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 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 

ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2514 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจดา้น
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครพร้อมระบบสาธารณูปโภค ให้เป็น
แบบอยา่งของนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดยนาํโรงงานท่ีกระจดักระจายตามชุมชนใหเ้ขา้
มาอยู่รวมกนัเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการควบคุมและป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึน   
ท่ีตั้งของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครตั้ งอยู่ ณ ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงเป็นทาํเลท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็วและหลากหลาย ทั้งการ
ขนส่งทางรถยนต ์รถไฟ และเคร่ืองบิน เน่ืองจากดา้นหนา้ของโครงการติดถนนพหลโยธิน กม. 46 ดา้นหลงั
ติดทางรถไฟห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง 20 กิโลเมตรและห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 60 
กิโลเมตร โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีพ้ืนท่ีโครงการทั้งส้ินประมาณ 6,485 ไร่ แบ่งพื้นท่ี
โครงการออกเป็นเขตอุตสาหกรรม, เขตท่ีอยู่อาศยัเขตพาณิชยกรรม, เขตปลอดอากร และเขตระบบ
สาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวร้อยละ 60, 15,  5, 4 และ 16 ของพื้นท่ีทั้งหมดตามลาํดบั คงเหลือพื้นท่ีพร้อม
ขายในปัจจุบนัทั้งส้ินประมาณ 542 ไร่  ซ่ึงพื้นท่ีพร้อมขายทั้งหมดสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ
ของลูกคา้และความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ทั้งน้ี เม่ือตน้ปี 2546 บริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือซ่ึงติดกบัเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเดิมประมาณ 137 ไร่ มาพฒันาเป็นเขตปลอดอากรเพ่ือเป็น
การจูงใจใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนโดยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซ่ึงไดรั้บความสนใจและตอบ
รับจากนกัลงทุนเป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษทัยงัไดข้ยายการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่ง
ใหม่เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายไดแ้หล่งใหม่  โดยบริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินจาํนวน 1,903 ไร่ มาพฒันาเป็น
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ท่ีอาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ภายใตช่ื้อโครงการ 
“เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)” คงเหลือพื้นท่ีพร้อมขายในปัจจุบนั ทั้งส้ินประมาณ 
1,123 ไร่ ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี 3 เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหก้บันกัลงทุนท่ีตดัสินใจมาตั้ง
โรงงานในเขตประกอบการอตุสาหกรรมแห่งใหม่ของบริษทัเพื่อรับสิทธิประโยชนด์า้นการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยแบ่งพื้นท่ีโครงการออกเป็นเขตอุตสาหกรรม , เขตพาณิชยก
รรม และเขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นท่ีสีเขียวร้อยละ 68, 1 และ 31 ของพื้นท่ีทั้งหมดตามลาํดบั 
ปัจจุบนัระบบสาธารณูปโภคเฟสท่ี 1  บนพื้นท่ีขายระยะท่ี 1 ประกอบไปดว้ย งานก่อสร้างเข่ือนดิน สถานี
สูบนํ้ าฝนแห่งท่ี 1 บ่อเก็บนํ้ าฝน อ่างเก็บนํ้ าดิบ ร้ัวและอาคารสํานกังาน งานก่อสร้างถนน ระบบระบาย
นํ้ าฝน ท่อระบายนํ้ าเสีย และท่อเมนจ่ายนํ้ าประปา ท่อส่งนํ้ าดิบ โรงผลิตนํ้ าประปา และโรงบาํบดันํ้ าเสีย
กลาง ซ่ึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการก่อสร้างเสร็จแลว้ ในส่วนระบบสาธารณูปโภค เฟสท่ี 2 และ 3   อยูร่ะหว่าง
การดาํเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปี 2552 น้ี   อน่ึงบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของ
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) จาก BOI แลว้เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 ซ่ึง
จะไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นฐานะผูป้ระกอบการเขต 3 ทุกประการ 

 
บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2545 และเขา้เป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2547 โดยไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุน
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปจาํนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 25 บาท ทาํให้บริษทัมีทุนจด
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 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2 

ทะเบียนชาํระแลว้ 927,110,000 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2548 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัจาํนวน 
4,128,400 หุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อตอบแทนความตั้งใจทุ่มเทการทาํงานให้บริษทัประสบ
ความสําเร็จดว้ยดีและเพ่ือรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบับริษทัต่อไป ทาํใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ทั้งส้ิน 968,394,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 96,839,400 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2548 มีมติใหอ้อกและ จดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อาย ุ5 ปี จาํนวน 48,419,700 หน่วย  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  (เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง) โดยมีอตัราการ
ใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั (ยกเวน้จะมีการปรับสิทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิท่ี
กาํหนด) ราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ 10.00 บาท และมีมติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบียนอีก 48,419,700 หุน้ เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ทาํใหปั้จจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,452,591,000 
บาท 

 
วนัท่ี 14 มิถุนายน  2549 บริษทั ไดมี้มติในการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้  จากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้
ละ 1 บาท  ดงันั้น จึงทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (NNCL-W1) จาก
เดิมท่ีราคาการใชสิ้ทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุน้ เป็น 1 บาท ต่อ 1 หุน้ ทั้งน้ี วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ตรงกบั
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549 โดยกาํหนดใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใน
อตัราส่วนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท และมีผูท่ี้มาใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้ของบริษทั คิดเป็นจาํนวนทั้งหมด 21,450,300 บาท  และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้
จาก 968,394,000 บาท เป็น  989,844,300 บาท  
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 ตรงกบัวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 มีผูย้ืน่ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจาํนวน 83,457,220 หุน้ จึงทาํใหก้ารจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้เป็น  1,073,301,520 บาท  

 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 ตรงกบัวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550 มีผูย้ืน่ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจาํนวน 53,520,3000 หุน้ จึงทาํใหก้ารจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้เป็น  1,126,821,820 บาท  
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 และ 5 ตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 และ 28 ธนัวาคม 2550  ไม่มีผูย้ืน่
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จึงทาํให ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน เรียก
ชาํระแลว้เป็น 1,126,821,820 บาท และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 
325,769,120 หน่วย  
 
ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เพิ่มข้ึนเป็น 1,126,821,820 บาท เน่ืองจากในระหวา่งปี 2550 มีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งส้ิน 158,427,820 บาท และคงเหลือใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดสิ้ทธิอีกจาํนวน 325,769,120 หน่วย ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีวนักาํหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
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 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3 

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 3,400.06 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2550 จาํนวน 
21.16 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.63%  
 
ในส่วนผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2550 บริษทัมียอดรายไดร้วม 1,148.15 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายได้
จากการขายท่ีดิน 643.36 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 479.42 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นๆ 25.37 ลา้นบาท 
และมีกาํไรสุทธิจาํนวน 330.24 ลา้นบาท 

 
สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2551 บริษทัมียอดรายไดร้วม 736.23 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้าก
การขายท่ีดิน 186.00 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 490.37 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นๆ 59.86 ลา้นบาท และมี
กาํไรสุทธิจาํนวน 77.56 ลา้นบาท 
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ส่วนที ่2 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) เลขทะเบียนบริษทัท่ี บมจ. 40854500705 มีการประกอบธุรกิจหลกัคือ พฒันา
อสงัหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม มีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาํบล
คลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 โทรศพัท ์0-2529-0031-5, 0-2529-0131-5 โทรสาร 0-2529-2176  
 
สาํนกังานกรุงเทพฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 83 อาคาร ซี.บี. เฮา้ส์ ชั้น 4 ถนนอาํนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์0-2667-4700, 0-2667-4750-4 โทรสาร 0-2667-4701  
 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 999 กิโลเมตรท่ี 231  หมู่ 1  ถนนมิตรภาพ 
ตาํบลนากลาง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 30170 โทรศพัท ์0-4400-0111 โทรสาร 0-4429-1723   
 
สาํนกังานขายโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี  ตั้งอยูท่ี่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 12120 โทรศพัท ์0-2529-1889, 0-2529-2746, 0-2529-0031-5 ต่อ 247-251  โทรสาร 0-2529-1889  
E-Mail : thenavaprivacy@navanakorn.co.th 
Website : WWW.NAVANAKORN.CO.TH 
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1. ปัจจัยความเส่ียง 
 

1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ  
 

ก)   เกีย่วกบัการจดัหาทีด่ินในโครงการเดมิเพิม่เติมมาพฒันาเพือ่ขาย 
บริษทัดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเร่ิมแรกท่ีบนถนน
พหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใกล้
เมืองหลวงมาก ทาํใหมี้ความตอ้งการในพื้นท่ีสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีทาํใหมี้
พื้นท่ีเหลือขายลดนอ้ยลงตามลาํดบั อีกทั้งปัจจุบนับริเวณพื้นท่ีโดยรอบโครงการมีความเจริญข้ึนมาก 
เป็นแหล่งชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ซ่ึงมีประชากรโดยรวมอยูป่ระมาณ 200,000 คน ทาํใหมี้การขยายตวั
ของเขตท่ีอยูอ่าศยั พร้อมไปกบัการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของเขตอุตสาหกรรม ทาํใหใ้นปัจจุบนับริษทัมี
ความเส่ียงในการขยายพื้นท่ีเพ่ือนาํมาพฒันาเป็นพื้นท่ีเพ่ือขายทั้งในดา้นของราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนและ
ขอ้จาํกดัของท่ีตั้งท่ีดินท่ีตอ้งมีพื้นท่ีติดกบัโครงการเดิมและมีขนาดพื้นท่ีท่ีเพียงพอท่ีสามารถจะนาํมา
พฒันาได ้  ดงันั้นบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบในการจดัหาท่ีดินใหม่เพื่อนาํมาพฒันาเป็นพื้นท่ีเขต
อุตสาหกรรมในโครงการท่ีจงัหวดัปทุมธานี นอกจากน้ี บริษทัยงัตอ้งพิจารณาในดา้นการพฒันา
อสงัหาริมทรัพยรู์ปแบบอ่ืน ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่าท่ีดินท่ีเพิม่ข้ึน และใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ทั้ง
ในดา้นการทาํกาํไรและส่ิงอาํนวยความสะดวก เพ่ือรองรับความตอ้งการในพื้นท่ี ซ่ึงจะทาํใหโ้ครงการมี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ในส่วนของเขตประกอบอุตสาหกรรมแห่งใหม่ท่ีจงัหวดันครราชสีมานั้นยงัมีพ้ืนท่ี
เหลือขายพอเพียง แต่ยงัไม่มีเขตท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพียบพร้อมสาํหรับผูบ้ริหารชาวต่างชาติของโรงงานท่ีมาตั้ง
ใหม่ ทั้งน้ีผูบ้ริหารชาวต่างชาติของโรงงานท่ีมาตั้งใหม่ไดแ้สดงเจตจาํนงใหบ้ริษทัช่วยจดัหาเขตท่ีอยู่
อาศยัท่ีเหมาะสมสาํหรับผูบ้ริหารชาวต่างชาติเหล่านั้น 

 
ปัจจุบนับริษทัมีท่ีเหลือขายในส่วนของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี อยูท่ั้งส้ิน
ประมาณ 542 ไร่ และในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ี
เหลือขายอีกจาํนวน 1,123 ไร่ ทั้งน้ีทางบริษทัไดท้ยอยขยายพื้นท่ีอยูเ่ร่ือยๆ นอกเหนือจากน้ีทางบริษทัยงั
ไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิมรายไดจ้ากโครงการอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ เพื่อเป็นการแตก
แขนงรูปแบบของธุรกิจปัจจุบนัของบริษทั และเป็นการสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บับริษทั 

 
ข) การประกาศผังเมอืงใหม่ของจังหวดัปทุมธานี 

สืบเน่ืองจากผงัเมืองจังหวดัปทุมธานีฉบบัเดิม (พ.ศ. 2540) ได้ส้ินสุดลงในเดือนมิถุนายน 2547          
ทางผงัเมืองจงัหวดัปทุมธานีจึงไดจ้ดัทาํผงัเมืองฉบบัใหม่ข้ึน ขณะน้ีอยูร่ะหว่างขั้นตอนการเสนอผงัเมือง
ฉบับใหม่เพ่ือประกาศใช้  ซ่ึงได้กาํหนดให้พื้นท่ีท่ีอยู่ในแนวเขตห่างจากแนวคลองเชียงรากน้อย         
(อยู่ทางดา้นทิศเหนือของโครงการ) ในระยะ 200 เมตร จดัเป็นพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงจะมีขอ้จาํกดัในการ
นาํไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย  ์ ทั้งน้ีมีพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือของบริษทับางส่วน ซ่ึงมีเน้ือท่ี
ประมาณ 50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นท่ีขายคงเหลือทั้งหมด (พ้ืนท่ีขายคงเหลือของบริษทั 542 ไร่) ถูก
จดัใหอ้ยูใ่นแนวเขตพื้นท่ีสีเขียวดงักล่าว ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ร่วมหารือกบัผงัเมืองจงัหวดั เพื่อพิจารณา
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แนวทางปรับปรุงแกไ้ขผงัเมืองก่อนท่ีจะมีการประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ ซ่ึงหากผงัเมืองจงัหวดัไม่
ปรับเปล่ียนระยะแนวเขตจากคลองเชียงรากนอ้ยจากเดิม จะทาํใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวของบริษทัมีความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขอ้จาํกดัในการนาํพ้ืนท่ีไปใช้พฒันาในเชิงพาณิชยไ์ด ้และอาจทาํให้ท่ีดินในแปลงดงักล่าวมี
ต้นทุนขายสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ผงัเมืองใหม่ได้มีการประกาศใช้แลว้ ถา้เทศบาลหรือผงัเมือง
จงัหวดัเห็นว่าสภาพการณ์และส่ิงแวดลอ้มใหม่เปล่ียนแปลงไป กส็ามารถท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการผงั
เมือง เพื่อแกไ้ขปรับปรุงขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดของผงัเมืองได ้ซ่ึงบริษทัคาดว่าบริษทัจะไดรั้บการ
ผอ่นผนัจากผงัเมืองจงัหวดัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งกนัพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีสีเขียวตามผงัเมืองใหม่ เน่ืองจาก
พื้นท่ีของโครงการท่ีอยู่ในแนวเขตพื้นท่ีสีเขียวนั้นสามารถนาํไปพฒันาเพ่ือรองรับการลงทุนจากนัก
ลงทุนทั้ งในและต่างประเทศซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศโดยรวม อีกทั้งปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรพื้นท่ีโครงการบางส่วนไวเ้ป็นพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์และพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 287 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.68 ของพื้นท่ีทั้งหมดของ
โครงการ   

 
1.2   ความเส่ียงในด้านการเงิน : เกีย่วกบัต้นทุนการกู้ยมื 

เน่ืองจากบริษัท จะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากในการพฒันาท่ีดินและสาธารณูปโภค      อีกทั้ ง
จาํเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนระยะยาว    อาจมีผลกระทบทาํให้ตน้ทุนดอกเบ้ียจากการลงทุนสูงกว่าปกติ  
หากโครงการลงทุนแต่ละโครงการเกิดการล่าชา้ไม่เป็นไปตามกาํหนดเวลา  ซ่ึงเป็นความเส่ียงของบริษทั
ฯ  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัมีนโยบายในเร่ืองการมีระเบียบวินัยทางการเงิน  คือยงัมีมาตรการรักษา  
Debt / Equity  อยูท่ี่ 0.6 

 
1.3    ความเส่ียงอนัเน่ืองจากวกิฤติเศรษฐกจิโลก 

จากเหตุการณ์เศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก ซ่ึงยอ่มมีผลกระทบต่อฐานลกูคา้เดิม ทั้งในดา้นการขยายกิจการ
และการลดการผลิต อนัจะส่งผลต่อรายไดข้องบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งขยายฐานลูกคา้ใหม่ รวมทั้ง 
เพิม่ช่องทางในการหารายไดจ้ากการสร้างบริการใหม่ รวมทั้งโครงการอ่ืนๆ เช่น ตลาดและพาณิชยกรรม 
อีกทั้งยงัตอ้งระมดัระวงัและมีวินยัในดา้นการจ่ายอยา่งเคร่งครัด 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ประวติัความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงพฒันาท่ีสําคญั 
 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) (NNCL) ก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2514 เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นพฒันา
อสงัหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครพร้อมระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีโครงการ
เร่ิมตน้ประมาณ 5,000 ไร่ บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 46 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท และมีสาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองคแ์ละกลุ่ม
ครอบครัวจารุศรเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ต่อมาในปี 2517 บริษทัไดจ้ดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจจากใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจเขา้มาร่วมลงทุนในโครงการของบริษทัเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัใหดี้ยิง่ข้ึน บริษทัจึงไดเ้พิม่ทุนจด
ทะเบียนเป็น 100 ลา้นบาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บรรษทัพฒันาการแห่งเครือจกัรภาพและการเคหะแห่งชาติ   
และในปี 2518 บริษทัไดเ้พิ่มทุนอีกคร้ังเป็น 222.37 ลา้นบาท เพ่ือนาํเงินมาขยายการลงทุนพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคภายในโครงการและจดัซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม  ต่อมาในปี 2534 บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ไดเ้ขา้มาถือหุน้ในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของ
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ โดยซ้ือหุน้จากสาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ บรรษทัพฒันาการแห่ง
เครือจกัรภาพ และบริษทั เอลเดอร์ ไฟแนนซ์ เอเชีย ลิมิตเตด็ ทาํใหก้ลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
(ปัจจุบนับริษทัใหญถื่อหุน้จาํนวน 35,595,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ
บริษทั) และในปี 2545 ไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2545 และวนัท่ี 4 
และ 6 พฤษภาคม 2547 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปจาํนวน 20,000,000 หุน้ 
ทาํใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็น 927,110,000 บาท และไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2547 ต่อมาในปี 2548 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานเพ่ือตอบแทนความตั้งใจท่ีทุ่มเทการทาํงานใหก้บับริษทัจน
ประสบความสาํเร็จดว้ยดีและเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพใหอ้ยูก่บับริษทัต่อไป ทาํใหปั้จจุบนับริษทัมีทุน
จดทะเบียนชาํระแลว้ 968,394,000 บาท 

 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2548 มีมติใหอ้อกและ จดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อาย ุ5 ปี จาํนวน 48,419,700 หน่วย  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  (เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง) โดยมีอตัราการ
ใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั (ยกเวน้จะมีการปรับสิทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิท่ี
กาํหนด) ราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ 10.00 บาท และมีมติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบียนอีก 48,419,700 หุน้ เพือ่รองรับ
การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ทาํใหปั้จจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,452,591,000 
บาท 

 
วนัท่ี 14 มิถุนายน  2549 บริษทั ไดมี้มติในการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ จากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 
และเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2548 ไดมี้มติใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
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บริษทั (NNCL-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิในทุก
วนัท่ี 30 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ตรงกบัวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549 โดยกาํหนดใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในอตัราส่วนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 1.00 บาท มีผูย้ืน่ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 21,450,300 หุน้ จึงทาํให้
การจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้เป็น  989,844,300 บาท  
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 ตรงกบัวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 มีผูย้ืน่ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจาํนวน 83,457,220 หุน้ จึงทาํใหก้ารจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้เป็น  1,073,301,520 บาท  
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 ตรงกบัวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550 มีผูย้ืน่ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจาํนวน 53,520,3000 หุน้ จึงทาํใหก้ารจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้เป็น  1,126,821,820 บาท  
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 และ 5 ตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 และ 28 ธนัวาคม 2550  ไม่มีผูย้ืน่
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จึงทาํให ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน เรียก
ชาํระแลว้เป็น 1,126,821,820 บาท และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 
325,769,120 หน่วย  
 
ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เพิม่ข้ึนเป็น 1,126,821,820 บาท เน่ืองจากในระหวา่งปี 2550 มีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งส้ิน 158,427,820 บาท  และคงเหลือใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดสิ้ทธิอีกจาํนวน 325,769,120 หน่วย ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีวนักาํหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 
นอกจากน้ี ในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัไดพ้ฒันาโครงการและขยายพ้ืนท่ีของโครงการเพ่ิมข้ึนเพื่อให้สามารถ
รองรับการขยายตวัของโรงงานและชุมชนภายในโครงการท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา โดยจดัซ้ือท่ีดินบริเวณ
รอบโครงการมาพฒันาเพือ่ขายอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ในปี 2539 บริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินบริเวณตอนเหนือของ
โครงการจาํนวน 208 ไร่ เพื่อใชเ้ป็นสถานก่อสร้างบ่อบาํบดันํ้ าเสียแห่งใหม่ใหส้ามารถรองรับการบาํบดันํ้ า
เสียภายในโครงการและพฒันาเพ่ือขาย  และเม่ือตน้ปี 2546 ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินบริเวณทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของโครงการจาํนวนประมาณ 137 ไร่ เพื่อใชใ้นการพฒันาเป็นเขตปลอดอากร (Free Zone - FZ) ทาํให้
ปัจจุบนัโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีพื้นท่ีโครงการทั้งส้ินประมาณ 6,485 ไร่ และพื้นท่ีขาย
คงเหลือทั้งส้ินประมาณ  542 ไร่ (พ้ืนท่ีขายคงเหลือทั้งหมดสามารถปรับเปล่ียนเป็นเขตต่างๆ ไดต้ามความ
ตอ้งการของลกูคา้และความเหมาะสมของพ้ืนท่ี) โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีในโครงการทั้งหมดออกเป็น ดงัน้ี  

• เขตอตุสาหกรรมประมาณ 3,894 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นท่ีทั้งหมด (ปัจจุบนัมีโรงงานตั้งใน
พ้ืนท่ีกวา่ 200 โรงงาน)  มีพื้นท่ีขายคงเหลือประมาณ 292 ไร่ 

• เขตท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 900 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นท่ีทั้งหมด (ปัจจุบนัมีผูอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี
ประมาณ 5,000 ครัวเรือน) 
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• เขตพาณิชยกรรมประมาณ 300 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

• เขตปลอดอากร จาํนวน 137 ไร่ มีพื้นท่ีขายคงเหลือประมาณ 29 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด 

• เขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นท่ีสีเขียวประมาณ 1,000 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
ในปี 2545 บริษทัไดข้ยายการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ออกไปเพ่ือเป็นช่องทางในการ
สร้างรายไดแ้หล่งใหม่ และเป็นการสร้างทางเลือกใหก้บันกัลงทุนท่ีตดัสินใจมาตั้งโรงงานในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมของบริษทัเพื่อจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษทั
ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเพ่ือลงทุนพฒันาเป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ท่ีอาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ภายใตช่ื้อ
โครงการ “เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)” ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุดจาก BOI นอกจากน้ี พื้นท่ีดงักล่าวยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการ
แข่งขนัดี เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการขนส่งภาคอีสานโดยมีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ 
เช่น ถนน ไฟฟ้า โทรศพัท ์(เคเบ้ิลใยแกว้นาํแสง) ใกลแ้หล่งแรงงาน และวตัถุดิบทางการเกษตร โดยมีพ้ืนท่ี
โครงการเร่ิมแรกทั้งส้ินประมาณ 1,175 ไร่ ต่อมาในช่วงปี 2546 ถึง ปี 2548 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินเพิ่มข้ึนอีก 
728 ไร่ ทาํใหมี้พื้นท่ีโครงการรวมประมาณ 1,903 ไร่  และมีพื้นท่ีขายจาํนวนประมาณ 1,379 ไร่ แบ่งพ้ืนท่ี
ในโครงการทั้งหมดออกเป็น ดงัน้ี 

 

• เขตอตุสาหกรรมประมาณ 1,263 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของพื้นท่ีทั้งหมด  

• เขตพาณิชยกรรมประมาณ 116 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  6 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

• เขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นท่ีสีเขียวประมาณ  524  ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  28 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
 

ในส่วนระบบสาธารณูปโภค ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บริษทัไดด้าํเนินการใน
ระบบสาธารณูปโภคในเฟส 1 แลว้เสร็จพร้อมทั้งบริการดา้นสาธารณูปโภคให้กลุ่มผูป้ระกอบการภายใน
โครงการมาโดยตลอด  ในส่วนการพฒันาระบบสาธารณูปโภคเฟส 2 และ 3 จะเป็นไปตามแผนพฒันาของ
บริษทัและความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั  
 
การท่ีบริษทัไดข้ยายการลงทุนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากบริษทัเลง็เห็นถึงแนวโนม้ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมท่ีเร่ิม
ฟ้ืนตวัดีข้ึนและมีโอกาสท่ีจะขยายตวัไดอี้กมากในอนาคต  ประกอบกบัการพฒันานิคมอุตสาหกรรมตอ้งใช้
เวลาไม่ตํ่ากว่า 3-5 ปี บริษทัจึงไดเ้ร่งขยายการลงทุนทั้งภายในโครงการเดิมและโครงการใหม่เพ่ือใหท้นักบั
ความตอ้งการของตลาด ซ่ึงทาํให้บริษทัจาํเป็นตอ้งจดัหาเงินทุนเพิ่มข้ึนเพื่อใชพ้ฒันาโครงการและใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั บริษทัจึงไดร้ะดมเงินทุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นแหล่ง
ระดมเงินทุนท่ีมีตน้ทุนทางการเงินตํ่า จาํนวน 500 ลา้นบาท และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
โดยคาดวา่จะไดรั้บเงินอีกจาํนวน 485 ลา้นบาทภายใน 5 ปี 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วข้อง 
 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มุ่งเนน้การพฒันาโครงการ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากปอและพลาสติก และ
ปัจจุบนัถือหุน้อยู่ในบริษทัจาํนวน 355,950,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 31.59 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  
ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแต่อย่างใด มีเพียงเงินลงทุนในบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหรือสนบัสนุนดา้นการใหบ้ริการแก่ผูพ้กัอาศยั
และ          ผูป้ระกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทั โดยมีรายละเอียดการดาํเนินธุรกิจดงัน้ี  
 

บริษทั นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ด จาํกดั  
ก่อตั้งในเดือนตุลาคม 2544 ดาํเนินธุรกิจดา้นการรักษาความปลอดภยัภายในพ้ืนท่ีของโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 6.3 ลา้นบาท  โดย ณ ส้ินปี 2545 บริษทัถือ
หุน้อยูร้่อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ แต่ในเดือนมีนาคม 2546 บริษทัไดต้ดัสินใจขายเงิน
ลงทุนของบริษทั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด จาํกดั จาํนวน 40,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของ
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกในขณะนั้น เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน
มาโดยตลอด อีกทั้ งบริษทัไม่มีความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจดังกล่าวเพียงพอ ทาํให้ปัจจุบนับริษทั
คงเหลือการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพียงร้อยละ 15.08 ของทุนจดทะเบียนชาํระ แลว้  

 

บริษทั ซูมิโช โกลบอลโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เดมิ บริษทั นวนคร ดสิตริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จํากดั) 
ก่อตั้งในปี 2532 เพือ่ดาํเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการคลงัสินคา้ใหแ้ก่บริษทัต่างๆ ท่ีตั้งในพื้นท่ีโครงการเขต
ส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 180.00 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุน้
อยูร้่อยละ 10.78 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้   
 

2.3  โครงสร้างรายได้  
 

โครงสร้างรายไดร้วมของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปี 2548 – 2551 สามารถแยกตามลกัษณะการ
ดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอยีด 
ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 186.00 25.26 643.36 56.03 652.17 59.50 420.58 49.10 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร 
   ปทุมธานี 

130.63 17.74 425.35 37.05 322.93 29.46 348.60 40.70 

- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตปลอดอากร 31.90 4.33 - - 40.98 3.74 71.99 8.40 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตพรีเม่ียมโซน - - 142.73 12.43 - -   
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- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตอุตสาหกรรมผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 

- - - - 215.38 19.65 - - 

- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร 
(โคราช) 

23.47 3.19 75.27 6.55 72.87 6.65 - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 490.37 66.61 479.42 41.76 417.47 38.09 421.93 49.26 
รายไดจ้ากค่าเช่า* 16.24 2.21 14.00 1.22 9.35 0.85 6.83 0.80 
รายไดอ่ื้น ** 43.62 5.92 11.37 0.99 17.01 1.55 7.23 0.84 

รายได้รวม 736.23 100.00 1,148.15 100.00 1,095.99 100.00 856.57 100.00 

 
หมายเหตุ  : รายไดห้ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายท่ีดินเฉล่ียประมาณร้อยละ 50 ของรายไดร้วม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเฉล่ียประมาณร้อยละ 47 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้นเฉล่ียอยูป่ระมาณร้อยละ 
3 ของรายไดร้วม 

  * รายไดค่้าเช่า คือรายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินและสถานท่ี 
  ** รายไดอ่ื้น = ดอกเบ้ียรับ รายไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และรายไดอ่ื้นๆ ปี 2551 บริษทัมี

ดอกเบ้ียรับ 0.83 ลา้นบาท  เงินปันผลรับ 3.83 ลา้นบาท และ รายไดอ่ื้นๆ 38.97 ลา้นบาท 
  
นโยบายการรับรู้รายได้  
 รายไดจ้ากการขายท่ีดิน รับรู้ตามวิธีเงินค่างวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ ภายใตเ้ง่ือนไขเม่ือไดมี้การทาํสัญญาจะ
ซ้ือจะขายและไดรั้บเงินชาํระขั้นตน้ร้อยละ 20 ของมูลค่าขายและมีงานพฒันาเบ้ืองตน้แลว้ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10 ของงานก่อสร้าง   

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินแลว้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

อน่ึง ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินไม่แน่นอน เน่ืองจากถา้ในปีใดท่ีบริษทั
สามารถขายท่ีดินเป็นแปลงใหญ่หรือในปีท่ีมีการรับชาํระเงินคา่ท่ีดินตามสัญญาการขายท่ีดินจาํนวนมากก็จะ
ทาํใหปี้นั้นมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินเพิ่มสูงข้ึนกว่าปกติ  นอกจากน้ี ในการตดัสินใจจดัซ้ือท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างโรงงานของนกัลงทุนส่วนใหญ่จะใชร้ะยะเวลานานเน่ืองจากการลงทุนในแต่ละคร้ังจะใชเ้งินลงทุน
เป็นจาํนวนมาก บริษทัจึงไม่สามารถคาดการณ์หรือประมาณการรายได้จากการขายท่ีดินท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได ้และอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัได ้ กล่าวคือ ถา้ในปีใดบริษทัมี
การรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินสูงบริษทัก็จะมีกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นจาํนวนมาก  แต่ในกรณีกลบักนั
ถา้ปีใดบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินตํ่าก็จะส่งผลใหบ้ริษทัมีกาํไรลดลงตามไปดว้ย แต่อยา่งไรก็
ตาม บริษทัไดเ้ร่งปรับปรุงทีมงานขายของบริษทัให้มีประสิทธิภาพในการทาํการตลาดมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
บริษทัไดก้าํหนดใหฝ่้ายการตลาดจดัทาํประมาณการรายไดแ้ละเป้าหมายในการขายท่ีดินในแต่ละปี ซ่ึงใน
กรณีท่ีสามารถทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวบ้ริษทัจะจ่ายคอมมิชชัน่ในอตัราพิเศษเพือ่เป็นการจูงใจในการ
ทาํงานของฝ่ายขายใหม้ากข้ึน อีกทั้งในอนาคตบริษทัจะมีแหล่งรายไดใ้หม่จากการขายท่ีดินในโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ซ่ึงจากเหตุผลต่างๆ ดงักล่าวอาจจะช่วยลดความไม่
แน่นอนของรายไดจ้ากการขายท่ีดินของบริษทัไดบ้างส่วน  
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ทั้งน้ี บริษทัคาดว่าจะมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินในปี 2552 ท่ีไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายท่ีดินเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2551 ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

รายช่ือลูกค้า พืน้ที่ 
รายได้ทีบ่ริษทั

จะรับรู้  
วนัทีท่ําสัญญา 

บริษทั ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จาํกดั เขตปลอดอากร 19.97 ตุลาคม 2551 

รวมรายได้ทีจ่ะรับรู้จากการขายที่ดนิในปี 2552 19.97  
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 
 

