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ส่วนที ่2 
ข้อมูลทัว่ไป 

 
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 999/1 กิโลเมตรท่ี 231  หมู่ 1  ถนน
มิตรภาพ ตาํบลนากลาง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 30380 โทรศพัท ์0-4400-0111, 0-4400-0999  
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 โดยเร่ิมแรกท่ีบน
ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ี
ใกลก้รุงเทพฯ และสะดวกทั้งทางดา้น การคมนาคมและแรงงานฝีมือ ทาํใหมี้ความตอ้งการในพ้ืนท่ีสร้าง
โรงงานอตุสาหกรรมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงมีพื้นท่ีเหลือขายลดนอ้ยลงตามลาํดบั และส่งผลใหพ้ื้นท่ี
โดยรอบโครงการมีความเจริญข้ึนมาก เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ซ่ึงมีประชากรโดยรวมอยูป่ระมาณ 
250,000 คน  

 
ในปัจจุบนับริษทัมีความเส่ียงในการขยายพ้ืนท่ีเพือ่นาํมาพฒันาเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือขายหลายดา้น  อาทิ 

 เช่น  ราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนและขอ้จาํกดัของการขยายพ้ืนท่ีติดกบัโครงการเดิม,ขอ้จาํกดัของผงัเมือง อีกทั้ง
บริษทั ยงัตอ้งคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียงในอนาคต  ดงันั้น
บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบในการจดัหาท่ีดินใหม่เพือ่นาํมาพฒันาเป็นพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมในโครงการท่ี
จงัหวดัปทุมธานี นอกจากน้ี บริษทัยงัตอ้งพิจารณาในดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพยรู์ปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบั มูลค่าท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึน,นโยบายของภาครัฐและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ทั้งใน
ดา้นผลประกอบ การของบริษทัฯ และส่ิงอาํนวยความสะดวก เพ่ือรองรับความตอ้งการในพื้นท่ี ซ่ึงจะทาํให้
โครงการมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ในส่วนของเขตประกอบอุตสาหกรรมแห่งใหม่ท่ีจงัหวดันครราชสีมานั้น  
ยงัมีพ้ืนท่ีเหลือขาย พอเพียง อีกทั้งพื้นท่ีโดยรอบโครงการเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงหากในอนาคตทาง
บริษทัมีนโยบายท่ีจะขยายขนาดโครงการท่ียงัสามารถขยายท่ีดินต่อไปได ้ ในปีท่ีผา่นมาน้ี บริษทัฯได้
ตดัสินใจแบ่งท่ีดินบางส่วนท่ี ปทุมธานี ขายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมและลดขนาดการลงทุนในดา้น
โครงการของพ้ืนท่ีของท่ีพกัอาศยั เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนพฒันาท่ีดินทางดา้นหอพกั ซ่ึงมีความ
ตอ้งการลดลง และหนัมาเนน้การลงทุนดา้นระบบสาธารณูปโภคมากข้ึน 

ปัจจุบนับริษทัมีท่ีเหลือขายในส่วนของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี อยูท่ั้งส้ิน 
ประมาณ  480 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นพื้นท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรม จาํนวน 322 ไร่ และพาณิชยกรรม, ท่ีพกั
อาศยั  145 ไร่  โดยเขา้ออกและในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดันครราชสีมา  มี
พื้นท่ีเหลือขาย ประมาณ  997 ไร่ ทั้งน้ีทางบริษทัไดท้ยอยขยายพ้ืนท่ีอยูเ่ร่ือยๆ นอกเหนือจากน้ีทางบริษทัยงั
ไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มรายไดจ้ากโครงการอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ เพื่อเป็นการแตกแขนง
รูปแบบของธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัโดยการขยายการใหบ้ริการสาธารณูปโภค และเป็นการสร้างรายไดเ้พ่ิม
ใหก้บับริษทั 

 
ข) การประกาศผังเมอืงใหม่ของจังหวดัปทุมธานี 

ปัจจบุนัได้มีการประกาศให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมท่าโขลง- คลองหลวง –รังสิต จงัหวดัปทมุธานี เม่ือ

วนัท่ี 28 ธันวาคม 2552 กําหนดให้พืน้ท่ีโครงการของบริษัทเป็นพืน้ท่ีสีม่วง และให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือ
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อตุสาหกรรมคลงัสินค้า การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกนัก็กําหนดให้

พืน้ท่ีบางส่วนของโครงการด้านทิศเหนือ จากแนวคลองเชียงรากน้อยระยะ 200 เมตร เนือ้ท่ีประมาณ 50 

ไร่  เป็นพืน้ท่ีสีเขียว และให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและ

สาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ เป็นเหตใุห้การพฒันาท่ีดินของบริษัทในเชิงพาณิชย์มีข้อจํากดั อย่างไรก็ตาม  

แม้ผังเมืองใหม่จะได้ประกาศใช้แล้ว ถ้าเทศบาลหรือผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการผงัเมืองเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดหรือ

รายละเอียดของผงัเมืองได้ 

 
1.2   ความเส่ียงในด้านการเงิน : เกีย่วกบัต้นทุนการกู้ยมื 

เน่ืองจากบริษทั จะตอ้งใช้เงินลงทุนจาํนวนมากในการพฒันาท่ีดินและสาธารณูปโภค      อีกทั้ง
จาํเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนระยะยาว    อาจมีผลกระทบทาํใหต้น้ทุนดอกเบ้ียจากการลงทุนสูงกว่าปกติ  หาก
โครงการลงทุนแต่ละโครงการเกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามกาํหนดเวลา  ซ่ึงเป็นความเส่ียงของบริษทัฯ  
อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัมีนโยบายในเร่ืองการมีระเบียบวินยัทางการเงิน  คือยงัมีมาตรการรักษา  Debt / 
Equity  อยูท่ี่ 0.7 

 
1.3   ความเส่ียงอนัเน่ืองจากวกิฤตกิารการเมอืงภายในประเทศ 

ในช่วงปี 2553 ท่ีผา่นมา  เป็นปีท่ีถือวา่เศรษฐกิจทัว่โลกเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนจากปีก่อน และมีแนวโนม้ท่ีจะ
มีการขยายตวัดีข้ึน เป็นผลใหมี้การขยายการลงทุนเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะในช่วงปลายปี อยา่งไร
ก็ตามยงัมีปัจจยัภายนอก หลายประเด็นท่ีมากระทบต่อการดาํเนินงานและการตดัสินใจในการลงทุน เช่น 
สภาวะความขดัแยง้ทางการเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ตน้ทุนด้านพลงังาน โดยเฉพาะราคา
นํ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นประวติัการณ์ อีกทั้งเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง เช่น ภยัธรรมชาติ จากนํ้ าท่วม 
แผ่นดินไหว  อากาศแปรปรวน ซ่ึงดูเหมือนจะปรากฏมากและบ่อยข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัจากกฎหมาย
ขอ้บงัคบัใหม่ๆท่ีออกมามีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นความเส่ียงตอ้งระมดัระวงั 
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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) ไดเ้ขา้มาถือหุน้ในบริษทัในสดัส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ โดยซ้ือหุน้จากสาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์บรรษทัพฒันาการแห่งเครือจกัรภาพ และ
บริษทั เอลเดอร์ ไฟแนนซ์ เอเชีย ลิมิตเตด็ ทาํใหก้ลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั (ปัจจุบนับริษทัใหญ่
ถือหุน้จาํนวน 355,950,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 24.55 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั) และในปี 
2545 ไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2545 และวนัท่ี 4 และ 6 พฤษภาคม 
2547 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปจาํนวน 20,000,000 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัมีทุน
จดทะเบียนชาํระแลว้เป็น 927,110,000 บาท และไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2547 ต่อมาในปี 2548 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานเพื่อตอบแทนความตั้งใจท่ีทุ่มเทการทาํงานใหก้บับริษทัจน
ประสบความสาํเร็จดว้ยดีและเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพใหอ้ยูก่บับริษทัต่อไป  

 

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  

 
วนัท่ี 14 มิถุนายน  2549 บริษทั ไดมี้มติในการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ จากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 
และเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2548 ไดมี้มติใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั (NNCL-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิในทุก
วนัท่ี 30 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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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 53,520,300 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  
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 14  ตรงกบัวนัท่ี 30 มีนาคม 2553 มีผูย้ืน่ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจาํนวน 150,000 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 1 บาท ต่อ 1 หุน้ เป็นเงินเพิ่มทุน 150,000 บาท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้จาก 1,126,821,820 บาทเป็น 1,126,971,820 บาท เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2553 
 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี  15 ตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 มีผูย้ืน่ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญั จาํนวน 7,510,000 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 1 บาท ต่อ 1 หุน้ เป็นเงินเพิ่มทุน 7,510,000 บาท บริษทัได้
จดทะเบียนเพิม่ทุนชาํระแลว้จาก 1,126,971,820 บาท เป็น 1,134,481,820 บาท เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2553 
 
กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี  30  กนัยายน  2553  ซ่ึงไดค้รบอายกุารใชสิ้ทธิ (5ปี) มีผูย้ืน่ใบสาํคญั
แสดงสิทธิเพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 315,573,710 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 1 บาท ต่อ 1 หุน้ เป็นเงินเพิ่มทุน 
315,573,710 บาท ทาํใหก้ารจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้เป็น 1,134,481,820 บาท เป็น 1,450,055,530 บาท
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 
 
ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เพิ่มข้ึนเป็น 1,450,055,530 บาท เน่ืองจากในระหวา่งปี 2553 มีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งส้ิน 323,233,710 บาท และใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอีกจาํนวน 2,534,740 หน่วย ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดค้รบกาํหนดการใชสิ้ทธิ   
(5ปี) แลว้ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 
เม่ือวนัท่ี  8  ธนัวาคม  2553 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 มีมติใหอ้อกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 2 (NNCL-W2) ของบริษทัอาย ุ5 ปี จาํนวน 725,027,765 หน่วย ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง) 
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โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั (ยกเวน้จะมีการปรับสิทธิตาม
ขอ้กาํหนดสิทธิ) ราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ 1 บาท และมีมติใหก้ารออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญั คร้ังท่ี 1 (ESOP – W1) ของบริษทัอาย ุ1 ปี จาํนวน 72,000,000 หน่วยใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ
พนกังานของบริษทัโดยไม่คิดมูลค่า และมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 797,027,765 หุน้ เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ทาํใหปั้จจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 2,247,083,295 บาท 
 
