
*561	
 2556 ���,�����8ก������($�!�(!#'�กก��	�6ก�.�# 70.00 5�����  78�$(	9�5��'�ก���ก�'
�#��!6$�ก'�ก(�2�ก��%)����+��1� +���(42�+$(������2���ก������ 	������ (�3��	
 2554  
ก��/�'�กก��4�#���$��������&#)(&3��ก��5$��:����� *56ก��/�'�กก��#ก(5�ก��  �(!+������ 
���,������  �1��(!+������*ก+���,��H*�+$�8�$ "�#���6#6(�5� 30 	
 78�$'6������1	
 2580 % �����
�����  �(!+���$ก5+�� ���,��/������+�(!+�5+�$���(	9'���($� 186 5����� .�#12����8ก4��2ก5$
1	
 2555 ���,�����$��$���,��/��2ก5$���'6/�+�3($��+�(!+����/�������5+�$�����$ก5+��(�3����ก��
#ก(5�ก��  �(!+� 2+���1(�3�(�,�# 2556 ���(!+�/��#ก(5�ก��  �(!+���$ก5+��*5673���������  ��$��
���,�����8กก��/�'�กก��#ก(5�ก��  �(!+������'��� 146.89 5����� *56��ก��/�'�กก��4�#
���$��������&#)(&3��ก��5$��:�����'��� 363.43 5����� 
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��#/���3�  
- ������� 	
 2554 ���,������#/���3� 17.28 5����� /��*ก+ ��ก(���#��� �+�����(�#�'���:���  *56
	���	��$ก�����#�+�4�$���&#)�� (	92�  
- ������� 	
 2555 ���,������#/���3� 11.10 5����� /��*ก+ ��ก(���#��� ��#/���+����ก�������� *56
�+�����(�#�'���:���  (	92�  
- ������� 	
 2556 ���,������#/���3� 24.53 5����� /��*ก+ ��ก(���#��� ��#/���+����ก�������� *56
�+�����(�#�'���:���  (	92�  
 
2���4�#*56�+�1!�'+�#1ก��4�#*56������ 

-  �������	
 
���,����2���4�#*#ก2��*�5+$�����4�$��#/���5�ก/�� 2 �+��3� 2���4�#����� *562���ก��
1�����ก�� "�#1�6��+�$	
 2554 :8$ 2556 ���,������2���+�2���4�#���2+���#/�����(�+�ก��
���#56  57.71, 48.79 *56 41.52  2��5����� (	9�5'�ก1�6#6(�5���$ก5+�����,������#/��'�กก��
4�#�����������+�2+�$ก��/� (Margin) 2+�$ก� �ก'�ก����ก	
1�4�#�����/����#ก�+���#/��'�ก
�+����ก��ก-'6���1��	
����2���+�2���4�#2+���#/�������$48� 1��$ก5��ก���ก4�#�����/��
��กก�+�ก-'6���1����2���+���$ก5+��2���  

�������	
 2554 ���,����2������ 554.88 5����� (	92���4�#����� 187.73 5����� *562���
ก��1�����ก�� 367.15 5����� 
�������	
 2555 ���,����2������ 560.83 5����� (	92���4�#����� 274.43 5����� *562���
ก��1�����ก�� 286.40 5����� 
�������	
 2556 ���,����2������ 570.55 5����� (	92���4�#����� 200.25 5����� *562���
ก��1�����ก�� 370.30 5����� 

 
-  ��	����	
�ก	��	
�������	� 

�������	
 2554 (	���	��$1��+) ���,�����+�1!�'+�#1ก��4�#*56������ 491.70 5����� (&���48�'�ก
	
 2553 '��� 206.50 5����� ��3�(&���48����#56 72.41 (3��$'�ก��ก��	�6��%����(��#��#*56
�54����'�ก����(��# '��� 185 5����� ���+�1!�'+�#(&3��	\�$ก�*56	C���2�ก��]̂_]�'�ก
�:�ก��%)����+������$1� + *56ก��2��$�����$����$��#'6��     
 
�������	
 2555 ���,�����+�1!�'+�#1ก��4�#*56������ 330.89 5����� 5�5$'�ก	
 2554 '��� 
160.80 5����� ��3�5�5$���#56 32.70 (3��$'�ก1	
 2554 ��ก��	�6��%����(��#��#*56�5
4����'�ก����(��#��# '��� 185 5����� *561	
 2555 ���+�1!�'+�#(&3��	C���2�ก��]̂_]�'�ก
�:�ก��%)����+������$1� +   
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�������	
 2556 ���,�����+�1!�'+�#1ก��4�#*56������ 349.31 5����� (&���48�'�ก	
 2555 '��� 
18.42 5����� ��3�(&���48����#56 5.57 (3��$'�ก1	
 2556 ���,��H/��'+�#($������"��$ก��
ก+�����$�6&�2+�$�6��� 31.15 5�����   