3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ   
 

ก)  การพฒันาท่ีดนิเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมเพือ่ขาย 
 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมดาํเนินธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เม่ือปี 2514 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพฒันาจดัสรรท่ีดินในโครงการใหมี้
ลกัษณะเป็นเมืองบริวารของกรุงเทพฯ ให้เป็นสัดส่วนตามผงัเมืองท่ีถูกต้อง เพ่ือเป็นการรองรับตาม
นโยบายของทางราชการและเพื่อเป็นชุมชนท่ีสมบูรณ์แบบในตวัเองอยา่งแทจ้ริง  ต่อมาในปี 2515 บริษทั
ไดรั้บสิทธิในการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ปัจจุบนัไดห้มดอายุไปแลว้ และบริษทักาํลงัรอการ
อนุญาตรับสิทธิในการส่งเสริมการลงทุน ทั้งน้ีโครงการของบริษทัเป็นโครงการท่ีไม่ไดร่้วมดาํเนินงานกบั
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แต่ดาํเนินงานตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดของคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดิน ซ่ึงแบ่งตามประเภทการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินไดด้งัน้ี 
- เขตอุตสาหกรรม หมายถึง พื้นท่ีสําหรับประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือกลุ่ม

อุตสาหกรรมเบา ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ อะไหล่  
ยานยนต ์การผลิตอญัมณี เคร่ืองประดบัหรือส่ิงประดิษฐท่ี์มีค่า ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและ
คลงัสินคา้ เป็นตน้ 

- เขตท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง พื้นท่ีสาํหรับการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เช่น หอพกั แฟลต คอนโดมิเนียม และ
บา้นอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

- เขตพาณิชยกรรม หมายถึง พื้นท่ีสําหรับประกอบการพาณิชย์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงได้แก่ 
ศูนย์การคา้ โรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ และร้านคา้ทัว่ไป เพ่ือรองรับและให้บริการแก่
พนกังานท่ีทาํงานและผูอ้ยูอ่าศยั ภายในบริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

- เขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ีสําหรับสาธารณูปโภค ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบาํบดันํ้ าเสีย ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยทัว่ไป ระบบโทรศพัท ์
ถนน-รางระบายนํ้าฝน สถานีอนามยั สนามกีฬา สวนหยอ่ม ทะเลสาบ และสนามเด็กเล่น เป็นตน้ 

  
นอกจากน้ี บริษทัได้จัดสรรพื้นท่ีในเขตอุตสาหกรรมบางส่วนและท่ีดินท่ีได้จัดซ้ือมาใหม่รวมทั้ งส้ิน
ประมาณ 277 ไร่ นาํมาพฒันาเป็นเขตปลอดอากร  137 ไร่ เพื่อจูงใจใหน้กัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เขา้มาลงทุนซ่ึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัร 
วตัถุดิบและอุปกรณ์ การยกเวน้อากรขาเขา้เพื่อการส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสรรพสามิต รวมทั้งไม่มี
การกาํหนดปริมาณการส่งออกและระยะเวลาในการเก็บรักษาสินคา้ และเขตอุตสาหกรรมผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนาดย่อม 140 ไร่ โดยเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) และนกัลงทุนชาวต่างประเทศท่ีประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเป็นหลกัทั้งท่ี
เป็นกลุ่มลูกคา้เก่าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครและลูกคา้ใหม่ โดยโครงการตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครและขนานติดกบัทางรถไฟสายเหนือ 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีความสะดวกในการขนส่งสินคา้ทั้งทางอากาศและทางนํ้ าเน่ืองจากอยู่ใกลก้บัสนามบิน
ดอนเมืองและห่างจากท่าเรือคลองเตยและสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 60 กิโลเมตร นอกจากน้ีพื้นท่ีของ 
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โครงการดังกล่าวอยู่ติดกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครทําให้สามารถใช้ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีอยู่เดิมร่วมกนัได ้เช่น ถนน ไฟฟ้า โทรศพัท ์นํ้าประปา และระบบบาํบดันํ้ าเสีย เป็น
ตน้ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ตอ้งลงทุนพฒันาสาธารณูปโภคในโครงการดงักล่าวเพิ่มเติมมากนกั โดยไดแ้บ่ง
การพฒันาออกเป็น 2 โครงการ คือ 
 
1. โครงการเขตปลอดอากร 

มีพ้ืนท่ีโครงการทั้งส้ิน 137 ไร่ ประกอบดว้ยพื้นท่ีขายจาํนวน 98 ไร่ และพื้นท่ีสาธารณูปโภค
จาํนวน 39 ไร่ โดยปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการพฒันาและแบ่งขายพ้ืนท่ีใหก้บับริษทัต่างๆ ท่ีเขา้มา
ลงทุนไปแลว้จาํนวนทั้งส้ินประมาณ  69 ไร่ ซ่ึงบริษทัไดพ้ฒันาพร้อมขายแลว้จึงไดใ้ชว้ิธีการรับรู้
รายไดต้ามวิธีเงินค่างวดท่ีถึงกาํหนดชาํระเช่นเดียวกบัการรับรู้รายไดข้องโครงการเดิม 

2. โครงการเขตอุตสาหกรรม Premium Zone 
มีพื้นท่ีโครงการทั้งส้ินประมาณ 350 ไร่ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีขายจาํนวน 271 ไร่ และพื้นท่ี
สาธารณูปโภคจาํนวน 79 ไร่ ปัจจุบนั เฟส 1 ไดข้ายพื้นท่ีและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว้ประมาณ 28-
3-50 ไร่ และ เฟส 2, 3, 4 นั้นอยูร่ะหวา่งการพฒันาท่ีดินเพื่อรองรับต่อการลงทุนในปี 2552 

 
บริษทัไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครใหมี้ประสิทธิภาพจน
เป็นท่ียอมรับแก่นักลงทุน และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก./ISO 
9001:2000 ในด้านการพฒันาท่ีดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) และสาํนกังานคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ดว้ยการรับรองระบบงาน (NAC) ในปี 2545 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจเขา้มา
ลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครใหก้บันกัลงทุนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  
 

ปทุมธานี 

1. สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ ซ้ือทีด่ินภายในโครงการเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร  
 สิทธิและประโยชน์ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เขต 1 

1. ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีมีอากรขาเขา้ไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 10 

2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี หากมีการลงทุน 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตอ้งดาํเนินการให้ไดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่เปิดดาํเนินการ 

3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นเวลา 1 ปี 
4. การถือครองท่ีดิน อนุญาตใหช้าวต่างชาติถือหุน้ขา้งมากหรือถือหุน้ 100% ได ้

 
ทั้งน้ี ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะขอรับสิทธิและประโยชน์ขา้งตน้ จะตอ้งตรวจสอบขอ้กาํหนด
เพิม่เติมของ BOI ซ่ึงกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการแต่ละประเภทตอ้งดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบ
ตามขอ้กาํหนดก่อนจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชนด์งักล่าว  
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เขตปลอดอากร (ปทุมธานี)  
    พื้นท่ีในเขตโครงการปลอดอากร (ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากร ตามประกาศกรมศลุกากร) 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อนาํเขา้ในเขตปลอด
อากรในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1.1 ของท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ รวมทั้งส่วนประกอบของ

ดงักล่าวท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

1.2 ของท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรและนาํเขา้ไปในเขตปลอดอากร สาํหรับใชใ้นการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
2. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ ท่ีนาํเขา้มาผลิตเพื่อการส่งออก 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาออก สาํหรับของท่ีปลอดไปจากเขตปลอดอากร เพื่อการส่งออก 
4. ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5. ไดรั้บยกเวน้ภาษีสรรพสามิต 
ทั้งน้ี ไม่กาํหนดปริมาณในการส่งออก  
 
ระบบถนน 
ถนนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร แบ่งไดเ้ป็น 11 ขนาดตามความกวา้งของ
เขตทาง ซ่ึงมีขนาดเขตทางตั้งแต่ 9 - 32 เมตร โดยเช่ือมกนัเป็นโครงข่าย และมีทางออกเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครท่ีถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 46  ถนนโดยทัว่ไปมีทั้งผิวทางเป็น
แอสฟัลทติ์คคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหลก็  
 
ระบบระบายนํา้ฝน 
ระบบระบายนํ้ าฝนโดยทัว่ไปเป็นรางระบายนํ้ าคอนกรีต แบบ V-Ditch ตลอดสองขา้งถนนทาํ
หน้าท่ีรองรับนํ้ าฝนและระบายลงสู่คลองระบายนํ้ าภายในโครงการ ซ่ึงมีความยาวโดยรวม
ประมาณ 15 กิโลเมตร มีปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร เช่ือมกันเป็น
โครงขา่ยทัว่ทั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

 
ระบบบาํบัดนํา้เสีย 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร  ไดข้ออนุญาตก่อสร้างโรงงานบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลาง ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจดัอยูใ่นประเภทโรงงานลาํดบัท่ี 101 เพื่อรองรับนํ้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเขตชุมชนและการพาณิชย ์ มาทาํการบาํบดันํ้ าเสียใหไ้ดคุ้ณภาพนํ้ าท่ีดี
และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานนํ้ าท้ิงของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ระบบ
บาํบดันํ้ าเสียเป็นระบบ  Activeted  Sludge  แบบ  Conventional  Aeration ท่ีทาํงานตลอด 24 
ชั่วโมงและมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณนํ้ าเสียได้สูงสุดวนัละ  26,000  ลูกบาศก์เมตร 
ในขณะท่ีปัจจุบนัมีปริมาณนํ้ าเสียเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสีย วนัละ  23,000  ลูกบาศกเ์มตร  หรือ
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คิดเป็น  88 %  ของขีดความสามารถของระบบบาํบดันํ้ าเสีย  โดยผลการดาํเนินงานของระบบ
บาํบดันํ้าเสีย นวนคร  ถือว่ามีประสิทธิภาพท่ีดีมาโดยตลอด  
 

คุณภาพนํ้ าท้ิงเฉล่ียของระบบบําบัดนํ้ าเสียส่วนกลาง เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานของกรมชลประทานและกระทรวงอตุสาหกรรม 

 

ค่ามาตรฐานคุณภาพนํา้ทิง้ ค่ามาตรฐาน 
กรมชลประทาน 

ค่ามาตรฐาน 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2551 2550 2549 2548 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 7.23 7.37 7 - 8 6 - 8 
Biochemical Oxygen Demand 
(BOD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 20 < 20 7 8 13 17 

Chemical Oxygen Demand 
(COD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

- < 120 72 76 77 103 

Suspended Solids (SS) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 30 < 50 22 20 28 42 

 
นอกจากน้ี  บริษทัฯยงัควบคุมคุณภาพนํ้ าท้ิงของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการท่ีจะปล่อยลง
สู่ท่อรวบรวมนํ้ าเสียไปยงัโรงงานบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
นํ้ าท้ิงตามท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ ในกรณีท่ีโรงานมีคุณภาพนํ้ าเสียไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
นํ้ าท้ิงท่ีกาํหนดไว ้ โรงงานดงักล่าวจะตอ้งทาํการบาํบดันํ้ าเสียเบ้ืองตน้เพ่ือลดความสกปรก
ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด  ก่อนระบายนํ้ าเสียเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลางน
วนคร ทั้งน้ี หากโรงงานอุตสาหกรรมใดปล่อยนํ้ าเสียมีค่าใดค่าหน่ึงเกินกว่ามาตรฐานของ
บริษทัฯ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าบาํบดันํ้ าเสียเพิ่มข้ึนจากอตัราปกติ 2-6 เท่า ตามปริมาณ
ของเสียท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมา 

 
ระบบระบายนํา้เสีย 
ระบบระบายนํ้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร  เป็นระบบท่อปิด  และแยกออก
จากระบบระบายนํ้ าฝนท่ีเป็นระบบเปิด (U-drain) ขนาดเส้นท่อระบายนํ้ าเสีย  จะมีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่  150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 และ 1,000  มิลลิเมตร  โดย
สามารถระบายนํ้าเสียและรองรับนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจากเขต
อุตสาหกรรม  ท่ีอยูอ่าศยั  และเขตพาณิชยกรรม  เป็นตน้  ระบบระบายนํ้ าเสียจะประกอบไป
ดว้ย  บ่อพกันํ้ าเสีย และสถานีสูบนํ้ าเสียย่อย  ก่อสร้างตามแนวท่อระบายนํ้ าเสียท่ีมีอยู่รอบ
โครงการ จํานวน 51 สถานี  ทาํหน้าท่ีสูบระบายนํ้ าเสียต่อไปยงัโรงงานบาํบัดนํ้ าเสีย
ส่วนกลาง นวนคร 
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ระบบป้องกันนํา้ท่วม 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  มีระบบป้องกนันํ้าท่วม ดงัน้ี 
เข่ือนดิน  :  ก่อสร้างคนัดินขนาดความกวา้งฐานราก  3  เมตร  และขนาดความสูงคนัดิน 
2.50  เมตร  ลอ้มรอบพื้นท่ีโครงการนวนคร ทั้งหมด  คนัดินจะทาํหน้าท่ีป้องกนันํ้ าจาก
ภายนอกไหลเออ่ลน้เขา้ท่วมโครงการ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
คลองระบายนํ้ าฝน  :  ภายในโครงการนวนคร  มีการขดุคลองเพื่อรองรับนํ้ าและกกัเกบ็นํ้ ามี 
ขนาดพื้นท่ีประมาณ  300  ไร่  คิดเป็นความจุปริมาณนํ้ าได้ 1,200,000  ลูกบาศก์เมตร  
ในช่วงฤดูฝนจะสามารถรองรับปริมาณนํ้ าฝนอย่างเพียงพอและสูบระบายนํ้ าออกนอก
โครงการ  โดยสถานีสูบนํ้าป้องกนันํ้าท่วมของโครงการ 
สถานีสูบนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วม  :  ประกอบดว้ยสถานีสูบนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วมดา้นทิศเหนือ  1  
สถานี  ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 40 kw จาํนวน 7 เคร่ือง และสถานีสูบนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วม
ดา้นทิศใต ้ 2  สถานี  ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 40 kw จาํนวนทั้งส้ิน 10 เคร่ือง และสถานีสูบ
นํ้ าป้องกนันํ้ าท่วมของโครงการพรีเม่ียมโซนอีก 1 สถานี ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 30 kw 
จาํนวน 3 เคร่ือง รวมมีเคร่ืองสูบนํ้ าทั้งหมด 20 เคร่ือง มีความสามารถในการสูบระบายนํ้ า
ทั้งหมด 820,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เพียงพอท่ีจะระบายนํ้ าฝนออกนอกโครงการ และ
บริษทัฯ ยงัมีการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์นํ้ าท่วม การพฒันา
ปรับปรุงเข่ือนดินใหมี้ความแขง็แรง การจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองสูบนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วมมาใชง้าน
เพิ่มเติม สุดทา้ยคือการพฒันาปรับปรุงขุดลอกคลองภายในโครงการ ใหมี้ระดบัความลึกท่ี
เก็บกกัปริมาณนํ้ าฝนไดเ้พิ่มข้ึนเป็นประจาํทุกปี ทาํใหใ้นปี 2551 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ปทุมธานี ไม่ประสบปัญหานํ้าท่วม 
 
ระบบนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม 
โรงผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 บนเน้ือท่ีประมาณ 39 
ไร่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี นํ้าจากส่วนน้ีเป็นนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม
ท่ีจาํหน่ายให้กบัเขตโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยนาํนํ้ ามาจากแม่นํ้ าเจา้พระยา ส่งผ่าน
ท่อส่งนํ้ าดิบ HDPE ขนาด 900 มิลลิเมตร เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มายงัโรงผลิต
นํ้าฯ ท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อผา่นกระบวนการผลิตนํ้ า 
โดยผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นระบบผลิตนํ้ าฯ ใหไ้ดน้ํ้ าท่ีสะอาด และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มอก. ซ่ึงโรงผลิตนํ้ าฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ า ดว้ยเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ท่ีทนัสมยัในหอ้ง lab ภายในโรงผลิตนํ้ าฯ เป็นประจาํทุก 3 ชัว่โมง  
 
ปัจจุบนัโรงผลิตนํ้ าฯ มีกาํลงัการผลิตท่ี 45,000 ลบ.ม./วนั และจะเพิ่มกาํลงัการผลิตเป็น 
75,000 ลบ.ม./วนั ในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตวัของโรงงานท่ีตั้งอยู่ในปัจจุบนั และท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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คุณภาพนํา้จากโรงผลตินํา้ฯ 

ดชันีคุณภาพนํา้ pH  
(มาตรฐาน 6.5-8.5) 

Corlor  
(มาตรฐาน < 5) 

Taste Odor Turbidity 
(มาตรฐาน < 5 ) 

  Plt-Cblt   NTU 

ม.ค.-51 6.88 1.64 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.25 

ก.พ.-51 7.46 1.74 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.22 

ม.ีค.-51 7.39 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.71 

เม.ย.-51 7.27 1.43 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.47 

พ.ค.-51 7.64 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.21 

ม.ิย.-51 7.75 3.81 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.42 

ก.ค.-51 7.85 3.33 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.51 

ส.ค.-51 7.52 <0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.70 

ก.ย.-51 7.48 <0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.25 

ต.ค.-51 7.39 <0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.25 

พ.ย.-51 7.7 <0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.14 

ธ.ค.-51 7.55 3.33 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.57 

  
ระบบนํา้ประปา 
นํ้าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค บริษทั นวนครฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายกบัการประปาฯ 
เพื่อจําหน่ายนํ้ าประปาให้กับเขตท่ีอยู่อาศัย  และพาณิชยกรรม  ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานีโดยท่อส่งนํ้ าหลกัจากการประปาฯ เขา้มาทางถนนนวนคร
สาย 1 และ5 และบริษทั นวนครฯ ไดว้างท่อต่อจากท่อของการประปาฯ เพื่อส่งนํ้ าไปยงัเขต
ท่ีอยูอ่าศยั และพาณิชยกรรม ต่อไป 
 
ระบบนํา้ประปาท่ีให้กบัพืน้ท่ีเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร บริษทัจัดหามาจาก 2 แหล่ง  
1.ใชน้ํ้ าเพื่ออุตสาหกรรมท่ี บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัสร้างโรงผลิตนํ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรรมใหก้บัลูกคา้ โดยจะมีมาตรฐาน/คุณภาพนํ้ าท่ีสูงกวา่เดิม และมีปริมาณ
เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูล้งทุนปัจจุบนัสามารถผลิตนํ้านํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรมไดว้นั
ละ 4,5000 ล.บ.ม./วนั   
2.จดัซ้ือนํ้าประปาจากการประปาภูมิภาค โดยต่อท่อภายในโครงการเขา้กบัท่อหลกัของการ 
ประปาส่วนภูมิภาค 

 
อน่ึง นํ้ าทิ้งท่ีผ่านการบาํบดัของบริษทัจะไหลลงสู่คลองระบายนํ้ าภายในและรอการสูบออก
ภายนอกโครงการ ซ่ึงปกติค่า SS จะอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน แต่เม่ือไหลลงสู่คลองแลว้จะมีนํ้ า
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จากพ้ืนถนน และจากรางระบายนํ้ าฝนไหลลงคลองดว้ย ทาํใหน้ํ้ าคลองมีตะกอนและเศษหิน
ดินทรายปะปนอยู่ และเม่ือบริษทัสูบนํ้ าเพื่อระบายออกสู่ภายนอกโครงการทาํใหต้ะกอนและ
เศษหินดินทรายปะปนไปดว้ย ค่า SS อาจสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานของกรมชลประทานไดใ้น
บางคร้ัง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม บริษทัและกรมชลประทาน ได้
กาํหนดแนวทางแกไ้ขร่วมกนั โดยไดด้าํเนินการก่อสร้างผนงัปะทะนํ้ าและติดตั้งประตูระบาย
นํ้ าบริเวณท่ีจะปล่อยนํ้ าออกนอกโครงการเพื่อพักนํ้ าให้ตกตะกอนก่อนไหลลงสู่คลอง
ชลประทานตามแบบท่ีกรมชลประทานกาํหนด ซ่ึงไดด้าํเนินการแลว้เสร็จครบทั้ง 3 สถานี ใน
ปี 2549 ไดแ้ก่ สถานีสูบนํ้ าท่ี 1, 2, และ 3  และบริษทัยงัไดขุ้ดลอกคลองระบายนํ้ าภายใน
โครงการเพ่ือพฒันาคุณภาพนํ้ าใหดี้ข้ึนอีกทางหน่ึง ซ่ึงจากผลคุณภาพนํ้ าท้ิงเฉล่ียของปี 2550 
พบว่าค่า SS อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมชลประทาน  แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัไดรั้บแจง้
จากกรมชลประทานใหด้าํเนินการแกไ้ขการระบายนํ้ าเสียลงลาํรางสาธารณะ (ลาํรางวงัปลาย) 
ของประชาชนในหมู่บ้านไทยธานีท่ีตั้ งอยู่ในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
(ปทุมธานี) ซ่ึงมีปัญหามาตั้งแต่ปี 2535 โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากบริษทั เอส.แอล.ซี. 
(ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัคู่กรณี”) ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการหมู่บา้นไทยธานีไม่ไดก่้อสร้าง
ระบบระบายนํ้ าเสียใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีกาํหนดไว ้ ทาํใหมี้นํ้ าเสียจากหมู่บา้นไทยธานี
ระบายลงสู่ลาํรางสาธารณะของทางราชการ (ลาํรางวงัปลาย) ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียง  บริษทัจึงไดย้ืน่ฟ้องบริษทัคู่กรณีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการ
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และค่าเสียหายอ่ืนๆ ต่อมาบริษทัไดท้าํสัญญาประนีประนอม
ยอมความกบัคู่กรณีต่อหนา้ศาล  โดยบริษทัไดรั้บเงินชดเชยเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในหมู่บา้นไทยธานี จาํนวน 10.20 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในส่วน
ของการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของหมู่บา้นไทยธานี บริษทัมีแผนท่ีจะก่อสร้างท่อดกั
นํ้ าเสีย (INTERCEPTER) เพื่อรับนํ้ าเสียจากหมู่บา้นไทยธานีไปบาํบดัยงัโรงงานบาํบดันํ้าเสีย
ส่วนกลางของบริษทั แบ่งระยะดาํเนินการเป็น 12 โครงการ มีมูลค่าโครงการประมาณ 28.48 
ลา้นบาท โดยเงินลงทุนส่วนหน่ึงได้จากเงินค่าชดเชยของคู่กรณี ส่วนท่ีเหลือบริษทัจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบเองทั้ งหมด  ซ่ึงในปี 2547 บริษทัได้ดาํเนินการแลว้เสร็จไปแลว้จาํนวน 6 
โครงการ ไดแ้ก่ การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายนํ้ าเสีย บ่อพกันํ้ าเสีย และบ่อสูบนํ้ าเสีย มี
มูลคา่งาน 14.38 ลา้นบาท   
 
ในปี 2548 บริษทัไดว้่าจา้ง บริษทัท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดลอ้ม (บริษทั อี-สแควร์ ส่ิงแวดลอ้ม
และวิศวกรรม จาํกดั) ทาํการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการออกแบบก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ า
เสียของหมู่บา้นไทยธานี โดยศึกษารูปแบบการบาํบดันํ้ าเสียจากชุมชนหมู่บา้นไทยธานี ซ่ึง
เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวอยา่งถาวร โดยผลการศึกษาออกแบบจะใชพ้ื้นท่ีของ
ลาํรางสาธารณะ (ลาํรางวงัปลาย) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นแหล่งรองรับนํ้ าเสียจากหมู่บา้นไทยธานี ซ่ึง
มีสภาพต้ืนเขิน และมีวชัพืชหนาแน่น โดยบริษทัจะนาํมาพฒันาปรับปรุงและก่อสร้างระบบ
บาํบดันํ้ าเสียของหมู่บา้นไทยธานี ซ่ึงออกแบบเป็นระบบบาํบดันํ้ าเสียก่ึงธรรมชาติ เรียกว่า 
ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)   โดยการศึกษาออกแบบระบบ
บาํบดันํ้าเสียของหมู่บา้นไทยธานีดาํเนินการแลว้เสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์ 2549   ซ่ึงในปี 2549 
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น้ี บริษทัได้พิจารณาวางแผนงานปรับปรุงสภาพลาํรางสาธารณะ (ลาํรางวงัปลาย) เพื่อ
ก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียของหมู่บา้นไทยธานี   แต่เน่ืองจากลาํรางสาธารณะ (ลาํรางวงั
ปลาย) อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าโขลง บริษทัจึงจาํเป็นต้องดาํเนินการขอ
อนุญาตพฒันาปรับปรุงสภาพลาํรางสาธารณะจากเทศบาลเมืองท่าโขลง  ซ่ึงบริษัทได้
ดาํเนินการขออนุญาตแลว้ตั้งแต่ปี  2549  และอยูใ่นระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต โดย
ในปี  2550   บริษทัยงัไม่ไดรั้บการแจง้ผลการพิจารณาจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากการท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาการขออนุญาตพฒันาปรับปรุงลาํรางสาธารณะ 
(ลาํรางวงัปลาย)  เพื่อก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียของหมู่บา้นไทยธานีจากเทศบาลเมืองท่า
โขลง  ประกอบกบัในปี 2550  บริษทัไดด้าํเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ า
เสียกลางนวนคร (ส่วนขยาย) เพื่อรองรับปริมาณนํ้าเสียท่ีเพิ่มข้ึนในโครงการ โดยมีระยะเวลา
ของโครงการรวม 17 เดือน แลว้เสร็จในเดือน มีนาคม 2552   ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาวางแผน
ท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงระบบระบายนํ้ าเสียของหมู่บา้นไทยธานีโดยการก่อสร้างท่อดกันํ้าเสีย
(INTERCEPTOR) เพื่อรับนํ้ าเสียจากหมู่บา้นไทยธานีเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางนวนคร 
(ส่วนขยาย)  ต่อเน่ืองจากโครงการเดิมท่ีไดด้าํเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้ 6 โครงการ 
หรือคิดเป็น 50 % ของโครงการทั้งหมด (12 โครงการ) โดยเหลืออีกเพียง 6 โครงการ ซ่ึง
บริษทัจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จทั้งหมด แทนการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียของหมู่บา้นไทย
ธานี ซ่ึงเม่ือบริษทัดาํเนินการก่อสร้างท่อดกันํ้ าเสียแลว้เสร็จเรียบร้อยครบทั้ง 12 โครงการ จะ
มีผลทาํใหน้ํ้าคลองมีคุณภาพดียิง่ข้ึนก่อนท่ีจะทาํการสูบระบายออกนอกโครงการ 

 
ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป 
เน่ืองจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีบา้นพกัอาศยั หอพกั ร้านคา้ และโรงงาน จึง
ตอ้งการระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีดาํเนินการตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบบั
ท่ี 2 ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ กาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
พ.ศ. 2548 สาํหรับในส่วนของส่ิงปฎิกลู หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตราย ( Non 
– Hazardous Waste ) ท่ีเกิดจากสาํนกังาน บา้นพกัอาศยั และโรงอาหารภายในบริเวณโรงงาน  
ท่ีอยู่ภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บริษทัไดม้อบหมายให้   บริษทั เจ. รัฐ
กานต ์จาํกดั   เป็นผูด้าํเนินการจดัเก็บและนาํไปกาํจดั  ตามขั้นตอนต่อไป สาํหรับของเสียท่ีเกิด
จากการผลิตภายในโรงงาน รวมถึงของเสียอนัตราย (Hazardous waste Absolute entry :HA ) 
และอาจเป็นของเสียอนัตราย ข้ึนกบัองคป์ระกอบ (Hazardous waste – Mirror entry : HM ) 
นั้น ทางโรงงานสามารถติดต่อกบับริษทั เพื่อการขอบริการตามประเภท และวิธีกาํจดั ตาม
ขั้นตอนการควบคุมกาํหนด และการอนุญาตโดยกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม  

 
ระบบไฟฟ้า 
ภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีสถานีไฟฟ้ายอ่ยจาํนวน 3 สถานี  โดยระบบ
จาํหน่ายสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ได้รับการจัดแบ่งจ่ายโหลดไวอ้ย่างสมบูรณ์ ทั้งยงัสามารถ
ต่อเช่ือมระบบเขา้กบัระบบของสถานีไฟฟ้ายอ่ยบางเขนและสถานีไฟฟ้ายอ่ยบางปะอินในกรณี
ท่ีเกิดความไม่เสถียรของแรงดนั หรือความลม้เหลวของกาํลงัไฟฟ้า   
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ระบบโทรศัพท์ 
ระบบโทรศพัทใ์หบ้ริการโดย บริษทั ทีทีแอนดที์ จาํกดั (มหาชน)  โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการ
ดงัน้ี 
- โครงข่ายภายในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้นาํแสง  (Obtic Fiber Cable)  เพ่ือใหบ้ริการโทรศพัท์
และการส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 
-  รองรับการเช่ือมโยงไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมของความเร็วท่ีใช้บริการ เช่น 
บริการ  IP-VPN,  บริการส่ือสารขอ้มูลผา่นโลกอินเตอร์เน็ท  (Maxnet Lest Line)  โดยสามารถ
รองรับการใหบ้ริการท่ีความเร็วตั้งแต่  64  Kbps  ถึง  155  Kbps 
-  สามารถติดต่อกนัไดทุ้กจุดภายในองคก์ร (Any to Any Connectivity within Enterprise)   
-  รองรับการกาํหนดคุณภาพบริการ  (Quality  of  Service)   
-  มีระบบเฝ้าระวงั  (Monitoring  System)  แจง้ความผิดปกติในการใชง้านของลูกคา้เพื่อให้
สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 
-  มีทีมงานเฉพาะ  ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา  ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลกูคา้ 

 
ระบบรักษาความปลอดภัย 
ภายในโครงการมีระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ตามจุดต่างๆ ของโครงการ   เพื่อควบคุมความ
ปลอดภัยและบริษทัได้ว่าจ้างให้บริษทั นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จาํกัด (บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั) ซ่ึงเป็นบริษทัให้บริการดา้นการรักษาความปลอดภยั ดูแลและจดัหายามรักษา
ความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัมียามรักษาความปลอดภยัทาํงานดูแลภายในโครงการ
ทั้งส้ินประมาณ 138 คน โดยบริษทัจะเป็นผูดู้แลควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษา
ความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
ระบบท่อก๊าซ 
บริษทัไดร่้วมกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) วางท่อก๊าซภายในเขตอุตสาหกรรมของ
โครงการเพื่อใหบ้ริการก๊าซธรรมชาติแก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติ
ถือเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนตํ่า สะอาด และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  จึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั
ของผูป้ระกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างจุดเด่นและดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 
ปัจจุบนั บริษทั ปตท.ไดเ้ปิดใหบ้ริการจ่ายก๊าซใหก้บัโรงงานท่ีตอ้งการแลว้โดยบริษทัจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามปริมาณการใช้ก๊าซของลูกคา้ภายในโครงการตามอตัราท่ีตกลงกนั รวมถึง
บริษทัยงัไดรั้บค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับระบบตรวจสอบและจ่ายก๊าซอีกดว้ย 
 

2. จดุเด่นของโครงการ นวนคร ปทุมธานี  
 ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจพร้อมศนูยค์มนาคมทั้งในและต่างประเทศ 

1. ใกลก้รุงเทพฯ เพียง 46 กิโลเมตร 
2. ใกลท่้าอากาศยานกรุงเทพฯ และสนามบินสุวรรณภูมิเพยีง 20 และ 60 กิโลเมตรตามลาํดบั 
3. ใกลท่้าเรือคลองเตยเพียง 60 กิโลเมตร 
4. ไดรั้บการยกเวน้ ภาษีสรรพสามิต 
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 จุดเช่ือมต่อความเจริญของอุตสาหกรรมตอนบนทั้งภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 มีการขนส่งและการคมนาคมสะดวก 

1. ถนนมาตรฐาน 10 เลน 
2. ใกลส้ถานีรถไฟ 
3. ใกลถ้นนวงแหวนรอบนอก 

 
นครราชสีมา 

1. สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ ซ้ือทีด่ินภายในโครงการเขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร  
 สิทธิและประโยชน์ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เขต 3 

1. ใหไ้ดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 
2. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 
3. ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นสาํหรับส่วนท่ี ผลิตเพือ่การ

ส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
4. ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุน 50% ของอตัรา

ปกติเป็นเวลา 5 ปี 
5. ใหห้กัค่าขนส่ง,ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่าเป็นเวลา 10 ปี 
6. ใหห้กัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกจากกาํไรสุทธิ 25%   ของเงินท่ีลงทุนไป

แลว้  นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
7.ไดรั้บการลดหยอ่นอากรขาเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุท่ีจาํเป็น สาํหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อจาํหน่ายเพื่อ