นอกจากน้ี ในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัไดพ้ฒันาโครงการและขยายพ้ืนท่ีของโครงการเพ่ิมข้ึนเพื่อใหส้ามารถ
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  512 ไร่ (พ้ืนท่ีขายคงเหลือทั้งหมดสามารถปรับเปล่ียนเป็นเขตต่างๆ ไดต้ามความ
ตอ้งการของลกูคา้และความเหมาะสมของพ้ืนท่ี) โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีในโครงการทั้งหมดออกเป็น ดงัน้ี  

• เขตอตุสาหกรรมประมาณ 3,894 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นท่ีทั้งหมด (ปัจจุบนัมีโรงงานตั้งใน
พ้ืนท่ีกวา่ 200 โรงงาน)  มีพื้นท่ีขายคงเหลือประมาณ 272-3-48 ไร่ 

• เขตพาณิชยกรรม และท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 1,200 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นท่ีทั้งหมด (ปัจจุบนั
มีผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ีประมาณ 5,000 ครัวเรือน) มีพื้นท่ีขายคงเหลือประมาณ 145 ไร่ 

• เขตปลอดอากร จาํนวน 137 ไร่ มีพื้นท่ีขายคงเหลือประมาณ 13-3-58 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 
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• 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 จึงเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ NNCL-W2โดยคาดว่าจะ
ไดรั้บเงินอีกจาํนวน 797 ลา้นบาทภายใน 5 ปี 

 
 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วข้อง 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มุ่งเน้นการพฒันาโครงการเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากปอและพลาสติก และปัจจุบนัถือหุน้อยู่
ในบริษทัจาํนวน 355,950,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 24.55 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทั
ไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่อยา่งใด มีเพียงเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงส่วนใหญ่
ดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหรือสนบัสนุนดา้นการใหบ้ริการแก่ผูพ้กัอาศยัและ  ผูป้ระกอบการภายใน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทั 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  
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บริษทั ซูมิโช โกลบอลโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เดมิ บริษทั นวนคร ดสิตริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จํากดั) 
ก่อตั้งในปี 2532 เพือ่ดาํเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการคลงัสินคา้ใหแ้ก่บริษทัต่างๆ ท่ีตั้งในพื้นท่ีโครงการเขต
ส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 180.00 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุน้
อยูร้่อยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้   
 

2.3  โครงสร้างรายได้  
 

โครงสร้างรายไดร้วมของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปี 2550 – 2553 สามารถแยกตามลกัษณะการ
ดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอยีด 
ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 521.62 46.83 56.04 9.91 186.00 25.26 643.36 56.03 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร 
   ปทุมธานี 

220.41 19.79 32.18 5.69 130.63 17.74 425.35 37.05 

- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตปลอดอากร 63.50 5.70 19.97 3.53 31.90 4.33 - - 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตพรีเม่ียมโซน 73.11 6.56 - - - - 142.73 12.43 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตอุตสาหกรรมผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 

- - - - - - - - 

- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร 
(โคราช) 

164.60 14.78 3.89 0.69 23.47 3.19 75.27 6.65 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 527.78 47.38 450.77 79.74 490.37 66.61 479.42 41.76 
รายไดจ้ากค่าเช่า* 15.82 1.42 17.11 3.03 16.24 16.24 14.00 1.22 
รายไดอ่ื้น ** 48.73 4.37 41.36  7.32 43.62 5.92 11.37 0.99 

รายได้รวม 1,113.95 100.00 562.47 100.00 736.23 100.00 1,148.15 100.00 

 
หมายเหตุ  : รายไดห้ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายท่ีดินเฉล่ียประมาณร้อยละ 40 ของรายไดร้วม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเฉล่ียประมาณร้อยละ 55 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้นเฉล่ียอยูป่ระมาณร้อยละ 
5 ของรายไดร้วม 

  * รายไดค่้าเช่า คือรายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินและสถานท่ี 
  ** รายไดอ่ื้น = ดอกเบ้ียรับ รายไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าฯ และ

รายไดอ่ื้นๆ ปี 2553 บริษทัมีกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์26.54 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 0.91 ลา้นบาท   
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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  

 
ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จะมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินในปี 2554 ท่ีไดต้กลงทาํสญัญาซ้ือขายท่ีดินเสร็จ 

เรียบร้อยแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2553 ดงัน้ี 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายช่ือลูกค้า พืน้ที่ 
รายรับทีบ่ริษทั

จะได้รับ  
วนัทีท่าํสัญญา 

บริษทั  ชินเอ ไฮเทค จาํกดั 
CANNON HI-TECH (THAILAND) CO., LTD. 
บริษทั  ซมั ไฮเทคส์ จาํกดั  
บริษทั เอ.แอล.เอม็.ที (ประเทศไทย) จาํกดั     
บริษทั นาคากาวา ซงัเกียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
บริษทั  เฉียน จัน่ ซิน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั 

โครงการนวนคร (โคราช) 
โครงการนวนคร (โคราช) 
เขตพรีเม่ียมโซน 
โครงการนวนคร (โคราช) 
โครงการนวนคร (โคราช) 
เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

10.68 
51.76 
59.59 
21.41 

3.83 
25.00 

มิถุนายน 2553 
ตุลาคม 2553 
พฤศจิกายน  2553 
พฤศจิกายน 2553 
ธนัวาคม 2553 
ธนัวาคม 2553 

รวมรายรับทีจ่ะได้รับจากการขายทีด่นิในปี 2554 172.27  
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2.4 การส่งเสริม  และใส่ใจคุณภาพสังคม 
 

การจดัทาํบ่อพกันํ้ าทิ้ง บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ส่ใจและตระหนกัถึงปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจึง
ได้ดาํเนินการสร้างบ่อพกันํ้ า (Polishing Pond) สําหรับรองรับนํ้ าท้ิงท่ีผ่านการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย
ส่วนกลาง เพื่อทําการปรับสภาพนํ้ าทิ้งขั้นสุดท้ายก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะภายนอก โดยอาศัย
กระบวนการตามธรรมชาติ 
 
“แรงงานร่วมใจต้านไข้หวดัใหญ่ 2009” สาํนกังานแรงงานจงัหวดัปทุมธานีร่วมกบั บริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) 
จดัโครงการแรงงานร่วมใจตา้นไขห้วดัใหญ่ 2009 เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของไขห้วดัใหญ่ 2009 เม่ือ
วนัท่ี 15 มกราคม 2553  ณ  ศูนย์การค้าไพรเวซ่ี  มอลล์  ใจกลางเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  ปทุมธานี  โดย
ไดรั้บเกียรติจาก  รองผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี  นายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร์ เป็นประธานในงาน กิจกรรมใน
งานประกอบดว้ยการออกกาํลงักาย  และปล่อยร้ิวขบวนคาราวานรณรงคไ์ปยงัสถานประกอบการต่างๆ ภายในเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 
 
โครงการนวนคร นครราชสีมา มีกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัทาํระบบ ISO 14001 : 2004 ไดรั้บการรับรองจาก
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 และมีการติดตามความคืบหนา้ในการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและสมํ่าเสมอ  
 
การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการนวนคร  ปทุมธานี เพื่อดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของสงัคมส่วนรวม ตลอดจนมีการตรวจตราจากเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 
 
สหภาพแรงงานนิเด็ค  โคปาล  ไดเ้ขา้มาใชส้ถานท่ี โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายแรงงานแก่
ประชาชนผูใ้ชแ้รงงานภายใน โครงการนวนคร ปทุมธานี เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานควรไดรั้บ และไม่ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง 

 
“บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ได้จัดอบรม การใช้มาตรฐานการบัญชีไทยท่ีสอดคล้องกบั  IFRS”  ในวนัท่ี 18 
มิถุนายน 2553 ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการ
อบรมเร่ือง การใชม้าตรฐานการบญัชีไทยท่ีสอดคลอ้งกบั IFRS (International Financial Reporting Standard) 
ใหก้บับุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและไดเ้ชิญสถานประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเขา้ร่วมรับฟังการ
บรรยายและการอบรมคร้ังน้ี  โดยไดรั้บความรู้จากเจา้หนา้ท่ีของ บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั  

 
“เดอะ  นวไพรเวซ่ี ร่วมใจ  ประชาชนชาวไทย  ทําความดีบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” วนัท่ี 19 กรกฎาคม 
2553 โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี ไดรั้บความร่วมมือจากสภากาชาดไทย จดักิจกรรมสาธารณกศุลข้ึนเพื่อถวายเป็น
พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากบุคลากรภายในและภายนอก บริษทั นวนคร 
จาํกดั (มหาชน)  เป็นอยา่งมาก 
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“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม”  บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ร่วมเป็นอีกหน่ึงกาํลงัใจช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมโดยนาํส่ิงของอุปโภค บริโภค จาํนวนกว่า 1,000 ชุด ไปมอบใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนใน
พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  เช่น  ชุมชนคลองประปา, ชุมชนวดัสองพี่นอ้ง, 
เชียงรากนอ้ย, ชุมชนวดัพืชนิมิตและบริเวณใกลเ้คียง  
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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  ทั้งน้ีโครงการของบริษทั
เป็นโครงการท่ีไม่ไดร่้วมดาํเนินงานกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แต่ดาํเนินงานตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดิน ซ่ึงแบ่งตามประเภทการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินไดด้งัน้ี 
- 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 ซ่ึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการขายไปกว่า 
90%และเขตอุตสาหกรรมผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม 140 ไร่ โดยเน้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และนกัลงทุนชาวต่างประเทศท่ีประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเป็นหลกัทั้งท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เก่าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
และลูกคา้ใหม่ โดยโครงการตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร และขนานติดกบัทางรถไฟสายเหนือ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีความสะดวกในการขนส่งสินคา้ทั้งทาง
อากาศและทางนํ้ าเน่ืองจากอยู่ใกลก้บัสนามบินดอนเมืองและห่างจากท่าเรือคลองเตยและสนามบิน
สุวรรณภูมิเพียง 60 กิโลเมตร นอกจากน้ีพื้นท่ีของโครงการดงักล่าวอยู่ติดกบัโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม นวนคร ทาํให้สามารถใช้ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่เดิมร่วมกันได้ เช่น ถนน ไฟฟ้า 
โทรศพัท ์นํ้าประปา และระบบบาํบดันํ้าเสีย เป็นตน้ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ตอ้งลงทุนพฒันาสาธารณูปโภค
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ในโครงการดงักล่าวเพ่ิมเติมมากนกั โดยโครงการดงักล่าวไดท้าํการขายไปมากกว่า95% แลว้และคาดว่า
จะขายหมดในปี2554 น้ี  นอกจากน้ีทางบริษัทยังได้พัฒนาท่ีดินข้ึนอีกโซนหน่ึงโดยแรกว่าเขต 
PREMIUM ZONE บนพื้นท่ีกว่า 321ไร่ ซ่ึงหลงัจากพฒันาแลว้ทาํใหเ้กิดพื้นท่ีขายเพื่อการอุตสาหกรรม
อีกไม่นอ้ยกวา่ 292ไร่ 
 