ก��/� 
-  ก�	��������� 

1!+�$ 2554-2556  ���,������2��ก��/�4��2����(>5��#	�6��%���#56 37.69 4�$#��4�# *2+��ก
*#ก��2���+�4�$ก��/�4��2�2��*�5+$�����4�$��#/�����,�� �3� ��#/��'�กก��4�#�����  *56
��#/��'�กก��1�����ก��*561��(!+� 1(42�+$(������2���ก������'6����2���+�(>5��#
	�6��%���#56 51.01 *56 24.28 4�$#��4�#2��5����� "�#����#56(��#�ก��(	5��#*	5$1!+�$
����+�����$2+�/	�� 

                                                                                   
�+�# : ���#564�$#��4�# 

*�+�ก�%�&�Q�+�� �R!��G  2556 2555 

(?���?�'�9���) 

 2554 

- '�กก��4�#����� 51.08 30.88 51.59 62.27 
- '�กก��1�����ก��*561��(!+� 24.28 22.79 29.30 17.79 

�	� 37.69 25.82 43.52 41.23 

 
(�3��&�'��%�'�ก4����54��$2�  '6(�-/���+���2��ก��/�4��2�'�กก��4�#�����������+������$  *2+'6
����������1*2+56	
 ���$��(3��$'�ก ���,�����8ก2���4�#2��������������73���� 78�$�����*2+
56*	5$��2���/�+(�+�ก� ��$����2���+�ก��/�4��2�'�กก��4�#��������(&���/5�5$'648��#�+ก��
2��������*	5$���4�#  (!+  

1	
 2556 ���,������#/��'�กก��4�#������+�1� +'�ก&3����(42H ����!���� ���(	9���#56 
29.36 *56&3����(42&��(���#�"7 	������ ���(	9���#56 50.03 78�$��2���4�#�����$ก�+�(42H 
	������(��� ���1����2��ก��/�4��2�'�กก��4�#�����5�5$'�ก	
ก+� 

1	
 2555 ���,������#/��'�กก��4�#������+�1� +'�ก&3����(42H ����!���� ���(	9���#56 
40.08 *56&3����(42&��(���#�"7 	������ ���(	9���#56 31.92 78�$��2���4�#�����$ก�+�(42H 
	������(��� ���1����2��ก��/�4��2�'�กก��4�#�����5�5$'�ก	
ก+� 

1	
 2554 ���,������#/��'�กก��4�#������+�1� +'�ก&3����1(42"��$ก��	���(������(	9���#
56 53.19 4�$��#/��4�#�������� 78�$��2���4�#���2���ก�+�"��$ก��  1��+  ���1����2��ก��/�4��2� 
	���2��(&���48�'�ก	
 2553 '�ก���#56 53.69 (	9���#56 62.27 
 
���������2��ก��/�4��2�'�กก��1�����ก�� 1	
 2555 (&���48�'�ก	
 2554 '�ก���#56 17.79 (	9 
���#56 29.30 *56 1	
 2554 5�5$'�ก	
 2553 '�ก���#56 38.24 (	9 17.79  (3��$'�ก�:�ก��%)
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����+��1� +���(42�+$(������2���ก������ 	������ 1!+�$ก5�$(�3�2�5��� :8$ก5�$(�3�
������ 2554 ���1�����,���� (��#��#/��'�กก��1�����ก��1!+�$(�5���$ก5+�� 

 
-  ก�	������� 

1	
 2554-2556 ���,����ก��/������(�+�ก��  -136.50, 226.69 *56 305.87 5�����2��5�����          
78�$	O''�#������1�����ก�'4�$���,�������:����$ก��/�/���#+�$�����(��� (3��$��'�ก"��$ก��(42
�+$(������2���ก������/��'��2��$��ก�+� 30 	
 *56��������1!�1ก��&�M�"��$ก���+�1� +
/����ก��'��73����2��$*2+!+�$*�ก4�$ก�����(�$����1�����,����2��������2��� *561�+�4�$
��#/��'�กก�����ก�� ���,��'6ก�����+����ก��'�ก2���4�$�+����ก����กก��/��+�(&���1
��2��������,��ก����/��*56'6	�����2���+����ก��(�3��2���(&���48����1�����,����ก��/�4��2�'�ก
ก�����(�$���"�#25�� ��ก���$($�5$���������1!�1ก��&�M�"��$ก���+�1� +(	9($�
5$�����/����'�กก��/�'�กก�����(�$� '8$���1�����,����.��6�+�1!�'+�#��$ก��($�/�+��ก�ก 
�ก'�ก�� ���,��/��&#�#��	���	��$"��$����$�$�)ก�*56ก�������� &�M��6��ก��1�����ก��
�����%�	".�1����	�6�����.�&*56(&��������5+�$2��1ก��1�����ก��*ก+5�ก���/������:8$*56��
#��$48� 78�$!+�#5�2���1ก�����(�$�*56(&�����#/��1��*ก+���,����ก��$�8�$ *2+�#+�$/�ก-2�� 
ก��/���������(ก��1*2+56	
'6����2��#��4�#�����"��$ก��4�$���,��(	9�5�ก  ��$����ก	
1�
���,������#/��'�กก��4�#�������$ก-'6���1��	
����ก��/��������$48�2��/	���#   