จาํหน่ายในประเทศ 75%  เป็นเวลา 5 ปี 
 

ระบบถนน 
ถนนสายหลกัเช่ือมต่อกบัทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  กม.231  โดยถนนเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา นั้นมีถนนสายหลกั 4 เลน สายรอง 2 เลน เป็นคอนกรีตเสริม
เหลก็  พร้อมไหล่ทางแอสฟัสตติ์กคอนกรีตขา้งละ 2 เมตร 

 

ระบบระบายนํา้ฝนและเข่ือนดินป้องกันนํา้ท่วม 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมาจะก่อสร้างแนวเข่ือนดินโดยรอบพื้นท่ี

โครงการ  เพื่อป้องกนันํ้าฝนจากภายนอกอีกทั้งประกาศเขตท่ีดินกบัท่ีดินขา้งเคียงโดยภายใน
โครงการจะจดัเตรียมระบบระบายนํ้า  เช่น  ท่อระบายนํ้ าและบ่อพกัตามแนวถนนสายหลกั  
ตลอดจนรางระบายนํ้า  คสล. เรียงขนานตามแนว 2 ฝ่ังถนน  เพื่อรวบรวมนํ้ าฝนเขา้สู่บ่อพกันํ้ าฝน  
โดยจดัตั้งสถานีสูบนํ้าฝนจาํนวน 4 แห่งรอบ ๆ  โครงการโดยจะดาํเนินการสูบนํ้ าออกจากบ่อกกั
เกบ็นํ้ าโดยอตัโนมติั  เพื่อระบายนํ้ าออกคลองสาธารณะ   

 

ระบบนํา้เพ่ืออตุสาหกรรม 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดจ้ดัเตรียมอ่างเกบ็นํ้าดิบบนพ้ืนท่ีกว่า 

60 ไร่  ปริมาณความจุ 1,000,000  ลบ.เมตร         พร้อมทั้งจดัตั้งสถานีสูบนํ้าดิบจากลาํตะคอง  
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บริเวณเข่ือนกดุหิน  ใส่ท่อส่งนํ้าดิบมาตามแนวถนนสาธารณประโยชน ์ ระยะทาง  13.5  กม.  ส่งนํ้ า
ดิบมายงัอ่างเกบ็นํ้าดิบของโครงการ  เพื่อใชใ้นขบวนการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม  ระบบผลิตนํ้ า
เพือ่อุตสาหกรรม  ไดก้าํหนดไวมี้กาํลงัการผลิตท่ี  20,000 ลบ.เมตร/วนั  เม่ือครบ 3 เฟส  ปัจจุบนั
กาํลงัการผลิตอยูท่ี่  5,000 ลบ.เมตร/วนั  ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเป็นไปตามมาตรฐาน กปน.  
ส่วนระบบจ่ายนํ้ าของโครงการไดจ้ดัเตรียมระบบจ่ายนํ้าเป็นชนิดแรงดนัอดัแรงดนัในเส้นท่อโดย
ใชเ้คร่ืองสูบนํ้าพร้อมชุดควบคุมแรงดนัอตัโนมติัในเส้นท่อ 

 
ระบบบาํบัดนํา้เสีย 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา  ไดเ้ตรียมท่อรวบรวมนํ้ าเสียโดยใชท่้อ  
HDPE  (PN.4)  ฝังดินลึกใตดิ้นประมาณ  1.50-3.00 เมตร  เรียงขนานตามแนวถนนทั้ง 2 ฝ่ัง  พร้อม
จดัเตรียมบ่อพกันํ้ าเสียขนาด  1.60 x 1.60  ทุกๆ ระยะห่าง  40 เมตร/ 1 บ่อ  เพื่อรวบรวมนํ้ าเสียจาก
โรงงานทั้งหมดเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียกลาง  

ตามระเบียบของทางโครงการกาํหนดให้ทางโรงงานมีจุดปล่อยนํ้ าเสียเพียง 1 จุด  ท่ีบ่อ
ตรวจนํ้ าเสียโดยจะมีการเก็บตวัอย่างนํ้ าเสียไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ทุก ๆ เดือน  หากตรวจสอบ
พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ควบคุม  ทางโรงงานจะตอ้งดาํเนินการกกัเก็บนํ้ าไวจ้นกว่าจะตรวจสอบและ
แกไ้ขจนแลว้เสร็จ 

เน่ืองจากนํ้ าเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในเขตประกอบการฯ  จะมีลกัษณะของนํ้ า
เสียท่ีแตกต่างกนัมาก  ทางโครงการจึงกาํหนดใหน้ํ้ าเสียท่ีโรงงานต่างๆ  จะสามารถปล่อยระบายเขา้
สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียกลางจะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้ราบตั้งแต่
เร่ิมเขา้มาตั้งโรงงาน  ในกรณีท่ีนํ้ าเสียจากโรงงานนั้นๆ  มีความเขม้ขน้ของสารมากกว่าเกณฑ์ท่ี
กาํหนด  ทางโครงการกาํหนดใหโ้รงงานนั้นๆ จะตอ้งทาํการบาํบดัเบ้ืองตน้ใหไ้ดล้กัษณะตามเกณฑ์
ท่ีกาํหนดเสียก่อนท่ีจะระบาย  ส่งไปบาํบดัยงัระบบบาํบดันํ้าเสียกลาง 

ระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางเป็นระบบตะกอนเร่งเติมอากาศนาน (Activated Sludge Aeration)  
มีความสามารถรองรับนํ้าเสียได ้ 8,000 ลบ.เมตร/วนั  เม่ือครบ 3 เฟส  ปัจจุบนัไดด้าํเนินการก่อสร้าง
ระบบบาํบดันํ้ าเสียในเฟส 1 แลว้  มีกาํลงัการบาํบดัอยู ่ 300 ลบ.เมตร/วนั  โดยในช่วงเร่ิมตน้มีความ
พร้อมท่ีจะขยายกาํลงัการบาํบดัเป็น  1,000 และ 2,000  ลบ.เมตร  ตามปริมาณนํ้ าเสียท่ีเขา้สู่ระบบ
จริง 

  
 ระบบกาํจัดขยะ 

การกาํจดัขยะของโครงการไดพ้ิจารณาเลือกใชบ้ริการขนส่งและกาํจดัขยะอุตสาหกรรมและ
ของเสียอนัตราย  จากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม  (โรงงานประเภท 101 และ 
105) นอกจากนั้นแลว้ทางโครงการไดพ้ิจารณาร่วมมือกบับริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในการคดัแยก
ขยะอุตสาหกรรม  (โรงงานประเภท 106)  เพื่อนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า  และขยะท่ีนาํไปหมุนเวียนผลิตใหม่
เพือ่ใหส้ามารถใชท้รัพยากรใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด  อีกทั้งเป็นการลดปริมาณของขยะอีกดว้ย  โดย
ทางโครงการไดจ้ดัเตรียมอาคารโรงพกัขยะไวภ้ายในโครงการบนพ้ืนท่ีกว่า 1,000  ตารางเมตร  เพ่ือ
รองรับขยะท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ   
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ระบบไฟฟ้า 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนครนครราชสีมา  ไดจ้ดัตั้งสถานีไฟฟ้ายอ่ยขนาด  

2 x50 MVA.  ภายในโครงการโดย กฟภ.  และสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าไดท้ั้ง 2 ระบบ คือ 22 kv. และ 
115 kv. 

 
ระบบโทรศัพท์ 
        - ระบบโทรศพัทใ์นเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ใหบ้ริการโดย TT&T และ TOT   
โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการดงัน้ี 
  - โครงข่ายภายในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้นาํแสง(Obtic Fiber Cable)  เพื่อใหบ้ริการโทรศพัทแ์ละ
การส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 
  -  รองรับการเช่ือมโยงไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมของความเร็วท่ีใช้บริการ เช่น 
บริการ  IP-VPN,  บริการส่ือสารขอ้มูลผ่านโลกอินเตอร์เน็ท  (Maxnet Lest Line)  โดยสามารถ
รองรับการใหบ้ริการท่ีความเร็วตั้งแต่  64  Kbps  ถึง  155  Kbps 
  -  สามารถติดต่อกนัไดทุ้กจุดภายในองคก์ร (Any to Any Connectivity within Enterprise)   

-  รองรับการกาํหนดคุณภาพบริการ  (Quality  of  Service)   
        -  มีระบบเฝ้าระวงั  (Monitoring  System)  แจง้ความผิดปกติในการใชง้านของลูกคา้เพื่อให้
สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 

-  มีทีมงานเฉพาะ  ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา  ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลกูคา้ 
 

ระบบรักษาความปลอดภัย 
 มีบริการดา้นการรักษาความปลอดภยั และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ดูแล  ภายใน

โครงการตลอด 24 ชัง่โมง และมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ  พร้อมจดัเตรียมระบบ  CCTV  วงจรปิด  เกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ตลอด 24 ชม.  
เพิม่ศกัยภาพในดา้นความปลอดภยั 

 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ  ไดจ้ดัเตรียมหวัดบัเพลิงตามแนวถนนโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการ  โดยมีระยะห่างกนัไม่เกิน 150 เมตร  เพือ่ควบคุมเพลิงตลอดจนรถดบัเพลิงและรถ
ตรวจการณ์เพ่ือใชใ้นการใหบ้ริการแก่ทางผูป้ระกอบการอีกดว้ย 

 

2.    จดุเด่นของโครงการ นวนคร นครราชสีมา 
 ไดรั้บสิทธิประโยชนสู์งสุดจาก BOI ZONE 3 
 ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจพร้อมศนูยค์มนาคมทั้งในและต่างประเทศ 
 ประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นชั้นหินแขง็ 
 สามารถทาํการก่อสร้างโรงงานไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งขอใบอนุญาต 
 ไดรั้บส่วนลดค่าใชไ้ฟฟ้า 10 % เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 มีการขนส่งและการคมนาคมสะดวก 
 มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย นํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม

โทรศพัท์ ถนนภายในโครงการ ระบบป้องกันนํ้ าท่วม ระบบจัดเก็บและกาํจัดขยะ ระบบ
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ดบัเพลิง และระบบรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ   
 มีอ่างเก็บนํ้าดิบมีความจุถึง 1 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

 

ข)  การให้บริการระบบสาธารณูปโภค 
บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภคภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครแต่เพียงผูเ้ดียว โดย
บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการในแต่ละปีเฉล่ียร้อยละ 67 ของรายไดร้วม ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจ
การใหบ้ริการเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

 

1. ค่านํา้ประปาและนํา้เพ่ืออุตสาหกรรม  
บริษทัใหบ้ริการนํ้ าประปา ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยู่อาศยัในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร โดยบริษัทจะจัดเก็บค่าบริการนํ้ าประปา จากผูป้ระกอบกิจการในเขต
อุตสาหกรรม ตามปริมาณการใช้นํ้ าในแต่ละเดือน โดยจะนําปริมาณการใช้นํ้ าคูณด้วยอตัราค่า
นํ้ าประปาต่อหน่วย ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี สําหรับการจัดเก็บค่าบริการนํ้ าประปาในเขตท่ีอยู่อาศยัจะ
จดัเก็บโดยนาํปริมาณการใชน้ํ้ าของแต่ละหลงัในแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราค่านํ้าประปาต่อหน่วย ซ่ึง
เป็นอตัรากา้วหนา้ กล่าวคือหากบา้นหลงัใดใชน้ํ้ าประปาปริมาณนอ้ยก็จะเสียค่าบริการนํ้าประปาใน
อตัราต่อหน่วยตํ่า แต่หากหลังใดใช้นํ้ าประปาปริมาณมาก ก็จะเสียค่าบริการมากข้ึนเป็นลาํดับ 
นอกจากน้ีบริษทัยงัเรียกเก็บค่ารักษามาตรวดันํ้ าเป็นรายเดือนตามขนาดของมาตรวดันํ้ าดว้ย ทั้งน้ี
บริษทัมีรายไดค่้าบริการนํ้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ของรายไดค่้าบริการทั้งส้ิน  
 
ค่านํา้เพ่ืออุตสาหกรรม 
บริษทั นวนครฯ ใหบ้ริการนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรมกบัโรงงานต่างๆ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร ปทุมธานี  โดยจดัเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้นํ้ าในแต่ละเดือน ดว้ยอตัราคงท่ี  ทั้งน้ี
บริษทัมีรายไดจ้ากค่านํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 54 ของรายไดค่้าบริการทั้งส้ิน  
 
ค่านํา้ประปา 
บริษทั นวนครฯ ให้บริการนํ้ าประปากับเขตท่ีอยู่อาศยั และพาณิชยกรรม ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โดยจดัเก็บค่าบริการตามปริมาณการใชน้ํ้ าในแต่ละเดือน ดว้ยอตัรา
กา้วหนา้ ทั้งน้ี บริษทัมีรายไดจ้ากคา่นํ้ าประปาประมาณร้อยละ15 ของรายไดค่้าบริการทั้งส้ิน 
 
 

2. ค่าบาํบดันํา้เสีย 
บริษทัจดัเกบ็ค่าบริการกาํจดันํ้าเสียเฉพาะจากผูป้ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยกาํหนด
ปริมาณนํ้าเสีย เป็นร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าประปาท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัรา
ค่าบริการกาํจดันํ้าเสียต่อหน่วยซ่ึงเป็นอตัราท่ีคงท่ี อยา่งไรกต็ามบริษทัไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานนํ้ า
เสียท่ีผูป้ระกอบการสามารถปล่อยออกมาจากสถานประกอบการไวโ้ดยบริษทัจะตรวจสอบคุณภาพ
นํ้ าเสีย หากผูป้ระกอบการรายใดปล่อยนํ้ าเสียออกมามีคุณภาพสูงเกินกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัจะ
คิดค่าบริการกาํจดันํ้ าเสียเพิ่มเป็นประมาณ 2-6 เท่า ของอตัราค่าบริการกาํจดันํ้ าเสียปกติ ซ่ึงเป็น
อตัราคงท่ีเช่นกนั ในปี 2551 มีโรงงานท่ีระบายนํ้ าเสียเกินเกณฑม์าตรฐานท่ีบริษทักาํหนดไวจ้าํนวน 
29 โรงงาน จากจาํนวนโรงงานท่ีบริษทัเรียกเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียทั้งส้ิน 229 โรงงาน ซ่ึงบริษทั
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ได้กาํหนดให้ฝ่ายบาํบดันํ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นผูต้รวจสอบและติดตามการแกไ้ข  
หากตรวจสอบพบคร้ังแรกบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้เตือนให้ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าท้ิงภายใน 15 วนั  
หลงัจากนั้นบริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบคร้ังท่ี 2 หากยงัพบว่ายงัคงเกินกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวอ้ยู ่ 
บริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามเง่ือนไขหรืออาจระงบัการใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย  ทั้งน้ีบริษทัมี
รายไดค่้าบริการกาํจดันํ้าเสียคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายไดค่้าบริการทั้งส้ิน  
 

3. ค่าบริการชุมชน   
บริษทัจดัเก็บค่าบริการชุมชนทั้งในเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยู่อาศยั โดยเขตอุตสาหกรรมจะ
จดัเก็บค่าบริการตามปริมาณการใชพ้ื้นท่ี คูณดว้ยอตัราค่าบริการชุมชนรายเดือน ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี 
ส่วนในเขตท่ีอยู่อาศยั บริษทัจะจดักลุ่มผูอ้ยู่อาศยั ออกเป็นกลุ่มๆ  เช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารพาณิชย ์
บา้น แฟลต และหอพกั เป็นตน้ โดยจะจดัเก็บค่าบริการชุมชนรายเดือนในอตัราท่ีกาํหนดของแต่ละ
กลุ่ม เป็นอตัราคงท่ีเช่นกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัเก็บค่าบริการให้ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค
ต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการด้วย เช่น ค่าบริการติดตั้ งเสาสัญญาณโทรศพัท์มือถือ ตู้เอทีเอ็ม และ
โทรศพัทส์าธารณะ เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัมีรายไดค่้าบริการชุมชนคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของ
รายไดค่้าบริการทั้งส้ิน 
 

4. ค่าบริการเกบ็ส่ิงปฏิกูล 
บริษัทจดัเก็บค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูล ในเขตอตุสาหกรรม7โดยจัดเก็บตามปริมาณเก็บสิ่งปฏิกูล คณู

ด้วยอตัราค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูลต่อถัง  (200 ลิตร)  ซึ่งเป็นอตัราคงท่ี ส่วนในเขตท่ีอยู่อาศยันัน้

ปัจจบุนับริษัทยงัไม่ได้คิดค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกูล  ทัง้นี ้บริษทัมีรายไดค่้าบริการเกบ็ส่ิงปฏิกลูคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 5 ของรายไดค่้าบริการทั้งส้ิน 
 

ค)  รายละเอยีดของโครงการและการชําระเงนิของลูกค้า 

 
1.  โครงการท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ณ 31 ธนัวาคม 2551 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

ช่ือและท่ีตั้ง
โครงการ 

ลกัษณะ 
โครงการ 

กลุ่มลกูค้า 
เป้าหมาย 

ขนาด
ท่ีดิน

โครงการ 
(ไร่) 

พืน้ท่ีขาย
ท้ังหมด 

(ไร่) 

พืน้ท่ีขาย  
คงเหลอื 

(ไร่) 

กรรมสิท
ธ์ิในท่ีดิน 

มูลค่าขาย
ของ 

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าในการขาย จํานวนท่ีโอนแล้ว ปีท่ี 
เร่ิม
ขาย 

มูลค่า 
ท่ีขายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าขาย 

ของโครงการ 

(ไร่) (ล้านบาท) 

1.เขตส่งเสริม 
   อุตสาหกรรมนว 
นคร 

   ถ.พหลโยธิน 46 
   อ.คลองหลวง  
   จ.ปทุมธานี 

เขตส่งเสริม 
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มจาก
ทั้งนกัลงทุน
ภายในและ
ต่างประเทศ  

5,858 4,684 429 เจา้ของ 7,000.00 5,907.71 84.40 4,158 5,558.14 2515 

2. เขตปลอดอากร 
    ถ.พหลโยธิน 46  
    อ.คลองหลวง  
    จ.ปทุมธานี 

เขตปลอด
อากร 

อุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออก 

137 98 29 เจา้ของ 370.00 238.75 64.53 53 198.81 2546 
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ช่ือและท่ีตั้ง
โครงการ 

ลกัษณะ 
โครงการ 

กลุ่มลกูค้า 
เป้าหมาย 

ขนาด
ท่ีดิน

โครงการ 
(ไร่) 

พืน้ท่ีขาย
ท้ังหมด 

(ไร่) 

พืน้ท่ีขาย  
คงเหลอื 

(ไร่) 

กรรมสิท
ธ์ิในท่ีดิน 

มูลค่าขาย
ของ 

โครงการ 
(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าในการขาย จํานวนท่ีโอนแล้ว ปีท่ี 
เร่ิม
ขาย 

มูลค่า 
ท่ีขายได้ 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าขาย 

ของโครงการ 

(ไร่) (ล้านบาท) 

3.เขตอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบธุรกจิ
ขนาดย่อม 
ถ.พหลโยธิน 46  
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ไป 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

140 95 0 เจา้ของ 315.00 312.96 100.00 95 312.96 2547 

4.เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
นวนคร (โคราช) 
ถ.มิตรภาพ กม.
230 อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา 

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ไป 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

1,903 1,322 1,182 เจา้ของ 2,178.00 171.61 7.88 140 171.61 2549 

 

 
หมายเหตุ  :  *พ้ืนท่ีขายคงเหลือ (ไม่รวมพื้นท่ีขายท่ีไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายแลว้แต่ยงัไม่ไดโ้อน) อาจมีการคลาดเคล่ือนตามสภาวะไม่

เกินร้อยละ 20 เน่ืองจากอาจจะตอ้งมีการปรับพื้นท่ีส่วนกลางเป็นพื้นท่ีขายหรือปรับพ้ืนท่ีขายใหเ้ป็นพื้นท่ีส่วนกลางเพิ่มข้ึน
เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 **ปี 2549 ไดจ้ดัสรรพื้นท่ีในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร(ปทุมธานี) เน้ือท่ี 38-0-23 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโรงผลิต  

และจาํหน่าย นํ้าเพื่ออุตสาหกรรม และเน้ือท่ี 31-0-5 ไร่ เพ่ือใหบ้ริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั เช่าเป็น 

   ระยะเวลา 31 ปี 
 

2. รายละเอียดการชาํระเงินของลกูคา้โครงการท่ีบริษทัยงัโอนท่ีดินไม่แลว้เสร็จ ณ 31 ธนัวาคม 2551  
 

 
ช่ือลกูค้า 

มูลค่าท่ีขาย
แล้ว 
(1) 

(ล้านบาท) 

เงินทีถึ่งกาํหนดชําระสะสม 
(2) 

เงินทีชํ่าระแล้วสะสม 
(3) 

เงินท่ีค้างชําระสะสม 
(2) – (3) 

คงเหลอืจาํนวนเงินทียั่งไม่ถึง
กาํหนดชําระ     

(1)-(2) 

(ล้านบาท) ร้อยละของ
มูลค่า 

ท่ีขายแล้ว 

(ล้านบาท) ร้อยละของเงิน
ท่ีถึงกําหนด
ชําระสะสม 

(ล้านบาท) ร้อยละของเงิน
ท่ีถึงกําหนด
ชําระสะสม 

(ล้านบาท) ร้อยละของ 
มูลค่า 

ท่ีขายแล้ว 

1. บริษทั ฮอน ชวน (ประเทศไทย)
จาํกดั 

39.94 19.97 50.00 19.97 100.00 - - 19.97 50.00 

          

 
3. รายละเอียดเงินคา้งชาํระ ณ 31 ธนัวาคม 2551 
 

- ไม่มี – 
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3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
 

ก) กลยทุธ์ทางการตลาด 
 

จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2  ปีท่ีผา่นมา และนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ของภาครัฐ ทาํใหภ้าพรวมของภาวะอุตสาหกรรมในปี 2551 น่าจะมีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดย
มีแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก รวมถึงการขยายการลงทุนของ
ภาคเอกชน  ส่งผลใหธุ้รกิจนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบ
กบันโยบายภาครัฐในการสนบัสนุนใหต้ั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
เขต 3 การส่งเสริมผูป้ระกอบการรายใหม่ในวิสาหกิจชุมชนในทอ้งถ่ิน  และการยกระดบักิจการ SMEs 
ซ่ึงได้แก่  ผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป  และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ ง  การส่งเสริม
และสนันสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรไทยอย่างครบวงจร การส่งเสริมเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ี
และนวตักรรม (STI) ทั้งจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) และการ
ลงทุนโดยตรงภายในประเทศ (Domestic Direct Investment) บริษทัจึงไดป้รับกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ โดยนาํจุดเด่นของโครงการในดา้นต่างๆ มาดึงดูดความสนใจของ
ลูกคา้ เช่น ทาํเลท่ีตั้งท่ีอยู่ใกลก้รุงเทพมหานคร ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีพร้อมครบถว้นสมบูรณ์ และ
ระบบชุมชนเมืองพร้อมท่ีอยูอ่าศยั เขตพาณิชยกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล สวนหยอ่ม มาเป็นจุดขาย อีก
ทั้ งยงัเน้นการจัดระบบและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ดาํรงไวซ่ึ้งสภาพนิคม
อุตสาหกรรมระดบัแนวหนา้และเป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งการจดัเตรียม
พื้นท่ีบางส่วนไวเ้พ่ือรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกบัอุตสาหกรรม
หลกัท่ีดาํเนินธุรกิจในนิคมอตุสาหกรรมอยูแ่ลว้ เพื่อสนบัสนุนการลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) ตามแนวนโยบายของภาครัฐ และจดัตั้งเขตปลอดอากรนวนคร ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกรมศุลกากร รวมทั้ง บริษทัฯยงัไดเ้ปิดการขายโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมและพฒันาทีมงานขายอยา่งสมํ่าเสมอ
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพใน
การทาํงานให้ดีข้ึน นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัหาพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพในการขายและมีเครือข่ายในระดบั
นานาชาติเพ่ือเป็นตวัแทนจาํหน่ายพื้นท่ีโครงการของบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศซ่ึงจะเป็นส่วนช่วย
เสริมศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่บริษทัเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 
ปัจจุบนับริษทัยงัไดก้าํหนดกลยทุธ์และแนวนโยบายดา้นการตลาดและการขายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การดาํเนินงานของผูบ้ริหารและพนกังานใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนัและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีได้
ตั้งไว ้โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แนวทางดงัน้ี 

 
1. กลยทุธ์การทาํตลาด 

- จัดรวบรวมข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ งลูกค้าภายในโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร และโครงการนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเ้คียงท่ีตอ้งการขยายการลงทุน 
โดยเสาะหาขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการคา้ไทย เป็นตน้ 
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- จดัส่ง Direct Mail ไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขตปลอดอากร 
นวนคร และโครงการเขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) 

- จดัส่งแผ่นพบัโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เขตปลอดอากรนวนคร และโครงการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ใหแ้ก่นกัลงทุน ติดตามผลจากลูกคา้ท่ีได้
จดัส่งขอ้มูลไปถึง ตลอดจนนดัหมายพบปะลกูคา้อยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบรายบริษทัหรือคณะ 

- โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ โดยเฉพาะ
หนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ ป้ายประชาสัมพนัธ์ เวบไซต ์แผน่พบั เป็นตน้ เพ่ือกระตุน้ความสนใจ
ใหแ้ก่ลกูคา้เป้าหมายใหเ้ขา้มาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

- จัดงานเพื่อประชาสัมพนัธ์การเปิดการขายโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 
(นครราชสีมา) เพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป 

- ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการออกบูธนิทรรศการต่าง ๆ 
- ประสานงานร่วมกับบริษทันายหน้าทั้ งในและต่างประเทศ รวมถึงนายหน้าทั่วไปเพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการจาํหน่าย 

- ประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง สถานฑูต (พาณิชย)์ ของประเทศต่างๆ ธนาคาร 
บริษทัก่อสร้าง ท่ีปรึกษาการลงทุนต่างๆ เพื่อชกัชวนใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุน 

- ร่วมติดตามคณะท่ีจัดข้ึนโดยหน่วยงานราชการเพื่อนํานักธุรกิจไทยพบปะกับนักลงทุนใน
ต่างประเทศ ในรูปแบบงานสัมมนาหรือ Exhibition โดยจะมีหน่วยงานท่ีเป็นแกนหลกัในการ
ดาํเนินการ เช่น สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือชกัชวนนกัลงทุนเขา้มาลงทุน 

- เชิญส่ือมวลชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือเขา้ร่วมในพิธีเซ็นสัญญาหรืองานสําคญัอ่ืนๆ ท่ี
ตอ้งการประชาสมัพนัธ์ 

 

2. กลยทุธ์ในการส่งเสริมการขาย 
- ใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ลูกคา้ในการผอ่นชาํระค่าท่ีดินในระยะเวลายาวกว่า 1 ปี และสามารถชาํระ
ค่าท่ีดินในอตัราท่ีตํ่า  รวมทั้งสามารถเขา้ก่อสร้างไดเ้ลย ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายให้แก่
ลูกคา้ 

- เนน้การบริการหลงัการขายใหดี้ยิ่งข้ึน โดยนาํระบบ One Stop Service เขา้มาใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ซ้ือท่ีดิน โดยมีการช่วยติดต่อประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจต่างๆ กับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งตั้ งแต่ต้นจนผูป้ระกอบการสามารถ
ดาํเนินงานได ้

-    เสริมสร้างและรักษาภาพลกัษณ์โครงการของบริษทัไวใ้ห้ดีอยู่เสมอเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อ
ลูกคา้รายเดิมท่ีอาจจะมีการขยายโรงงาน หรือลูกคา้รายใหม่ท่ีจะเขา้มาลงทุนในโครงการมาก
ข้ึนในอนาคต เช่น การปรับปรุงภูมิทศัน์  การปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภค รวมทั้ง
ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพรียบพร้อมและเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การขยายผวิจราจรภายในโครงการ  เป็นตน้ 

- จดัทาํขอ้ตกลงร่วมกบับริษทัต่างชาติ และธนาคาร Consult, Agent ต่างๆเพื่อเพ่ิมช่องการขาย 
- จดัตั้ง Sale Agentไปต่างประเทศ 
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- จดัให้มีโรงงานเช่าข้ึนท่ีนวนคร นครราชสีมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนักลงทุนท่ียงัไม่
มัน่ใจในสถานภาพ เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 

3. กลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจต่อเน่ือง 
- ใหเ้ช่าหรือขายท่ีดินในเขตพาณิชยกรรม โดยเฉพาะดา้นติดถนนพหลโยธินใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีสนใจ 
เช่น ธุรกิจ Commercial Mall ธุรกิจรถยนต ์ การเงิน  และอ่ืนๆ ซ่ึงช่วยเพิ่มการรับรู้รายไดจ้ากเขต
พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึน 

- วางแผนการใหเ้ช่าหรือขายหรือร่วมลงทุนกบับริษทัท่ีมีประสบการณ์ดา้นท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือพฒันา
โครงการท่ีอยูอ่าศยัในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

- พฒันาโครงการผลิตนํ้าประปา เพื่อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้โรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ซ่ึงช่วยเพ่ิมรายไดใ้หก้บับริษทัฯอีกทางหน่ึง 

 

ข) ลกัษณะของลกูค้า 
 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษทัเป็นนกัลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะนกัลงทุนจาก
ญ่ีปุ่น และนกัลงทุนไทยบางส่วน โดยสัดส่วนนกัลงทุนต่างชาติต่อนกัลงทุนไทยอยูท่ี่ประมาณ 60 : 40 
ซ่ึงดําเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้  โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบริษทั ไดแ้ก่ 
1. ลูกคา้เดิมหรือบริษทัในเครือของลกูคา้เดิมท่ีตอ้งการขยายการลงทุนเพิม่ข้ึน 
2. อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัอุตสาหกรรมเดิมท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมของบริษทั 
3. บริษทัท่ีตอ้งการความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคท่ีพร้อมมูล มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก และอยู่

ใกลก้รุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
4. ธุรกิจก่อสร้างท่ีพกัอาศยัและพาณิชยกรรมต่างๆ เน่ืองจากในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทั

ไม่ใช่มีแต่เพียงเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น  แต่ยงัมีเขตท่ีพกัอาศยัและเขตพาณิชยกรรมพร้อมกับ
แหล่งบริการชุมชนอยา่งครบวงจร เช่น อาคารพาณิชย ์หอพกั โรงพยาบาล และธนาคาร เป็นตน้ 

5. อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
6. อุตสาหกรรมท่ีมีความประสงคจ์ะมาประกอบธุรกิจในเขตปลอดอากร (FZ) เพื่อไดรั้บสิทธิพิเศษ

ยกเวน้อากรขาเขา้เพื่อการส่งออก ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิม่ เป็นตน้ 
 

ค) การจาํหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
1.  บริษทัใชว้ิธีแบบขายตรง โดยการทาํ Direct mail ไปยงับริษทัต่างๆ ตามรายช่ือท่ีไดท้าํ Data base ไว ้
โดยจะพิจารณากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น อิเลก็โทนิกส์ และ Auto Part หรือบริษทัท่ีกาํลงัจะหมดสิทธิ
ประโยชนจ์ากกรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
2. การเขา้ถึงลกูคา้โดยผา่นจากการแนะนาํของภาครัฐและเอกชน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สถานทูต(พาณิชย)์ และหอการคา้ ซ่ึงมกัจะมีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การ
เยีย่มชมโครงการเขตอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการขายและการลงทุน เป็นตน้ 

 3. การเขา้ถึงลกูคา้โดยผา่นจากบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างและบริษทัคา้ท่ีดินทั้งในและต่างประเทศ บริษทั
ท่ีปรึกษาต่างๆ โดยจะมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งหน่วยงาน ในขณะเดียวกนักมี็การ
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แนะนาํลูกคา้ใหซ่ึ้งกนัและกนั ทั้งน้ี ปี 2551 บริษทั นวนครฯ โดยตรง ซ่ึงบริษทัดงักล่าวจะทาํหนา้ท่ี เขา้
ร่วมการสมัมนาเพ่ือการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นตลอดจนใหค้าํปรึกษาแนะนาํการลงทุนต่างชาติเขา้มา
ลงทุนในเขตอตุสาหกรรมนวนคร 

 

ง) ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต  
 

1. ประเภทและรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 
ธุรกิจการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเป็นการพฒันาท่ีดิน โดยมีวตัถุประสงคใ์หโ้รงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ไปตั้งกิจการอยู่ในบริเวณเดียวกนัอยา่งเป็นสัดส่วน ทั้งน้ีรวมถึงการจดัและพฒันาส่ิงอาํนวย
ความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ  ให้ได้ตามมาตรฐานของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
นิคมอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะความเป็นเจา้ของโครงการ คือ 

1) นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ. เป็นทั้งเจา้ของและผูบ้ริหารโครงการ 
2) นิคมอุตสาหกรรมท่ีภาคเอกชนเป็นเจา้ของและร่วมดาํเนินการกบั กนอ. 
3) นิคมอุตสาหกรรมท่ีดาํเนินการโดยภาคเอกชนแต่ลาํพงั ในรูปแบบของ เขต/สวน/เขต

ประกอบการ/ชุมชนอตุสาหกรรม 
ในอดีตผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะนิยมลงทุนและพฒันานิคมอุตสาหกรรมประเภทท่ี 2)  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากเดิมมีขอ้กาํหนดว่า  “จะตอ้งร่วมดาํเนินการกบักนอ. เท่านั้นจึงจะไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน”  แต่ปัจจุบนัขอ้กาํหนดดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปแลว้ ผูป้ระกอบการจึงหนัมานิยมลงทุนและ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมประเภทท่ี 3) เพิ่มข้ึน เน่ืองจากสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้
โดยไม่จาํเป็นตอ้งร่วมดาํเนินการกบั กนอ.  ซ่ึงการดาํเนินงานของบริษทัจดัอยูใ่นประเภทท่ี 3)  
 

ข้อดข้ีอเสียของการประกอบการประเภทนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดําเนินการกบั กนอ.และนิคม/เขต/
สวนอุตสาหกรรม ทีด่าํเนินการโดยภาคเอกชน 
 

นิคมอุตสาหกรรมทีร่่วมดําเนินการกบั กนอ. นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมทีด่าํเนินการโดย
ภาคเอกชน 

ขอ้ดี 
1. การร่วมดาํเนินการกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (กนอ.) สามารถยืน่ขอใบอนุญาตทุกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้งจากสถานท่ีเดียว 

2. อาศยักฎหมายของ กนอ. สามารถเปิดอุตสาหกรรมเขต
ส่งออก (EPZ) ไดโ้ดยมีสิทธิประโยชนด์า้นภาษีอากรเป็น
แรงจูงใจ ในขณะท่ีเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปจะไดรั้บ
เฉพาะสิทธิประโยชนท่ี์ไม่เก่ียวกบัภาษีเท่านั้น 

3. มีภาพลกัษณ์เป็นของรัฐบาล 

ขอ้ดี 
1. ผูป้ระกอบการสามารถไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนจาก BOI โดยมีสิทธิประโยชนต์ามเขตการ
ลงทุน ซ่ึง BOI จะไม่จาํกดัสดัส่วนในการส่งออก
เหมือนเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) 

2. ผูป้ระกอบการส่งออกสามารถติดต่อกบักรม
ศุลกากรเพียงหน่วยงานเดียว ก็สามารถท่ีจะส่ง
สินคา้ออกไดท้นัที 

3. การบริหารโครงการดา้นสาธารณูปโภค เอกชน
สามารถบริหารรายไดห้ลงัจากเสร็จส้ินโครงการ
ไดต้ลอดไป 

4. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการดาํเนินงานและ
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นิคมอุตสาหกรรมทีร่่วมดําเนินการกบั กนอ. นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมทีด่าํเนินการโดย
ภาคเอกชน 

ตดัสินใจไดม้ากกวา่นิคมอุตสาหกรรมท่ีร่วม
ดาํเนินการกบักนอ. 