การแบ่งเขตพืน้ทีใ่นเขตอุตหสากรรม นวนคร (ปทุมธานี) 
1. เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

 บริษทัฯ มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุตสาหกรรมทัว่ไปประมาณ 4,285 ไร่ ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้พฒันาเพื่อขายอย่าง
ต่อเน่ืองเร่ือยมา โดยแบ่งพื้นท่ีเป็นโซนท่ี 1 – 4 ปัจจุบนัเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปมีพ้ืนท่ีเหลือขาย
ประมาณ 322-2-48.6 ไร่ 

2. เขตพาณชิยกรรม  
 บริษทัฯ ได้มีการจดัแบ่งพื้นท่ีเพ่ือพฒันาเป็นเขตพาณิชยกรรม และท่ีอยู่อาศยั บนพื้นท่ีประมาณ 
1,200 ไร่ โดยไดมี้การพฒันาเป็นแปลงๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีเหลือขาย
ประมาณ 145 ไร่ 

3. เขตปลอดอากร 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัแบ่งพื้นท่ีประมาณ 137 ไร่ ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการของเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี เป็นเขตปลอดอากร ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาลงทุนในเขตปลอด
อากรจะไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามกฎหมายทุกประการ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีเหลือขายประมาณ 13-3-
58ไร่ 

 
บริษทัไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ใหมี้ประสิทธิภาพ
จนเป็นท่ียอมรับแก่นักลงทุน และไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก./ISO 
9001:2008 ในด้านการพฒันาท่ีดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) และสาํนกังานคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ดว้ยการรับรองระบบงาน (NAC) ในปี 2545 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจเขา้มา
ลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ใหก้บันกัลงทุนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  

 
ปทุมธานี 

1. สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ ซ้ือทีด่ินภายในโครงการเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 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 ้
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ทั้งน้ี ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะขอรับสิทธิและประโยชน์ขา้งตน้ จะตอ้งตรวจสอบขอ้กาํหนด
เพิม่เติมของ BOI ซ่ึงกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการแต่ละประเภทตอ้งดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบ
ตามขอ้กาํหนดก่อนจึงจะไดรั้บสิทธิประโยชนด์งักล่าว  

 
เขตปลอดอากร (ปทุมธานี)  

    พื้นท่ีในเขตโครงการปลอดอากร (ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามประกาศกรม
ศุลกากร) 
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 

ทัง้น้ี ไม่กาํหนดปริมาณในการส่งออก  
 
ระบบถนนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
ถนนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร แบ่งไดเ้ป็น 11 ขนาดตามความกวา้งของ
เขตทาง ซ่ึงมีขนาดเขตทางตั้งแต่ 9 - 32 เมตร โดยเช่ือมกนัเป็นโครงข่าย และมีทางออกเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครท่ีถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 46  ถนนโดยทัว่ไปมีทั้งผิวทางเป็น
แอสฟัลทติ์คคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหลก็  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการซ่อมแซมถนนนวนคร 1 , 
5 , 19 , 20 และถนน 24 ซ่ึงเป็นถนนภายในโครงการ โดยการปูยางแอสฟัลท ์ รวมทั้งไดมี้การ
ขยายผวิการจราจร บริเวณถนนนวนคร 14 ใหมี้ขนาดกวา้งข้ึนเพือ่รองรับโครงการพรีเมียมโซน   
 
ระบบระบายนํา้ฝนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 
ระบบระบายนํ้ าฝนโดยทัว่ไปเป็นรางระบายนํ้ าคอนกรีต แบบ V-Ditch ตลอดสองขา้งถนนทาํ
หน้าท่ีรองรับนํ้ าฝนและระบายลงสู่คลองระบายนํ้ าภายในโครงการ ซ่ึงมีความยาวโดยรวม
ประมาณ 15 กิโลเมตร มีปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร เช่ือมกันเป็น
โครงข่ายทัว่ทั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซ่ึงในปี 2553 บริษทัฯ ไดท้าํการ
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ลอกทาํความสะอาดท่อระบายนํ้ าฝน และรางระบายนํ้ าฝน ทั้งโครงการ และในปี 2554 ทาง
บริษทัฯ จะมีการปรับปรุงรางระบายนํ้าฝนดงัต่อไปน้ี 

- รางระบายนํ้ าฝน ถนนนวนคร 1 ตดั ถนนนวนคร 16 ซ่ึงของเดิมเป็นราง V-DRAIN ท่ีชาํรุด 
เปล่ียนเป็นราง U-DRAIN เพื่อระบายนํ้ าฝนลงสู่คลอง 4 ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

- รางระบายนํ้าฝน ถนนนวนคร 16 (ขา้งบริษทั นิชชินฯ) ซ่ึงของเดิมเป็นราง V-DRAIN ท่ีชาํรุด 
เปล่ียนเป็นราง U-DRAIN เพื่อระบายนํ้ าฝนลงสู่คลอง 4 ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

- ขยายรางระบายนํ้ าฝน V-DRAIN ถนนนวนคร 1 (แยกถนน 16) ถึงคลอง 10 เพื่อระบายนํ้ าฝน
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ทั้งน้ีบริษทัฯ จะทาํการก่อสร้างผนงักั้นนํ้ าบริเวณถนนนวนคร 2 (หนา้โลตสั) และ ก่อสร้างลูก
ระนาดกันนํ้ าฝน บริเวณทางเขา้ – ออก ถนนนวนคร 2 (หน้าโลตัส) และ ทางเขา้ – ออก  
ถนนนวนคร 5  เพื่อป้องกนันํ้าฝนบริเวณไหล่ถนนพหลโยธินไหลเขา้โครงการในช่วงหนา้ฝน 

 
ระบบบาํบัดนํา้เสียภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร  ไดด้าํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบาํบดันํ้ าเสียโดย
การก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย (ส่วนขยาย) แลว้เสร็จพร้อมเปิดใชง้านไดต้ั้งแต่เดือน เมษายน 
2552 เป็นตน้มา และได้ดาํเนินการขออนุญาตขยายโรงงานบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลาง ต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขอประกอบกิจการเรียบร้อย โดยจดัอยู่ในประเภทโรงงานลาํดบัท่ี 
101 เพื่อรองรับการบาํบดันํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเขตชุมชนและการพาณิชย ์ มาทาํ
การบาํบัดนํ้ าเสียให้ได้คุณภาพนํ้ าท่ีดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานนํ้ าท้ิงของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ระบบบาํบดันํ้าเสีย (ส่วนเดิม)เป็นระบบ  Activeted  Sludge  
แบบ  Conventional  Aeration ส่วนระบบบาํบดันํ้ าเสีย (ส่วนขยาย) เป็นระบบ Activeted 
Sludge  แบบ Oxidation Ditch ซ่ึงเป็นระบบบาํบดัท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสอง
ระบบจะทาํงานตลอด 24 ชั่วโมงและมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณนํ้ าเสียไดสู้งสุดวนัละ  
40,000  ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปัจจุบันมีปริมาณนํ้ าเสียเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสีย วนัละ  
29,000  ลูกบาศก์เมตร  หรือคิดเป็น  72.5 %  ของขีดความสามารถของระบบบาํบดันํ้ าเสีย  
โดยผลการดาํเนินงานของระบบบาํบดันํ้าเสีย นวนคร  ถือวา่มีประสิทธิภาพท่ีดีมาโดยตลอด  
 
ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจและเป็นการประกนัคุณภาพนํ้ าท้ิงท่ีผ่านการ
บาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการก่อสร้างบ่อพกันํ้ าท้ิง 
(Polishing Pond) สําหรับเป็นบ่อรองรับนํ้ าท้ิงท่ีผ่านการบาํบัดจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย
ส่วนกลางของบริษทัฯ โดยบ่อพกันํ้ าท้ิงน้ีจะมีลกัษณะเป็นบ่อดินระดบัความลึก 2.50เมตร 
รองรับปริมาณนํ้ าท้ิง 50,000 ลูกบาศก์ก์เมตร เพื่อทาํการปรับสภาพนํ้ าท้ิงขั้นสุดท้ายก่อน
ระบายลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะภายนอกซ่ึงการปรับสภาพนํ้ าทิ้งภายในบ่อพกันํ้ าทิ้งน้ีจะอาศยั 
กระบวนการตามธรรมชาติ โดยการตกตะกอนที่ยงัแขวนลอยในนํ้ าท้ิงโดยอาศยักระบวนการ
ตกตะกอนตามกายภาพ และยงัเป็นการฆ่าเช้ือโรคบางชนิดดว้ยรังสี UV ท่ีตอ้งอาศยัแสงแดด
เป็นตัวช่วยกาํจัดซ่ึงจะเป็นการประกันคุณภาพนํ้ าท้ิงขั้นสุดท้ายก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้ า
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สาธารณะภายนอกโครงการต่อไปโดยถือเป็นมาตรการหน่ึงในการใส่ใจคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ 

คุณภาพนํ้ าท้ิงเฉล่ียของระบบบําบัดนํ้ าเสียส่วนกลาง เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานของกรมชลประทานและกระทรวงอตุสาหกรรม 

 
 

ค่ามาตรฐานคุณภาพนํา้ทิง้ ค่ามาตรฐาน 
กรมชลประทาน 

ค่ามาตรฐาน 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2552 2551 2550 2550 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 7.35 7.38 7.23 7.37 
Biochemical Oxygen Demand 
(BOD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 20 < 20 6 7 7 8 

Chemical Oxygen Demand 
(COD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