 
-  ����	������������ �!"����� 

1	
 2554 -2556 ���,������2���52��*����:3���� (�+�ก�����#56  -5.71, 9.21 *56 11.42 
2��5����� 1	
 2555 ���,������2���52��*����:3����(&���48� (3��$��'�ก/�����($�!�(!#'�ก
ก��	�6ก�.�#�����&#)(��#��#'�ก(�2�ก��%)����+��1� +(�3��	
 2554 ก��/�'�กก��#ก(5�ก��  �
(!+������ *56ก��/�'�กก��4�#���$��������&#)(&3��ก��5$�� 
 

�) ����ก�	
���  

�+�	�6ก��4�$�����&#) 

% 31 ������ 2554 ���,���������&#)��� 3,605.01 5�����  
% 31 ������ 2555 ���,���������&#)��� 4,373.65 5����� (&���48�'�ก	
 2554 '��� 768.64 5��
��� ��3����(	9���#56 21.32  
% 31 ������ 2556 ���,���������&#)��� 4,591.07 5����� (&���48�'�ก	
 2555 '��� 217.42 5��
��� ��3����(	9���#56 4.97 "�#����#56(��#�ก��(	5��#*	5$�+�	�6ก��4�$�����&#)1���	
 
2554  	
 2555 *56	
 2556  ��$��  
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-  ������#
$�%��&'(
� 

% 31 ������ 2554 ���,���������&#)���(��# 1,977.33 5����� 5�5$'�ก���	
 2553 '��� 
122.92 5����� ��3�5�5$���(	9���#56 5.85 "�#(	9ก��5�5$4�$($���*56��#ก��(��#�(�+�
($��� 68.11 5����� 5�ก���ก����� 39.98 5����� *562���ก��&�M�"��$ก��
���$��������&#)(&3��4�# 32.74 5����� 
% 31 ������ 2555 ���,���������&#)���(��# 1,850.11 5����� 5�5$'�ก���	
 2554 '��� 
127.21 5����� ��3�5�5$���(	9���#56 6.43 "�#(	9ก��5�5$4�$($���*56��#ก��(��#�(�+�
($��� 89.86 5����� *562���ก��&�M�"��$ก�����$��������&#)(&3��4�# 83.82 5����� *2+��
5�ก���ก�����(&���48�  31.75 5�����    

% 31 ������ 2556 ���,���������&#)���(��# 1,752.36 5����� 5�5$'�ก���	
 2555 '��� 
97.75 5����� ��3�5�5$���(	9���#56 5.28 "�#(	9ก��5�5$4�$($���*56��#ก��(��#�(�+�
($��� 29.38 5����� 2���ก��&�M�"��$ก�����$��������&#)(&3��4�# 51.23 5����� *56($�
!�(!#�+�	�6ก�.�#���$��� 16.77 5�����     
 

-  &)���)�������*����'% 
1	
 2553 ���,��5$��1���,�� �5�2/]]\� ��� '��ก�� '���($� 1.20 5�����  
1	
 2554 ���,��H/��4�#($�5$��H��$�+�'��� 0.60 5����� *565$��1���(&�����4�$
���,�� �5�2/]]\� ��� '��ก�� '��� 24.00 5����� 
1	
 2555  5$��1���(&�����4�$���,�� �5�2/]]\� ��� '��ก�� '��� 48.00 5����� 
*561	
 2556  5$��1���(&�����4�$���,�� �5�2/]]\� ��� '��ก�� '��� 48.00 5����� 

% 31 ������ 2556 ���,��H��($�5$��1���,�� �5�2/]]\� ���  '��ก�� (	9'���($����$��� 
120.60 5����� 
 

-  &)���)�����
�
	' 
($�5$���6#6#��4�$���,��H % 31 ������ 2556  �$(�53� 4.27 5�����  

- ���)�	��%���#
$&#"+�ก	��)���  

% 31 ������ 2554 �����$��������&#)(&3��ก��5$��(	5��#*	5$(&���48�'�ก	
 2553 '��� 32.56  
5����� (	9ก��(&���48�4�$�����*56"�$$�1��(!+����(42	�6ก��ก����2���ก������ 
����!���� *2+(3��$'�ก(�2�ก��%)����+��1� +H ���,��H/�����8ก4����'�กก�����#�+�����
(��#��# '��� 7.00 5�����   
% 31 ������ 2555 �����$��������&#)(&3��ก��5$��(	5��#*	5$(&���48�'�ก	
 2554 '��� 17.65  
5����� (	9ก��(&���48�4�$"�$$�1��(!+����(42	�6ก��ก����2���ก������ ����!����  
% 31 ������ 2556 �����$��������&#)(&3��ก��5$��(	5��#*	5$5�5$'�ก	
 2555 '��� 9.90  
5�����  
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- �(+,�� �	�	������-ก�.$  