ขอ้เสีย 
1. เอกชนท่ีร่วมดาํเนินการกบั กนอ. ตอ้งเสียค่าดาํเนินการ

แรกเร่ิม 
2. สาธารณูปโภคท่ีเอกชนลงทุนทั้งหมด จะตอ้งยกให ้กนอ. 

เป็นผูบ้ริหารโครงการต่อไป 
3. จะตอ้งลงทุนพื้นท่ีและส่ิงปลกูสร้าง เพื่อใหบ้ริการ

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีของ กนอ.  

ขอ้เสีย 
1. จะตอ้งติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ดาํเนิน

ธุรกิจหลายจุด เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(อบต.) อุตสาหกรรมจงัหวดั เป็นตน้ 

2. การจดัตั้งเขตปลอดอากร จะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การขอรับสิทธิประโยชนเ์ป็นเวลานาน ประมาณ 
60-90 วนั 

 
 

2. องคป์ระกอบของความสาํเร็จในการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
- รัฐบาลตอ้งมีเป้าหมายอยา่งแน่ชดัในการใหก้ารสนบัสนุน 
- ทาํเลท่ีตั้ งของโครงการควรอยู่ใกลแ้หล่งท่ีมีกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ 

แหล่งแรงงานมีฝีมือ และมีการคมนาคมท่ีดี หรือใกลท่้าเรือ และนํ้ าไม่ท่วม 
- สถาบนัการเงินของรัฐบาลและเอกชนใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ผูป้ระกอบการใน

อตัราดอกเบ้ียตํ่า 
- มีสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
- มีความครบวงจรของธุรกิจสนบัสนุน เช่น ธนาคาร โรงเรียน สถาบนัเทคโนโลย ีโรงพยาบาล  ฯลฯ 
- มีความจริงจงัในการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งภายในและต่างประเทศ 
- จดัใหมี้บริการต่างๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอยา่งพร้อมมูล เช่น ในการจดัตั้ง และ

ขออนุญาตดาํเนินการต่างๆ กบัหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากองคป์ระกอบต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ส่ิงสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนัก
ลงทุนในการจดัตั้งโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมก็คือ การไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI ท่ีแตกต่างกนัไปตามเขตพ้ืนท่ีตั้งของโครงการนั้นๆ ซ่ึงปัจจุบนั BOI ไดแ้บ่งเขตการลงทุน 
ออกเป็น 3 เขต ตามปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยใชร้ายไดแ้ละส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานของแต่ละ
จงัหวดัเป็นเกณฑ ์ ดงัน้ี 

 

สิทธิประโยชน์ ผู้ประกอบการเขต 1* ผู้ประกอบการเขต 2 ** ผู้ประกอบการเขต 3 *** 
1. อากรขาเขา้สาํหรับ
เคร่ืองจกัร 

ลดหยอ่นเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึง 
เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีมีอากรขาเขา้
ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10  

ไดรั้บยกเวน้ (สาํหรับโครงการท่ี
ยืน่ขอรับการส่งเสริมภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552)   

ไดรั้บยกเวน้ 

2. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไดรั้บยกเวน้ 3 ปี ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บ
การส่งเสริมในโครงการท่ีมี
ขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้น
บาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและ

ไดรั้บยกเวน้ 7 ปี (สาํหรับ
โครงการท่ียืน่ขอรับการส่งเสริม
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552) 
ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมใน

ไดรั้บยกเวน้ 8 ปี ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บ
การส่งเสริมในโครงการท่ีมี
ขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้น
บาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและ
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สิทธิประโยชน์ ผู้ประกอบการเขต 1* ผู้ประกอบการเขต 2 ** ผู้ประกอบการเขต 3 *** 
ทุนหมุนเวียน) จะตอ้ง
ดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่เปิด
ดาํเนินการ 

โครงการท่ีมีขนาดการลงทุน
ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 
จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บ
ใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 
2 ปี นบัแต่เปิดดาํเนินการ 

ทุนหมุนเวียน) จะตอ้ง
ดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่เปิด
ดาํเนินการ 

3. อากรขาเขา้สาํหรับ
วตัถุดิบท่ีผลิตเพ่ือ
ส่งออก 

1 ปี 1 ปี 5 ปี 

 
 

หมายเหตุ : * โครงการท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  
และสมุทรสาคร 

 **  โครงการท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดักาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยธุยา  
ภูเกต็ ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 

 ***  โครงการท่ีตั้งอยูใ่น 58 จงัหวดัท่ีเหลือ รวมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และนิคมหรือ
เขตอตุสาหกรรมในจงัหวดัระยอง 

 
อน่ึง โครงการท่ีตั้งนอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมในเขต 1 จะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ 
ดงัน้ี 
• ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีมีอากรขาเขา้ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 
• ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุจาํเป็นสาํหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ส่วนโครงการท่ีตั้งนอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมในเขต 2 จะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ 
ดงัน้ี 
• ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีมีอากรขาเขา้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 
• ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการ

ลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่วนั
เปิดดาํเนินการ หากไม่สามารถดาํเนินการไดจ้ะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 1 ปี 

• ให้ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุจาํเป็นสําหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 

 
ทั้งน้ี โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในทอ้งท่ี 36 จงัหวดั ไดแ้ก่ กระบ่ี กาํแพงเพชร ขอนแก่น จนัทบุรี 
ชัยนาท  ชุมพร  เ ชียงราย  เ ชียงใหม่  ตรัง  ตราด  ตาก  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค ์
ประจวบคีรีขนัธ์ ปราจีนบุรี พงังา พทัลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน 
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ระนอง ลพบุรี ลาํปาง ลาํพนู เลย สงขลา สระแกว้ สิงห์บุรี สุโขทยั สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ ์และ อุทยัธานี ให้
ไดรั้บสิทธิและประโยชนด์า้นภาษีอากร และสิทธิและประโยชนเ์พ่ิมเติม ดงัน้ี 
  
1. สาํหรับโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริม ใหไ้ดรั้บสิทธิและ ประโยชน ์ดงัน้ี  
• ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
• อนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้

จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
• อนุญาตใหห้กัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกจากกาํไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินท่ีลงทุน

แลว้ในการนั้นในกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม โดยผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใด
ปีหน่ึง หรือหลายปีก็ได้ภายใน 10 ปี นับแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ทั้งน้ี 
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

• ใหไ้ดรั้บการลดหยอ่นอากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุจาํเป็นสาํหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อจาํหน่ายใน
ประเทศ ร้อยละ 75 เป็นระยะเวลา 5 ปี (จะอนุมติัใหค้ราวละ 1 ปี) ยกเวน้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
และโครงการท่ียืน่ขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 เป็นตน้ไป ท่ีตั้งสถานประกอบการ
ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมในจงัหวดัระยอง จะไม่ไดรั้บสิทธิขอ้น้ี 
 

2. สําหรับโครงการท่ีตั้ งสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ
ส่งเสริม อนุญาตใหห้กัค่า ติดตั้ง หรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกจากกาํไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินท่ี
ลงทุนในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม โดยผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง
หรือหลายปีกไ็ดภ้ายใน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจาก
การหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ส่วนโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในทอ้งท่ี 22 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาฬสินธ์ุ ชยัภูมิ นครพนม นราธิวาส น่าน 
บุรีรัมย  ์ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบวัลาํภู อุดรธานี อาํนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ให้ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ด้านภาษี
อากรและสิทธิและประโยชนเ์พ่ิมเติม ดงัน้ี  
 
• ใหไ้ดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติ เป็นระยะ เวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
• อนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
• อนุญาตใหห้กัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกจากกาํไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินท่ีลงทุนใน

กิจการท่ีไดรั้บการ ส่งเสริม โดยผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลาย
ปีกไ็ดภ้ายใน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีรายได ้จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการหกัค่า
เส่ือมราคาตามปกติ 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  32  

• ให้ไดรั้บการลดหย่อนอากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุจาํเป็นสําหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อจาํหน่ายใน
ประเทศ ร้อยละ 75 เป็นระยะเวลา 5 ปี (จะอนุมติัใหค้ราวละ 1 ปี) ทั้งน้ีสาํหรับโครงการท่ีตั้งในนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บส่งเสริมและยืน่ขอรับการส่งเสริมภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 
ข้อมูลของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเปรียบเทยีบคู่แข่งขันรายอืน่ในพืน้ที่ใกล้เคยีงกนั ณ 
31  ธันวาคม 2551 
 

ช่ือ ทีต่ั้งโครงการ ผู้บริหารโครงการ 
เขต 
พืน้ที่ 
(BOI) 

พืน้ที่
ทั้งหมด 

(ไร่) 

พืน้ทีข่าย
ได้ในปี 
2550 
(ไร่) 

พืน้ทีเ่หลอื
ขาย 
(ไร่) 

ราคาขาย
ต่อไร่ 

(ล้านบาท) 

เขตส่งเสริม 
อุตสาหกรรม 
นวนคร  
 

999 ถ.พหลโยธิน อ.
คลองหลวง ปทุมธานี 
 
 

บมจ. นวนคร  
 
 
 

1 
 
 
 

6,485 
 
 
 

49.74 
 
 
 

GIZ = 279 
FZ = 41  

 
 

5.5 

4.5 

 

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 
นวนคร 
นครราชสีมา 

999 หมู่1  ต.นากลาง  
อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 

บมจ. นวนคร 3 1,903 
 

- GIZ , 
COM. 

 

1.55 

นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ  
 

อ.อุทยั อยธุยา บมจ. สวน
อุตสาหกรรม 
โรจนะ  

2 3,826 283 220 3.0 

นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน  

139 หมู่2 ต.คลองจิก  
อ.บางปะอิน อยธุยา 

กนอ. และบจ. 
ท่ีดินบางปะอิน  

2 2,000 47 GIZ = 38 
EPZ = 10 

3.85-4.0 

นิคมอุตสาหกรรม
บา้นหวา้ 
(ไฮเทค)  

99 หมู่5 ถ.สายเอเซีย-
นครสวรรค ์กม.59   
ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอิน 
อยธุยา 

กนอ. และบจ. 
ไทยอินดสัเตรียล 
เอสเตท  

2 2,379 70 GIZ = 14 
EPZ/FZ = 97 

3.0-3.5 

นิคมอุตสาหกรรม 
สหรัตนนคร  

103 หมู่4 ต.บางพระครู 
อ.นครหลวง  
อยธุยา 

กนอ. และบจ. 
สหรัตนนคร  

2 1,441 - 405 3.5 

นิคมอุตสาหกรรม
หนองแค (สระบุรี)  

ถ.พหลโยธิน กม.92 อ.
หนองแค สระบุรี 

กนอ. และบมจ. 
ไทย-เยอรมนั 
เซรามิค  

2 2,042 - 1,135 2.2 

 
ท่ีมา : ฝ่ายการตลาด บริษทั นวนคร จาํกดั(มหาชน) 
หมายเหตุ  : GIZ = General Industry Zone, EPZ = Export Processing Zone และ FZ = Free Zone 

 
ทั้งน้ี ถึงแมโ้ครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จะตั้งอยูใ่นเขต 1 ซ่ึงไดสิ้ทธิประโยชน์นอ้ย
กวา่คู่แข่งขนัท่ีตั้งอยูใ่นเขต 2 ก็ตาม แต่บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นสถานท่ีตั้งท่ีใกลก้รุงเทพฯ และ
มีระบบขนส่งท่ีสะดวกสบายทั้งทางรถไฟ สนามบิน และท่าเรือ อีกทั้งโครงการของบริษทัมีการ
พฒันาเป็นเขตเมืองอยา่งเตม็รูปแบบ กล่าวคือ มีทั้งชุมชนเมือง พร้อมท่ีอยูอ่าศยั เขตพาณิชยกรรม  
และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน และหา้งสรรพสินคา้ ธนาคาร 
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ฯลฯ ซ่ึงเป็นจุดขายอย่างหน่ึงของโครงการ  นอกจากน้ี สภาพแข่งขนัในพื้นท่ีก็ไม่รุนแรงนัก 
เน่ืองจากขอ้ได้เปรียบในด้านสถานท่ีตั้ งของบริษทั กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัจะเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีตอ้งการขยาย
โรงงาน หรือบริษทัในเครือของกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีเขา้มาตั้งโรงงานเพื่อผลิต
วตัถุดิบป้อนใหแ้ก่บริษทัแม่ท่ีตั้งอยูใ่นโครงการของบริษทั รวมถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่หรือโรงงานใหม่
ท่ีตอ้งการป้อนวตัถุดิบใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเขา้มา
ตั้งโรงงานในเขตปลอดอากร  ซ่ึงแตกต่างจากผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมรายอ่ืนท่ีส่วนใหญ่
จะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมหนักเป็นหลกั ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากขอ้จาํกดัในด้าน
สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจาก BOI ท่ีดอ้ยกว่าคู่แข่งรายอ่ืน อีกทั้งบริษทัก็ไม่มีคู่แข่งขนั
โดยตรงในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั  จึงทาํใหไ้ม่ตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนแต่อยา่งใด 

 
3. ภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั 

ในช่วงปี 2550 ภาพรวมของความตอ้งการในการใชพ้ื้นท่ีในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมยงัคงขยาย
ตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตามการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีเพิ่มสูง
ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐท่ีไดอ้อกมากระตุน้การลงทุน
และการบริโภคใหเ้พิ่มมากข้ึน เช่น มาตรการสนบัสนุนการลงทุนในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม 
โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้มากกว่านอกนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม การสนับสนุนการ
ลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นโยบายส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมใน
รูปแบบคลสัเตอร์ (Cluster) ซ่ึงจะดึงภาคธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือมีความ
เก่ียวขอ้งกันในห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนั 
นโยบายการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น และการสนบัสนุนโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
รวมทั้งการปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศให้มากข้ึน ประกอบกบันัก
ลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นฐานการผลิตในการส่งออกไปยงั
ประเทศคู่ค้าท่ีได้ตกลงเปิดการค้าเสรีกับประเทศไทย เช่น จีน ประเทศกลุ่มอาเซียน หรือ
ออสเตรเลีย  เป็นผลให้ผูป้ระกอบการทั้ งภายในและต่างประเทศมัน่ใจและขยายการลงทุนใน
ประเทศไทยมากยิง่ข้ึน  
 
จากขอ้มูลของ BOI ในปี 2551  มีโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน 1,253 ราย ลดลง
จากปี 2550  คิดเป็น 49.99 % โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน  499.7  พนัลา้นบาท ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า
การลงทุนของภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศลดลงมาก เน่ืองมาจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจทั้ง
ของประเทศไทยเองและของโลกท่ีอยูใ่นช่วงซบเซา  
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ตารางเปรียบเทียบการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนของ BOI  

รายละเอยีด ปี 2550 ปี 2551 
เปลีย่นแปลง  

(%) 
จาํนวน (ราย) 1,342 1,253 -6.6 
เงินลงทุน (พนัลา้นบาท) 744.5 499.7 -32.88 
ทุนจดทะเบียน(พนัลา้นบาท) 135.5 79.7 -41.18 
  - ไทย 76.8 22.5 -70.70 
  - ต่างประเทศ 58.6 57.2 -2.38 
การจา้งงาน (คน) 215,427 156,916 -27.16 
 
ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรม เขต/สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมทั้งหมดประมาณ 66 แห่ง โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 144,133 
ไร่ ทั้งน้ีพื้นท่ีเหลือจากการขายทั้งหมดประมาณ 26,951 ไร่ (ขอ้มูลล่าสุด ณ 31 ธนัวาคม 2547) โดย
แยกเป็นรายละเอียด ดงัน้ี   

 
 

จาํนวน (แห่ง) พืน้ทีท่ั้งหมด (ไร่) 
พืน้ทีเ่หลอื 

จากการขาย (ไร่) 
นิคมอุตสาหกรรม 34 83,203 16,121 
เขต/สวนอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ 32 60,930 10,830 

รวม 66 144,133 26,951 
 
ท่ีมา : สมาคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ : ตวัเลขขา้งตน้เป็นตวัเลขโดยประมาณ 
แต่อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการยงัมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภคใหมี้
ความพร้อมท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด   และตอ้งเสริมกลยทุธ์
ใหม่ๆ ตลอดจนมาตรการดา้นการตลาดเพื่อสนบัสนุนการขายพื้นท่ี หรือปรับกลยทุธ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา รวมทั้งเนน้บริการหลงัการขายท่ีดีเพ่ือเป็น
แรงจูงใจใหผู้ล้งทุนรายใหม่สนใจเขา้มาลงทุนมากข้ึน เช่น การปรับเปล่ียนพื้นท่ีไวส้าํหรับรองรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือการก่อสร้างโรงงานสาํเร็จรูปเพื่อใหเ้ช่า  โดยในปี 2549 บริษทั
ไดจ้ดัสรรท่ีดินบางส่วนของโครงการ และซ้ือท่ีดินติดกบัโครงการเดิมเพิม่เติมมาพฒันาเป็นเขต 
Premium Zone เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจาก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ ติดต่อสอบถามขอ้มูลต่างๆ รวมถึงสิทธิ 
ประโยชนด์า้นภาษีท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บ  และปัจจุบนับริษทัสามารถขายท่ีดินในโครงการ Premium 
Zone ใหก้บันกัลงทุนไดแ้ลว้จาํนวน 28-3-50 ไร่ และมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถตกลงทาํสัญญาขายท่ีดิน
ใหก้บัลกูคา้รายอ่ืนๆ ไดอี้กในอนาคตอนัใกลน้ี้ นอกจากน้ี ในปี 2550 ท่ีผา่นมา โครงการเขต
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ประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) จดัสร้างระบบสาธารณูปโภคและลงทุนเพิ่มเติมใน
ส่วน Club House ไวส้าํหรับรองรับกบันกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในโครงการเพ่ือความสะดวกสบาย
อยา่งท่ีสุด  ซ่ึงทาํใหมี้นกัลงทุนท่ีสนใจติดต่อสอบถามเขา้มา และอยูร่ะหวา่งการเจรจาเป็นจาํนวน
มาก  

 
4. แนวโนม้ของอตุสาหกรรมในอนาคต 

สําหรับแนวโนม้ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในปี 2551 นั้น ปัจจยัผลกระทบจากปี 2550 ยงัมีผล
ต่อเน่ืองมายงัปี 2551 ซ่ึงสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
ประมาณการเป็นร้อยละ 3.5 โดยเป็นผลจากปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ การลงทุนของภาครัฐท่ีอาจ
ไม่ขยายตวัไดม้ากอย่างท่ีคาด แนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีอาจกระทบต่อการ
ส่งออกของไทย ราคานํ้ ามนัและภาวะเงินเฟ้อในประเทศ ตลอดจนความเปราะบางของความ
เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนั นอกจากความเป็นไปไดท่ี้เศรษฐกิจไทยอาจจะชะลอตวัลง
ในปี 2551 แลว้ เศรษฐกิจไทยยงัอาจเผชิญกบัประเด็นทางเสถียรภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาด
ดุลการคา้และดุลบญัชีเดินสะพดั ความเป็นไปไดข้องการขาดดุลงบประมาณหากการขยายตวัของ
การจดัเก็บภาษีออกมาตํ่ากว่าคาด รวมทั้งความผนัผวนของค่าเงินบาท อนัเป็นผลจากการแกว่งตวั
ของค่าเงินดอลลาร์ฯและเงินสกลุหลกัต่าง ๆ  

 
ประมาณการดชันีช้ีเศรษฐกจิไทย  

                   หน่วย : อตัราการขยายตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (%) เวน้ระบุ 
 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 * 

การบริโภคของภาคเอกชน 4.5 3.2 1.9 3.5 
การลงทุนรวม 10.6 3.7 1.3 5.8 
ดุลบญัชีเดินสะพดั  
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

-7.6 2.2 11.0 
9.3 

 
GDP 4.5 5.0 2.6 3.2 – 3.7 
ค่าเงินบาทเฉล่ีย  
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 

41.5 40.2 39.26 34.82 

 
ท่ีมา : บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั 
หมายเหตุ : * ตวัเลขประมาณการ 
 
ธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ขยายการลงทุนสูงในปี 2551 ในภาคอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
ยานยนตแ์ละส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดา้น
ปิโตรเลียม พลงังาน และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็ ธุรกิจผลิตภณัฑแ์ปรรูป
ผลิตผลการเกษตร เป็นตน้ ส่วนธุรกิจดา้นการบริการท่ีคาดวา่จะมีการลงทุนเพิ่มข้ึน เช่น นิคม
อุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ธุรกิจบริการท่ีสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรม 
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(ศูนยจ์ดัซ้ือและกระจายสินคา้ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์ หน่วยวิจยัและ
พฒันา) ธุรกิจขนส่งทางเรือและทางอากาศ  
ความเส่ียงต่อแนวโนม้การลงทุน นอกจากประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการลงทุนของภาครัฐแลว้ 
ปัจจยัเส่ียงในช่วงปี 2551 ยงัอาจข้ึนอยูก่บัทิศทางราคานํ้ ามนั ทิศทางเศรษฐกิจไทย ตลอดจนทิศ
ทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผูล้งทุนรายสาํคญั เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐ กลุ่มประเทศยโุรปและ
เอเชีย ปัจจยัความไม่แน่นอนต่างๆ ซ่ึงรวมไปถึงประเด็นทางดา้นการเมือง อาจจะมีผลกระทบต่อ
ภาวะการลงทุนในระยะสั้น ในแง่มุมของจงัหวะเวลาการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงนกัลงทุนอาจรอดูความ
ชดัเจนของภาวะตลาด การเปรียบเทียบภาวะตน้ทุนในการลงทุน และแนวนโยบายของรัฐต่อการ
สนบัสนุนการลงทุนในสาขาต่างๆ อยา่งไรกต็าม ปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยท่ียงัมี
ความเขม้แขง็เป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนการลงทุนในระยะต่อไปน่าจะยงัมีความต่อเน่ือง หากสถานการณ์
ต่างๆมีความชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงหากมองภาพรวมความตอ้งการลงทุนโดยรวมแลว้ คาดวา่จะไม่
กระทบต่อแผนการลงทุนระยะยาวของนกัลงทุนเอกชนทั้งธุรกิจไทยและบริษทัต่างชาติมากนกั แต่
ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีปัจจยัความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจจะไม่คงอยูย่าวนานจนเกินไป จน
ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางถึงระยะยาว  
 
จากตวัเลขทางเศรษฐกิจ และการลงทุน รวมทั้งนโยบายต่างๆของภาครัฐบาลดงักล่าวขา้งตน้ จะเป็น
ส่วนช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจไทยแก่นกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และผลกัดนั
ใหก้ารลงทุนในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  แต่อยา่งไรกต็าม ความเส่ียงของธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรมยงัคงมีอยู ่เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและใชเ้วลาในการพฒันาโครงการ
ค่อนขา้งนาน อีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ีว่างคงเหลืออยู่ในตลาดพอสมควร ทั้งพื้นท่ีท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา
และจะเขา้สู่ตลาดในอนาคตซ่ึงอาจจะทาํใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมรุนแรงมากยิง่ข้ึน   
 

3.3 การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

ก) การจดัหาพืน้ทีโ่ครงการ 

 
1. โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) 

บริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินไวเ้ม่ือเร่ิมก่อตั้งบริษทัประมาณ 5,000 ไร่ และไดข้ยายพื้นท่ีโดยรอบโครงการ
เร่ือยมา โดยคาํนึงถึงราคาท่ีดินเป็นสําคญัเพื่อนาํมาพฒันาโครงการและมีราคาจาํหน่ายท่ีสามารถ
แข่งขนัได ้ปัจจุบนับริษทัมีพื้นท่ีโครงการทั้งส้ินประมาณ 6,485 ไร่  ภายในโครงการบริษทัได้
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคไวอ้ย่างเพียงพอแลว้  ดังนั้นการขยายพื้นท่ีพฒันาจึงไม่ตอ้งวาง
ระบบสาธารณูปโภคใหม่   เพียงแต่ขยายพื้นท่ีเพ่ิมเติมตามปริมาณความตอ้งการของลูกคา้เท่านั้น  
 
ซ่ึงปัจจุบนัโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีพื้นท่ีขายคงเหลือทั้งส้ินประมาณ 614 ไร่ 
แบ่งเป็นโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมทัว่ไป 279 ไร่ โครงการเขตปลอดอากร 41 ไร่ และ 
พ้ืนท่ีเพือ่การพานิชยกรรม 297 ไร่ 
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2. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) 
บริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาจาํนวนประมาณ 1,903ไร่ ไวส้าํหรับรองรับการ
พฒันาโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ซ่ึงเป็นโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมแห่งใหม่ของบริษทั  โดยก่อนการจดัซ้ือท่ีดินดงักล่าว บริษทัไดว้่าจา้งใหค้ณะพาณิชย์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ในการดาํเนินโครงการว่ามี
ความคุม้คา่ต่อการลงทุนก่อนตดัสินใจจดัซ้ือท่ีดินดงักล่าว  สาํหรับราคาท่ีใชใ้นการตดัสินใจจดัซ้ือ 
บริษทัจะเปรียบเทียบกบัราคาประเมินของภาครัฐและบริษทัประเมินราคา รวมทั้งราคาตลาดว่ามี
ความเหมาะสมและเป็นราคาท่ีเม่ือนาํมาพฒันาโครงการแลว้สามารถจาํหน่ายในราคาท่ีแข่งขนัได ้
ซ่ึงในปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นพื้นท่ีขายประมาณ 1,365 ไร่ โดยแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมประมาณ 
1,256 ไร่  เขตพาณิชยกรรมประมาณ 109 ไร่ และเขตพื้นท่ีสีเขียวและระบบสาธารณูปโภค
ประมาณ 537  ไร่ 
 

ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทุกประการ  เช่น 
ระบบบาํบดันํ้ าเสียของบริษทัจะอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบของกรมโรงงาน และสํานักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดั ในส่วนของคุณภาพนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดัและระบายออกนอกโครงการจะอยู่ภายใตก้ารดูแลและ
ตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษและกรมชลประทาน ซ่ึงในระยะท่ีผ่านมา เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนครไดป้ฏิบติัและแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ มาโดยตลอด  นอกจากน้ีบริษทั
ไดพ้ฒันาระบบบาํบดันํ้ าเสียใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงไดผ้่านการรับรองจากหน่วย งานของ
ภาครัฐและเอกชนว่าระบบการบาํบดันํ้ าเสียของบริษทัเป็นระบบท่ีมีมาตรฐานและไม่มีผล กระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มแต่อย่างใด โดยบริษทัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบาํบดันํ้ าเสีย ตั้งแต่ปี 2549-2551  เท่ากบั 22.8, 
19.22 และ 24.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนในดา้นมลพิษทางอากาศภายในโครงการนั้นไม่มี เน่ืองจาก
โรงงานท่ีตั้ งอยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเป็นโรงงานขนาดกลางและเล็กซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบอุตสาหกรรมเบาจึงไม่มีกระบวนการผลิตท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางด้านอากาศ 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวเพือ่ดูดซบัมลพิษทางอากาศอีกดว้ย 
 

3.4 ทีด่นิทีล่งนามในสัญญาซ้ือขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอน  
 

ท่ีดินท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขายแลว้ ก่อน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และรอการโอนตามงวดสัญญาซ้ือขายของ
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) มีดงัน้ี  

 
ช่ือบริษทัลูกค้า มูลค่างานทีย่งัไม่ได้ส่ง

มอบ  
(ล้านบาท) 

วนัทาํสัญญา 

บริษทั ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จาํกดั  19.97 ตุลาคม 2551 
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4.  การวจิัยและพฒันา 
 

 บริษทั  นวนคร จาํกดั (มหาชน) ไดม้อบหมายใหฝ่้ายพฒันาธุรกิจ ทาํหนา้ท่ีวิเคราะห์และพฒันาสินคา้และบริการ 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของบริษทั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อนัสูงสุดกบับริษทั เน่ืองจากปัจจุบนัเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีพื้นท่ีเหลือขาย ดงัน้ี  พื้นท่ีเพื่ออุตสาหกรรมทัว่ไป (General Zone) จาํนวน

ประมาณ 257 ไร่  พื้นท่ีเพื่ออุตสาหกรรมปลอดภาษี ( Free Zone) จาํนวนประมาณ  30 ไร่  และ เขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีท่ีพฒันาแลว้พร้อมขาย ประมาณ  223 ไร่ และอยูร่ะหว่างพฒันาอีก ประมาณ 
740 ไร่  ซ่ึงในอดีตบริษทัมุ่งเนน้ในการขายท่ีดิน และการให้บริการสาธารณูปโภคเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัฯ มีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาโครงการต่างๆเพื่อเพิม่มูลค่าใหท้รัพยสิ์นของบริษทั เพื่อประโยชน์ตอบแทน
สูงสุดแก่บริษทั 
 

 โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการศึกษาและพฒันา มีดงัน้ี 

1.  โครงการพฒันาก่อสร้างโรงงานและโกดงั เพื่อขายและใหเ้ช่า 
2.   พฒันาเพิ่มศกัยภาพระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการขยายตวัของเขตอุตสาหกรรม 

 
 ในการดาํเนินการเพ่ือพฒันาโครงการต่างๆบนพื้นท่ีท่ียงัคงเหลือของบริษทัฯ นั้น ไม่เพียงแต่จะทาํใหผ้ลตอบแทน
ท่ีดีกว่าการขายท่ีดิน แต่จะเป็นการสร้างรายไดป้ระจาํท่ีต่อเน่ืองใหก้บับริษทัอีกดว้ย โดยรายไดส่้วนหน่ึงมาจากการให้
เช่าแบบระยะยาว  นอกเหนือจากโครงการท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ น ทางบริษัทฯ  ยงัได้ศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
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5. สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
 

5.1 ลกัษณะสําคัญของสินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษทัใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2551 
 

  ลกัษณะ เนือ้ท่ี วงเงิน มูลค่า ราคา 
สินทรัพย์ถาวร ท่ีตั้ง กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-ตรว.) คํา้ประกัน ตามบัญชี ประเมิน 

     (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
- ท่ีดิน 

 
ต.บุ่งข้ีเหลก็ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 
เจา้ของ 

 
8-3-23 

 
- 

 
2.30 

 
-  . 