- < 120 65 54 72 76 

Suspended Solids (SS) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 30 < 50 17 15 22 20 

 
นอกจากน้ี  บริษทัฯยงัควบคุมคุณภาพนํ้ าท้ิงของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการท่ีจะปล่อยลง
สู่ท่อรวบรวมนํ้ าเสียไปยงัโรงงานบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
นํ้ าท้ิงตามท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ ในกรณีท่ีโรงานมีคุณภาพนํ้ าเสียไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
นํ้ าท้ิงท่ีกาํหนดไว ้ โรงงานดงักล่าวจะตอ้งทาํการบาํบดันํ้ าเสียเบ้ืองตน้เพ่ือลดความสกปรก
ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด  ก่อนระบายนํ้าเสียเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลาง 
นวนคร ทั้งน้ี หากโรงงานอุตสาหกรรมใดปล่อยนํ้ าเสียมีค่าใดค่าหน่ึงเกินกว่ามาตรฐานของ
บริษทัฯ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าบาํบดันํ้ าเสียเพิ่มข้ึนจากอตัราปกติ 2-6 เท่า ตามปริมาณ
ความสกปรกของนํ้าเสียท่ีโรงงานอุตสาหกรรมระบายออกมา 
นอกเหนือจากการให้บริการบาํบดันํ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนภายในเขต
โครงการ บริษทัฯ ยงัใหบ้ริการในส่วนของการเก็บตวัอยา่งและทดสอบคุณภาพนํ้ าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการโดยหอ้งปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ของบริษทัฯ รวมถึง
การบริการใหค้าํปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการออกหนงัสือยินยอมรับนํ้ าเสียแก่โรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อใชป้ระกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่ ขออนุญาตขยายโรงงานหรือ
ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
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บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที ่ 1934 (2) / 2552 

วนัท่ีอนุมติั  :  6  ตุลาคม 2552   วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  4  ธนัวาคม  2552 
ระยะเวลาของสิทธิ :   ตุลาคม 2552 ถึง ตุลาคม 2560  ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 
 เพือ่แสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ บริการบาํบดันํ้าเสีย ประเภท 7.16 กิจการบริการบาํบดันํ้า
เสีย กาํจดัหรือขนถ่ายขยะกากอุตสาหกรรม หรือสารเคมีท่ีเป็นพษิ โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน ์
สรุปสาระสาํคญัสิทธิและประโยชน ์ : 

1.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด   ตุลาคม 2560 
2.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลไปรวมคาํนวณเพือ่เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี  4  

มิถุนายน 2555 
 

สรุปสาระสาํคญัเง่ือนไข 
1.  ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1452 ลา้นบาท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สัญชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง การบริการบาํบดันํ้าเสีย มีกาํลงัผลิต

บริการบาํบดันํ้ าเสียปีละประมาณ 7,300,000 ลูกบาศกเ์มตร 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่

วนัท่ีเปิดดาํเนินการ    
5. ตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการดาํเนินงานท่ีผา่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้าํนกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบรอยะเวลาบญัชี    
 
ระบบระบายนํา้เสียภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 

 
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 
อน่ึง ระบบระบายนํ้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  ปทุมธานี จะเป็นระบบระบาย
นํ้ าแบบท่อแยก (separate System) คือ เป็นระบบระบายนํ้ าท่ีแยกระหว่างท่อระบายนํ้ าฝน 
(Storm Sewer) ซ่ึงรับนํ้ าฝนเพียงอย่างเดียวแลว้ระบายลงสู่คลองสาธารณะภายในเขต
โครงการ ส่วนท่อระบายนํ้ าเสีย (Sanitary Sewer) จะทาํหนา้ท่ีในการรองรับนํ้ าเสียจาก
โรงงานอตุสาหกรรม ชุมชนและการพาณิชย ์เพื่อส่งไปทาํการบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลาง ดงันั้น
จะเห็นไดว้่านํ้ าฝนและนํ้ าเสียจะไม่มีการไหลปะปนกนั อยา่งไรกต็ามนํ้ าท้ิงท่ีผ่านการบาํบดั
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นํ้าเสียส่วนกลางของบริษทัจะระบายไปยงับ่อพกันํ้ าท้ิง (Polishing Pond) เพื่อปรับสภาพนํ้า
ท้ิงขั้นสุดทา้ยก่อนทาํการสูบระบายนํ้ าท้ิงลงแหล่งนํ้ าสาธารณะภายนอกโครงการต่อไป 
ส่วนนํ้ าฝนท่ีระบายลงสู่ระบบระบายนํ้ าฝนภายในโครงการและไหลลงสู่คลองสาธารณะ
ภายในโครงการโดยตรงจะทาํการสูบระบายออกนอกโครงการเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นเพ่ือ
ป้องกนัปัญหานํ้ าท่วมภายในเขตโครงการ แต่เน่ืองจากนํ้ าฝนท่ีระบายลงสู่คลองสาธารณะ
ภายในโครงการโดยตรงเม่ือไหลลงสู่คลองแลว้จะมีนํ้ าจากพื้นถนน และจากรางระบาย
นํ้ าฝนไหลลงคลองด้วย ทาํให้นํ้ าคลองมีตะกอนและเศษหินดินทรายปะปนอยู่และเม่ือ
บริษทัสูบนํ้ าเพ่ือระบายออกสู่ภายนอกโครงการการทาํให้ตะกอนและเศษหินดินทราย
ปะปนไปดว้ย ทาํใหค่้า SS ในนํ้ าคลองสาธารณะท่ีสูบระบายออกนอกโครงการอาจสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานของกรมชลประทานไดใ้นบางคร้ังแต่อยา่งไรก็ตามค่า SS ดงักล่าวจะไม่เกิน
ค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะท่ีนํ้ าท้ิงท่ีผา่นการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ า
เสียส่วนกลางของบริษัท โดยปกติจะมีค่า SS จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรมและกรมชลประทานมาโดยตลอด  
ในการน้ีบริษทัและกรมชลประทาน ไดก้าํหนดแนวทางแกไ้ขร่วมกนั โดยไดด้าํเนินการ
ก่อสร้างผนงัปะทะนํ้ าและติดตั้งประตูระบายนํ้ าบริเวณท่ีจะปล่อยนํ้ าออกนอกโครงการเพือ
พกันํ้ าใหต้กตะกอนก่อนไหลลงสู่คลองชลประทานตามแบบท่ีกรมชลประทานกาํหนด ซ่ึง
ไดด้าํเนินการก่อสร้างผนงัปะทะนํ้ าและติดตั้งประตูระบายนํ้ าบริเวณท่ีจะปล่อยนํ้ าออกนอก
โครงการเพื่อพักนํ้ าให้ตกตะกอนก่อนไหลลงสู่คลองชลประทานตามแบบท่ีกรม
ชลประทานกาํหนด ซ่ึงได้ดาํเนินการแลว้เสร็จครบทั้ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบนํ้ าท่ี 1,2 
และ 3 และบริษทัยงัไดข้ดุลอกคลองระบายนํ้ าภายในโครงการเพื่อพฒันาคุณภาพนํ้ าใหดี้ข้ึน
อีกทางหน่ึง ซ่ึงจากผลคุณภาพนํ้ าท้ิงเฉล่ียของปี 2553 พบว่าค่า SS อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมชลประทาน 

 
ระบบป้องกันนํา้ท่วมภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 

 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 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 50 kw จาํนวน 7 เคร่ือง และสถานีสูบนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วม
ดา้นทิศใต ้ 2  สถานี  ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 50 kw จาํนวนทั้งส้ิน 10 เคร่ือง และสถานีสูบ
นํ้ าป้องกนันํ้ าท่วมของโครงการพรีเม่ียมโซนอีก 1 สถานี ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 45 kw 
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จาํนวน 3 เคร่ือง รวมมีเคร่ืองสูบนํ้ าทั้งหมด 20 เคร่ือง มีความสามารถในการสูบระบายนํ้ า
ทั้งหมด 835,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เพียงพอท่ีจะระบายนํ้าฝนออกนอกโครงการ  
 
นอกจากน้ียงัมีสถานีสูบนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วมชัว่คราว ดา้นทิศตะวนัตก จาํนวน 2 สถานี ติดตั้ง
เคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 10 kw จาํนวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 5 kw  จาํนวน 2 เคร่ือง 
รวมทั้งมีการจดัเตรียมเคร่ืองสูบนํ้ าแบบโมบายขนาดเคร่ืองยนต ์6 สูบ ท่อสูบนํ้ าขนาด 8 น้ิว 
จาํนวน 1 เคร่ือง รวมประสิทธิภาพในการสูบระบายนํ้ าป้องกันนํ้ าท่วมทั้ งส้ิน 855,600 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
 
บริษทัฯ ยงัมีการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์นํ้ าท่วม การพฒันา
ปรับปรุงเข่ือนดินใหมี้ความแขง็แรง การจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองสูบนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วมมาใชง้าน
เพิ่มเติม สุดทา้ยคือการพฒันาปรับปรุงขุดลอกคลองภายในโครงการ ใหมี้ระดบัความลึกท่ี
เก็บกกัปริมาณนํ้ าฝนไดเ้พิ่มข้ึนเป็นประจาํทุกปี ทาํใหใ้นปี 2553 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ปทุมธานี ไม่ประสบปัญหานํ้าท่วม 

 
ระบบนํา้เพ่ืออุตสาหกรรมภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 

 
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.-53 7.49 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.59 

ก.พ.-53 7.61 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.43 

ม.ีค.-53 7.51 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.61 

เม.ย.-53 7.35 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.85 

พ.ค.-53 7.17 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.59 

ม.ิย.-53 7.48 < 0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.46 

ก.ค.-53 7.62 3.33 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.33 

ส.ค.-53 7.66 3.33 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.38 

ก.ย.-53 6.86 <0.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 1.48 

ต.ค.-53 7.68 0.84 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.73 

พ.ย.-53 7.28 2.67 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.62 

ธ.ค.-53 7.28 3.16 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 1.04 

 
 

ระบบนํา้ประปาภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 
นํ้าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค บริษทั นวนครฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายกบัการประปาฯ 
เพื่อจําหน่ายนํ้ าประปาให้กับเขตท่ีอยู่อาศัย  และพาณิชยกรรม  ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานีโดยท่อส่งนํ้ าหลกัจากการประปาฯ เขา้มาทางถนนนวนคร
สาย 1 และ 5 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 45,000 ล.บ.ม./วนั   
 