% 31 ������ 2554 ���,��������� ����� *56��	ก�%) '��� 1,293.92 5����� (	5��#*	5$
5�5$'�ก���	
ก+� '��� 100.92  5�� *2+(3��$'�ก(�2�ก��%)����+��1� +H ���,��H/�����8ก
4����'�กก�����#�+�����(��#��# '��� 173.50 5����� *56(	9ก��(&���48�4�$2���
ก+�����$�6���5�2����+�4#�# 
% 31 ������ 2555 ���,��������� ����� *56��	ก�%) '��� 2,098.88 5����� (	5��#*	5$
(&���48�'�ก���	
ก+� '��� 804.66  5����� 78�$(	9ก��(&���48�4�$2���ก+�����$�6���5�2���
�+�4#�# *56ก��/����*56]̂_]������&#)���(��#��#��(3��$��'�ก(�2�ก��%)����+��H 

% 31 ������ 2556 ���,��������� ����� *56��	ก�%) '��� 2,416.10 5����� (	5��#*	5$
(&���48�'�ก���	
ก+� '��� 317.22  5����� 78�$(	9ก��(&���48�4�$2���ก+�����$�6���5�2���
�6�����������(��# *56ก��/����*56]̂_]������&#)���(��#��#��(3��$��'�ก(�2�ก��%)����+��H 

 
��%.�&4�$�����&#) 
- � ก��(�ก	���	  

% 31 ������ 2554 ���,����5�ก�������� 6.79 5����� 5�5$'�ก���	
 2553 '��� 39.99                
5�����   
% 31 ������ 2555 ���,����5�ก�������� 38.54 5����� (&���48�'�ก���	
 2554 '��� 31.75          
5����� 
% 31 ������ 2556 ���,����5�ก�������� 43.11 5����� (&���48�'�ก���	
 2555 '��� 4.57          
5����� 

ก��2��$�����$�+�(�3������$��#'6�� 1	
 2554-2556 (	9ก��2��$�����$���1�+�4�$5�ก���ก�����
������$!���6(ก� 1 	
���$'��� 5�ก���ก�����������$!���62��$*2+ 1-12 (�3���$�+� "�#���,��/��
ก�����5�ก(ก%{)1ก��2��$�����$�+�(�3������$��#'6�� /����$�� �3� 2��$�����$ 100% 1�+�4�$
5�ก���������$!���6(ก� 1 	
 2��$�����$ 75% 1�+�4�$5�ก���ก�����������$!���6�6��+�$ 6-12 (�3� 
2��$�����$ 50% 1�+�4�$5�ก���ก�����������$!���6�6��+�$ 3-6 (�3� *562��$�����$ 10% 1�+�
4�$5�ก���ก�����������$!���6�6��+�$ 1-3 (�3� 
 

- &)���)�����
�
	' 
% 31 ������ 2554, 2555 *56 2556 ���,��H/��2��$�����$ก�����#�+�($�5$��1���,�� ��$ก�ก
�5�� '��ก�� /����$�+�*5��'��� 0.67 5����� ('�ก($�5$�� 1.00 5�����) 78�$���,��(�-�+�
ก��2��$�����$��$ก5+��(&�#$&�*5��ก����%.�&4�$($�5$��������,��(4���+��5$�� ��$�� ���,��'8$
/�+/����ก��2��$�����$ก�����#�+�4�$($�5$��(&���(2����ก 
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- �(+,�� �	�	������-ก�.$  
% 31 ������ 2554, 2555 *56 2556 ���,��/�+��ก�����8ก�+�(�3��ก�����#�+�4�$�����*56
��	ก�%)*2+�#+�$1� (3��$'�ก	O''���/�+��4���+$!��������#����� 1�` �+���5�+������2���� !�4�$
�����*56��	ก�%)4�$���,��'6��'���2���ก�+���5�+��������+�'6/������3��3���5�+�#�2�����*2+
�#+�$1�  
% 31 ������ 2554 ���,��H/�����8ก4����'�กก�����#�+�����(��#��#��(3��$��'�ก(�2�ก��%)
����+�� 

 
#) '�,�!�0&����
���!�� 

���,����*�5+$($��������'�กก�����(�$� ������$($�ก�� '�ก�:���ก��($� "�#�� 

��2���+������2+��+�4�$���:3���� 
% 31 ������ 2554 ���,������2���+������2+��+�4�$���:3����(�+�ก�� 0.54 (�+�  
% 31 ������ 2555 ���,������2���+������2+��+�4�$���:3����(�+�ก�� 0.70 (�+�  
% 31 ������ 2556 ���,������2���+������2+��+�4�$���:3����(�+�ก�� 0.65 (�+�  

 
�+�4�$���:3���� 
% 31 ������ 2554 ���,�����+�4�$���:3���� 2,346.40 5�����  
% 31 ������ 2555 ���,�����+�4�$���:3���� 2,574.39 5����� (&���48�'�ก���	
 2554 '��� 
227.99 5����� ��3�(&���48����#56 9.72 (	9�5��'�ก �������ก!���6*5��(&���48� 13.44 5����� 
($����'�กก��1!������73��������� 5�5$ 12.14 5�����  *56ก��/��6���6��+�$$��(&���48� 226.69 
5�����  
% 31 ������ 2556 ���,�����+�4�$���:3���� 2,781.51 5����� (&���48�'�ก���	
 2555 '��� 
207.12 5����� ��3�(&���48����#56 8.04 (	9�5��'�ก �������ก!���6*5��(&���48� 23.81 5����� 
($����'�กก��1!������73��������� 5�5$ 0.74 5�����  *56ก��/��6���6��+�$$��(&���48� 184.05 
5����� 
 