- ท่ีดิน(โครงการผลิตนํ้ าเพ่ือ 
   อุตสาหกรรม)  

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 38-0-23     550.00 91.99 662.90 
- 

- อาคารสาํนกังาน ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 2-0-50 - 20.21  
- 

- งานระบบ ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง         
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ - - 9.42 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและ
ใชส้าํนกังาน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง         
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ - - 86.14 - 

 ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 5.87 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ - 200.00 943.68 - 

 ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 337.01 - 

สินทรัพยเ์พือ่ใหเ้ช่า 
- ท่ีดิน 

 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 

 
เจา้ของ 

 
31-0-5 

 
  - 

 
32.54 

 
94.30 

สินทรัพย์เพือ่ขาย 
- ท่ีดินพฒันาแลว้ 1 

 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 

 
เจา้ของ 

 
429-3-47.9 

 
110.00 

 
115.44 

 
1,582.53 

- ท่ีดินพฒันาแลว้1  (โครงการเขตปลอด
อากร) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 29-1-89.2   6.84 95.67 123.79 

- ท่ีดินระหวา่งพฒันา   (โครงการเขต 
พรีเม่ียมโซน) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 324-2-46.90   416.00 654.01 595.73 

- ท่ีดินระหวา่งพฒันา ถ.มิตรภาพ กม. 230 อ.สูงเนิน  
จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 1,182-3-26.9 500.00 756.95 1,000.56 

- อาคารท่ีพกัอาศยัและศูนยก์ารคา้ 
(โครงการเดอะ นวไพรเวซ่ี) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 48-3-48  460.00 67.95 351.86 

รวมทั้งส้ิน   2,095-2-29.90 2,242.84 3,219.17 4,411.67 
 

หมายเหตุ  : - ราคาประเมินโดยบริษทั โปรสเปค แอพเพรซลั จาํกดั เม่ือ ตุลาคม 2551 
อน่ึง ณ วนัประเมินราคาท่ีดิน บริษทั โปรสเปค แอพเพรซัล จาํกดั เป็นบริษทัประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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5.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม แต่อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตบริษทั
อาจจะพิจารณาลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ปัจจุบนัของบริษทั ซ่ึงการกาํหนดสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ยนั้น จะข้ึนอยูก่บั
ความเช่ียวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอาํนาจในการบริหารงานของบริษทัเป็นหลกั โดย
บริษทัจะส่งตวัแทนกรรมการเขา้ไปร่วมกาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน
ของบริษทั รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้
กาํหนดไว ้
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6.  โครงการในอนาคต  
 
         1.  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงผลติไฟฟ้าเพือ่การอุตสาหกรรม 
 บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) จากการท่ีจาํนวนโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มี
เพิม่ข้ึนตามลาํดบัปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความเสถียรมีมาก ทาํ
ใหที้มผูบ้ริหารของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) เห็นควรทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงผลิตไฟฟ้า
เพือ่การอตุสาหกรรมในการสาํรวจความตอ้งการของลูกคา้ และเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญสูง 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการน้ี ทางบริษทัจึงอยูร่ะหว่างการดาํเนินการศึกษา โดยไดร่้วมมือกบับริษทัขนาด
ใหญ่ ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญทางดา้นน้ี เพื่อศึกษาความเป็นไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

2. โครงการพฒันา ระยะที ่2 ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)  
 สืบเน่ืองจากท่ีบริษทัมีแผนดาํเนินโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในพื้นท่ีเขตส่งเสริมการลงทุน
เขต 3 บนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 231 หมู่ 1  ตาํบลนากลาง อาํเภอสูงเนิน 
จงัหวดันครราชสีมา เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) มีพ้ืนท่ีทั้งส้ินประมาณ 1,903 ไร่ แบ่งพื้นท่ี

โครงการทั้งหมดออกเป็น 3 เฟส  โดยบริษทัไดท้าํการพฒันาเฟส ท่ี1 แลว้เสร็จทุกระบบของสาธารณูปโภคพื้นฐาน   

โดยเปิดการใหบ้ริการต่อกลุ่มผูป้ระกอบการแลว้  
           โครงการพฒันา เฟส 2 ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) เป็นโครงการสืบเน่ือง บริษทั
ดาํเนินการโดยพฒันาท่ีดินในระยะท่ี 2 และ ระยะท่ี 3 ต่อไป  ซ่ึงรายละเอียดของระยะต่างๆ มีดงัน้ี 
 

1.1  ระยะท่ี 1  มีพ้ืนท่ีขาย    543  ไร่  
1.2  ระยะท่ี 2  มีพ้ืนท่ีขาย   458  ไร่ 
1.3  ระยะท่ี 3  มีพ้ืนท่ีขาย   375  ไร่ 
 

ความคืบหน้าในการดาํเนินโครงการ 
 เขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ไดรั้บการอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เรียบร้อย
แลว้ เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีตั้ งโรงงานภายในโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะ
ผูป้ระกอบการบนพ้ืนท่ีเขต 3 ทุกประการ   ในปี 2552  บริษทักาํลงัเตรียมพ้ืนท่ีระบบสาธารณูปโภคในเฟส 2  บนพ้ืนท่ี
เกือบ  610 ไร่  เพื่อขยายเฟส  ตามแผนการพฒันาของบริษทั 
  
  3. โครงการขยายความสามารถของโรงผลตินํา้เพือ่อุตสาหกรรม (ปทุมธานี) 
  เน่ืองจากปริมาณการใชน้ํ้ าของโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบกบัมีจาํนวนโรงงานตั้งใหม่เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น ปริมาณความตอ้งการนํ้าใชใ้นโรงงานจึงมีมากข้ึน ทั้งน้ี โรง
ผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม ปทุมธานี ไดผ้ลิตนํ้าในหน่วยท่ี 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ซ่ึงปัจจุบนัการผลิตนํ้านั้นเตม็
ประสิทธิภาพ ทางบริษทัจึงมีนโยบายจดัทาํและพฒันาโรงผลิตนํ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนํ้าฯใหเ้พยีงพอ
แก่ความตอ้งการของโรงงานต่างๆ 
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ในปี  2552  บริษทัฯ ไดว้างแผนการพฒันาขีดความสามารถในการผลิตนํ้ าฯเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิม  เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของโรงงานต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  ปทุมธานี  โดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  เพือ่การรองรับการใชน้ํ้าท่ีเพิม่ข้ึนจากเดิม 45,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เป็น 75,000 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อวนั  ต่อไป 
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 
 7.1 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2550 บริษทัไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้อง บริษทั ยู.ที.เอ็น เคมีภณัฑ์ จาํกดั 
(“บริษทัคู่กรณี”) ต่อศาลแขวงปทุมวนัเน่ืองจากเม่ือประมาณตน้ปี 2545 บริษทัคู่กรณี  ไดผ้ิดนัดคา้งชาํระค่าบริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ กบับริษทั ในฐานะผูใ้ห้บริการ จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2548 บริษทัคู่กรณีไดต้กลงทาํ
หนังสือรับสภาพหน้ีในการชดใช้หน้ีค่าบริการ  ซ่ึงสรุปได้ว่า บริษทัคู่กรณีเป็นหน้ีค่าบริการแก่บริษทัอยู่จาํนวน 
374,866.87 บาท โดยตกลงผอ่นชาํระหน้ีไหเ้สร็จส้ินภายใน 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2548 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2550 หากผดินดัชาํระหน้ีงวดใดงวดหน่ึง ยนิยอมใหถื้อวา่ผดินดัทั้งหมดทุกงวด 
 อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีไดมี้การทาํหนงัสือรับสภาพหน้ี คู่กรณีไดผ้่อนชาํระหน้ีจนถึงเดือน พฤศจิกายน 
2549 รวมเป็นเงิน 140,000 บาท แลว้ไม่ชาํระอีกยงัคงคา้งชาํระหน้ีอยู่จาํนวน 234,872 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ได้พยายาม
ติดตามทวงถามแลว้ แต่บริษทัฯ คู่กรณีก็ยงัคงเพิกเฉยตลอดมา บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฟ้องร้องบริษทัฯ 
คู่กรณี ใหช้าํระหน้ีคา้งชาํระจาํนวนดงักล่าว      และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินตน้จาํนวนดงักล่าว ตั้งแต่
เดือน ธนัวาคม 2549 คาํนวณถึงวนัฟ้อง  เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงินจาํนวน 35,230.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจาํนวน 
270,102.80 บาท พร้อมทั้งดอกเบ้ียของเงินตน้จาํนวน 234,372 บาท นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน  
       โดยเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 ศาลไดไ้กล่เกล่ียคดี และ บริษทัคู่กรณี ขอทาํสัญญาประนีประนอมยอมความใน
ศาล ศาลจึงพิพากษาตามยอมให ้บริษทั คู่กรณี ชาํระหน้ีแก่ บริษทัฯ เป็นเงินทั้งส้ินจาํนวน     230,000 บาท โดยผ่อน
ชาํระเป็นงวด งวดละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จาํนวน 36 งวด ชาํระทุกวนัท่ี 5 ของเดือน     เร่ิมชาํระงวดแรก วนัท่ี 5 
มิถุนายน 2551 เป็นตน้ไป จนกว่าจะครบ ซ่ึงบริษทัคู่กรณีไดป้ฏิบติัตามคาํพิพากษาโดย ผอ่นชาํระเงินจาํนวนดงักล่าว
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  
 
 7.2 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 หม่อมหลวงโสมสินเกษม อุ่นจิตติกุล อดีตพนกังานของบริษทัฯ            ได้
เป็นโจทก์ยืน่ฟ้องบริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาลแรงงานกลาง เรียกร้องใหบ้ริษทัฯ รับผิดจ่ายเงินสินจา้ง               แทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าจาํนวน 90,081.20 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จาํนวน 3,000,000 บาท พร้อม
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะชาํระเสร็จ ค่าชดเชยจาํนวน 614,190 บาท        ค่าจา้งสําหรับ
วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี 24,567.60 บาท และค่าจา้งคา้งจ่ายเป็นเงิน 36,851.40 บาท             พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
15 ต่อปี จากเงินตน้จาํนวนดงักล่าวนบัแต่วนัเลิกจา้งจนกวา่จะชาํระเสร็จ                และเงินเพิ่มจากตน้เงินค่าจา้งคา้งจ่าย 
ค่าทาํงานในวนัหยดุ และคา่ชดเชยตามฟ้อง ในอตัราร้อยละ 15 ทุก 7 วนั ของเงินตน้ดงักล่าวนบัแต่วนัเลิกจา้งจนกว่าจะ
ชาํระเสร็จ  ต่อมาหม่อมหลวงโสมสินเกษม อุ่นจิตติกุลไดถึ้งแก่กรรมโดยนางสาวชิดชีวนั แกกิ้ตติณรงค ์ในฐานะ
ทายาทไดย้ืน่คาํร้องขอเขา้เป็นคู่ความแทน  
     ศาลแรงงานกลางไดพ้ิพากษาให้บริษทัฯ ชาํระค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม          จาํนวน 
900,000 บาท และสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ จาํนวน 28,662.02 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินทั้งสองจาํนวนนั้นแต่วนัฟ้องไปจนกวา่จะชาํระเสร็จแก่โจทย ์
          บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแรงงานกลาง และศาลแรงงานกลางไดมี้คาํสั่ง           รับอุทธรณ์ 
ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2551 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2551 ศาลแรงงานกลางไดส่้งสาํนวนคดีไปใหศ้าลฎีกาพิจารณา
พิพากษา ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 
 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั  
 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,452,591,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,452,591,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 1,126,821,820 บาท  
 

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
หน่วย : ล้านบาท 

วนั/เดอืน/ปี ท่ีจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงในหนังสือ

บริคณห์สนธิ 

ทุนท่ีเพิม่ 
(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ทุน 
(ล้านบาท) 

เหตุผลในการเพิม่ทุน สัดส่วนและราคาใน 
การเพิ่มทุน 

26 สิงหาคม 2546 444.74 667.11 เพื่อจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้
ใหม่ในราคาตามมูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 29 กนัยายน 2546 60.00 727.11 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 

จดัสรรใหแ้ก่บุคคล
เฉพาะเจาะจงในราคาตาม
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

13 พฤษภาคม 2547 200.00 927.11 เพื่อใชล้งทุนในโครงการเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
(โคราช) และเขตปลอดอากร 
(ระยะท่ี 1) รวมทั้งเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในกิจการ 

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
จาํนวน 20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใน
ราคาหุน้ละ 25 บาท 

9 มีนาคม 2548 
 
 

41.28 
 
 

968.39 
 
 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 
 

เสนอขายแก่กรรมการหรือ
พนกังาน ในราคาหุน้ละ 10 
บาท 

11 มกราคม 2550 21.45 989.84 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NNCL-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
1 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

30  มีนาคม 2550 83.46 1,073.30 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NNCL-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
2 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

29  มิถุนายน 2550 53.52 1,126.82 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NNCL-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
3 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 
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หมายเหตุ :  - เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2545 บริษทัไดแ้ปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้าก 1,000 บาทต่อหุน้ เป็น 10 

บาทต่อหุน้  
  - เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2546 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2546 ไดมี้มติให้

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัใหแ้ปลงหุน้บุริมสิทธ์ิเป็นหุน้สามญั 
  - เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2548 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (NNCL-W1) จาํนวน 484,196,940 หน่วย  โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
ใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ีมีอาย ุ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออก โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้ 1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 1 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั  
และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิในทุกวนัท่ี 30 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ
ธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

- เม่ือวนัท่ี 14  มิถุนายน 2549 บริษทัไดแ้ปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้าก 10 บาทต่อหุน้ เป็น 1 
บาทต่อหุน้ 

  - ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ NNCL-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั  
   คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549 เป็นจาํนวนรวม 21,450,300 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 

21,450,300 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 21,450,300 บาท  และบริษทั
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 21,450,300 บาท เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2550 
เป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน จาํนวน 989,844,300 บาท 

    - คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 เป็นจาํนวนรวม 83,457,220 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 
83,457,220 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 83,457,220 บาท  และบริษทั
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 83,457,220 บาท เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2550 เป็น
ทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน จาํนวน 1,073,301,520 บาท 

   - คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550 เป็นจาํนวนรวม 53,520,300 หน่วย ซ้ือหุน้สามญั
จาํนวน 53,520,300 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงินเพิ่มทุนจาํนวน 53,520,300 บาท  และ
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 53,520,300 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
2550 เป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน จาํนวน 1,126,821,8200 บาท 
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8.2 ผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัมีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 ดงัน้ี  
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถอืหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวนหุ้น %  

1.  บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 1   355,950,000  31.59 
2.  กลุ่มจนัทวานิช  230,688,420  20.47 
3.  กลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา    65,721,400  5.83 
4.  การเคหะแห่งชาติ 1     30,000,000  2.66 
5.  กลุ่มจารุศร  29,200,000 2.59 
6.  นิคมอุตสาหกรรมรังสิต     21,000,000  1.86 
7.  บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. จาํกดั (มหาชน) 17,827,600 1.58 
8.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 17,185,200 1.52 
9.  กลุ่มเดชอมรธญั 13,923,500 1.24 

10. กลุ่มศศิประภา 10,900,000 0.97 

รวม 792,396,120 70.31 
 
หมายเหตุ : 
1  ประเภทธุรกิจหลกัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) : ดาํเนินธุรกิจดา้นบรรจุภณัฑ ์
การเคหะแห่งชาติ : หน่วยงานของรัฐท่ีใหบ้ริการอาศยัใหแ้ก่

ประชาชน 
 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00 ของกาํไรสุทธิหลงัหกั
ภาษี หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทั
อยา่งมีนยัสาํคญั   
 
ทั้งน้ี ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีประวติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 
56.34 273.68 77.47 

 
หมายเหตุ :     - ปี 2549 จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2548 ในอตัรา 0.80 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 77.47 ลา้นบาท 

- ปี 2550 จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2549 ในอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 161.00 ลา้นบาท 
และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 112.68 ลา้นบาท 
- ปี 2551 จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2550 ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 56.34 ลา้นบาท 
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9.  การจดัการ 
โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร  

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551  
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9.1 โครงสร้างการจัดการ  

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษทั  
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ผูบ้ริหาร กรรมการตรวจสอบและผูต้รวจ
สอบภายในของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  

 

(ก) คณะกรรมการบริษทั 

• คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ประกอบดว้ย 
1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา ประธานกรรมการ  1 
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี กรรมการ 1, 2 
3. พลตาํรวจเอกสมชาย   วาณิชเสนี  กรรมการ  
4. คุณพงศพ์นัธ์ุ บุรณศิริ กรรมการ 1,2 
5. คุณนิพฐิ อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา กรรมการ 1, 2 

6. คุณสุวลยั จนัทวานิช  กรรมการ 3 
7. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์  กรรมการอิสระ 
8. พลเอกวรพนัธ์ วรศกัด์ิโยธิน  กรรมการ 
9. คุณลีนา เจริญศรี  กรรมการอิสระ  
10.   คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการ  5 

11. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธุ์ กรรมการอิสระ6 

12. คุณววรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา   กรรมการ 4 
13. พลเอกสมหมาย  วิชาวรณ์ กรรมการ  
14. คุณเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์              กรรมการ 7 

 

 

หมายเหตุ : 1    กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึงกรรมการสองในส่ีท่านน้ีลงลายมือช่ือ  
                        ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
  2 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั เอน็อีพ ีอสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั       

(มหาชน) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ  
- กระทรวงการคลงั ถือหุน้ร้อยละ 22.38 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ มีนางลีนา 

เจริญศรี เป็นตวัแทนเพ่ือดูแลผลประโยชน ์
- กลุ่มนายพรเสก กาญจนจารี และบริษทั บริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั ถือ

หุน้ร้อยละ 18.12 และ 15.04 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ตามลาํดบั ไม่ไดมี้
ตวัแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัแต่อยา่งใด  

 3, 4  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจนัทวานิชและกลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา ตามลาํดบั 
 5    แต่งตั้งเม่ือ พฤษภาคม 2548 
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 6   แต่งตั้งเม่ือ พฤศจิกายน 2548 
 7       แต่งตั้งเม่ือ  พฤศจิกายน 2550  

• ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  
1. คณะกรรมการมีอาํนาจ และหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบั

ควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง กาํหนดอาํนาจหรือ
แกไ้ขอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดดาํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ
หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งน้ี 
การมอบอาํนาจ และการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอาํนาจท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้มีส่วนไดห้รืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

4. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณา ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือกาํหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการ
พิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกาํหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และ
นอกจากนั้น ใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง   และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

5. เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐาน 
ทั้งน้ี อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และ/หรือรายการท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 

(ข) คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ประกอบดว้ย  
 1. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 
 2. พลตาํรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี รองประธานกรรมการบริหาร 1  

 3. พลอากาศเอก ดร. นพพร   จนัทวานิช กรรมการบริหาร 
 4. พลโท พรเทพ  เทพยสุวรรณ กรรมการบริหาร 
 5. พลโท ศกัดา ปลอดมีชยั กรรมการบริหาร  2 

 6. คุณหฏัฐจิต หนุนภกัดี กรรมการบริหาร  3 

 7. คุณนวลพรรณ ลํ่าซาํ กรรมการบริหาร  4 

 

 หมายเหตุ :   1   แต่งตั้งเม่ือ   พฤศจิกายน 2549 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  50 

               2     แต่งตั้งเม่ือ   ตุลาคม  2549 
                                                   3    แต่งตั้งเม่ือ   ตุลาคม  2550  
                    4     แต่งตั้งเม่ือ   ตุลาคม  2551  
   

• ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอาํนาจในการกาํกบัดูแลการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

มอบหมาย 
2. พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนของบริษทัก่อนเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัพจิารณา

อนุมติั 
3. พิจารณากลัน่กรองปัญหาเก่ียวกบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการก่อหน้ีผูกพนัระยะยาว

ของบริษทัเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั 
4. ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการบริษทั มีงานอนัจาํเป็นหรือรีบด่วน ซ่ึงไม่อาจท่ีจะรอ

นํา เสนอคณะกรรมการบริษัทพิ จ ารณาอนุมั ติ ได้ ก่อน  และงานนั้ นอาจจะ ส่งผล
กระทบกระเทือนต่อผลไดห้รือผลเสียแก่บริษทั ซ่ึงไม่ใช่เป็นการอนุมติัโครงการลงทุนของ
บริษทัท่ีไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษทั ให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจสั่งการอนุมติัให้
ดาํเนินการได ้และมีหนา้ท่ีในการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

5. มีอาํนาจอนุมติัการก่อหน้ีผกูพนัและการจ่ายเงินของบริษทั ดงัน้ี 
5.1 การจ่ายเงินตามโครงการหรือตามงบประมาณการลงทุน หรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณประจําปี  ซ่ึงได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

5.2 ในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายสูงกว่างบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมติัไป
ก่อนไดแ้ลว้ขอสัตยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัภายหลงั 

5.3  อนุมติัขายท่ีดินในโครงการของบริษทั ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

 5.3.1 มีอาํนาจอนุมติัจ่ายเงินค่านายหนา้ในอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

 5.3.1 มีอาํนาจในการอนุมติัจ่ายเงินในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพฒันา อนัเน่ืองจากการ
ขายท่ีดงักล่าว 

6. รายงานผลการปฏิบติังานในโครงการสาํคญัๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  
 

ทั้งน้ี อาํนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือ
รายการใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอาจมีความขดัแยง้ กบัคณะกรรมการบริหารมีส่วน
ไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  51 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ประกอบดว้ย  
 1. คุณลีนา เจริญศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2 
 2. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการตรวจสอบ 
 3. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ 1 

 

 หมายเหตุ  :  1  แต่งตั้งเม่ือ  พฤศจิกายน 2548 
                                                                                          

2  แต่งตั้งเม่ือ  ธนัวาคม  2551 

 

• ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผยอยา่งเพียงพอ และเป็นไปตาม

มาตรฐานบญัชี โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัทาํ
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี)  

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัท  รวมถึงการพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและใหค้วามเห็นต่อรายการในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง
หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ดว้ย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสาํคญัๆ 
ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหาร เป็นตน้ 

7. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีอาํนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจาํเป็น 
รวมทั้งจดัแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นวา่จาํเป็น 

 

(ง) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ประกอบดว้ย  
 1. คุณพงศพ์นัธ์ุ บุรณศิริ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  52 

 2.   พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 1 
 3. คุณสุวลยั จนัทวานิช กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 
 
 หมายเหตุ  :  1  แต่งตั้งเม่ือ  กุมภาพนัธ์  2552 
                                                                                          

2  แต่งตั้งเม่ือ  กมุภาพนัธ์  2552 

 

• ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ให้แก่กรรมการ

บริษทัและบุคคลต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์และความสัมพนัธ์กบังาน รวมถึงผลประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่
ละคน 

2. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืน ใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ (Management 
Incentive) โดยให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของฝ่าย
จดัการเป็นรายบุคคลและในกรณีท่ีเห็นสมควรใหว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษา เพ่ือใหค้าํแนะนาํ 

3. พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจา้ง การเปล่ียนแปลงคา่จา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจาํปี
ของผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. คณะกรรมการควรรายงานเก่ียวกบัค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั อยา่งนอ้ยใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
• นโยบายเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยรวมถึงหลกัการ 

เหตุผลและวตัถุประสงค ์
• เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ 
• รายช่ือของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

(จ) เจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

• เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ประกอบดว้ย  
 1. คุณนิพฐิ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ  
 2. คุณเสกสิทธ์ิ  เจริญเศรษฐศิลป์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  

 3. คุณพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 4.  คุณหฏัฐจิต หนุนภกัดี รองกรรมการผูจ้ดัการ * 
                5.  พลเอกทวีศกัด์ิ หนุนภกัดี รองกรรมการผูจ้ดัการ *** 

 6. คุณกลัยา  หงษศ์รี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 7. คุณเจตบุตร ฉนัทากร ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

8.  วา่ท่ี ร.ต. ประวิทย ์ ครุฑธายนืยง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
9. คุณณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ 
10. คุณปิยบุตร ชูวงั  ผูอ้าํนวยฝ่ายกฎหมาย 
11.  คุณสุทธิพร จนัทวานิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
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12.   คุณศิริชยั กาหย ี ผูอ้าํนวยการฝ่ายงบประมาณ 
13. คุณสุเทพ เอน็ดู ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 
14.   คุณอโนชา ศศิประภา ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
15.   คุณสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้าํนวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา)  
16. คุณวีระชยั  ชุติมากรณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํบดันํ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้ม  
17.   คุณสุรีรัตน์ รังสิโกสยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ** 
18.   พลโทจิรภทัร มาลยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการศนูยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั **** 
19.   คุณวีระพงศ ์ เกณฑข์นุทด ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ***** 
20.   คุณบุญมัน่ อรพนิพิสุทธ์ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพเิศษ ****** 

 
หมายเหตุ : *      ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  17  กรกฎาคม  2550 
                        **        ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  2  กรกฎาคม   2550 
       ***       ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  2551  
                        ****    ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  17  มิถุนายน   2551 
                        *****   ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  2551 
                        ****** ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  17  มิถุนายน  2551 

 

• ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  
1. จดัทาํโครงการและแผนงานในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทั 

และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
2. เสนองบประมาณประจาํปี และงบลงทุนประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. กาํหนดเป้าหมายสาํหรับการบริหารกิจการของบริษทัในทุกดา้น รวมถึงการกาํหนดกลยทุธ์ใน

ดา้นการประชาสมัพนัธ์ การพฒันาบุคคล แรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการของพนกังาน 
4. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม อนัอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั 
5. ควบคุมดูแลการดาํเนินการตามโครงการ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใตง้บประมาณ ซ่ึง

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
6. เป็นผูแ้ทนของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกบับุคคลภายนอก รวมถึง

การก่อนิติสมัพนัธใ์ดๆ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
7. อนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เล่ือนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน 

ภายใตข้อ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทั 
8. สั่งจ่ายเงิน/หรือก่อหน้ีผูกพัน อันเกิดข้ึนจากโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากผู ้ถือหุ้น หรือ

คณะกรรมการบริษทั หรือจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติท่ีกาํหนดไวใ้นงบประมาณประจาํปีท่ี
กรรมการบริษทัอนุมติัแลว้ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 2,000,000 บาท 

9. สัง่จ่ายเงินและ/หรือก่อหน้ีผกูพนั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายไวแ้ลว้ 
10. กระทาํการอ่ืนใดภายใตว้ตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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11. อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไม่รวมถึงการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และ/หรือรายการท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 

ก) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่
กไ็ด ้

 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

5. กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

6. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ 
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัและการลาออกมีผลนับแต่วนัท่ี

บริษทัไดรั้บใบลาออกแลว้ 
8. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้

คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ย
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กว่าสองเดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัอยู่
ของกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

9. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ  และนอกจากน้ี 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้

 

ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซ่ึงผูด้าํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริหารจะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ได้  โดยบริษัทกําหนดให้มีจํานวนคณะ
กรรมการบริหารในแต่ละคราวไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน  มีอายุในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร
คราวละ 3 ปี  แต่คณะกรรมการบริษทัสามารถปลดคณะกรรมการบริหารให้พน้จากตาํแหน่งไดต้าม
ความเหมาะสม ซ่ึงในการแต่งตั้งหรือปลดกรรมการบริหารจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นๆ 

 

ค) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน
ของกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเหมาะสม  และในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนตํ่ากว่า 3 คน 
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีวาระเท่าท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน
อาจจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปไดอี้กวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ในปี 2551 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั แต่ละรายดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 
1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา 6.67 
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี 3.58 
3. พลตาํรวจเอกสมชาย  วาณิชเสนี  2.62 
4. คุณพงศพ์นัธ์ุ   บุรณศิริ  1.29 
5. คุณนิพฐิ  อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา 1.09 
6. คุณสุวลยั จนัทวานิช   1.09 
7. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์   1.22 
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8. พลเอกวรพนัธ์  วรศกัด์ิโยธิน    1.27 
9. 