2.จดัซ้ือนํ้าประปาจากการประปาภูมิภาค โดยต่อท่อภายในโครงการเขา้กบัท่อหลกัของการ 
ประปาส่วนภูมิภาค 
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โครงการพฒันา ขยายกาํลงัการผลิตนํา้เพ่ืออุตสาหกรรม นวนคร (ปทุมธานี) 
เน่ืองจากบริษทั นวนคร จาํกัด (มหาชน) ได้ดาํเนินโครงการผลิตนํ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 
นวนคร   (ปทุมธานี) ในเฟสแรกแลว้เสร็จโดยผลิตนํ้าไดว้นัละ 45,000 ลบ.ม. และเร่ิมจ่ายนํ้ า
ให้กบัลูกคา้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 จนถึงปัจจุบนั แต่ในขณะน้ีบริษทันวนคร  จาํกดั 
(มหาชน) มีการเร่งดาํเนินการพฒันาโครงการขยายกาํลงัการผลิตจาก วนัละ 45,000 ลบ.ม. 
เป็นวนัละ 75,000 ลบ.ม. เพื่อรองรับความตอ้งการใช้นํ้ าในอนาคตและสร้างความมั่นใจ
ใหก้บัลกูคา้ 
  ปัจจุบนับริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํ TOR ขยายเป็นวนัละ 75,000 ลบ.ม. 
เสร็จเรียบร้อยแลว้ เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโครงการเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 และจะเสร็จใน
เดือนมีนาคม 2555 โดยโครงการดงักล่าวเม่ือแลว้เสร็จจะสามารถผลิตนํ้ าใหก้บัลูกคา้ไดว้นั
ละ 75,000 ลบ.ม. ซ่ึงเพียงพอกบัความตอ้งการในการใชน้ํ้ าในอนาคตของลูกคา้ 
 
 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที ่ 1969(2) / 2550 

วนัท่ีอนุมติั  :  18  กรกฎาคม  2550    วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  25  กนัยายน  2550 
ระยะเวลาของสิทธิ :   กรกฎาคม 2550 ถึง  กรกฎาคม 2558  ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 
 

เพือ่แสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตนํ้าเพือ่อุตสาหกรรม ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ 
 
สรุปสาระสาํคญัสิทธิและประโยชน ์ : 

1.  ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด   กรกฎาคม 2558 
2.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลไปรวมคาํนวณเพือ่เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 

25 มีนาคม 2553 
 
สรุปสาระสาํคญัเง่ือนไข 

1.  ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1452 ลา้นบาท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สัญชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง การผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม มี

กาํลงัการผลิตปีละประมาณ 16,200,000 ลูกบาศกเ์มตร 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่

วนัท่ีเปิดดาํเนินการ    
5. ตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการดาํเนินงานท่ีผา่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้าํนกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี    
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ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไปภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ปทุมธานี 
 
เน่ืองจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร มีบ้านพกัอาศยั หอพกั ร้านคา้ และโรงงาน จึง
ตอ้งการระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีดาํเนินการตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบบั
ท่ี 2 ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ กาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ี
ไม่เป็นของเสียอนัตราย ( Non – Hazardous Waste ) ท่ีเกิดจากสาํนกังาน บา้นพกัอาศยั และโรง
อาหารภายในบริเวณโรงงาน  ท่ีอยูภ่ายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บริษทัได้
มอบหมายให้   บริษทั เจ. รัฐกานต์ จาํกัด   เป็นผูด้าํเนินการจัดเก็บและนําไปกาํจัด  ตาม
ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบต่อไป  

 
  

ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 
ภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี มีสถานีไฟฟ้ายอ่ยของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จาํนวน 3 สถานี  โดยระบบจาํหน่ายสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ไดรั้บการจดัแบ่งจ่าย
โหลดไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ทั้งยงัสามารถต่อเช่ือมระบบเขา้กบัระบบของสถานีไฟฟ้าย่อยบางเขน
และสถานีไฟฟ้ายอ่ยบางปะอินในกรณีท่ีเกิดความไม่เสถียรของแรงดนั หรือความลม้เหลวของ
กาํลงัไฟฟ้า  ขณะน้ีมีการก่อสร้างเพิ่มข้ึนอีก 1 สถานี จะแลว้เสร็จภายในปี 2554 

 
 

   ระบบส่ือสารโทรคมนาคมภายในโครงการเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 
  1. ระบบโทรศพัทใ์หบ้ริการโดย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่  
   จาํกดั (มหาชน)   

2. ระบบส่ือสารอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง ใหบ้ริการโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
(มหาชน) , บริษทั ทริปเปิลทรี อินเทอร์เน็ต  จาํกดั (3BB) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน) โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการดงัน้ี 
  

     2.1.ระบบส่ือสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
  

- โครงข่ายภายในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้นาํแสง  (Obtic Fiber Cable)  เพื่อใหบ้ริการโทรศพัท ์
และการส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 
-  รองรับการเช่ือมโยงไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมของความเร็วท่ีใชบ้ริการ เช่นบริการ  
IP-VPN,  บริการส่ือสารขอ้มูลผ่านโลกอินเตอร์เน็ท  โดยสามารถรองรับการให้บริการท่ี
ความเร็วตั้งแต่  64  Kbps  ถึง  20  Mbps 
-  รองรับการกาํหนดคุณภาพบริการ  (Quality  of  Service)   
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-  มีระบบเฝ้าระวงั  (Monitoring  System)  แจง้ความผิดปกติในการใชง้านของลูกคา้เพ่ือให้
สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 
-  มีทีมงานเฉพาะ  ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา  ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลกูคา้ 

 
2.2.ระบบส่ือสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในสาํนกังานบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
- การส่ือสารอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงระดบั Premier 5/1 MB เพือ่ใชง้านของทั้ง 3 สาํนกังาน เป็น 
การใชง้านภายในบริษทัฯ 
- ใชบ้ริการวงจรเช่าเครือข่ายส่วนตวั IP-MPLS เพ่ือเช่ือมโยงทั้ง 3 สาํนกังาน ใหส้ามารถทาํงาน
ร่วมกนัได ้
-  สามารถติดต่อกนัไดทุ้กจุดภายในองคก์ร (Any to Any Connectivity within Enterprise)   

 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 
ภายในโครงการมีระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตามเส้นทางสายหลัก   เพื่อควบคุมความ
ปลอดภัยและบริษทัได้ว่าจ้างให้บริษทั นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จาํกัด (บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั) ซ่ึงเป็นบริษทัให้บริการดา้นการรักษาความปลอดภยั ดูแลและจดัหายามรักษา
ความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัมียามรักษาความปลอดภยัทาํงานดูแลภายในโครงการ
ทั้งส้ินประมาณ 150 คน โดยบริษทัจะเป็นผูดู้แลควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษา
ความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
ระบบท่อก๊าซภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
 
บริษทัไดร่้วมกบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) วางท่อก๊าซภายในเขตอุตสาหกรรมของ
โครงการเพื่อใหบ้ริการก๊าซธรรมชาติแก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติ
ถือเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนตํ่า สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการวางท่อก๊าซจะช่วย
ลดภาระตน้ทุนในการขนส่งให้แก่ลูกคา้ได้มาก และมีความปลอดภยัภัยสูง  จึงเป็นปัจจยัท่ี
สาํคญัของผูป้ระกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างจุดเด่นและดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 
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 

นครราชสีมา 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที ่ 1905(2) / 2548 

วนัท่ีอนุมติั  :  24  สิงหาคม  2548   วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  7  ตุลาคม  2548 
ระยะเวลาของสิทธิ :   สิงหาคม 2548 ถึง  สิงหาคม 2556   ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 
 
 เพือ่แสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรม ประเภท 7.5 กิจการพฒันาพื้นท่ีสาํหรับ
กิจการอุตสาหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชนแ์ละปฏิบติัตามเง่ือนไข  
 
สรุปสาระสาํคญัสิทธิและประโยชน ์ : 

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด 23 สิงหาคม 2556 
2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 7 

เมษายน 2551 
 

สรุปสาระสาํคญัเง่ือนไข 
1. ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 927 ลา้นบาท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สัญชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งมีพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม 747 ไร่ มีท่ีดินใชเ้ป็นเขตท่ีตั้งโรงงานจะตอ้งมีบริเวณไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 และ

ไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแต่

วนัท่ีเปิดดาํเนินการ 
5. ตอ้งรายงานฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามแบบท่ีสาํนกังานกาํหนด ทุกรอบปีภายใน 31 กรกฎาคม 

 ของปีถดัไป    
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ระบบถนนภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา 
ถนนสายหลกัเช่ือมต่อกบัทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  กม.231  โดยถนนเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา นั้นมีถนนสายหลกั 4 เลน เขตทาง 40เมตร และ 30เมตร  
สายรอง 2 เลน เขตทาง 26เมตร และ30เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็  พร้อมไหล่ทางแอส

ฟัสตติ์กคอนกรีตขา้งละ 2 เมตร 
 
 

ระบบระบายนํา้ฝนและเข่ือนดินป้องกันนํา้ท่วมภายในโครงการเขตประกอบอตุสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา 
 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมาจะก่อสร้างแนวเข่ือนดินโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ  เพื่อป้องกนันํ้าฝนจากภายนอกอีกทั้งประกาศเขตท่ีดินกบัท่ีดินขา้งเคียงโดยภายใน
โครงการจะจดัเตรียมระบบระบายนํ้า  เช่น  ท่อระบายนํ้ าและบ่อพกัตามแนวถนนสายหลกั  
ตลอดจนรางระบายนํ้า  คสล. เรียงขนานตามแนว 2 ฝ่ังถนน  เพื่อรวบรวมนํ้ าฝนเขา้สู่บ่อกกัเกบ็
นํ้ าฝน  โดยจดัตั้งสถานีสูบนํ้ าฝนจาํนวน 4 แห่งรอบ ๆ  โครงการโดยจะดาํเนินการสูบนํ้าออกจาก
บ่อกกัเกบ็นํ้าฝนโดยอตัโนมติั  เพื่อระบายนํ้ าออกสู่คลองสาธารณะ   

 

 

ระบบนํา้เพ่ืออตุสาหกรรมภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดจ้ดัเตรียมอ่างเกบ็นํ้าดิบบนพ้ืนท่ีกว่า 
60 ไร่  ปริมาณความจุ 1,000,000  ลบ.เมตร    พร้อมทั้งจดัตั้งสถานีสูบนํ้ าดิบจากลาํตะคอง  บริเวณ
เข่ือนกดุหิน  ใส่ท่อส่งนํ้ าดิบมาตามแนวถนนสาธารณประโยชน ์  ระยะทาง  13.5  กม.  ส่งนํ้าดิบ
มายงัอ่างเกบ็นํ้าดิบของโครงการ  เพ่ือใชใ้นขบวนการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม  ระบบผลิตนํ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม  จะมีกาํลงัการผลิตท่ี  20,000 ลบ.เมตร/วนั  เม่ือครบ 3 เฟส  ปัจจุบนักาํลงัการผลิตอยู่
ท่ี  5,000 ลบ.เมตร/วนั  ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานการประปานครหลวงตาม
มาตรฐาน กปน.   