����� 
% 31 ������ 2554 ���,������������ 1,258.61 5����� 5�5$'�ก	
 2553 (	9'���($� 25.91 
5����� (3��$'�ก($�(��ก(ก��� !������5�5$ 19.13 5����� ($�ก���6#6#��5�5$ 63.76 5����� 
.�,�($�/�����$'+�#5�5$ 21.30 5����� *56��������(��#�3�(&���48� 72.02 5�����  

% 31 ������ 2555 ���,������������ 1,799.26 5����� (&���48�'�ก	
 2554 (	9'���($� 540.65 
5����� (3��$'�ก('�����ก�����(&���48�  423.50 5����� *56��������(��#�3�(&���48� 136.65 5��
���  

% 31 ������ 2556 ���,������������ 1,809.56 5����� (&���48�'�ก	
 2555 (	9'���($� 10.30 
5����� (3��$'�ก($�ก��#3�'�ก�:���ก��($�(&���48� 182.84 5����� ($������'�ก��=��5��2��
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�� !� 399.57 5����� .�,�($�/�����$'+�#(&���48� 64.59 5����� ('�����ก�����5�5$  331.48 5����� 
($����5+�$����+�(!+�'�ก5�ก���5�5$ 148.79 5����� *56��������(��#�3�5�5$ 151.05 5����� 

     
 

�) �7$$��!�0��$&����,�ก�	���
������'	8�����ก�	
���+����#�  
2��������"��$ก��1��+�����'(&�����$48�1���2 

���,��ก+�2��$(�3��	
 2514 (&3�����(����ก�'(42�+$(������2���ก���"�#��&3����"��$ก��(����2�
	�6��% 5,000 /�+ *56/���#�#'��73����������(�%"�#���&3����"��$ก��(&���48� 1,135 /�+ 1	
 
2549 ���,��73�������(&��� 175 /�+ ���(	9&3���� 6,310 /�+ 	O''�����&3�����$(�53�4�#	�6��% 746                
/�+ 78�$'�กก��������,���#�#73�������(&3������&�M���$ก5+�� ���1�����,����2��������(&3��4�#*2+ 
56*�+$/�+(�+�ก�"�#��������73����ก+� ("�#(>&�6�#+�$#��$(�3��(����"��$ก��) �+�1� +��ก'6��2���
2���ก�+���������73����.�#�5�$ *56(�3�����,��4�#��������73����ก+�ก-'6/�����ก��/���$ก�+�ก��4�#����� 
���73����.�#�5�$ ��$�� 1���2(�3�����,��4�#��������73����2��$*2+(����2�"��$ก�����ก-'6���1��
���,����ก��/�'�กก��4�#�����5�5$ ��(3��$��'�ก2������73��1��+��$ก�+�2���(�����ก  
�ก'�ก�� 1	
 2545 ���,��/��73�������������(.���$(� '�$��������!���� ��ก'��� 1,175 /�+ *56
1�6��+�$	
 2546 :8$ % 31 ������ 2548 ���,��/��73��(&���48���ก	�6��% 728 /�+ ���&3�������$���
	�6��% 1,903 /�+ (&3��&�M�(	9(42	�6ก��ก����2���ก������ (����!����)  
"�#����#56(��#�	�6��%ก����#/��*562���4�#����� % 	O''������(	5��#*	5$/	 ��$�� 