10. 
คุณลีนา เจริญศรี  
คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์   

1.22 
1.09 

11. พลโทสีขรินทร์  สิงหพนัธ์ุ  1.22 
12. คุณวรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  1.09 
13. พลเอกสมหมาย วิชาวรณ์ 1.09 
14. คุณเสกสิทธ์ิ    เจริญเศรษฐศิลป์ 0.63 

รวม 25.16 
 

 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารในปี 2551 
 

รายละเอียด 
ปี 2551 ปี 2550  

จาํนวนคน  จาํนวนเงิน 
 (ลา้นบาท) 

จาํนวนคน  จาํนวนเงิน  
(ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1  24 37.53 25 31.63 

 
หมายเหตุ  : 1.    ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือน โบนสั และเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
ข) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 

1. ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์หก้บักรรมการและผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นกิจการของบริษทั  
บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการจดัหารถยนต์ให้กับกรรมการและผูบ้ริหารเพื่อใช้ในกิจการของบริษทั โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

รายละเอียด 
ปี 2551 ปี 2550 

จาํนวนคน จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) จาํนวนคน  จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

1. ประธานกรรมการ  1 16.60 1 10.3 
2. กรรมการและผูบ้ริหาร 8 15.651 6 28.8 

 
หมายเหตุ : ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนต ์ประกอบดว้ย เงินดาวน ์ค่าเช่าซ้ือ ค่าบาํรุงรักษา และค่า
ประกนัภยั 

 

2. การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่กรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังานของบริษทั 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 2/2547 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2547 มีมติอนุมติั
ใหบ้ริษทัเพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,589,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ 
ท่ีปรึกษา หรือพนกังานของบริษทั  โดยมีรายละเอียดรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการ
จดัสรรหุน้สามญั ดงัน้ี 
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ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง จํานวนท่ีได้รับจัดสรร 
(หุ้น) 

สัดส่วนทีไ่ด้รับ 
(ร้อยละ) 

1 พลเอกอคัรเดช ศศิประภา ประธานกรรมการบริษทั 1,000,000 21.79 
2 พลเอกชยัณรงค ์หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 500,000 10.90 
3 นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 500,000 10.90 
4 พลเอกวรพนัธ์ วรศกัด์ิโยธิน กรรมการ 200,000 4.36 
5 นายพงศพ์นัธ์ุ บุรณศิริ กรรมการและประธานกรรมการ 

กาํหนดค่าตอบแทน 
200,000 4.36 

6 พลเอกสมหมาย วิชาวรณ์ กรรมการ 100,000 2.18 
7 พลตาํรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการ 100,000 2.18 
8 คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน์ กรรมการ 100,000 2.18 
9 นางลีนา เจริญศรี กรรมการ 100,000 2.18 
10 นางวลี เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการ 100,000 2.18 
11 นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการ 100,000 2.18 
12 นายนิสันต์ิ ประธานราษฎร์นิกร กรรมการ 100,000 2.18 
13 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 100,000 2.18 
14 พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช กรรมการบริหาร 100,000 2.18 
15 พลโท ดร.กมล สวสัดิโกศล กรรมการบริหาร 50,000 1.09 
16 นายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 50,000 1.09 
17 นางกลัยา หงษศ์รี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 25,000 0.54 
18 นายเจตบุตร ฉนัทากร ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 25,000 0.54 
19 นายนิพจน์ เขียวเลก็ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 25,000 0.54 
20 นาวาอากาศเอกไพฑูรย ์ตนัวิเชียร ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา 25,000 0.54 
21 วา่ท่ี ร.ต.ประวิทย ์ครุฑธายนืยง ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 
25,000 0.54 

22 นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ 25,000 0.54 
23 นายปิยบุตร ชูวงั ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย 25,000 0.54 
24 นายสุทธิพร จนัทวานิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 25,000 0.54 
25 นายศิริชยั กาหย ี ผูอ้าํนวยการฝ่ายงบประมาณ 25,000 0.54 
26 นายสุเทพ เอน็ดู ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 25,000 0.54 
27 นางสาวอโนชา ศศิประภา ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 25,000 0.54 
28 นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้าํนวยการโครงการนวนคร 

(นครราชสีมา) 
25,000 0.54 

29 นางสาวพรรณิภา ลิขิตวฒัน์ เลขานุการอาวุโส 25,000 0.54 

รวมกรรมการและผู้บริหาร 3,725,000 81.13 

 
ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 

เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณาการ
จ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการแต่ละท่าน เพื่อใหส้ามารถเทียบเคียงได้
กบัอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอ่ืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในโอกาสต่อๆ ไป ทุก
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ปี โดยบริษทัจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดทั้งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพื่อใหก้ารจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงบริษทัจะกาํหนดใหฝ่้ายการเงินรายงานการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตร
มาส 
 

9.4 การกาํกบัดูแลกจิการ  
 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้มีระบบการกาํกบัดูแลท่ีเป็นมาตรฐาน
และน่าเช่ือถือ โดยได้จัดทําแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีไวอ้ย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับ
โครงสร้าง องคก์ร หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัโดยมุ่งเนน้การกาํกบั
ดูแลในเร่ือง การบริหารความเส่ียง การดาํเนินงานอยา่งโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้เพ่ือให้กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานยดึถือปฏิบติัโดยมีสรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 
 
1. นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล  และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนโดยมีการกาํกบั
ดูแลและติดตามอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งกาํหนดนโยบายให้ปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ียงักาํหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงการ
ดาํเนินธุรกิจตลอดจนพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ  

2. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ 
รวมทั้งสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งโปร่งใส นอกจากน้ียงัจดัให้
มีการจัดทาํรายงานทางการเงินและรายงานประจําปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
รับรองทัว่ไป  ทั้งน้ี กรรมการสามารถติดต่อฝ่ายจดัการแต่ละคนไดโ้ดยตรงตามความเหมาะสม 

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
กาํกบัดูแลและวางระบบการบริหารจดัการโดยให้ความเคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

4. การประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินรอบบญัชี และ
อาจเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม 
รายละเอียด และความเห็นกรรมการชดัเจน ซ่ึงในการประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั 
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5. ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน์ 
คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้แข่งขนัได้ โดยมี
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คือ ดาํเนินธุรกิจให้มีความมัน่คงเพื่อประโยชน์ท่ีสมดุลและย ัง่ยืนของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง  
 

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม
และโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอย่างครบถว้น ทั้งน้ีกาํหนดให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการยงัส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบาํเพญ็
ประโยชน์ต่อสังคมโดยผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติเป็นตน้แบบท่ีดี นอกจากน้ียงัมุ่งใหพ้นกังานปฏิบติั
ตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรักษาไวซ่ึ้งความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 

8. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กาํหนดองคป์ระกอบของกรรมการใหมี้จาํนวนเหมาะสม ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ 
กรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารภายใน และกรรมการอิสระจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนคณะกรรมการ 

9. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
กาํหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยมีการกาํหนดอาํนาจ
หน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่างชัดเจน นอกจากน้ียงัให้มีการพิจารณาคดัเลือกฝ่ายจดัการดว้ย
ความโปร่งใสเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลกัษณะท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน โดยเปรียบเทียบกบั
อุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้และเปิดเผยค่าตอบแทนดงักล่าวไวใ้น
รายงานประจาํปี 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 คร้ัง โดยมีการกาํหนดวาระการประชุม
ล่วงหนา้ทั้งปี ซ่ึงกรรมการจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้นล่วงหนา้ก่อนการประชุม 7 วนั เพ่ือสามารถใช้
เวลาพิจารณาและแสดงความเห็นไดอ้ย่างรอบคอบ นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่าย
จัดการเขา้ร่วมประชุมเพื่อรายงานผล ให้ขอ้มูลและเสนอแนะขอ้คิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงสํานัก
เลขานุการจะจดัทาํร่างรายงานการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยเวน้ว่างมติไว ้ซ่ึงในวนั
ประชุมคณะกรรมการ สํานักเลขานุการจะจดบันทึกการประชุมและมติท่ีประชุม  โดยระบุถึง
ขอ้เสนอแนะและขอ้ท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลักษณ์อกัษร พร้อมกับบนัทึกเสียงการ
ประชุมไวเ้พื่อตรวจสอบภายหลงั และเม่ือจบการประชุมจะจดัทาํรายงานการประชุม และตรวจสอบ
มติท่ีประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ีจะใชเ้วลาจดัทาํรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์เป็นเวลา 1-2 วนั และ
ให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการคร้ังต่อไป  โดย
คณะกรรมการสามารถขอแกไ้ขรายงานการประชุมในคร้ังนั้นๆ ได ้หลงัจากนั้นฝ่ายจดัการจะจดัเก็บ
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รายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและ CD ซ่ึงกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้

 
 

รายช่ือกรรมการ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ปี 2551 3 ปี 2550 2 ปี 2549 1 

1. พลเอก อคัรเดช ศศิประภา 11 13 11 เมษายน 2544 
2. พลเอก ชยัณรงค ์หนุนภกัดี 11 12 11 มีนาคม 2544 
3. พลตาํรวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  10 12 12 กนัยายน 2545 
4. คุณพงศพ์นัธ์ุ  บุรณศิริ 11 13 12 มกราคม 2543 
5. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 11 13 10 มกราคม 2544 
6. คุณสุวลยั  จนัทวานิช 10 11 9 มิถุนายน 2514 
7. คุณหญิง ศุภนภา  อตัตะนนัทน ์ 10 11 10 มิถุนายน 2545 
8. พลเอก วรพนัธ์  วรศกัด์ิโยธิน 10 13 9 พฤศจิกายน 2545 
9. คุณลีนา  เจริญศรี 11 12 10 ธนัวาคม 2545 
10. คุณชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 11 8 8 พฤษภาคม 2548 
11. พลโท สีขรินทร์  สิงหพนัธ์ุ 11 12 11 พฤศจิกายน 2548 
12. คุณวรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 7 10 9 กุมภาพนัธ์ 2549 
13. พลเอก สมหมาย  วิชาวรณ์    10 12 7 กนัยายน  2545 
14.  คุณเสกสิทธ์ิ   เจริญเศรษฐศิลป์    10 12 - พฤศจิกายน 2550 

 

หมายเหตุ : 1 ในปี 2548 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน  12  คร้ัง 
 2  ในปี 2549 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน  13  คร้ัง 
 3 ในปี 2550 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน   11  คร้ัง  
  

12. คณะอนุกรรมการ 
กาํหนดให้มีคณะอนุกรรมการกาํกบัดูแลเฉพาะดา้นเพ่ือช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานตาม
ความจาํเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีต้อง
รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการภายในเวลาท่ีกาํหนด และมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
ส่งเสริมใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้งองคก์ร แต่คงไวซ่ึ้งความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน กําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในแล้วรายงาน
คณะกรรมการเป็นประจาํ 
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14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีเป็นรายงานประจาํปี
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฏหมายกาํหนด นอกจากน้ียงัทาํรายงานอธิบายรายงานทางการเงิน
ควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย อน่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินใหท้นัสมยัและ
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

15. ความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ 
กาํหนดใหฝ่้ายจดัการดูแล ติดต่อ ส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาแก่นกัลงทุน 
ส่ือมวลชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้มีการพบปะกบั
นกัวิเคราะห์เพื่อตอบขอ้สงสยัและซกัถามการดาํเนินงานอยา่งตรงไปตรงมา และโปร่งใส 
 
อน่ึง บริษทัไดจ้ดัส่งกรรมการท่ีสนใจเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร “ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษทัเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
กรรมการไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 7 ท่าน ท่ีไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรดงักล่าว
แลว้ 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 
1. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีตนเอง คู่สมรส และบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกส้ินเดือน 
2. บริษทัจะส่งหนังสือเวียนแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบว่าจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในใดๆ 

และไม่มีสิทธิขายหุน้โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน (ทั้งงบไตรมาสและงบประจาํปี)       
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือจนกว่าจะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแลว้ 

3. บริษทัจะช้ีแจงใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการจดัทาํและรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยต์่อคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมบทลงโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวเป็นเพียงการกาํหนดมาตรการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทันาํขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยบริษทัไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดหรือบทลงโทษเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 

9.6 บุคลากร  
  

ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) มีพนกังานทั้งหมด 185 คน (ฝ่ายบญัชีและการเงิน 20  
คน, ฝ่ายขายและการตลาด 7 คน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7 คน, ฝ่ายธุรการ 23 คน, ฝ่ายโยธา 19 คน, ฝ่ายบาํบดั
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นํ้าเสีย 19 คน, สาํนกัเลขานุการ 5 คน, ฝ่ายจดัซ้ือ 4 คน, ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 คน, ฝ่ายกฎหมาย 8 
คน, ฝ่ายงบประมาณ 1 คน, ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 2 คน, ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 3 คน, ฝ่ายกิจการพิเศษ 17 คน, 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 7 คน, ฝ่ายโรงผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 14 คน, ฝ่ายโรงผลิตไฟฟ้า
แห่งใหม่ 1 คน,  ฝ่ายกิจการศนูยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั 5 คน,  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 คน,  และโครงการ 
นวนคร นครราชสีมา 16 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2551 ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ  โบนสั และ
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เท่ากบั 88,104,526.00 บาท 
 

9.7 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
 
บริษทัฯ  มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรของ
บริษทัมีศกัยภาพในการปฏิบติังาน และมีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน  โดยจะมุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้
ในงาน  (Job   Knowledge)  ทกัษะ  (Skills)  ต่างๆ  รวมถึงทศันคติของการทาํงานในองคก์ร โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานภายในองคก์รโดยรวม เช่น ทกัษะดา้นการ
จดัการ ทกัษะดา้นแนวความคิด และทกัษะดา้นการปฏิบติัการ เป็นตน้ ทั้งน้ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั
จะเป็นผูก้าํหนดแผนและงบประมาณท่ีใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรของบริษทั ทั้ งหลักสูตรปกติ และ
หลกัสูตรพิเศษ โดยคาํนึงถึงความพร้อม, ความเหมาะสมตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ตาํแหน่งงานหรือความ
จาํเป็นของบริษทัฯ 
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10. การควบคุมภายใน  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2552 โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน เขา้ประชุมดว้ย คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแบบประเมินความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในบริษทัฯ ในการตอบแบบประเมินน้ี ไดมี้การซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัฝ่ายบริหาร และ
กรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นว่าบริษทัฯ มีวิธีการปฏิบติั ขั้นตอน และการควบคุมการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่, 
กรรมการ, ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อย่างเพียงพอและเท่ียงธรรม นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ คือ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชี บญัชีของบริษทัฯ ในการตรวจสอบ
และประเมินผลรายงานทางการทางบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2551 มิไดพ้บขอ้พร่องอยา่งมีนยัสาํคญัของบริษทัฯ เก่ียวกบั
ระบบการควบคุมภายในแต่อยา่งใด 

 
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 
บริษทัฯ ได้มีการจัดทาํโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการจัดแบ่งสายงาน และกาํหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน ตลอดจนการจดัทาํระเบียบในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในดา้นการเงิน, การจดัซ้ือ,
การบริหารงานทัว่ไปท่ีรัดกมุ, สามารถป้องกนัการทุจริตได ้และคาํนึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ของบริษทัฯ 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ กาํหนดใหแ้ต่ละสายงาน เป็นผูป้ระเมินปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ โดยหากพบความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทนัที 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการติดตามและบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติังาน เพื่อแจง้ให้กบัพนกังานทราบ 
และนาํไปปฏิบติัตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถทราบถึงความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทนัท่วงที 
 
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏบิัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ขั้นตอน และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารตามลาํดบัขั้นของกรรมการ และ
ผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบออกจากกนั หน้าท่ีการบนัทึกบญัชีเป็นของฝ่ายบญัชี
หนา้ท่ีจดัเก็บรายไดเ้ป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหน้าท่ีในการออกใบแจง้หน้ี และการจดัเก็บค่าบริการไวอ้ย่าง
ชดัเจน รวมถึงการติดตามหน้ีท่ีคา้งชาํระ การจดัเกบ็โฉนดท่ีดินและการปรับปรุงระบบขอ้มูลท่ีดิน ตลอดจนการกระทบ
ผลต่างของรายไดจ้ากการขายท่ีดิน และรายไดค่้าสาธารณูปโภคอย่างชดัเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีมาตรการ และ
ขั้นตอนในการปฏิบติัเก่ียวกับการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักล่าวอยา่งชดัเจน และสอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรัดกมุและชดัเจน 
 
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษทัฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการทราบ ก่อนการประชุมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั บริษทัฯ รายงานการประชุม
มีการบนัทึกความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา บริษทัฯ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึก
บญัชีและบัญชีต่างๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป 
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เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และไดล้งทุนพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัระบบบญัชี เพื่อใหฝ่้ายบญัชี
สามารถสรุปขอ้มูลและรายงานต่อผูบ้ริหารไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 
บริษทัฯ กาํหนดใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน และแจง้ถึง
สาเหตุท่ีทาํให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรืองบประมาณท่ีกาํหนดไว ้ใหท้ราบอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน 
 
ทั้งน้ี สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สังเกตจากการ
ตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสาระสาํคญัแต่อยา่งใด  
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11.  รายการระหว่างกนั  
 

11.1 รายการระหว่างกนั  
 

บริษทั นวนคร จาํกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนในปี 2550 และ ปี 2551 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

ลกัษณะรายการ คู่สัญญา ลกัษณะความสัมพันธ์ ขนาดรายการ (ล้านบาท) ความสมเหตุสมผล 

ปี 2551 ปี 2550  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. นวนคร พลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม * 

กลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา 
เป็นญาติของกลุ่มจนัทวา 

0.05 0.05 ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. นวนคร การแพทย ์** นิชซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั    

1.35 2.16 ราคาตลาด 

ค่ารักษาความปลอดภยั บจ. นวนคร อินเตอร์
เนชัน่แนล การ์ด *** 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.03 25.45 เป็นราคาตามสญัญาท่ีอา้งอิงกบั
ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. ซูมิโช โกลบอล  
โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 
*** 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.33 1.51 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 3.83 3.35  

 
หมายเหตุ : *  กลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.85 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  
  ** กลุ่มเทพหัสดิน ณ อยธุยา ถือหุ้นอยูร้่อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และมีตวัแทนเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามในบริษทัดงักล่าว 
  *** บริษทัถือหุ้นใน บริษทั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด จาํกดั และ บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั นวนคร ดิสตริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั) ในสดัส่วนร้อยละ 15.08 และ 10.78 ของทุนจดทะเบียนชาํระ
แลว้ตามลาํดบั โดยไม่มีผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทัถือหุ้นในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวแต่อยา่งใด 
สาํหรับรายช่ือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 
ทั้งน้ี บริษทัมียอดบญัชีคงเหลือท่ีเกิดจากรายการคา้และรายการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีปรากฏในงบ
การเงินประจาํปี 2551 ดงัน้ี 

 รายการ ลกัษณะรายการ คู่สัญญา ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ระบบสาธารณูปโภค 
บจ. นวนคร การแพทย ์ 0.12 
บจ. ซูมิโช โกลบอล โล
จิสติคส์ (ประเทศไทย) 
(เดิมช่ือ บจ.นวนคร ดิส 
ตริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ 

0.11 

รวม 0.23 
เจา้หน้ีการคา้ ค่าบริการรักษาความ

ปลอดภยั 
บจ. นวนครอินเตอร์
เนชัน่แนลการ์ด 

2.58 

รวม 2.58 
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11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั   
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2551 แลว้มีความเห็นว่า รายการช่วยเหลือทางการเงินว่าเป็น
รายการท่ีมีความสมเหตุสมผล มีการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และไม่ทาํใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์
แต่อย่างใด  นอกจากน้ี ในอนาคต หากบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํรายการระหว่างกนั คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํรายการอย่างรอบคอบ ใน
ราคาและเง่ือนไขท่ียติุธรรม โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งไม่มีส่วนในการตดัสินใจเขา้ทาํรายการและจะปฏิบติั
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

 
11.3 นโยบายและแนวทางการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต   
 

ท่ีผ่านมา บริษทัมีการเขา้ทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นไปตามการคา้
ปกติโดยรายการท่ีมีสาระสาํคญัเป็นรายการจดัซ้ือท่ีดินจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัเพื่อนาํมาพฒันาใน
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เน่ืองจาก ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพจะนาํมาพฒันาบริเวณรอบโครงการ
นั้นส่วนใหญ่เป็นของผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั ดงันั้น เม่ือบริษทัประสงคจ์ะขยายธุรกิจจึงมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งซ้ือท่ีดินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว   

 

อย่างไรก็ตามนโยบายในการจดัซ้ือท่ีดินนั้น  บริษทัมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นการถาวร ดงันั้นการดาํเนินการใน
เร่ืองดงักล่าวจะตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงจะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยงัไม่
มีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ แต่อยา่งใด  นอกจากน้ี จะตอ้งมีการกาํหนดราคาซ้ือ
ท่ีดินท่ียติุธรรมและมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญอิสระและ
กรรมการอิสระใหค้วามเห็นในเร่ืองดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือ
วนัท่ี 5 มกราคม 2547 ไดมี้มติใหบ้ริษทังดจ่ายค่านายหนา้หรือจ่ายค่าตอบแทนการเจรจาซ้ือขายท่ีดินแก่ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวไม่วา่ในกรณีใดๆ 

 

ในอนาคตบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ไม่มีนโยบายเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั แต่ในกรณีท่ีมีความ
จาํเป็นและเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดบริษทัจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอยา่งรอบคอบและเป็นไปใน
ราคาและเง่ือนไขท่ียติุธรรมซ่ึงจะไม่แตกต่างจากการเขา้ทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยบริษทัมีขั้นตอน
ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 
1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูดู้แลการเขา้ทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดย

เป็นผูดู้แลและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อบงัคบั กฎระเบียบ และประกาศท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทราบทนัทีท่ีอาจเกิดรายการ 

2. การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่านกระบวนการเสนอขออนุมติัตามลาํดบัขั้นการบงัคบับญัชา 
โดยตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของขอ้กาํหนดหรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. จดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญภายนอกให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและราคาท่ีเหมาะสม (ในกรณี
จาํเป็น) 

4. ผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดให้
พิจารณาเก่ียวกับ วิธีการดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนในการเสนอขออนุมติั และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง อีกทั้งตอ้งเปิดเผยขอ้มูล และใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทาํรายการใหถู้กตอ้งและครบถว้น เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาต่อไป 

5. ในขั้นตอนการพิจารณาการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเขา้ทาํรายการ จะไม่เขา้ร่วมพิจารณา และ/หรือ 
อนุมติัการเขา้ทาํรายการดว้ย 
ทั้ งน้ี กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการบริษัทไม่มีอาํนาจอนุมัติการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน        
และ/หรือ การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

6. ดาํเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบท่ีบงัคบัใชก่้อนเขา้ทาํรายการ 
7. เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีติดตามดูแลการเขา้ทาํรายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั 
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และดาํเนินการใหมี้การสุ่มสอบทานการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัวา่เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัไว ้รวมทั้งตอ้งเปิดเผยผลการ
สุ่มสอบทานดงักล่าวไวใ้นรายงานกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  
  

12.1 งบการเงนิ  
 

ก)    สรุปรายงานการสอบบัญชี 

• สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ผูส้อบบญัชีโดย นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ ์แห่งบริษทั 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข และเห็นว่า
งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2547 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ผูส้อบบญัชีโดย นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ ์แห่งบริษทั 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข และเห็นว่า  
งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2548 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ผูส้อบบญัชีโดย นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ แห่งบริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอย่างไม่มีเง่ือนไข และเห็นว่า  
งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2549 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ผูส้อบบญัชีโดย นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ แห่งบริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอย่างไม่มีเง่ือนไข และเห็นว่า  
งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2550 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผูส้อบบญัชีโดย นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ แห่งบริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข และเห็นว่า  
งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2551 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยนายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  ทะเบียนเลขท่ี 4068  หรือ นายไวโรจน์ จินดามณี
พิทกัษ ์ทะเบียนเลขท่ี 3565 หรือ นางสาวกลัยารัตน์ ชยัวรพงศา ทะเบียนเลขท่ี 3460 หรือ นายเอกสิทธ์ิ 
ชูธรรมสถิตย ์ทะเบียนเลขท่ี 4195  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2551 ซ่ึงบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดเ้สนอราคาในการสอบบญัชีในระดบัท่ียอมรับได ้และบริษทัมีความเช่ือมัน่ใน
มาตรฐานการบนัทึกบญัชีท่ีดี  
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ข) ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

รายการ 

งบการเงินของบริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) 

2551 2550 2549   2548   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบดุล                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.87 1.82 271.07 8.02 169.47 5.52 211.16 9.09 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 45.37 1.33 48.32 1.43 42.49 1.38 34.92 1.50 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พือ่ขาย 1,690.01 49.71 1,869.89 55.34 1,948.07 63.46 1,846.70 79.53 
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงินท่ีใชเ้พื่อการคํ้าประกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 155.13 5.05 0.00 0.00 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,848.92 54.38 2,239.23 66.27 2,354.48 71.65 2,158.92 92.97 
เงินลงทุนระยะยาว - ราคาทุน – สุทธิ 20.59 0.61 20.59 0.61 20.59 0.67 20.59 0.89 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 1,529.15 44.97 1,117.17 33.06 693.37 22.59 141.31 6.09 
สินทรัพยร์วม 3,400.06 100.00 3,378.90 100.00 3,069.65 100.00 2,322.09 100.00 

เงินเบิกเกินบญัชี 39.67 1.17 0.00 0.00 1.77 0.06 0.00 0.00 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 23.90 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เจา้หน้ีการคา้ 24.37 0.72 43.78 1.30 31.69 1.03 26.63 1.15 
เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าลูกคา้ 172.79 5.08 178.79 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16.00 0.47 127.93 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 

13.01 0.38 10.56 0.31 3.56 0.12 3.58 0.15 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 402.12 11.83 572.61 16.95 372.08 12.12 157.27 6.77 
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

25.43 0.75 20.83 0.62 6.20 0.20 4.04 0.17 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี 

910.02 26.76 744.18 22.02 843.63 21.48 497.93 21.44 

หน้ีสินรวม 1,337.56 39.34 1,337.63 39.59 1,221.91 39.81 659.24 28.39 

ทุนจดทะเบียน 1,452.59 42.72 1,452.59 42.99 1,452.59 47.32 1,452.59 62.56 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้                 
    - หุน้สามญั  1,126.82 33.14 1,126.82 33.35 968.39 31.55 968.39 41.70 
รวมทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 1,126.82 33.14 1,126.82 33.35 968.39 31.55 968.39 41.70 
เงินรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั* 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 0.70       0.00     0.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 283.56 8.34 283.56 8.39 283.56 9.24 283.56 12.21 
กาํไรสะสม 652.12 19.18 630.89 18.67 574.34 18.71 410.89 17.69 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,062.50 60.66 2,041.28 60.41 1,847.74 60.19 1,662.85 71.61 

งบกําไรขาดทุน                 
รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 186.00 25.26 643.36 56.03 652.17 59.51 420.58 49.10 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 490.37 66.61 479.42 41.76 417.47 38.09 421.93 49.26 

รายไดค่้าเช่า 16.24 2.21 14.00 1.22 9.35 0.85 6.83 0.80 
รายไดร้วม 736.23 100.00 1,148.15 100.00 1,095.99 100.00 856.57 100.00 
ตน้ทุนขายท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 44.36 6.03 163.64 14.25 166.48 15.19 72.11 8.42 
ตน้ทุนการให้บริการ 285.94 38.84 308.22 26.84 345.97 31.57 299.62 34.98 
กาํไรขั้นตน้ 362.30 49.21 664.93 57.91 566.54 51.69 477.61 55.76 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 199.22 27.06 206.98 18.03 230.59 21.04 162.33 18.95 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 51.11 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมค่าใชจ่้าย 597.48 81.15 695.53 60.58 758.20 69.18 547.70 63.94 
ดอกเบ้ียจ่าย 35.22 4.78 21.56 1.88 7.13 0.65 5.68 0.66 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 25.96 3.53 100.82 8.78 89.74 8.19 78.20 9.13 
กาํไรสุทธิ 77.56 10.53 330.24 28.76 240.91 21.98 224.98 26.27 
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งบกระแสเงินสด                 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 37.28   528.85   278.54   39.50   
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (229.60)   (253.81)   (564.03)   (111.60)   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (16.88)   (173.45)   243.80   (57.27)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (209.20)   101.60   (41.69)   (129.37)   

 

หมายเหตุ :  *    เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เป็นจาํนวน 21.45 ลา้นหน่วยเป็นจาํนวน
เงิน 21.45 ลา้นบาท และมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 462.75 ลา้นหน่วย 

  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รายไดค่้าเช่า และรายไดอ่ื้นๆ ในปี 2550 และ 2551ไดจ้ดัหมวดหมู่ใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้
เกิดข้ึนในปัจจุบนั 

  

ค) อัตราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญทีส่ะท้อนถงึฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในธุรกจิหลกัของบริษทั  

 

รายการ 
งบการเงินของบริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) 

2551 2550 2549 2548 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)           
   อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 4.60 3.91 6.33 13.73 
   อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.27 0.56 0.57 1.56 
   อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.08 2.22 1.05 0.27 
   อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 13.43 22.54 24.59 19.72 
   ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 27 16 15 18 
   อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.19 0.25 0.27 0.22 
   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 1895 1456 1,333 1,654 
   อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 9.70 12.50 17.58 7.54 
   ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 37 29 20 48 
   Cash Cycle (วนั) 1,885 1,444 1,327 1,624 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)           
   อตัรากาํไรขั้นตน้ % 52.31 58.49 52.51 56.23 
   อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน * % 18.46 38.39 30.47 36.45 
   อตัรากาํไรอื่น % 5.93 0.99 1.55 0.84 
   อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 29.16 121.19 84.72 12.76 
   อตัรากาํไรสุทธิ  % 10.53 28.76 21.98 26.27 
   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 1.82 16.98 13.72 14.26 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)           
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (เท่า) 2.29 10.24 8.94 10.19 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (เท่า) 12.87 44.73 67.40 210.47 
   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.21 0.36 0.41 0.39 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)           
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.65 0.66 0.66 0.4 
   อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (Cash Basis) (เท่า) 2.80 30.20 52.62 21.71 
   อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.09 0.75 0.5 0.23 
   อตัราการจ่ายเงินปันผล % 58.11 51.18 66.83 51.65 
เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น **           
   กาํไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.07 0.31 0.25 2.32 
   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  (บาท) 1.83 1.81 1.91 17.17 

 
 

หมายเหตุ :  *  กาํไรจากการดาํเนินงาน = ((รายไดจ้ากการขาย-ตน้ทุนขาย-ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - ดอกเบ้ียจ่าย)/รายไดจ้ากการขาย)*100 
**  ในปี 2549 ปรับลดดว้ยมูลค่าท่ีตราไวจ้าก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น ทาํให้มีจาํนวนหุ้นเท่ากบั968.39 ลา้นหุน้ 
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   
 

ก) ผลการดาํเนินงาน  
 

ภาพรวมของการดาํเนินงาน  
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  โดยมี
รายไดห้ลกัมาจาก 2 ส่วน คือ รายไดจ้ากการขายท่ีดิน และรายไดจ้ากการใหบ้ริการภายในโครงการ
ของบริษทั ในปี 2551 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายท่ีดินประมาณร้อยละ 25.26 ของรายไดร้วม  
และรายไดจ้ากการให้บริการประมาณร้อยละ 66.61 ของรายไดร้วม ซ่ึงรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็น
รายไดท่ี้แน่นอน มัน่คงและเติบโตข้ึนมาโดยตลอดตามปริมาณพื้นท่ีขาย จาํนวนผูป้ระกอบการ ลูกจา้ง 
และ     ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ บริษทัจึงมุ่งเนน้การสร้างรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการสาธารณูปโภค
มากข้ึน  โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงและปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในช่วงท่ีผา่นมา กล่าวคือ 
 

จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ และมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐบาล เช่น การลด
ภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมการโอนท่ีดิน และมาตรการสนับสนุนการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมทั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิด
การลงทุนและการบริโภคมากข้ึน และส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจขยายตวัอย่างต่อเน่ือง นกัลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศเกิดความมัน่ใจต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศและขยายการผลิตและการลงทุนเพิ่มข้ึน 
ประกอบกบับริษทัได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมจน
ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2000 ในดา้นการพฒันาท่ีดิน
และการใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมจากคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับรองระบบงาน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความน่าเช่ือถือในระบบการบริหารจดัการของ
บริษทัให้กบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน  ปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมา ส่งผลให้บริษทัสามารถสร้างผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุน้ไดต้ลอดมา  แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงมีความผนัผวนในเร่ือง
รายไดจ้ากการขายท่ีดิน ซ่ึงหากปีใดมียอดขายท่ีดินจาํนวนมากก็จะทาํใหปี้นั้นบริษทัมีกาํไรมาก  เพื่อ
ลดความผนัผวนของรายไดรั้บจากการขายท่ีดิน บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุนไปยงัโครงการ
นครราชสีมาเพ่ือเป็นช่องทางสร้างรายไดจ้ากการขายท่ีดินแห่งใหม่ อีกทั้งไดจ้ดัหาพนัธมิตรท่ีมีความ
ชํานาญและเครือข่ายในระดับนานาชาติเขา้มาเป็นตัวแทนจาํหน่ายให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน
ต่างประเทศ ซ่ึงจากมาตรการดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถรักษาระดบัรายไดจ้ากการขายท่ีดินใหมี้
เสถียรภาพมากยิง่ข้ึนในอนาคต สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็นดงัน้ี  
 
 

ในปี 2548 บริษทัมีรายไดร้วม 856.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2547 จาํนวน 285.13 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 49.90 เน่ืองจากบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินเพ่ิมข้ึน 238.20 ลา้นบาท หรือ
เพิม่ข้ึนร้อยละ 130.61 และบริษทัมีรายไดค้า่บริการเพ่ิมข้ึน 47.22 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.67 
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ในปี 2549 บริษทัมีรายไดร้วม 1,095.99 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2548 จาํนวน 239.42 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.95 เน่ืองจากบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินเพ่ิมข้ึน 231.59 ลา้นบาท หรือ
เพิม่ข้ึนร้อยละ 55.06 และบริษทัมีรายไดอ่ื้นๆเพิม่ข้ึน 13.89 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 86.36 
 
ในปี 2550 บริษทัมีรายไดร้วม 1,148.15 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2549 จาํนวน 1,095.99 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.76 เน่ืองจากบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 61.96 ลา้นบาท หรือ
เพิม่ข้ึนร้อยละ 14.84 และบริษทัมีรายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึน 4.65 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 49.71 
 
ในปี 2551 บริษทัมีรายไดร้วม 736.23 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2550 จาํนวน 411.93 หรือลดลงร้อยละ 
35.88 เน่ืองจากบริษทัมีรายได้จากการขายท่ีดินลดลง 457.36 ลา้นบาท จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ถดถอยและความแปรปรวนทางการเมืองในประเทศ ทาํให้ลูกคา้ท่ีบริษทัติดต่อไวไ้ด้ชะลอการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีดินเพื่อรอความชดัเจน  อย่างไรก็ตามบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 
10.94 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.29 และบริษทัมีรายไดค่้าเช่าเพ่ิมข้ึน 2.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 15.95 