 
 

ระบบบาํบัดนํา้เสียกลางภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

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
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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 มีกาํลงัการบาํบดัท่ี 2,000 ลบ.เมตร / วนั ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าท่ี
ผ่านการบาํบัดจากระบบบาํบัดนํ้ าเสียกลางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
 

 ระบบกาํจัดขยะภายในโครงการเขตประกอบอตุสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

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

 
 

ระบบไฟฟ้าภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนครนครราชสีมา  ไดจ้ดัตั้งสถานีไฟฟ้ายอ่ยขนาด  
2 x50 MVA.  ภายในโครงการโดย กฟภ.  และสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าไดท้ั้ง 2 ระบบ คือ 22 kv. และ 
115 kv. โดยปัจจุบนัน้ี ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดในโครงการประมาณ 4 - 5 เมกกะวตัต์ ซ่ึง
เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
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ระบบโทรศัพท์ภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

 ระบบโทรศพัทใ์นเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครนครราชสีมา ใหบ้ริการโดย 3BBและ
TT&T โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการดงัน้ี 

 -   TT&T ใหบ้ริการโทรศพัท ์และ โทรสาร 
 - 3BB ใหบ้ริการ โทรศพัท ์ , โทรสาร , อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ,การส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูงดว้ย  
วงจรเช่า 
- โครงข่ายภายในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้นาํแสง(Obtic Fiber Cable)  เพ่ือใหบ้ริการโทรศพัทแ์ละการ
ส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 

-  รองรับการเช่ือมโยงไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมของความเร็วท่ีใชบ้ริการ เช่น บริการ  IP-
VPN (3BB Leased Line สําหรับเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างสาขา) , บริการส่ือสารขอ้มูลผ่านโลก
อินเตอร์เน็ท  (3BB Internet Leased Line)  โดยสามารถรองรับการใหบ้ริการท่ีความเร็วตั้งแต่  64  Kbps  
ถึง  100  Mbps 
-  สามารถติดต่อกนัไดทุ้กจุดภายในองคก์ร (Any to Any Connectivity within Enterprise)   
-  รองรับการกาํหนดคุณภาพบริการ  (Quality  of  Service by 3BB)   
-  มีระบบเฝ้าระวงั  (Monitoring  System)  แจง้ความผิดปกติในการใชง้านของลูกคา้เพื่อใหส้ามารถ
แกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 
-  มีทีมงานเฉพาะ  ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา  ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลกูคา้ 

 
 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

 มีบริการดา้นการรักษาความปลอดภยั และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ดูแล  ภายใน
โครงการตลอด 24 ชัง่โมง มีการควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยั
อยา่งสมํ่าเสมอ  จดัเตรียมระบบ  CCTV  วงจรปิด  เกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ตลอด 24 ชม.  เพิ่มศกัยภาพใน
ดา้นความปลอดภยั พร้อมจดัทาํแผนฉุกเฉินเพื่อใชใ้นการควบคุมกาํกบัดูแลโครงการอีกดว้ย 

 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ  ไดจ้ดัเตรียมหวัดบัเพลิงตามแนวถนนโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการ  โดยมีระยะห่างกนัไม่เกิน 150 เมตร  เพือ่ควบคุมเพลิงตลอดจนบริการรถดบัเพลิง
ของโครงการและรถตรวจการณ์เพื่อใชใ้นการใหต้รวจการณ์ และเฝ้าระวงัของโครงการ 

 

 

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

โทรศพัท์ ถนนภายในโครงการ ระบบป้องกันนํ้ าท่วม ระบบจัดเก็บและกาํจัดขยะ ระบบ
ดบัเพลิง และระบบรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ   

 มีอ่างเกบ็นํ้าดิบมีความจุถึง 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 61 ของรายไดค่้าบริการทั้งส้ิน  

 
 

 

2. ค่าบาํบดันํา้เสีย 
บริษัทจัดเก็บค่าบริการกําจัดนํ้ าเสียเฉพาะจากผู ้ประกอบการโรงงานในเขตอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการหอพกั พาณิชยกรรม และ ชุมชนท่ีพกัอาศยั โดยกาํหนดปริมาณนํ้าเสีย เป็นร้อยละ 80 
ของปริมาณนํ้าประปาท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราค่าบริการกาํจดันํ้ าเสียต่อหน่วย
ซ่ึงเป็นอตัราท่ีคงท่ี และในปี 2553 บริษทัฯไดด้าํเนินการปรับอตัราค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียประเภท
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจากเดิมเรียกเก็บในอตัรา 6 – 40 บาท/ลบ.ม. เป็นอตัรา  
8 -45 บาท/ลบ.ม. (ข้ึนอยู่กบัค่าความสกปรกของนํ้ าเสียโรงงาน) โดยเรียกเก็บในอตัราใหม่ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2553 เป็นตน้มา รวมทั้งทาํการปรับอตัราค่าบาํบดันํ้ าเสียจากผูป้ระกอบการหอพกัท่ี
ขออนุญาตใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป โดยจะเรียกเก็บในอตัรา 8บาท/ลบ.ม. โดยมี
รายละเอียดอตัราคา่บริการบาํบดันํ้ าเสีย ดงัน้ี 
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ประเภทผู้ประกอบการ อตัราค่าบริการบําบัดนํา้เสีย (บาท/ลบ.ม.) 
1. โรงงานอุตสาหกรรม 8 - 45 

(ข้ึนอยูก่บัค่าความสกปรกของนํ้าเสีย) 
2. ผูป้ระกอบการหอพกั 6 / 8* 
3. ผูป้ระกอบการพาณิชยกรรม 8 
3. ชุมชนบา้นพกัอาศยั 3 

หมายเหตุ : อาคารประเภทหอพกัท่ีขออนุญาตตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป จะเก็บค่า
บาํบดันํ้าเสียในอตัรา 8 บาท/ลบ.ม. 
อยา่งไรกต็ามบริษทัไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานนํ้าเสียท่ีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
ปล่อยออกมาจากสถานประกอบการไวโ้ดยบริษทัจะตรวจสอบคุณภาพนํ้ าเสีย หากผูป้ระกอบการ
รายใดปล่อยนํ้ าเสียออกมามีคุณภาพสูงเกินกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัจะคิดค่าบริการกาํจดันํ้ าเสีย
เพิ่มเป็นประมาณ 2-6 เท่า ของอตัราค่าบริการกาํจดันํ้ าเสียปกติ (อตัรา 8 บาท/ลบ.ม.) ซ่ึงเป็นอตัรา
คงท่ีเช่นกนั ในปี 2553 มีโรงงานท่ีระบายนํ้ าเสียเกินเกณฑม์าตรฐานท่ีบริษทักาํหนดไวจ้าํนวน 22 
โรงงาน จากจาํนวนโรงงานท่ีบริษทัเรียกเก็บค่าบริการบาํบดันํ้าเสียทั้งส้ิน 249 โรงงาน ซ่ึงบริษทัได้
กาํหนดให้ฝ่ายบาํบดันํ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นผูต้รวจสอบและติดตามการแกไ้ข  หาก
ตรวจสอบพบคร้ังแรกบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงคุณภาพนํ้ 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 ตู ้เอทีเอ็ม และ
โทรศพัทส์าธารณะ เป็นตน้  
 
 
 

4. ค่าบริการเกบ็ส่ิงปฏิกูล 
บริษทัจดัเกบ็ค่าบริการเกบ็ส่ิงปฏิกลู ในเขตอุตสาหกรรม7โดยจดัเก็บตามปริมาณเก็บส่ิงปฏิกลู คูณดว้ย
อตัราค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกลูต่อถงั  (200 ลิตร)  ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี ส่วนในเขตท่ีอยู่อาศยันั้นปัจจุบนั
บริษทัเกบ็ค่าบริการหอพกัในอตัราละ 100 บาท ต่อถงั 200 ลิตร  
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ค)  รายละเอยีดของโครงการและการชําระเงนิของลูกค้า 

 
1.  โครงการท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ณ 31 ธนัวาคม 2553 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 4,684 376 เจา้ของ 7,000.00 6,185.29 88.36 4,206 5,810.72 2515 

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

เขตปลอด
อากร 

อุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออก 

137 98 14 เจา้ของ 370.00 302.25 81.69 78 302.25 2546 

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.เขตพรีเมี่ยม
โซน 
ถ.พหลโยธิน 46  
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

เขตพรีเม่ียม
โซน 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

349 279 218 เจา้ของ 1,300.00 275.44 21.19 44 195.98 2550 

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

เขต
อุตสาหกรรม
ทัว่ไป 

อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

1,903 1,322 962 เจา้ของ 2,178.00 427.79 19.64 261 311.88 2549 

 

 
หมายเหตุ  :  *พ้ืนท่ีขายคงเหลือ (ไม่รวมพื้นท่ีขายท่ีไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายแลว้แต่ยงัไม่ไดโ้อน) อาจมีการคลาดเคล่ือนตามสภาวะไม่

เกินร้อยละ 20 เน่ืองจากอาจจะตอ้งมีการปรับพื้นท่ีส่วนกลางเป็นพื้นท่ีขายหรือปรับพ้ืนท่ีขายใหเ้ป็นพื้นท่ีส่วนกลางเพิ่มข้ึน
เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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2. รายละเอียดการชาํระเงินของลกูคา้โครงการท่ีบริษทัยงัโอนท่ีดินไม่แลว้เสร็จ ณ 31 ธนัวาคม 2553 
 

 
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. คุณอนวตัร  เตม็ภทัราโชค และ  คุณ
ศิวาพร  ศรีตระกลู 