 
���	G : !���� 

�G!��*�G� F
��ก����� 

F
��ก�9��� 

�	� �&+?!*�*ก� /

*'+��ก���&��G�*� 
�&+-������G�FU� �
������ 

&3����4�#�$(�53� (/�+)  265 - 143 692 1,100 

����4�#(>5��#2+�/�+ 4.75 - 4.75  1.80 2.89 

���	�6��%ก����5�+�4�# 1,259 -  679 1,246 3,184 
2��������	O''���           

- ��5�+� 114 - 528 741 1,383 

- ���#56 9.03 -  77.76 59.49 43.43 

 
�8�$ 1ก��'��73�������*	5$1��+(&3��4#�#ก��5$��1*2+56����$ ���,��'6��ก��;8ก,�����(	9/��
1ก��5$��ก+�'��73������� "�#	O''�#�5�ก������,��1!�1ก��&�'��%� �3� ������������'��73����(	9
����� "�#2��$������'���+�#��������:*4+$4�/�� ������$�52��*����/�����'�กก��5$��2��$�#�+
1�6������(���6�� ��$�� ���,��'8$(!3���+�:8$*��1���2���,����''6����2��ก��/�4��2�'�กก��
4�#�����5�5$ *2+�$'65�5$�#�+1�6�����������:*4+$4�ก����+*4+$4�/��*56(&�#$&����'6����$�5
ก��/�*56'+�#($�	O�51��*ก+���:3����/���#+�$2+�(3��$*56�����(���2+�/	 
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*���$�����4�$"��$ก�� 
(42�+$(������2���ก������ (	������) (	9"��$ก�������2���ก���*�+$*�ก4�$	�6(�;
/�# 78�$/��ก+�2��$��(	9�6#6(�5�� 	�6ก��ก����ก��4#�#2��4�$"��$ก���#+�$2+�(3��$ ��ก���$1
���2���,��/��4�#�����1(42��2���ก�����$�+�1��*ก+�ก5$������/	���/���������/	&�M�(	9
(42&�%�!#ก���*56����#�+��;�# �+$�52+�ก��'����$��$(�3�$4�$"��$ก��1	O''������/�+���6(��#�
��ก�ก  *56��'�+$�51��(ก��4��'��ก��1ก��4�#�����1"��$ก����$*	5$1��*ก+�ก5$��/��  
�#+�$/�ก-2��  	O''������,��/����ก��'����$*���$*�+��4�$"��$ก�����!��(' *561ก��4�#�����
1��ก���ก5$�����,��'6&�'��%�:8$ก���������/	1!�	�6"#!)1��2�$ก��(42���2��$���/��ก����/��1
*���$*�+��4�$���,�� 
 
&3����"��$ก���#�+1�6������2���ก�+�&3����4��$(��#$ 
�:����2��$4�$"��$ก��(42�+$(������2���ก������(���(	9���5�+�*56��&3�����#�+1�6������2���  
���,��'8$2��$ก+�����$*�(43�����(�%���"��$ก��*56�6���6��#���.�#1"��$ก��(&3����$���
*56	\�$ก�ก��(ก������+��    ���:8$1ก�%�������,����ก��'��73�������*�+$1��+(&3������&�M�ก-2��$��
ก������$*�(43��1��+*56��$�6���6��#���(&���(2��  78�$���1�����,�����+�1!�'+�#1ก��&�M������
*56�+�1!�'+�#1ก�������$��ก,�*�(43��*56�6���6��#���4�$"��$ก����$ก�+�(�3��(	��#�(��#�ก��
��+*4+$4���������2��$"��$ก���#�+1�����$��3������78�$/�+2��$(��#�+�1!�'+�#��$ก5+�� 	O''�#��$ก5+���+$�51��
2���1ก��&�M�"��$ก��4�$���,��(&�����$48�  *2+�#+�$/�ก-2��  	O''������,��/��ก+�����$*�
(43��*56�6���6����#���.�#1(��-'(��#����#*5��  '8$��(&�#$�+�1!�'+�#1�+�4�$ก�������$��ก,�
*56�+�1!�'+�#(>&�6�+����2��$����$(&���(2��2�����(�%&3���������73��(&���48�(�+���  "�#1!+�$����+�
�� 1*2+56	
���,��'6���+�1!�'+�#1ก�������$��ก,�*�(43��*56�6���6��#���	�6��% 1 -2 5��
������(	9	�6��%���#56 1 - 3 4�$�+�1!�'+�#��� 78�$������+�(&�#$(5-ก��#(�3��(��#�ก���+�1!�'+�#
"�#���4�$���,��  ���,��'8$(!3���+�	O''�#��$ก5+��/�+���5ก�6��2+��5ก�����(�$�4�$���,�� 

 
�����(&3��4�#/�+2�������4�$"��$ก�� 
ก��'��73�������������4�$���,��1���21!�����1������5����/	(	9��������������*5��4�#2+�1��
���,�� (&3��	\�$ก�ก��73�������������$(3��$'�ก ��ก���4�#�����+����73��(	9���,��ก-��ก'648�����
(&��6(4��1'�+���ก��5�$73����กก�+�����5������ �ก'�ก������+������,��'��73�������"�#�6#�#
������(ก-��������/��73��(	9*	5$1� +` 78�$1ก�������������(�3��	
 2530 ���,��/��73������� 
'��� 1 *	5$ 4�� 22-2-16 /�+ ��5�+�	�6��% 4.20 5����� ������.�&2���5�$/�+��:1���:(4��
��ก*56�+�$'�ก"��$ก��4�$���,��	�6��% 390 (�2� "�#14%6�����,������+�'6�����:
��������������(�%��$ก5+��1��(	9�3(��#�ก�*562��"��$ก��4�$���,��/�� *2+2+������,��/�+
�����:�����������1��(	9�3(��#�ก�/��'8$���1�������*	5$��$ก5+��/�+2��"��$ก��(��� 78�$1�6#6
2+�/	���,��'6&�'��%�73�������2+�'�ก"��$ก��(���(&3��(!3���ก���������$ก5+��(&3��&�M�4�#2+�/	  
14%6(��#�ก����,��'6&#�#��4�#�����*	5$��$ก5+��1��*ก+����1'(&3��5�4��'��ก��1ก��&�M�
�����   

 



������ �	�
� ��ก�� (����)  

 

  

ก�������
	���ก������������� 

 