 
รายไดจ้ากการขายและบริการ  
บริษทัมีรายไดห้ลกัจากโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 2 ส่วนคือ รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 
และรายไดค้่าบริการ  โดยในปี 2548 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดิน 420.58 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นการรับรู้รายไดต้ามงวดการชาํระเงินของการขายท่ีดินก่อนหน้าน้ีจาํนวน 157.02 ลา้นบาท  และ
รับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึน จาํนวน 263.57 ลา้นบาท ในปี 2549 บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 652.17 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายไดต้ามงวดการชาํระเงินของ
การขายท่ีดินก่อนหนา้น้ีจาํนวน 203.51 ลา้นบาท  และรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่
เพิ่มข้ึนอีก 13 สัญญา จาํนวน 448.65 ลา้นบาท ในปี 2550 มีรายไดจ้ากการขายท่ีดิน 643.36 ลา้นบาท 
เป็นการรับรู้รายไดต้ามงวดการชาํระเงินของการขายท่ีดินก่อนหนา้น้ีจาํนวน 233.50 ลา้นบาท  และ
รับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้สัญญาใหม่ 409.86 ลา้นบาท และในปี 2551 มีรายไดจ้ากการ
ขายท่ีดิน 186.00 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้ตามงวดการชําระเงินของการขายท่ีดินก่อนหน้าน้ี 
จาํนวน 97.80 ลา้นบาท และรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้สญัญาใหม่ 88.20 ลา้นบาท 
 
ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายท่ีดินของบริษทัมีอตัราขยายตวัท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัว่าปีใดบริษทัสามารถขาย
ท่ีดินแปลงใหญ่ไดแ้ละมีการรับชาํระเงินค่าท่ีดินในระหว่างปีท่ีขาย ก็จะทาํใหปี้นั้นบริษทัมีการรับรู้
รายไดจ้ากการขายท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน  โดยมีรายละเอียดรายไดจ้ากการขายท่ีดินในช่วงปี 2548 – 2551 
ดงัน้ี 
 

รายได้จากการ 2551 2550 2549 2548 

ขายที่ดนิ ล้านบาท เพิม่(ลด)% 2 ล้านบาท เพิม่(ลด)%  ล้านบาท เพิม่(ลด)%  ล้านบาท เพิม่(ลด)%  

รวม 186.00 (71.09%) 643.36 (1.35%) 652.17 55.06 420.58 130.61 
ลูกคา้รายใหญ่ 1 128.14 - 282.21 - 370.51 - 102.59 - 
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หมายเหตุ : 1 ปี 2548 รายไดจ้ากการขายท่ีดินให้แก่บริษทั ทอสเทม็ ไทย จาํกดั จาํนวนเงิน 102.59 ลา้นบาท 
   ปี 2549 รายไดจ้ากการขายท่ีดินให้แก่บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
   เงิน  215.38 ลา้นบาท และ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 155.13 ลา้นบาท   
   ปี 2550 รายไดจ้ากการขายท่ีดินให้แก่ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 152.99  
   ลา้นบาท  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 90.40 ลา้นบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 38.82 ลา้นบาท   
                               ปี 2551 รายไดจ้ากการขายท่ีดินให้แก่ บริษทั ซมัโบ ชินโด (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํนวนเงิน 97.80 ลา้น 
  บาท  และ บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั จาํนวนเงิน 30.34 ลา้นบาท   
 

ส่วนรายไดค่้าบริการของบริษทัทั้งหมดเป็นรายไดจ้ากค่าบริการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ไดแ้ก่ ค่านํ้ าประปา ค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการชุมชน และค่าเก็บส่ิงปฏิกูล เป็นตน้ ซ่ึงรายได้
ค่าบริการส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 69 เป็นรายไดจ้ากค่านํ้ าประปา  และอีกประมาณร้อยละ 16 เป็น
รายได้บริการบาํบดันํ้ าเสีย โดยในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา รายได้ค่าบริการของบริษทัมี
อตัราขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามการขยายตวัของโรงงานและประชากรภายในโครงการ โดยมี
รายละเอียดรายไดค่้าบริการในช่วงปี 2548-2551 ดงัน้ี 
 

 2551 2550 2549 2548 

 ล้านบาท เพิม่(ลด)% * ล้านบาท เพิม่(ลด)%* ล้านบาท เพิม่(ลด)% ล้านบาท เพิม่(ลด)% 

รายไดจ้ากการบริการ 490.37 2.29 479.42 14.84 417.47 (1.06) 421.93 13.22 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารได้กาํหนดแนวนโยบายท่ีจะเพิ่มรายได้จากการให้บริการภายในโครงการ 
นวนครให้สูงข้ึน โดยได้ปรับอตัราค่าบริการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน
ค่าบริการในปัจจุบัน อีกทั้ งเพิ่มรายได้ค่าบริการจากการให้เช่าสถานท่ีติดตั้ งสาธารณูปโภคกับ
ผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชนในชุมชน เช่น ค่าเช่าท่ีติดตั้งตูเ้อทีเอม็ ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ เสา
รับสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี รวมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรถบสัโดยสารรับส่งพนกังานท่ีเขา้ออก
ภายในโครงการ นอกจากน้ี บริษทัจะเพิ่มประ สิทธิภาพในการจดัเก็บขยะ (ไม่มีพิษ) ใหค้รอบคลุมกบั
ปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการใหม้ากยิง่ข้ึน 
 

รายไดค่้าเช่า  
ในปี 2550 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า 14.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2549  จาํนวน 4.65 ลา้นบาท หรือ
เพิม่ข้ึนร้อยละ 49.71 และในปี 2551 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า 16.24 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2550  จาํนวน 
2.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ  15.95 
 

รายไดอ่ื้น  
- สาํหรับ ปี 2548 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 7.23 ลา้นบาท ไดแ้ก่ รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 
- สาํหรับ ปี 2549 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 17.01 ลา้นบาท ไดแ้ก่ รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้  
- สาํหรับ ปี 2550 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 11.37 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ และรายไดเ้งินปันผลรับจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
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- สาํหรับ ปี 2551 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 43.63 ลา้นบาท ไดแ้ก่ รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น และรายไดจ้ากการคืนเงินประกนั เป็นตน้  
 

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
-  ต้นทุนขาย 
บริษทัมีตน้ทุนขายแยกตามแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัได ้2 ส่วนคือ ตน้ทุนขายท่ีดิน และตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ โดยในระหว่างปี 2548 ถึง 2551 บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนขายรวมต่อรายไดร้วมเท่ากบั
ร้อยละ  43.40, 46.76, 41.10 และ 44.87  ตามลาํดบั เป็นผลจากในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัมีรายได้
จากการขายท่ีดินท่ีมีส่วนต่างกาํไร (Margin) ต่างกนั นอกจากน้ีหากปีใดขายท่ีดินไดน้อ้ยกว่ารายได้
จากค่าบริการก็จะทาํใหปี้นั้นอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมสูงข้ึน ในทางกลบักนัหากขายท่ีดิน
ไดม้ากกวา่กจ็ะทาํใหอ้ตัราส่วนดงักล่าวตํ่า  
ในปี 2548 บริษทัมีตน้ทุนรวม 371.73 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายท่ีดิน 72.11 ลา้นบาท และตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ 299.62 ลา้นบาท โดยตน้ทุนค่าบริการสูงข้ึนจากปีก่อน 43.64 ลา้นบาท หรือสูงข้ึนร้อยละ 
17.05 เน่ืองจากตน้ทุนนํ้าประปาและนํ้ าบาดาลสูงข้ึน 24.77 ลา้นบาท ตน้ทุนค่ารักษาความปลอดภยั ค่า
เกบ็ส่ิงปฏิกลู และค่าบาํบดันํ้าเสียสูงข้ึนอีก 11.18 ลา้นบาท  

สาํหรับปี 2549 บริษทัมีตน้ทุนรวม 512.45 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายท่ีดิน 166.48 ลา้นบาท และตน้ทุน
การใหบ้ริการ 345.97 ลา้นบาท โดยตน้ทุนค่าบริการสูงข้ึนจากปีก่อน 46.35 ลา้นบาท หรือสูงข้ึนร้อย
ละ 15.47 เน่ืองจากตน้ทุนนํ้ าประปาและนํ้ าบาดาลสูงข้ึน 30.96 ลา้นบาท ตน้ทุนค่าไฟฟ้าสูงข้ึน 4.94 
ลา้นบาท และค่าบาํบดันํ้าเสียสูงข้ึนอีก 5.48 ลา้นบาท  

สาํหรับปี 2550 บริษทัมีตน้ทุนรวม 471.86 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายท่ีดิน 163.64 ลา้นบาท และตน้ทุน
การใหบ้ริการ 308.22 ลา้นบาท โดยตน้ทุนค่าบริการตํ่ากว่าปีก่อน 37.74 ลา้นบาท หรือตํ่ากว่าร้อยละ 
10.91 เน่ืองจากตน้ทุนนํ้าท่ีลดลงจากการท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดดาํเนินการผลิตนํ้าเพือ่อตุสาหกรรมเอง 
สาํหรับปี 2551 บริษทัมีตน้ทุนรวม 330.30 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายท่ีดิน 44.36 ลา้นบาท และตน้ทุน
การใหบ้ริการ 285.94 ลา้นบาท โดยตน้ทุนค่าบริการตํ่ากว่าปีก่อน 22.28 ลา้นบาท หรือตํ่ากว่าร้อยละ 
7.23 เน่ืองจากตน้ทุนนํ้าท่ีลดลงจากการท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดดาํเนินการผลิตนํ้าเพือ่อตุสาหกรรมเอง  

  
 

-  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2548 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 162.33 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 50.47 
ลา้นบาท หรือสูงข้ึนร้อยละ 17.70 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (ซ่ึงผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการขายท่ีดิน) สูงข้ึน 17.49 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมข้ึนอีก 19.22 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2549 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 230.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 
68.26 ลา้นบาท หรือสูงข้ึนร้อยละ 42.05 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายเพิ่มข้ึน 9.60 ลา้นบาท 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ซ่ึงผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการขายท่ีดิน) 
สูงข้ึน 5.71 ลา้นบาท ค่านายหนา้เพิ่มข้ึน 7.04 ลา้นบาท  นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน
เพิม่ข้ึนอีก 13.28 ลา้นบาท 
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สาํหรับปี 2550 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 206.98 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 
23.61 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.60 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายลดลง 11.98 ลา้นบาท 
และ ค่านายหนา้ลดลง 5.89 ลา้นบาท     
สาํหรับปี 2551 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 199.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 
7.76 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.75 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลดลง เฉพาะ (ซ่ึงผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการขายท่ีดิน)     

 

กาํไร 
-  กาํไรขัน้ต้น 
ในช่วง 2548-2551  บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้รวมเฉล่ียประมาณร้อยละ 54.87 ของยอดขาย แต่หาก
แยกอตัราส่วนของกาํไรขั้นตน้ตามแหล่งท่ีมาของรายไดบ้ริษทั คือ รายไดจ้ากการขายท่ีดิน  และ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครจะมีอตัราส่วนเฉล่ียประมาณร้อยละ 
77.01 และ 32.54 ของยอดขายตามลาํดับ โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงในช่วงท่ีผ่านมา
ดงัต่อไปน้ี 

                                                หน่วย : ร้อยละของยอดขาย 

อตัรากาํไรขั้นต้น เฉลีย่  2551  2550 2549 2548 
- จากการขายท่ีดิน 77.01 76.15 74.57 74.47 82.85 
- จากการใหบ้ริการและใหเ้ช่า 32.54 43.56 37.53 18.94 30.12 

รวม 54.87 52.24 58.49 52.50 56.23 
 

เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้  จะเห็นไดว้่าอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายท่ีดินมีสัดส่วนท่ีสูง  แต่จะ
มีความผนัผวนในแต่ละปี ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทับนัทึกตน้ทุนขายตามราคาท่ีดินท่ีซ้ือมา ซ่ึงท่ีดินแต่
ละแปลงมีตน้ทุนไม่เท่ากนั ดงันั้นอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้จากการขายท่ีดินท่ีเพ่ิม/ลดลงจะข้ึนอยู่กบั
ตน้ทุนท่ีดินแปลงท่ีขาย  เช่น ในปี 2551 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินส่วนใหญ่จากพื้นท่ีในเขต
โครงการเดิมคิดเป็นร้อยละ 70.23 ของรายไดข้ายท่ีดินรวม  ซ่ึงมีตน้ทุนขายท่ีตํ่ากว่าโครงการอ่ืนๆ 
ทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิปรับตวัเพิม่ข้ึนจากปี 2550 จากร้อยละ 74.57 เป็นร้อยละ 76.15 
สาํหรับอตัรากาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการในปี 2550 - 2551 จะมีแนวโนม้อตัราส่วนเฉล่ียทั้งปีเพิ่ม
ข้ึนมาโดยตลอดตามจาํนวนโรงงานและผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ภายในโครงการของบริษทั ในปี 2549 
บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการให้บริการและให้เช่าปรับตวัลดลงจากปี 2548 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 
30.12 เหลือร้อยละ 18.94  ในปี 2550 บริษทัฯไดท้าํการผลิตและส่งนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรมทาํใหต้น้ทุน
นํ้ าลดลงเป็นผลใหก้าํไรขนัตน้จากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าของปี 2550 และปี 2551 ปรับตวัสูงข้ึน  
อยา่งไรก็ตามปัจจุบนับริษทัก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการ  เน่ืองจากเลง็เห็นว่า
เป็นรายไดท่ี้มีความแน่นอน รวมทั้งพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและครอบคลุม
การบริการต่างๆ เพือ่สร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

-  กาํไรสุทธิ 
ในปี 2548-2551 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั   224.98, 240.91, 330.24 และ 77.56 ลา้นบาทตามลาํดบั  
ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํให้ธุรกิจของบริษทัสามารถสร้างกาํไรไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองมาจากโครงการเขต
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครไดจ้ดัตั้งมากว่า 30 ปี และท่ีดินท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการส่วนใหญ่
ไดมี้การจดัซ้ือมาตั้งแต่ช่วงแรกของการดาํเนินงานทาํให้บริษทัมีตน้ทุนท่ีดินตํ่า และในส่วนของ
รายไดจ้ากการบริการ บริษทัจะกาํหนดค่าบริการจากตน้ทุนของค่าบริการบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน
อตัราท่ีบริษทักาํหนดไวแ้ละจะปรับอตัราค่าบริการเม่ือตน้ทุนเพิ่มข้ึนทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรขั้นตน้จาก
การดาํเนินงานมาโดยตลอด อีกทั้งเงินลงทุนท่ีนาํมาใช้ในการพฒันาโครงการส่วนใหญ่เป็นเงิน
ลงทุนท่ีไดม้าจากกาํไรจากการดาํเนินงาน จึงทาํให้บริษทัมีภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินไม่มากนัก 
นอกจากน้ี บริษทัไดพ้ยายามปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและการบริหาร พฒันาระบบการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมความคล่องตวัในการให้บริการแก่ลูกคา้ไดท้ัว่ถึงและดี
ยิ่งข้ึน ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินงานและเพิ่มรายไดใ้ห้แก่บริษทัอีกทางหน่ึง แต่อย่างไรก็ตาม 
กาํไรสุทธิท่ีเกิดในแต่ละปีจะผนัผวนตามยอดขายท่ีดินโครงการของบริษทัเป็นหลกั  ดงันั้นหากปีใด
บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินสูงกจ็ะทาํใหปี้นั้นมีกาํไรสุทธิสูงข้ึนตามไปดว้ย   
ซ่ึงในปี 2551 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 77.56 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน252.68 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 76.51 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยและความแปรปรวนทางการเมือง
ของประเทศ ทาํใหลู้กคา้ท่ีบริษทัติดต่อไวไ้ดช้ะลอการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเพือ่รอความชดัเจน 

-  อัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2548-2550 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น เท่ากบัร้อยละ 14.26, 13.72 และ 16.98 
ตามลาํดบั จากการมียอดขายท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในช่วง 3-4 ปีท่ี
ผา่นมา ปรากฏว่าบริษทัมีอตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาโดยตลอด  คืออยูใ่นอตัราเฉล่ียไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 10  
แต่ในปี 2551   บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 10 คือเท่ากบัร้อยละ 1.82 ซ่ึง
สาเหตุหลกัท่ีทาํใหบ้ริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ลดลง เน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีดิน
ของบริษทัลดลง ในปี 2551 มียอดขายเพียงแค่ 186.00 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 
71.09  
 
 

ข) ฐานะการเงิน  
ส่วนประกอบของสินทรัพย ์
ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 3,378.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2549 จาํนวน 309.04 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.07  
และ ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 3,400.06 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2550 จาํนวน 21.16 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.63 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของสินทรัพยใ์น
รอบปี 2550 และปี 2551 ดงัน้ี  
 
-  สินทรัพย์หมนุเวียน 
ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 2,239.23 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2549 จาํนวน 
115.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.89 โดยเป็นการลดลงของต้นทุนการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 78.18 ลา้นบาท และเงินลงทุนชัว่คราวลดลง 155.13 ลา้นบาท 
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ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 1,848.92 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2550 จาํนวน 
390.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.43 โดยเป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
209.20 ลา้นบาท และตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่ขาย 179.88 ลา้นบาท  
 

-  เงินลงทุนระยะยาว 
ณ 31 ธนัวาคม 2548, 2549, 2550 และ 2551 บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัใดๆ เพิม่เติม 
 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 1,117.17 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน จาํนวน 423.80  ลา้นบาท ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนก่อสร้าง
โครงการผลิตนํ้าเพือ่อุตสาหกรรม และค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง  

 

 ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 1,529.15 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน จาํนวน 411.98  ลา้นบาท ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนก่อสร้าง
โครงการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม โครงการระบบบาํบัดนํ้ าเสีย และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สาธารณูปโภคส่วนกลาง  

 

คุณภาพของสินทรัพย ์
- ลกูหนีก้ารค้า  
ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ 48.32 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2549 จาํนวน 5.83 ลา้น
บาท การตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2550 เป็นการตั้งสาํรองหน้ีในส่วนของลูกหน้ีการคา้
ท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปีทั้งจาํนวน ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระตั้งแต่ 1-12 เดือนบางส่วน โดยบริษทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวด้งัน้ี คือ ตั้งสาํรอง 100% ในส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี ตั้งสาํรอง 75% ในส่วนของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหว่าง 6-12 เดือน 
ตั้งสาํรอง 50% ในส่วนของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหว่าง 3-6 เดือน และตั้งสาํรอง 10% ในส่วน
ของลกูหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหวา่ง 1-3 เดือน 
 
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ 45.37 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2550 จาํนวน 2.95 ลา้น
บาท การตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2551 เป็นการตั้งสาํรองหน้ีในส่วนของลูกหน้ีการคา้
ท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปีทั้งจาํนวน ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระตั้งแต่ 1-12 เดือนบางส่วน โดยบริษทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวด้งัน้ี คือ ตั้งสาํรอง 100% ในส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี ตั้งสาํรอง 75% ในส่วนของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหว่าง 6-12 เดือน 
ตั้งสาํรอง 50% ในส่วนของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหว่าง 3-6 เดือน และตั้งสาํรอง 10% ในส่วน
ของลกูหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหวา่ง 1-3 เดือน 
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- ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตน้ทุนการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติ และ
ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ เป็นจาํนวนเงิน 51.11 ลา้นบาท  

- เงินลงทุนระยะยาว 
ณ 31 ธนัวาคม 2550 และ 2551  บริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวรวมทั้งส้ิน 21.27 ลา้นบาท และไดต้ั้ง
สาํรองการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั บางกอกคลบั จาํกดั ไวบ้างส่วนแลว้จาํนวน 0.67 ลา้นบาท 
(จากเงินลงทุน 1.00 ลา้นบาท) ทาํใหมี้เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสุทธิ 20.59 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัเห็นว่า
การตั้งสํารองดงักล่าวเพียงพอแลว้กบัคุณภาพของเงินลงทุนในแต่ละบริษทัท่ีบริษทัเขา้ร่วมลงทุน 
ดงันั้น ในระหวา่งงวดบริษทัจึงไม่ไดมี้การตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพิ่มเติมอีก 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ 31 ธนัวาคม 2550 และ 2551 บริษทัไม่มีการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์แต่
อย่างใด เน่ืองจากปัจจุบนัไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีมีนัยสําคญัใดๆ ว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัจะมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหรือมูลคา่ยติุธรรมแต่อยา่งใด  
 

ค) สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
บริษทัมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดในระหวา่งปี 2548–2551 ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2551 2550 2549 2548 
กาํไรสุทธิ 77.56 330.24 240.91 224.99 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 37.28 528.85 278.54 39.50 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (229.60) (253.81) (564.03) (111.60) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (16.88) (173.45) 243.80 (57.27) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ (209.20) 101.60 (41.69) (129.37) 
 

ภาพรวมของกระแสเงินสดในช่วงท่ีผา่นมาของบริษทั ถึงแมว้่าบริษทัจะมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน
ติดต่อกนัมาหลายปี  แต่เน่ืองจากบริษทัไดมี้การพฒันาโครงการเพ่ือขายอยูต่ลอดเวลา เช่น การจดัซ้ือ
ท่ีดินโครงการพรีเม่ียมโซน และเงินลงทุนท่ีใช้ไปสําหรับการพฒันาพ้ืนท่ีโครงการดังกล่าว ทาํให้
ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบมาโดยตลอด  โดยในปี 2548 
บริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดิน และ ค่าพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์(นครราชสีมา) เป็นจาํนวนเงิน 183.38 
ลา้นบาท   ในปี 2549 บริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินเพิ่มเพ่ือจดัทาํโครงการPremium Zone ท่ีปทุมธานีเป็นจาํนวน
เงิน 297.06 ลา้นบาท และไดล้งทุนในโครงการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม เป็นจาํนวนเงิน 358.02 ลา้น
บาท  
เพือ่ใหส้ภาพคล่องของบริษทัฯดีข้ึน ในปี 2549 และ 2550  บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิจากการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ทาํให้ปัจจุบนับริษทัมีสภาพคล่องและมีเงินลงทุนเพียงพอท่ีจะนาํไปใช้ลงทุนใน
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โครงการของบริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ี    โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดในระหว่างปี 
2549 และ ปี 2550 ดงัน้ี   
 

สาํหรับปี 2550 บริษทัมีกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 528.85 ลา้นบาทมาจาก
กาํไรสุทธิ 330.24 ลา้นบาท ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ลดลง จาํนวน 107.37 ลา้น
บาท ในส่วนของกิจกรรมลงทุนบริษทัมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซ้ืออุปกรณ์ ตกแต่งสํานักงาน 
รถยนต ์และงานระหว่างก่อสร้าง รวม 421.95 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดจากเงินลงทุนครบกาํหนด
จาํนวน 155.13 ล้านบาท ทาํให้บริษทัมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 253.81 ลา้นบาท  
ในขณะท่ีบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 173.45 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินกูย้มื
เพิ่มข้ึน 28.49 ลา้นบาท เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 136.98 ลา้นบาท  แต่มีการจ่ายเงินปัน
ผลจาํนวน 273.68 ลา้นบาท ทาํให้ ณ วนัส้ินงวดบริษทัมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สุทธิเพิ่มข้ึนจาํนวน 101.60 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวดจาํนวน 169.47 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมี
กระแสเงินสดคงเหลือปลายงวด 271.07 ลา้นบาท 
 

สาํหรับปี 2551 บริษทัมีกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 37.28 ลา้นบาทมาจาก
กาํไรสุทธิ 77.56 ลา้นบาท ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน จาํนวน 39.04  ลา้น
บาท ในส่วนของกิจกรรมลงทุนบริษทัมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซ้ืออุปกรณ์ ตกแต่งสํานักงาน 
รถยนต ์และงานระหวา่งก่อสร้าง รวม 250.31 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการ
ลงทุน 229.60 ลา้นบาท  ในขณะท่ีบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 16.88 ลา้น
บาท ซ่ึงเกิดจากเงินกูย้ืมเพิ่มข้ึน 189.81 ลา้นบาท  แต่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืม 112.01 ลา้นบาท จ่าย
ดอกเบ้ีย 62.57 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 56.34 ลา้นบาท ทาํให ้ณ วนัส้ินงวดบริษทัมีกระแส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจาํนวน 209.20 ลา้นบาท แต่เม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวด
จาํนวน 271.07 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดคงเหลือปลายงวด 61.87 ลา้นบาท 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัลดลง
เป็น 6.58 และ 0.57 เท่าตามลาํดบั  บริษทัยงัคงมีฐานะการเงินทีดีและกระแสเงินสดท่ีเพียงพอท่ีจะใช้
ต่อไป 
ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัลดลง
เป็น 3.91 และ 0.56 เท่าตามลาํดบั  
 

ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัเพ่ิมข้ึน
เป็น 4.60 และลดลงเป็น 0.27 เท่าตามลาํดบั  
 

รายจ่ายลงทุน 
ปัจจุบนับริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรมเป็นหลกั รายจ่ายลงทุนในช่วงท่ีผ่าน
มาใชไ้ปในการพฒันาโครงการระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ และการจดัซ้ือท่ีดินเพิ่มเพื่อนาํมา
พฒันาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ท่ีจะดาํเนินการ 
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ในปี 2549 บริษทัไดล้งทุนซ้ือท่ีดินเพิ่มเพื่อนาํมาพฒันาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเดิม เป็น
จาํนวนเงิน 297.06 ลา้นบาท และบริษทัฯไดล้งทุนในโครงการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม เป็นจาํนวน
เงิน 357.38 ลา้นบาท  
 
ในปี 2550 บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการผลิตนํ้าเพือ่อุตสาหกรรม เป็นจาํนวนเงิน 363.06 ลา้นบาท  
 
ในปี 2551 บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนขยาย เป็นจาํนวนเงิน 197.00 ลา้นบาท 
และโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี  เป็นจาํนวนเงิน 54.05 ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายลงทุนในแต่ละโครงการว่าก่อนการตดัสินใจลงทุนไม่ว่าในโครงการใหม่ใดๆ 
บริษทัจะศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการว่ามีผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่  ทั้งทางดา้น
การเงิน  การตลาด  สังคม  และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และแม่นยาํมากยิง่ข้ึน โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชนท่ี์บริษทัจะไดรั้บสูงสุดเป็นท่ีตั้ง 
 

ง) แหล่งที่มาของเงินทุน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.66 เท่า เป็นผลจากบริษทัมี
การกู้ยืมเงินเพิ่มข้ึน เพื่อนํามาลงทุนในการซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเดิม และ
โครงการผลิตนํ้ าเพื่ออุสาหกรรม  และส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนจากการท่ีผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
และมีกาํไรสะสมเพิม่ข้ึน  
ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.66 เท่า  
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.65 เท่า บริษทัฯมีมาตรการ
รักษาอตัราส่วนน้ีใหเ้อยูท่ี่ประมาณ 0.6 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ในช่วงท่ีผ่านมาบริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีมีกาํไรมาโดยตลอด ทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
เพิ่มข้ึนตามผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีอย่างต่อเน่ือง โดย ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีส่วนของผูถื้อ
หุน้ 2,041.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2549 จาํนวน 193.54 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.47 เป็น
ผลมาจากผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 136.98 ลา้นบาท  และกาํไรสะสมระหว่างงวดเพิ่มข้ึน 330.24 
ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 273.68 ลา้นบาท 

 
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 2,062.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2550 จาํนวน 21.22 
ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.04 เป็นผลมาจากกาํไรสะสมระหว่างงวดเพิ่มข้ึน77.56 ลา้นบาท และ
จ่ายเงินปันผล 56.34 ลา้นบาท 
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หน้ีสิน 
ณ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,221.91 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2548 เป็นจาํนวนเงิน 562.67 
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มข้ึน 345.69 ลา้นบาท เพื่อนาํไปใชซ้ื้อท่ีดินเพ่ิมและ
พฒันาเขตอุตสาหกรรมโครงการเดิม และลงทุนในโครงการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม  และหน้ีสิน
หมุนเวียนอีก 223.78 ลา้นบาท  

 

ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,337.63 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 115.72 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 28.49 ลา้นบาท  และหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนอีก 40.73 
ลา้นบาท  
 

ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,337.56 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัส้ินปีก่อน โดยบริษทัมีเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น เพิ่มข้ึน 63.57 ลา้นบาท เบิกเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มข้ึน 53.91 ลา้น
บาท  ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 50.24 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 48.81 ลา้นบาท 

 

จ) ปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต  
ตน้ทุนท่ีดินโครงการใหม่ท่ีอาจเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 
บริษทัก่อตั้งเม่ือปี 2514 เพื่อดาํเนินธุรกิจเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยมีพื้นท่ีโครงการเร่ิมตน้ประมาณ 
5,000 ไร่ และไดท้ยอยจดัซ้ือท่ีดินบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการเพิ่มข้ึน 1,135 ไร่ ในปี 2549 บริษทัซ้ือ
ท่ีดินเพิ่ม 175 ไร่ รวมเป็นพื้นท่ี 6,310 ไร่ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีคงเหลือขายประมาณ 746 ไร่ ซ่ึงจากการท่ี
บริษทัทยอยซ้ือท่ีดินเพือ่นาํมาพฒันาดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีดินเพื่อขายแต่ละแห่งไม่เท่ากนัโดย
ท่ีดินท่ีซ้ือมาก่อน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเร่ิมโครงการ) ส่วนใหญ่มกัจะมีตน้ทุนตํ่ากว่าท่ีดินท่ีซ้ือมา
ภายหลงั และเม่ือบริษทัขายท่ีดินท่ีซ้ือมาก่อนกจ็ะไดรั้บกาํไรสูงกวา่การขายท่ีดินท่ีซ้ือมาภายหลงั ดงันั้น 
ในอนาคตเม่ือบริษทัขายท่ีดินท่ีซ้ือมาตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการหมดก็จะทาํให้บริษทัมีกาํไรจากการขาย
ท่ีดินลดลง อนัเน่ืองมาจากตน้ทุนท่ีซ้ือใหม่สูงกว่าตน้ทุนเดิมมาก  นอกจากน้ี ในปี 2545 บริษทัไดซ้ื้อ
ท่ีดินท่ีอาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา อีกจาํนวน 1,175 ไร่ และในระหว่างปี 2546 ถึง ณ 31 
ธนัวาคม 2548 บริษทัไดซ้ื้อเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 728 ไร่ รวมพ้ืนท่ีทั้งส้ินประมาณ 1,903 ไร่ เพื่อพฒันา
เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)  
โดยมีรายละเอียดประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุนขายท่ีดิน ณ ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียด โครงการเดมิ 

โครงการใหม่  

รวม 

เขตปลอดอากร /
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

เขตพรีเมี่ยม
โซน  

นครราชสีมา 

พ้ืนท่ีขายคงเหลือ (ไร่)  430 29 250  1,183 1,997 

ราคาขายเฉล่ียต่อไร่ 4.75 3.65 4.75  1.8 2.95 

รวมประมาณการมูลค่าขาย 2,389 153  1,188 2,164 5,894 

ตน้ทุนท่ีดินปัจจุบนั           

- มูลค่า 140 111 655  955 1,861 

- ร้อยละ 5.86 72.55  55.14 44.13 31.57 
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อน่ึง ในการจดัซ้ือท่ีดินแปลงใหม่เพื่อขยายการลงทุนในแต่ละคร้ัง บริษทัจะมีการศึกษาความเป็นไดใ้น
การลงทุนก่อนจดัซ้ือท่ีดิน โดยปัจจยัหลกัท่ีบริษทัใชใ้นการพิจารณา คือ ราคาท่ีดินท่ีจดัซ้ือมาเป็นสาํคญั
โดยตอ้งมีราคาจาํหน่ายท่ีสามารถแข่งขนัได ้รวมทั้งผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนตอ้งอยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือว่าถึงแมใ้นอนาคตบริษทัอาจจะมีอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายท่ีดิน
ลดลง แต่คงจะลดลงอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดแ้ละเพียงพอท่ีจะสร้างผลกาํไรและ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอต่อไป 

 

แผนผงัท่ีดินของโครงการ 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย 
ซ่ึงไดก่้อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัมีการขยายตวัของโครงการอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งในอดีต
บริษทัไดข้ายท่ีดินในเขตอุตสาหกรรมบางส่วนให้แก่นักลงทุนทัว่ไปท่ีได้นาํท่ีดินไปพฒันาเป็นเขต
พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั ส่งผลต่อการจดัวางผงัเมืองของโครงการในปัจจุบนัท่ีไม่มีระเบียบมากนกั  
และอาจส่งผลใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการขายท่ีดินในโครงการบางแปลงให้แก่นกัลงทุนได ้ อยา่งไรก็ตาม  
ปัจจุบนับริษทัไดมี้การจดัวางแผนผงัแม่บทของโครงการท่ีชดัเจน และในการขายท่ีดินใหก้บันกัลงทุน
บริษทัจะพิจารณาถึงการนาํท่ีดินไปใชป้ระโยชนใ์หต้รงกบัเขตท่ีตั้งท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนผงัแม่บทของ
บริษทั 
 