19.46 3.89 20.00 3.89 100.00 - - 15.57 80.00 

          

 
 
 

3. รายละเอียดเงินคา้งชาํระ ณ 31 ธนัวาคม 2552 
 

- ไม่มี – 
 
 
 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
กลยุทธ์การเพิม่ประเภทของสินค้า 
เพือ่ใหเ้กิดทางเลือกใหม่และเป็นการเพิม่ช่องทางเลือกใหม่สาํหรับลกูคา้ เน่ืองจากปัจจุบนั 
มีการแขง่ขนัท่ีสูงข้ึน คู่แข่งขนัยอ่มคิดกลยทุธ์และวิธีการนาํเสนอท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น บริษทัตอ้ง 
ดาํเนินการหาช่องทางใหม่เพื่อเป็นทางเลือกใหส้าํหรับลูกคา้และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ การแบ่งแยกพื้นท่ีในการขายใหช้ดัเจน เพื่อสะดวกในการพฒันาและการตดัสินใจของลูกคา้   
 
ประเภทของสินค้า สามารถแบ่งได้ 

- การกาํหนดพ้ืนท่ีสาํหรับ SME   โดยการแบ่งแยกพื้นท่ีในการขายตามประเภทของการกาํหนดธุรกิจ 
ขนาดจาํนวนของไร่ เพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินการ และความชดัเจนของการกาํหนดวางแผนการ
ขาย และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนและเป้าหมายของบริษทัฯ 

 
-    การกาํหนดพื้นท่ีสาํหรับ  Rental Factory    ซ่ึงจดัใหมี้โรงงานเช่าหลายขนาด  โดยจะมีขนาดพื้นท่ี

ตั้งแต่  800 - 3,000  ตารางเมตร  เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยรูปแบบโรงงานเช่าจะ
จดัใหมี้หลายแบบ เช่น โรงงานแฝด โรงงานแบบหอ้งแถว และโรงงานหลงัเด่ียว ซ่ึงจะมีเง่ือนไข
ขอ้กาํหนดต่างๆ ของบริษทัฯ ดงันั้นการกาํหนดกลยทุธ์การเพิม่ประเภทของสินคา้โรงงานเช่า ทาํให้
เป็นการดึงลูกคา้ใหเ้ขา้มาชมโครงการเพิ่มมากข้ึน เกิดการตดัสินใจที่รวดเร็วยิง่ข้ึน ดงันั้นในการ
ปรับกลยทุธ์ของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้จะส่งผลใหบ้ริษทัฯเกิดรายไดท่ี้
เพิม่มากข้ึน 
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-      การกาํหนดและจดัเตรียมพื้นท่ี Premium Zone ซ่ึงจะเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสาํหรับการดาํเนินงานของ     

โรงงานมีส่ิงอาํนวยความสะดวก  ระบบสาธารณูปโภค  ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีครบครัน 
เหนือกวา่มาตรฐานของพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

 
กลยุทธ์ในการจัดทาํราคาท่ีดิน 
 เน่ืองจากราคามีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจของลูกคา้ ดงันั้น บริษทัฯจึงตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์
ทางดา้นราคาเพื่อเป็นแรงจูงใจสาํหรับลูกคา้ โดยการกาํหนดราคาท่ีดินข้ึนอยา่งชดัเจนโดยใชข้อ้มูล
ทางการตลาดร่วมกบัขอ้มูลทางบญัชีราคาดงักล่าวจะตอ้งมีความใกลเ้คียงต่อคู่แข่งเพื่อใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดกบับริษทัฯ ซ่ึงทางบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และพื้นท่ีเพ่ือการ
อุตสาหกรรมทัว่ไปไวร้องรับกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน 

 
กลยุทธ์ในการจัดสัมมนาย่อย หัวข้อต่างๆ  

กลยทุธ์ต่างๆ ท่ีบริษทัฯไดก้าํหนดเพือ่วางแนวทางใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ แต่
ละกลยทุธ์ยอ่มมีความแตกต่างกนั และสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด ทาํใหบ้ริษทัฯได้
กาํหนดกลยทุธใ์นการจดัสัมมนายอ่ย หวัขอ้ต่างๆ ข้ึนมา เพ่ือรวบรวมกลุ่มนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพใน
การขยายธุรกิจเขา้มาชมโครงการ และเปิดใหก้ลุ่มนกัลงทุนท่ีมีปัญญาในดา้นต่างๆ เช่นแรงงาน 
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ขา้ร่วมทราบขอ้มูลและทางเลือกใหม่ของลูกคา้  

 
 -    กลยทุธ์ในการจดัสัมมนาดงักล่าว เพือ่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ และสอบถามติดตาม  
เพือ่เป็นฐานขอ้มูลใหแ้ก่บริษทัฯ 
-    การสรรหาบุคลากร นกัพดูและนกัวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา 
ร่วมสมัมนาเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัลูกคา้ช้ีแจงในส่วนขอ้ดีและขอ้เสียในการลงทุนและ
ทางออกท่ีดีท่ีสุด 
-   จดัใหมี้การ Present ในส่วนของ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ผสมผสาน เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วม 
รับฟังขอ้มูลไปพิจารณาอีกคร้ัง 
-   จดัใหมี้การเสวนาระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมฟังสมัมนากบัผูป้ระกอบการภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร 
- จดัทาํแบบสอบถามส่งความตอ้งการ ในการขยายกิจการ/ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการจากผูข้ายเพิ่มเติม 
 
กลยุทธ์ การเชิญนักลงทุนทีม่ีศักยภาพจากต่างประเทศเข้ามาเยีย่มชมโครงการ 
  เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้บริษทัฯจึงตอ้งมีกลยทุธ์
แผนงานท่ีจะเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูงโดยการเชิญนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพจาก
ต่างประเทศเขา้เยีย่มชมโครงการของบริษทัฯ 
 
 
 - เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการขยายกิจการเขา้มาในประเทศไทย  
 - เพื่อโฆษณาโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัลงทุน เพื่อการบอกต่อๆกนั 
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                               - เพื่อเป็นการนาํสินคา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง 
 

 การดาํเนินงาน  
- ติดต่อกบับริษทัฯหรือหน่วยงานต่างประเทศท่ีสามารถจะนาํนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพ และตอ้งการ
ลงทุนในต่างประเทศ เขา้มาชมโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร 
-  สร้างความประทบัใจในการพบเจอกนัและสามารถทาํใหน้กัลงทุนจาํไดแ้ละคิดถึงหากมี 
การขยายกิจการหรือลงทุน 
-  สร้างระบบจดัเกบ็ขอ้มูล ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ พร้อมติดตามความคืบหนา้ 
-  ศึกษาขอ้มูลการจดังานในท่ีต่างๆ และการ Road show ของหน่วยงานราชการ  BOI   
ท่ีเปิดใหเ้อกชนเขา้ไปร่วมงาน 
-  กาํหนด อุปกรณ์ ส่ือการขายต่างๆ เตรียมความพร้อม 

 
ลกัษณะของลูกค้า 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษทัฯเป็นนกัลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะนกัลงทุนจาก
ญ่ีปุ่น และนกัลงทุนไทยบางส่วน โดยสดัส่วนนกัลงทุนต่างชาติต่อนกัลงทุนไทยอยูท่ี่ประมาณ  
60 : 40 ซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนตอุ์ตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้  โดยลกัษณะของลูกคา้เป้าหมาย 
ไดแ้ก่ 

1. อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ประเภทท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมเป็นพิเศษโดยจะไดรั้บสิทธิประโยชนเ์ทียบเท่าโซน 3 เช่น อาหาร ฮาร์ดิสกไ์ดร์ 
ผลิตภณัฑก์ารเกษตร วิจยัและพฒันา เป็นตน้ 

2. ลูกคา้เดิมหรือบริษทัในเครือของลกูคา้เดิมท่ีตอ้งการขยายการลงทุนเพิม่ข้ึน 
3. อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัอุตสาหกรรมเดิมท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมของบริษทัฯ 
4. อุตสาหกรรมท่ีมีความประสงคจ์ะมาประกอบธุรกิจในเขตปลอดอากร (Free Zone - FZ)  เพือ่ไดรั้บ

สิทธิพเิศษยกเวน้อากรขาเขา้เพื่อการส่งออก ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นตน้ 
5. ลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคท่ีพร้อมมูล มีเสน้ทางคมนาคมท่ีสะดวก และอยู่

ใกลก้รุงเทพมหานครมากท่ีสุด และแรงงานฝีมือท่ีสมบูรณ์ 
6. ธุรกิจก่อสร้างท่ีพกัอาศยัและพาณิชยกรรมต่างๆ เน่ืองจากในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทัฯ

ไม่ใช่มีแต่เพยีงเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น  แต่ยงัมีเขตท่ีพกัอาศยัและเขตพาณิชยกรรมพร้อมกบัแหล่ง
บริการชุมชนอยา่งครบวงจร เช่น อาคารพาณิชย ์หอพกั โรงพยาบาล และธนาคาร เป็นตน้ 
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การจาํหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
1.ช่องทางที่เป็นบุคคล 
 -  การหาลูกคา้แบบ  Direct to Customer  การออก   Direct to Mail  ทางฝ่ายขายจะออก 
จดหมายทุก 4 เดือนใหก้บัลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย ใชข้อ้มูลจากฐานของฝ่าย
ขาย และท่ีปรึกษาทางการตลาดท่ีไดจ้าํแนกตามประเภทและกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายในปีน้ี  
- การจดัทวัร์เขตอุตสาหกรรมทุกเดือนโดยผา่นการแนะนาํจากท่ีปรึกษาทางการตลาดและ 
หน่วยงานราชการ, สมาคมต่างๆ เช่น ไตห้วนั จีน ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
-  การติดต่อผา่นองคก์รต่างประเทศ  ธนาคาร  เสนอขอใหแ้นะนาํลกูคา้ทั้งท่ีคาดวา่จะมาลงทุนใน
ประเทศไทย โดยทางบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน)  พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัทางธนาคารใน
การดูแลแบบ one stop service ใหก้บัลกูคา้ของทางธนาคาร ในทางกลบักนั บริษทั นวนครจาํกดั 
(มหาชน)  กจ็ะแนะนาํลูกคา้ใหท้างธนาคารเช่นกนั  