���������	�
����������������
	����ก��������ก���
��������ก���������������� ���	��� �������	�������!���
ก���ก����"��������"#���$�%��	&���'&����(���"���
��
)	��
�������*+� �����������������(� ������	��ก�(��,�ก'��� ��,��� ��(
�-.��/� ��(&����%���$0�
&� �*%"	��$���(��	�������0 ��'���������
���
&� �* ��ก��ก��� �����������������(� 
1. ��ก����"������������ก����"��0
�)-��������
	����ก��������-���&�-3 �	��
	���������(��,�ก'��� ��,�����


���
&� �*�ก�0��ก��!���ก����"� %�ก��	&���"���� ���ก���
��"�
	�����"#����� 
2. ���������-.�%�����%"	+��'(�ก����	�����"#�������ก���-5	�%��������0	� ��$0������(���(���"#��	��-5	�%���������
(���0�-.�


���
&� �*��������"#���(��,�ก'��� ��,������� ������ �� )�	��������ก��-6"��'"'������	��ก�(�� 
3. ���������-.�%�����%"	+��'(�ก����	�����"#�������ก�� �� )�8�����0	� ��� �� )�	��������ก��-6"��'"'������	��ก�(�� ���

���������	�����������ก��-����"�����ก�� �� )�8���� 9 ����0 25  ก)�8����;� 2557 '(�%��
����*+����ก���ก��'���
��
�����"#����� =>0� ��� �)�,>�����ก��(�����ก���-��0���-���0
&� �*�������ก�� �� )�8���� ������ก��ก��&��0�"
+���0�����%�ก���'(�ก����	&���������ก����"������"#� 

 

��ก����� ��$0��-.����ก!���(���ก
�������	�-.���ก
��+)	�	���ก��ก���0���������	������� ���,�ก'������� ���������	����������� 
����"�"!  ��)9��#� 9 ��);�� �-.�%��������$�+$0�ก&�ก����ก
��������)ก����	��� ��ก��ก
���	��(������$�+$0���� ����"�"!  ��)9��#� 
9 ��);�� ก&�ก����� ����������,$��(���(�+(�������0���������	������� ���,�ก'���   ������������ 

������ �	�
� ��ก�� (����) 
ก���ก���������	
��������ก�����������-ก������ 

 

���� ����� � �!������� 
 1. ����ก +���9�� � ��)�8�ก	� -��;��ก���ก����"���  
2. ����
ก
";"? ���"*�@�#!@"�-A ���-��;��ก���ก����"���  
3. ��B ���� ���
)���9 ก���ก����"���  
4. ��B @�ก	� -��	��+�� ก���ก����"���  
5. �����6!�"' ��)�8�ก	� ก���ก����"���  
6. ����ก ����� �(���"�� ก���ก����"���  
7. ����ก �����;� ��@�ก	"?B�;"� ก���ก����"���  
8. ����
ก
";"? ���"*�@�#!@"�-A ��ก#�ก�����ก���ก��%����	ก��FG����*+�ก����"�  

 

 
(-����'����"#�) 

"������������ 
   

���� ����� � �!������� 
   

����"�"! ��)9��#� 9 ��);�� ก���ก��%����	ก�� 
 



������ �	�
� ��ก�� (����)  

 

  

���������	�
����������������
	����ก��������-���&�-3����������� ���	��� �������	�������!���ก���ก��
��"#� ����������(����')��� ��
�
���(� ������	��ก�(����(,�ก'��� ��,��� �-.��/� &����%���$0�
&� �*%"	 ��$���	������
�0 ��'���������
���
&� �* 
��ก����� ��$0��-.����ก!���(���ก
�������	�-.���ก
��+)	�	���ก��ก���0���������	�
�������� �����(����')��� ��

�
���(� ������	��ก�(����(,�ก'��� ��,��� �-.��/�  &����%���$0�
&� �*%"	    ��$���	�������0 ��'���������
���
&� �* 
���������	����������� ����"�"!  ��)9��#� 9 ��);�� �-.�%��������$�+$0�ก&�ก����ก
��������)ก����	��� ��ก��ก
���	
��(������$�+$0���� ����"�"!  ��)9��#� 9 ��);�� ก&�ก����� ����������,$��(���(�+(�������0���������	������� ���,�ก'���
������������ 

������ �	�
� ��ก�� (����) 
ก���ก�������� 

���� ����� � �!������� 

1.  ����ก �� ��	+ @@"-��8� -��;��ก���ก�� 
 

   
2.  ����ก +��9�� �  ��)�8�ก	� ก���ก��  
   
3. ��'&������ก 
�+��  ��9"+�
��  ก���ก��  
   
4. ����
ก
";"?   ���"*�@�#!@"�-A                 ก���ก��  
   
5. ����"�"! ��)9��#� 9 ��);�� ก���ก��  
   
6.  )9����  ���"*@��   ก���ก���"
��  
   
7. ��B 
���"���  
"�����;)� ก���ก���"
��  
   
8.  )9�*"�@)8�8� ��''������ ก���ก���"
��  
   
9. ���
)���� ������"+ ก���ก��  
   
10. ����ก 
�����  �"+���9� ก���ก��  
   
11. ���
������ 9�  ����
	"� 9 ��);�� ก���ก��  
   
12. ���+���"@  ������$����@� ก���ก���"
��  
   
13. ����ก�@��ก 	�. ����  ������"+ ก���ก��  
   
14.  )9�*"� 9�#!��  ��
"� ก���ก���"
��  
 
15. ���������9  �0&�=&� 

 
ก���ก���"
�� 

 