พ้ืนท่ีโครงการอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่พื้นท่ีขา้งเคียง 
สถานท่ีตั้ งของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเดิมเป็นท่ีลุ่มและมีพื้นท่ีอยู่ในระดบัท่ีตํ่า  
บริษทัจึงตอ้งก่อสร้างแนวเข่ือนบริเวณรอบโครงการและระบบระบายนํ้ าภายในโครงการเพื่อรองรับ
และป้องกนัการเกิดนํ้ าท่วม    รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัมีการจดัซ้ือท่ีดินแห่งใหม่เพื่อนาํมาพฒันากต็อ้งมี
การสร้างแนวเข่ือนใหม่และวางระบบระบายนํ้ าเพิ่มเติม  ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดิน
และค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาแนวเข่ือนและระบบระบายนํ้าของโครงการสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งขนัท่ีมีท่ีตั้งโครงการอยูใ่นท่ีสูงหรือท่ีดอนซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดงักล่าว ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้
ตน้ทุนในการพฒันาโครงการของบริษทัเพิ่มสูงข้ึน  แต่อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบนับริษทัไดก่้อสร้างแนว
เข่ือนและระบบระบบบายนํ้ าภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้  จึงมีเพียงค่าใชจ่้ายในส่วนของการบาํรุงรักษา
และค่าใชจ่้ายเฉพาะส่วนท่ีตอ้งสร้างเพิ่มเติมตามบริเวณพื้นท่ีดินท่ีซ้ือเพิ่มข้ึนเท่านั้น  โดยในช่วงท่ีผา่น
มา ในแต่ละปีบริษทัจะมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาแนวเข่ือนและระบบระบายนํ้าประมาณ 1 -2 ลา้น
บาทคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 - 3 ของค่าใชจ่้ายรวม ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้าย
โดยรวมของบริษทั  บริษทัจึงเช่ือวา่ปัจจยัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 
ท่ีดินเพือ่ขายไม่ติดท่ีดินของโครงการ 
การจัดซ้ือรวบรวมท่ีดินของบริษทัในอดีตใช้วิธีให้บุคคลทัว่ไปเป็นผูร้วบรวมท่ีดินแลว้ขายต่อให้
บริษทั เพื่อป้องกนัการซ้ือท่ีดินราคาสูงเน่ืองจาก หากผูข้ายทราบว่าผูซ้ื้อเป็นบริษทัก็มกัจะข้ึนราคา
เพราะเขา้ใจว่ามีกาํลงัซ้ือมากกว่าบุคคลธรรมดา นอกจากน้ีท่ีผ่านมาบริษทัจดัซ้ือท่ีดินโดยทะยอย
รวบรวมเก็บท่ีดินมิได้ซ้ือเป็นแปลงใหญ่ๆ ซ่ึงในการรวบรวมท่ีดินเม่ือปี 2530 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดิน 
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จาํนวน 1 แปลง ขนาด 22-2-16 ไร่ มูลค่าประมาณ 4.20 ลา้นบาท ท่ีมีสภาพติดคลองไม่มีถนนใหร้ถเขา้
ออกและห่างจากโครงการของบริษทัประมาณ 390 เมตร โดยในขณะนั้นบริษทัคาดว่าจะสามารถ
รวบรวมท่ีดินบริเวณดังกล่าวให้เป็นผืนเดียวกนัและติดโครงการของบริษทัได้ แต่ต่อมาบริษทัไม่
สามารถรวบรวมท่ีดินใหเ้ป็นผืนเดียวกนัไดจึ้งทาํใหท่ี้ดินแปลงดงักล่าวไม่ติดโครงการเดิม ซ่ึงในระยะ
ต่อไปบริษทัจะพิจารณาซ้ือท่ีดินต่อจากโครงการเดิมเพื่อเช่ือมกบัท่ีดินดงักล่าวเพ่ือพฒันาขายต่อไป  
ในขณะเดียวกนับริษทัจะพยายามขายท่ีดินแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้นใจเพื่อลดขอ้จาํกดัในการพฒันา
ท่ีดิน   

 

ความคืบหนา้ของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ไดรั้บการอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีตั้งโรงงานภายในโครงการจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ในฐานะผูป้ระกอบการบนพ้ืนท่ีเขต 3 ทุกประการ   ในปี 2552  บริษทักาํลงัเตรียมพ้ืนท่ี
ระบบสาธารณูปโภคในเฟส 2  บนพื้นท่ีเกือบ  610 ไร่  เพื่อขยายเฟส  ตามแผนการพฒันาของบริษทั  

 
12.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ปี 2551) 
 ก)    ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
     บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีในรอบปีท่ีผา่นมาใหแ้ก่ 
     ผูส้อบบญัชี           - ไม่มี – 
        สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั                                  2,200,000 บาท   

ข)    ค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงเป็นค่าดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าแปลงบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นตน้ 
     บริษทัจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนในรอบปีท่ีผา่นมาใหแ้ก่ 
     ผูส้อบบญัชี           - ไม่มี – 
        สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั                                 189,662.45 บาท 
    



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  84 

13. ข้อมูลอืน่ที่เกีย่วข้อง  
 

โครงการที่อยู่ระหว่างดาํเนินการในการลงทุน 
 

 13.1 โครงการพฒันาพืน้ที่เพือ่การพาณชิย์และที่อยู่อาศัย สําหรับขายหรือให้เช่า 
โครงการ  “เดอะ นวไพรเวซ่ี” 
ลกัษณะโครงการ 

โครงการ “เดอะ นวไพรเวซ่ี” เป็นโครงการลงทุนพฒันาท่ีดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
เพือ่การพาณิชยกรรมในรูปแบบศนูยก์ารคา้อนัทนัสมยัและอาคารท่ีพกัอาศยัเพื่อเช่าและขายมีพื้นท่ีประมาณ 49 ไร่ 
ตั้งอยูบ่นถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีประชากรอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีสุด 
ลกัษณะของโครงการฯ แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 โซน ดงัน้ี 

 
1. โซนพาณิชยกรรม มีพืน้ที่ประมาณ 12.5 ไร่ ประกอบด้วย 
อาคารศูนย์การค้า  เป็นอาคาร 3 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร มีพื้นท่ีประมาณ 5,500 ตารางเมตร 

 ชั้นท่ี 1  เป็นพื้นท่ีสาํหรับจาํหน่ายสินคา้และบริการประกอบดว้ย ซุปเปอร์มาร์เกต็  ธนาคาร  ร้านจาํหน่าย
เส้ือผา้  ลานกิจกรรมและกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม  เช่น เอไอเอส  ดีแทค  เป็นตน้  
 ชั้นท่ี 2  จดัเป็นศนูยอ์าหารและร้านอาหารชั้นนาํ ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยเนน้ทั้งในดา้นรสชาติ 
ความหลากหลาย ถูกสุขอนามยั ในราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงสถานท่ีท่ีกวา้งขวางเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 ชั้นท่ี 3   เป็นศูนยส์ันทนาการสาํหรับผูท่ี้อาศยัอยูใ่นโครงการ “เดอะ นวไพรเวซ่ี” ประกอบไปดว้ยหอ้ง
ประชุม หอ้งสมัมนา และจดัเล้ียง ซ่ึงสามารถรองรับไดถึ้ง 500-700 ท่ีนัง่ 
 
 อาคารศูนย์พาณชิยกรรม ลกัษณะเป็นอาคารชั้นเดียวจาํนวน 2  อาคาร มีพื้นท่ีอาคารละ 1,400  ตารางเมตร 
สามารถรองรับร้านจาํหน่ายสินคา้เพื่อจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ไดถึ้ง 218 ยนิูต ไดแ้ก่ ร้านอาหารชั้นนาํ ร้าน
ของฝากมีช่ือ และเส้ือผา้แฟชัน่นาํสมยั เป็นตน้  

บริษทัฯ คาดหวงัใหโ้ซนพาณิช กรรมสามารถรองรับการบริการใหแ้ก่ชุมชนและผูพ้กัอาศยัในบริเวณพื้นท่ี
ใกลเ้คียง อีกทั้งจะเป็นจุดดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาพกัอาศยัภายในโครงการฯ ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยความสะดวกสบายในการ
ซ้ือหาสินคา้และใชบ้ริการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํวนั 

 
2. โซนทีพ่กัอาศัย มีพืน้ที่ประมาณ 36.5 ไร่  
อาคารทีพ่กัอาศัย ( คอนโดมเินียม )  ประกอบดว้ยอาคารพกัอาศยัสูง 8 ชั้นจาํนวน 48 อาคาร อาคารละ 87  

ยนิูต รวมทั้งส้ิน 4,176  ยนิูต หอ้งพกัจะมีขนาดพื้นท่ี 31 ตารางเมตร  ซ่ึงกวา้งขวางสะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีขนาดใหญ่
กวา่หอ้งพกัของโครงการอ่ืน ๆ โดยแต่ละยนิูตจะออกแบบใหมี้การจดัแบ่งพื้นท่ีอยา่งเป็นสดัส่วน ลงตวัตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ส่วนของหอ้งนอน ส่วนพกัผอ่น ส่วนรับประทานอาหาร ครัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี
บิวทอิ์นครบชุด ระเบียง และหอ้งนํ้ าท่ีแยกส่วนเปียกและส่วนแหง้        โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ  จะเป็น
พนกังานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง  
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นอกจากน้ี “เดอะ นวไพรเวซ่ี” ยงัมอบความสะดวกสบายใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัของโครงการไวเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั 
ดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะอนัร่มร่ืน สนามแบดมินตนั พื้นท่ีสาํหรับจอดรถยนตแ์ละ
จกัรยานยนตท่ี์กวา้งขวางและปลอดภยั รถชตัเตอร์บสั สาํหรับรับ – ส่ง ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พร้อม
ทั้งระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากลอยา่งครบครัน และระบบรักษาความปลอดภยัโดยเจา้หนา้ท่ี กลอ้งวงจรปิด
บริเวณทางเดินทุกชั้น ควบคู่กบัระบบคียก์าร์ดสาํหรับการเขา้ – ออกอาคารพกัอาศยั    “เดอะ นวไพรเวซ่ี” ดาํเนินการ
ก่อสร้างตามมาตรฐานและขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ (EIA) ท่ีกาํหนดใหมี้การเวน้ระยะห่างระหวา่งตวัอาคาร มีถนนหลกัในโครงการกวา้ง 16 เมตร ถนนรอบ
อาคารกวา้ง  12 เมตร มีระบบป้องกนัอคัคีภยั ถงัดบัเพลิง และติดตั้งบนัไดหนีไฟท่ีมัน่คงแขง็แรงในจุดท่ีถกูตอ้ง
เหมาะสม  ดงันั้นนอกเหนือจากความสะดวกสบายท่ีจะพบไดใ้น “เดอะ นวไพรเวซ่ี” แลว้ สมาชิกของโครงการจึง
มัน่ใจไดใ้นความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น 
 

โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี แบ่งการพฒันาโครงการ ออกเป็น 4 เฟส ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้
ปีที ่1 เฟส 1  ประกอบดว้ย อาคารศนูยก์ารคา้ 1 อาคาร อาคารศนูยพ์าณิชยกรรม 2 อาคาร และอาคารท่ีพกั      อาศยัเพื่อ
ขาย 5 อาคาร เพื่อเช่า 5 อาคาร รวมเป็น 10 อาคาร 
ปีที ่2 เฟส 2  ประกอบดว้ย อาคารท่ีพกัอาศยัเพ่ือขาย 10 อาคาร เพื่อเช่า 6 อาคาร รวมเป็น 16 อาคาร 
ปีที ่3 เฟส 3  ประกอบดว้ย อาคารท่ีพกัอาศยัเพ่ือเช่า 10 อาคาร  
ปีที ่4 เฟส 4  ประกอบดว้ยอาคารท่ีพกัอาศยัเพื่อขาย 1 อาคาร อาคารท่ีพกัอาศยัเพ่ือเช่า 11 อาคาร รวมเป็น 12 อาคาร 
 

 โดยคาดวา่โครงการฯจะแลว้เสร็จในเฟสท่ี 1 โซนพาณิชยกรรมใน เดือนพฤษภาคม 2552 เร่ิมเปิดดาํเนินการได้
เดือน มิถุนายน 2552 และโซนท่ีพกัอาศยัจะแลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2553 
 

การลงทุน 
 การลงทุนมีความไดเ้ปรียบของตน้ทุนท่ีดินท่ีตํ่า เพราะเป็นท่ีดินของบริษทัอีกทั้งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความประหยดัจากขนาด  ดา้นการก่อสร้างและการดาํเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการรายใหม่ 
 

ความสัมพนัธ์กบัโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
 บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมมีการติดต่อกบัลกูคา้สมํ่าเสมอทาํใหเ้ป็นช่องทางท่ีจะ
เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้โรงงานท่ีตอ้งการจะจดัหาสวสัดิการดา้นท่ีพกัอาศยัใหแ้ก่พนกังานได ้ 
 

กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการฯ 
1. บุคคลท่ีอาศยัและทาํงานในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ซ่ึงขณะน้ีมีอยูอ่ยา่งนอ้ย 200,000 คน 
2. ผูพ้กัอาศยัในโครงการ “เดอะ นวไพรเวซ่ี” เม่ือโครงการแลว้เสร็จโดยคาดว่าจะมีประชากรในส่วนของอาคาร

พกัอาศยั ( คอนโดมิเนียม ) ประมาณ 12,528 คน 
3. ธุรกิจบริการและร้านอาหารในอาคารศนูยก์ารคา้ 3 ชั้น จาํนวน  36 ร้าน 
4. ซุปเปอร์มาร์เกต็  1  แห่ง  
5. ศนูยอ์าหาร 1 แห่ง  
6. อาคารศนูยพ์าณิชยกรรมเพ่ือสินคา้อปุโภคบริโภค 272 บูธ 
7. โรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 177 แห่ง 
8. อ่ืนๆ เช่น บุคคลท่ีพกัอาศยัหรือทาํงานบริเวณโดยรอบนอกเขตส่งเสริมอุตลาหกรรมนวนคร 
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 ครบวงจร  
 รูปแบบของโครงการเป็นการผสมผสานระหวา่งท่ีพกัอาศยัและศูนยก์ารคา้ภายในพื้นท่ีเดียวกนัประกอบกบัมี
ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไวบ้ริการอยา่งครบครัน เช่น สโมสร ลานจอดรถ สวนสาธารณะ 
ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้  ซ่ึงสร้างความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายในสงัคมท่ีมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัในการอยูอ่าศยั ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการบริหารโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร จนเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมครบวงจรสมบูรณ์แบบท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงในประเทศ
ไทย  
 
13.2   โครงการพฒันาพืน้ที ่Premium Zone 
  บริษทัมีโครงการพฒันาท่ีดิน ดา้นทางทิศเหนือของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร (ปทุมธานี) 

เพือ่รองรับอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมประมาณ 315 ไร่ เพื่อรองรับอตุสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอ่ม แต่เน่ืองจากปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า ราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนทาํให้
ภาคอุตสาหกรรมโรงงานปิดกิจการ เกิดการเลิกจา้งในอตัราท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปลายปี 2551 
จนถึงไตรมาสแรกของปี 2552 ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งปรับแผนการลงทุนในพ้ืนท่ีโครงการ Premium Zone 
โดยจะทาํการศึกษาความเหมาะสมในการใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดการลงทุนท่ีสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทัฯในอนาคต  

 
 13.3   โครงการขยายความสามารถของโรงงานบําบัดนํา้เสีย (ปทุมธานี) 

บริษทัมีนโยบายในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยไดว้างแผนในการพฒันาขีดความสามารถในการ
บาํบดันํ้ าเสียมากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือรองรับการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร  ปทุมธานี โดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้
นํ้ าท้ิงมีคุณภาพท่ีดีและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงจะเป็นการช่วยดูแล
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน   
 
ในเดือนตุลาคม 2550 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาว่าจ้างให้บริษทัผูรั้บเหมา ได้แก่ บริษทั ส. นภา จาํกัด เป็น
ผูรั้บเหมาในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางนวนคร (ส่วนขยาย) มีระยะเวลาของ
โครงการรวม 17 เดือน โดยได้มีการออกแบบระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางนวนคร (ส่วนขยาย) เป็นระบบ 
Activated Sludge แบบ Oxidation Ditch ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยจะมีการใชง้านควบคู่
กบัระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางนวนครส่วนเดิม ในระยะแรก จะมีการออกแบบระบบบาํบดันํ้ าเสียให้มีขีด
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียเพ่ิมข้ึนจากเดิม 26,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ในระยะท่ีสอง ต่อไป ซ่ึงเม่ือ
ระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางนวนคร (ส่วนขยาย) ก่อสร้างแลว้เสร็จจะสามารถรองรับปริมาณนํ้ าเสียท่ีเพิ่มข้ึน
จากการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

 
 

ความคบืหน้าในการดาํเนินโครงการ 
ในปี 2551 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียกลางนวนคร (ส่วนขยาย) โดยเป็นการก่อสร้าง
ในระยะท่ี 1 ซ่ึงเป็นการก่อสร้างและปรับปรุงระบบบาํบดันํ้ าเสีย เพื่อใหส้ามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียรวม
ได้ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ปัจจุบนัมีความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ คิดเป็น 88.90 % ยงัคง
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เหลืองานก่อสร้างท่ีอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ คิดเป็น 11.10 % แบ่งเป็นงานโยธา ไดแ้ก่ งานก่อสร้างโรงคลุม
ตูค้วบคุมไฟฟ้าและงานปรับพื้นท่ี คิดเป็น 0.79 % งานระบบสุขาภิบาล ไดแ้ก่ งานติดตั้งและทดสอบท่อ
พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองจกัรทั้งระบบ คิดเป็น 7.06 % งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คิดเป็น 2.07 % และงาน 
Startup and Commissioning คิดเป็น 0.55 % โดยทั้งน้ีมีกาํหนดแลว้เสร็จพร้อมเดินระบบบาํบดัจนไดน้ํ้ าท้ิง
ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในเดือน มีนาคม 2552 
 

13.4  โครงการพฒันาพืน้ทีเ่ฟส 2  เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมา 
โดยในตน้ปี 2551  บริษทัฯไดมี้นโยบายก่อสร้างอาคารสโมสรเพ่ือไวร้องรับกลุ่มลูกคา้  หน่วยงานราชการ  
ตลอดจนผูท่ี้เขา้เยีย่มชมโครงการ  และเป็นศูนยร์วมดา้นธุรกิจ  ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
นวนคร  นครราชสีมา 
 

ในปี 2552  บริษทัไดเ้ตรียมแผนพฒันาระบบสาธารณูปโภคในเฟส 2  บนพ้ืนท่ีเกือบ  610 ไร่  โดยพฒันา
พื้นท่ีขายอีก  458 ไร่  และขุดอ่างเก็บนํ้ าพื้นท่ี 42 ไร่  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อลูกคา้หรือผูป้ระกอบการท่ี
สนใจในโครงการ  โดยคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี 
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 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้
ขอรับรองวา่ 
1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้ 
2. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งของบริษทัอย่างถูกต้องครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

3. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 17  มีนาคม 2552 ต่อผูส้อบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให้ นายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของนายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง   
ของขอ้มูลไว ้

บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารและผูอํ้านวยการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

1. พลเอกชยัณรงค ์หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร  
   

2. พลตาํรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี รองประธานกรรมการบริหาร  
   

3. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช กรรมการบริหาร  
   

4. พลโทพรเทพ    เทพยสุวรรณ กรรมการบริหาร  
  

5. พลโทศกัดา    ปลอดมีชยั 
   

กรรมการบริหาร 
   

   

6. คุณหฏัฐจิต   หนุนภกัดี กรรมการบริหาร 
 
 
 
 

  

7. คุณนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 
   

กรรมการบริหาร 
   

 

   
8. คุณกลัยา  หงษศ์รี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 

(ประทบัตราบริษทั) 
ผู้รับมอบอาํนาจ 

   

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

คุณเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 2 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ
บริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ    หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของนายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทั 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
1.  พลเอกอคัรเดช ศศิประภา 

 
ประธานกรรมการ 

 

   
2.  พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี กรรมการ  
   
3. พลตาํรวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  กรรมการ  
   
4. คุณพงศพ์นัธ์ุ  บุรณศิริ  กรรมการ  

   
5. คุณนิพฐิ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการ  
   
6. คุณสุวลยั จนัทวานิช กรรมการ  
   
7. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระ  
   
8. พลเอกวรพนัธ์  วรศกัด์ิโยธิน กรรมการ  
   
9. คุณลีนา  เจริญศรี   กรรมการอิสระ  
   
10. คุณชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการ  
   
11. พลโทสีขรินทร์  สิงหพนัธ์ุ กรรมการอิสระ  
   
12. คุณวรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการ  
   
13. พลเอกสมหมาย  วิชาวรณ์ กรรมการ  
   
14. คุณเสกสิทธ์ิ  เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการ  

 
(ประทบัตราบริษทั) 

 
ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

คุณเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทั (31 ธันวาคม 2551) 

 
ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 
ตาํแหน่ง 

(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1 พลเอกอคัรเดช  ศศิประภา 
ประธานกรรมการ 

68 ปริญญาตรี วทบ(ทบ) ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้
หลกัสูตร Ranger Airborn จาก Fort Benning, 

0.97 - ปี 2544-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

   Georgia  ประเทศสหรัฐอเมริกา    ปี 2544-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
   และวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   ปี 2544 ประธานที่ปรึกษา บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
      ปี 2544 ประธานที่ปรึกษา บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

2 พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี 69 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 0.09 - ปี 2544-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2  ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 

Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

  ปี 2544-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

3 พลเอกสมหมาย  วิชาวรณ์ 68 ปริญญาตรี วทบ(ทบ) ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ - - ปี 2552-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   ปี 2545 กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 

Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

     

4 คุณพงศพ์นัธุ์  บุรณศิริ 73 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต - - ปี 2534-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ และประธานกรรมการกาํหนด  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ปี 2534-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 ค่าตอบแทน 7  ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 

Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

     

5 คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 48 สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต 0.09 - ปี 2544-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  มหาวทิยาลยัมินิโซตา้ สหรัฐอเมริกา   ปี 2534-ปี 2544 กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
   ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors   ปี 2544-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร ดิสตริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
   Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ปี 2534-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการบริษทัไทย(IOD)   ปี 2534-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาซ่า จาํกดั 
      ปี 2534-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาซ่าดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
      ปี 2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอซีเอช คอนสตรัคชัน่ คอสท ์คอนซลัแทนต ์จาํกดั 

6 คุณวรางคณา   เทพหสัดิน ณ อยธุยา 37 International Hotel&Tourism Industry Mgmt.School 1.09%  หลาน คุณสุวลยั จนัทวานิช ปี 2539-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนครการแพทย ์จาํกดั 
 กรรมการ  Hawall Pacific University 

สถาบนับณัฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ ปริญญาโท  
  ปี 2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

   การตลาด      
 
 

         



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ตาํแหน่ง 
(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

7 คุณสุวลยั จนัทวานิช 
กรรมการ  

61 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.22% มารดา คุณพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ ปี 2552-ปัจจุบนั 
ปี 2514-2551 

กรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

 และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 8        
         

8 คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 62 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  - - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ปี 2545 ผูว้า่การ (นกับริหารระดบั 13) การเคหะแห่งชาติ 

9 คุณลีนา เจริญศรี 63 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต - - ปี 2545-ปี 2551 กรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ  และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ1 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ปี 2551-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

10 คุณพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 35 ปริญญาโท MBA, New Hampshire  1.25% บุตรีคุณสุวลยั จนัทวานิช และ ปี 2545-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ  Collage, USA.  พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช ปี 2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
     พี่คุณสุทธิพร จนัทวานิช    
         

11 พลโท สีขรินทร์ สิงหพนัธุ์   69 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ)  - - ปี 2549-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  รร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้      
   หลกัสูตรจู่โจมและโดดร่ม       
   รร.ศร.หลกัสูตรชั้นนายร้อย      
   หลกัสูตรรบพิเศษ และนายทหารปฎิบตัิการจิตวิทยา      
   รร.สงครามพิเศษสหรัฐ      
   รร.สธ.ทบ. และวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      

12 พลเอกวรพนัธ์ วรศกัดิ์โยธิน 71 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 0.07% - ปี 2545-ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ  ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 

Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

  ปี 2551-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

13 คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน์ 63 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ - - ปี 2545-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

14 พลตาํรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 67 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบญัฑิต - - ปี 2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ และรองประธาน

กรรมการบริหาร 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 
Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

   และรองประธานกรรมการบริหาร  

15 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช 66 ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์ - สามีคุณสุวลยั จนัทวานิช ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร   Michigan State University, USA.  บิดาคุณพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ  ปี 2536-ปัจจุบนั ที่ปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
     และคุณสุทธิพร จนัทวานิช ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร อินเตอร์แนชัน่แนล การ์ด จาํกดั 

 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ตาํแหน่ง 
(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

16 พลโท พรเทพ เทพยสุวรรณ 70 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร - - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร         

17 พลโท ศกัดา   ปลอดมีชยั 71 นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ หลกัสูตร 5 ปี - - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร  โรงเรียนเสนาธิการทหาร บก.  ชุดที่ 50      

18 คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ 54 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - - ปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการบริษทั   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   ปี 2545-ปี 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 และรองกรรมการผูจ้ดัการ     ปี 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

19 คุณหฏัฐจิต   หนุนภกัดี 47 ปริญญาโท City University (Seattle) - - ปัจจุบนั กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปี 2548 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

20 คุณกลัยา หงษศ์รี 55 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) - - ปี 2541-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง      

21 คุณเจตบุตร  ฉนัทากร 40 Bachelor Degree of Mechanical & Industrial  - - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย  Engineering, Monash University   ปี 2543-ปี 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 

22 วา่ที่ ร.ต. ประวิทย ์ ครุฑธายนืยง 35 ปริญญาตรี  - - ปี2547-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัเทคโนโลย ี บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 
 สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวิทยาลยัมหานคร 

   และสารสนเทศ  

23 คุณณรงคฤ์ทธิ์  สัมมานุช 43 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต - - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื้อ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื้อ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   ปี 2539-ปี 2545 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

24 คุณปิยบุตร  ชูวงั 43 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต - - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   ปี 2532-ปี 2545 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

25 คุณสุทธิพร  จนัทวานิช 34 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 0.86% บุตรคุณสุวลยั จนัทวานิช และ ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ   Webster University, USA.  พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช ปี 2546-ปี 2548 ผูอ้าํนวยการฝ่ายซ่อมบาํรุง บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
     นอ้งคุณพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ    

26 คุณศิริชยั  กาหยี 52 ปริญญาตรี สาขาบญัชี - - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายงบประมาณ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายงบประมาณ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   ปี 2546-ปี 2547 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
   หลกัสูตร Mini Master of Management (MMM)   ปี 2544-ปี 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและสารสนเทศ บริษทั ไทยเอ็ดโกร แอก็เซนจ ์จาํกดั (มหาชน) 
   จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้)   ปี 2542-ปี 2544 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ไทยเอ็ดโกร แอก็เซนจ ์จาํกดั (มหาชน) 

27 คุณสุเทพ  เอน็ดู 47 ปริญญาตรี พทุธศาสตร์บณัฑิต  - - ปี 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ  มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลยั   ปี 2547-ปี 2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
  

 
 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บณัฑิต 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A)  
วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

  ปี 2546-ปี 2547 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ตาํแหน่ง 
(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

28 คุณอโนชา ศศิประภา  33 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (SOAS)  - บุตรี พลเอกอคัรเดช ศศิประภา ปี 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์   University of London   ปี 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
         

29 คุณสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ  48 สายสามญั โรงเรียนพระแม่มารี 0.03% - ปี 2548-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโครงการนวนคร  บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการโครงการนวนคร       (นครราชสีมา)  
 (นครราชสีมา)         

30 คุณวีระชยั ชุติมากรณ์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํบดันํ้ าเสียและ 

46 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- - ปี 2548 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํบดันํ้ าเสีย 
และสิ่งแวดลอ้ม 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

 สิ่งแวดลอ้ม      ปี 2547-ปี 2548 ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบาํรุงและควบคุมระบบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
      ปี 2543-ปี 2546 หวัหนา้แผนกซ่อมบาํรุงและควบคุมระบบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
         

31 คุณสุรีรัตน์  รังสิโกสัย 54 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ - - ปี 2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน         

32 พลเอกทวีศกัดิ์  หนุนภกัดี 
รองกรรมการผูจ้ดัการ2 

65 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) จากโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลเจา้เกลา้ 

- - ปี 2551-ปัจจุบนั 
ปี 2549-ปี 2550 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการโรงผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

33 คุณวีระพงศ ์ เกณฑข์นุทด 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล3 

49 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - ปี 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

34 พลโท จิรภทัร  มาลยั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายศูนยก์ารคา้และ 
อาคารพกัอาศยั4 

64 พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

- - ปี 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายศนูยก์ารคา้ 
และอาคารพกัอาศยั 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

35 คุณบุญมัน่  อรพินพิสุทธิ์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ5 

48 ปริญญาโท ดา้นสังศาสตร์เพื่อการพฒันา 
สถาบนัราชภฎัธนบุรี 

- - ปี 2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

36 คุณนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 
กรรมการบริหาร6 

43 ปริญญาโท การจดัการการศึกษา 
บอสตนัยนูิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- - ปี 2551-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

 
หมายเหตุ :  1  ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2551 
 2  ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2551 
 3 ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2551 
 4 ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายศูนยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2551 
 5 ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2551 
 6 ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2551 
                      7  ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2552 
                      8  ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2552 

 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทั  
 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

รายช่ือ บมจ. นวนคร  
บมจ. เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์ 

และอุตสาหกรรม 
(บริษัทใหญ่) 

บจ. ซูมิโช โกลบอล 
โลจิสตคิส์ (ประเทศไทย) 

(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บจ. นวนคร อนิเตอร์
เนช่ันแนล การ์ด 

(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 
บริษทั     
1. พลเอกอคัรเดช  ศศิประภา A A   
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี B,EX B,EX   
3. คุณพงศพ์นัธ์ุ  บุรณศิริ B B,C   
4. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา B,C B B  
5. พลเอกสมหมาย  วิชาวรณ์ B    
6. คุณวรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา B    
7. คุณสุวลยั จนัทวานิช B    
8. คุณชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ B    
9. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธุ์ B    
10. พลเอกวรพนัธ์ วรศกัด์ิโยธิน B D   
11. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน์ B    
12. พลตาํรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี B,F B,F   
13. คุณลีนา เจริญศรี B    
14. พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช X   B 
15. พลโท พรเทพ เทพยสุวรรณ X    
16. พลโท ศกัดา   ปลอดมีชยั X    
17. คุณเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ B,D B   
18. คุณหฏัฐจิต   หนุนภกัดี X,D    
19. คุณพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ D B   
20. คุณกลัยา หงษศ์รี E    
21. คุณเจตบุตร  ฉนัทากร E    
22. คุณณรงคฤ์ทธ์ิ  สัมมานุช E    
23. วา่ท่ี ร.ต. ประวิทย ์ ครุฑธายืนยง E    
24. คุณปิยบุตร  ชูวงั E    
25. คุณสุทธิพร  จนัทวานิช E    
26. คุณศิริชยั กาหย ี E    
27. คุณสุเทพ เอน็ดู E    
28. คุณอโนชา ศศิประภา E    
29. คุณสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ E    
30. คุณวรีะชยั ชุติมากรณ์ E    
31. คุณสุรีรัตน์   รังสิโกสัย 
32. พลเอกทวีศกัด์ิ  หนุนภกัดี 
33. คุณนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 
34. พลโทจิรภทัร  มาลยั 
35. คุณวรีะพงศ ์ เกณฑข์นุทด 
36. คุณบุญมัน่  อรพินพิสุทธ์ิ 

E 
D 
X 
E 
E 
E 

 
B 

  

 

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ B = กรรมการ EX = ประธานกรรมการบริหาร  
 X = กรรมการบริหาร C = กรรมการผู้ จัดการ D = รองกรรมการผู้ จัดการ 
 E = ผู้อาํนวยการฝ่าย F = รองประธานกรรมการบริหาร 

 

 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 อืน่ๆ   
 
- ไม่มี - 
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