 
 

(-����'����"#�) 

"������������ 
���� ����� � �!������� 

����"�"! ��)9��#� 9 ��);�� ก���ก��%����	ก�� 
 



������ �	�
� ��ก�� (����)  

 

  

 
 
 
 
 



������ �	�
� ��ก�� (����)  

 
 

��ก����� 1 

����������ก���	ก��� !��������� !������
	�
"�#�$������ (31 &��	
� 2556)       

����� �*��-�ก"� ��" 
",	"-��$ก�./ก� ����0	�ก�1*� 
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���
��	 4����ก�,3��$�����ก���	#!�$ก��&"�ก��#�$������5����� 5 46�!�����$ 
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  ��ก��� �������  	!�!��ก"# �"�
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������%&'(	� �� )��! ก������*�+ (,�$-!�-)�	.)  )���/�� 0������ 

     (�#���) (�#���) 
������%&'�� 1�#1�ก�0��ก��*2�ก��  
- ������(
��ก��������������� 
   ������ก���) 

 
�.���
 !�� ก�. 46 �.�����$        
%���!��� 

 
�&'�(� 

 
38-0-23 

 
617.00 

 
91.99 

 
- 

- ������ (������01����)  �.1�2(�����3ก �.�0���� &.�����4���� �&'�(� 8-3-23 - 2.30 - 
- ������(�511��������6 7�5�5111��18�������� )  �.����9�� (ก�.231)  �.��ก��  

�.�0���� &.�����4���� 
�&'�(� 79-3-98.4 - 33.36 - 

- ���������8ก�� �.���
 !�� ก�. 46 �.�����$        
%���!��� 

�&'�(� 4-1-10.3 - 13.42 - 

- ���������8ก�� �.����9�� (ก�.231)  �.��ก��  
�.�0���� &.�����4���� 

�&'�(� 3-3-01 - 32.79 - 

- ���511 �.���
 !�� ก�. 46 �.�����$        
%���!��� 

�&'�(� - - 3.53 - 

- ���511 �.����9�� (ก�.231)   &.�����4���� �&'�(� - - 8.32 - 
- ������&8ก� ��%ก�;< �������ก7�27�5������=4'

����8ก�� 
�.���
 !�� ก�. 46    &.%���!��� �&'�(� - - 25.95 - 

- ������&8ก� ��%ก�;< �.����9�� (ก�.231)  �.��ก��  
�.�0���� &.�����4���� 

�&'�(� - - 3.77 - 

- �511��!��;0%
9�7�5���5�$2�ก2���'� �.���
 !�� ก�. 46 �.�����$        
%���!��� 

�&'�(� - 200.00 1,831.03 1,269.50 

- �511��!��;0%
9� �.����9�� (ก�.231)  �.��ก��  
�.�0���� &.�����4���� 

�&'�(� - - 369.63 
 

- 

��8�������8� <�����ก������ 
- ?0� <ก���'�  
  
��ก�� ���5 �$@���$A�� 

 
�.���
 !�� ก�. 46 �.�����$        
%���!��� 

 
�&'�(� 

 
8-0-58.8 

 
  - 

 
195.44 

 
243.86 

- ������ �.����9�� (ก�.231)  �.��ก��  
�.�0���� &.�����4���� 

�&'�(� 17-2-19 - 16.24 26.32 

- 
���=�'�42� �.����9�� (ก�.231)  �.��ก��  
�.�0���� &.�����4���� 

�&'�(�  14.35 48.92  

������%&'�%� �3& 
- �������8B��7�'$  

 
�.���
 !�� ก�. 46 �.�����$        
%���!��� 

 
�&'�(� 

 
194-2-13.3 

 
218.26 

 
116.34 

 
1,265.59 

- �������5�$2��8B��  
 (
��ก�� ������� �
A�) 

�.���
 !�� ก�. 46 �.�����$    
&.%���!��� 

�&'�(� 154-2-43 56.00 515.07 586.07 

- �������5�$2��8B�� �.����9�� ก�. 230 �.�0����  
&.�����4���� 

�&'�(� 727-0-60.2 589.63 762.04 936.40 

- ���������8ก��?8  
 (
��ก�����5 �$@���$A��) 

�.���
 !�� ก�. 46 �.�����$    
&.%���!��� 

�&'�(� 10-3-3.30 - 221.41 259.45 

�$��8�����   1,247-2-53.3 1,695.24 4,291.55 4,587.19 

��&��)2  : �
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 ��%�%�6�� ��ก�� �0=�������0�������"�
$���%&'����� ,�#���
	���>�����ก
����ก!�
��ก���ก�ก�ก�����ก���%&'���)�����ก���%&' 
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