Trading Company  เน่ืองจากบริษทัประเภทน้ีจะมีการทาํงานร่วมกบับริษทัในเครือ 
หลายบริษทัและเป็นกลุ่มเป็นกอ้น  และน่าจะสามารถแนะนาํลุกคา้ในกลุ่มท่ีตอ้งการขยายกิจการ
ใหม่ได ้โดยทางบริษทัฯ จะมี  Intensive Free ใหก้บับริษทัดงักล่าว 

Sale Agent  ทางบริษทัฯจะพจิารณาบุคคลหรือบริษทัท่ีมีความสามารถในการหาลูกคา้ 
ใหก้บับริษทั นวนครฯ โดยจะมีเงินเดือนประจาํในอตัราท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการจูงใจในงาน และ 
commission เม่ือมีการปิดการขายลง แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอาํนาจในการตดัสินใจ จะข้ึนอยูก่บั 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯและรองกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณา โดยจะแบ่งเป็นประเทศ Japan Sale 
agent ท่ี โตเกียว และ โอซากา, Singapore Sale agent 
 -  การติดต่อผา่นองคก์รภายในประเทศ 

ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารสญัชาติญ่ีปุ่น  ขอความร่วมมือในการ
แนะนาํลูกคา้ใหก้บับริษทัเขา้ไปเสนอท่ีดิน ในทางกลบักนั นวนคร  กจ็ะแนะนาํลูกคา้ใหก้บัทาง
ธนาคารเช่นกนั 

Agency / Real Estate  ช่วยแนะนาํลูกคา้ใหแ้ละมีการปิดการขาย โดยบริษทั นวนคร จาํกดั 
(มหาชน)  จะมีค่านายหนา้แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอาํนาจในการตดัสินใจ จะข้ึนอยูก่บั กรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัฯและรองกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณา  

บริษทั Construction/ Consult   ต่างๆ จดัการเซ็นสัญญาขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ โดยทั้ง
สองฝ่ายหากมีลูกคา้เขา้มาติดต่อจะ มีการจ่ายคา่นายหนา้ใหใ้นแต่ละฝ่าย 

การติดต่อขอความร่วมมือจาก BOI ในการแนะนาํลกูคา้ในกรณีท่ีมีการแนะนาํสาํหรับ 
ของบริษทัฯ จะจ่ายค่าประสานงานตามการตกลงของแต่ละกรณีไป 

 
2. ช่องทางท่ีเป็นส่ืออุปกรณ์ 

-  การออก Booth ในงาน Event ต่างๆ เพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการและเขา้ถึงลูกคา้ท่ีมี
ความตอ้งการศึกษาหาพื้นท่ีเพื่อการลงทุน  ดาํเนินงาน  Event  ภายในประเทศ  งาน Event และ
สมัมนาต่างประเทศ 
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-  ส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น  หนงัสือพมิพต์่างๆ  Directory  Web Site / Web Link   Magazine    
ส่ือ BOI รายเดือน   New Letter  จากทาง  นวนคร ถึงลูกคา้ทุก 4 เดือน   Billboard  บริเวณทาง
จงัหวดัสระบุรีไปจงัหวดันครราชสีมา  และบริเวณสนามบิน 
 
ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต  
 ในภาวะการแข่งขนัท่ีเพิม่สูงข้ึน ในปัจจุบนัอาจแบ่งการแข่งขนัออกไดเ้ป็น 2 ประเภท โดยมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ดา้นการตลาดปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

1)   การแข่งขันจากประเทศข้างเคยีง  

 ประเทศ จนี : People's Republic of China 

• จีนหรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูใ่นทวีปเอเชียตะวนัออก เป็นประเทศ 

ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก จีนเป็นประเทศท่ีมีอารยธรรมและประวติัศาสตร์ยาวนาน มีดินแดน
กวา้งใหญ่ไพศาล อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์  

การเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) ของจีนเม่ือปลายปี 2544 นบัเป็นการเปิดตลาดใหญ่
แห่งสุดทา้ยใหท้ัว่โลกเขา้มาลงทุน ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ จีนมีมาตรการเกบ็ภาษีซ่ึง
เป็นตน้ทุนท่ีสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการลงทุนของต่างชาติ รัฐบาลจีนมอบสิทธิพิเศษใน
การจ่ายภาษีแก่นกัลงทุนต่างชาติหลายประการ  เช่น ธุรกิจทอ้งถ่ินจีนตอ้งนาํรายไดท่ี้ไดรั้บจาก
แหล่งต่างๆทัว่โลกมาคาํนวณภาษี ขณะท่ีธุรกิจต่างชาติท่ีเขา้ไปดาํเนินการในจีนสามารถนาํเพียง
รายไดท่ี้เกิดข้ึนในจีนมาคาํนวณเป็นฐานภาษี และทางการจีนยงัจดัเกบ็ภาษีในอตัราตํ่ากบัธุรกิจ
ทอ้งถ่ินจีนท่ีร่วมทุนกบัธุรกิจต่างชาติอีกทั้งรัฐบาลจีนยงัใหสิ้ทธิพเิศษทางภาษีกบัธุรกิจบางประเภท
ท่ีทางการจีนใหก้ารสนบัสนุน และเขตการลงทุนท่ีทางการจีนตอ้งการใหธุ้รกิจเขา้ไปลงทุนอีกดว้ย  

ประเทศจีนไดด้าํเนินนโยบายพฒันาเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั มีการพฒันาเขตเศรษฐกิจสาํคญัเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาและการลงทุนอยา่งเป็นรูปธรรม  ฉะนั้นจีนจึงเป็นประเทศท่ีจดัอยูใ่นคู่แข่ง
ขนัท่ีสาํคญัของประเทศไทย 
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ประเทศเวยีดนาม : Socialist Republic of Vietnam  

• เวยีดนาม หรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  เวียดนามจะมีการปกครองใน 

ระบบสงัคมนิยม เป็นประเทศท่ีเปิดโอกาสใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของนกัลงทุนต่างประเทศ
รัฐบาลค่อนขา้งเปิดกวา้ง ซ่ึงจะส่งผลใหเ้วียดนามมีการพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขณะน้ีเวียดนามมี
อตัราการเติบโตเป็นอนัดบัสองในเอเซีย นกัลงทุนสนใจเขา้ไปลงทุนในเวียดนามมากกว่าไทย 
เน่ืองจากเวียดนามเป็นประเทศท่ีกาํลงัเติบโต มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่ผูป้ระกอบกิจการท่ีตั้งโรงงาน  
ปัจจุบนัประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในเวียดนามมากท่ีสุด คือ ไตห้วนั, เกาหลีใต,้ ญ่ีปุ่น โดยเฉพาะ
ไตห้วนัมีอตัราการเปิดโรงงานในเวียดนามเฉล่ีย 1 โรงงานต่อ 3-4 วนั 

เวียดนามจึงนบัไดว้า่เป็นคูแ่ข่งดา้นการตลาดท่ีสาํคญัของ ไทย  ซ่ึงมีความพร้อมทั้งดา้นการบริหาร
จดัการ นโยบายส่งเสริมการลงทุน แรงงานในทอ้งถ่ิน ทาํใหไ้ดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการ
ประกอบการอุสาหกรรม เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนผูป้ระกอบการชาติต่าง ๆ ทาํใหเ้วียดนามเป็น
เป้าหมายใหม่ของการเป็นฐานการผลิตดา้นอุตสาหกรรมในภูมิภาคน้ี 

     

    ประเทศบังคลาเทศ : People’s Republic of Bangladesh 

  บงัคลาเทศ เป็นประเทศในเอเชียใต ้ซ่ึงครอบครองพ้ืนท่ีในส่วนตะวนัตกของภูมิภาคเบงกอล มี
พรมแดนติดกบัประเทศอินเดียเกือบทุกดา้น ยกเวน้ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ล็กนอ้ยท่ีติดกบั
ประเทศพม่า 
  ประเทศบงัคลาเทศตั้งอยูริ่มอ่าวเบงกอล มหาสมุทรอินเดีย ทาํใหไ้ดรั้บอิทธิพลมรสุมจาก
มหาสมุทรอินเดียอยูเ่สมอ เศรษฐกิจของประเทศจึงข้ึนอยูก่บัการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ส่วนดา้น
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเก่ียวเน่ืองมาจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะส่ิงทอ      ซ่ึงประเทศ
บงัคลาเทศนบัวา่มีฝีมือแรงงานในการผลิตส่ิงทอต่างๆค่อนขา้งมาก อีกทั้งยงัเป็นแรงงานท่ีมีค่าแรง
ตํ่ากวา่ประเทศไทยมาก 
  ตั้งแต่ปี 2533 ประเทศไดป้รับนโยบายการลงทุนหลายประการเพื่อกระตุน้และส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ ไม่มีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการถือหุน้ของชาวต่างชาติ อนุญาตใหส่้งผลกาํไร
และรายไดอ้อกไปต่างประเทศโดยเสรี มีมาตรการใหค้วามสาํคญักบับริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนใน
ประเทศ 
   
หมายเหตุ เน่ืองจากการแข่งขนัภายนอกอยู่ในกลุ่มท่ีไม่สามารถควบคุมหรือปรับเปล่ียนได้ ดังน้ัน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของปัจจัยภายในจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและสาํคัญ เป็นอันดับแรก 
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2) การแข่งขนัภายในประเทศ  โดยมีหน่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใหสิ้ทธิ
ประโยชนเ์พ่ือแนะนาํและสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัลงทุนตดัสินใจดาํเนินกิจการภายในประเทศ 

สิทธิประโยชน์ 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 

นอก ใน นอก ใน นอก นวนคร 

1. ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 3 ปี 3 ปี 7 ปี 8 ปี 8 ปี 

2. ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 50 % ต่อเน่ือง  - - - - - 5 ปี 
3. ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุ 
    จาํเป็น 75 % สาํหรับการผลิตเพ่ือขายในประเทศ 

- - - - - 5 ปี 

4. ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ หรือวสัดุจาํเป็น 
    สาํหรับส่วนท่ีผลิตเพือ่การส่งออก 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 5 ปี 5 ปี 

5. อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ** 
ลดหยอ่น 
50 % 

ลดหยอ่น 
50 % 

ลดหยอ่น 
50 % 

ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

6. อนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา 
    เป็นสองเท่า นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้

- - - - - 10 ปี 

7. อนุญาตใหห้กัค่าติดตั้งหรือค่าก่อสร้างส่ิงอาํนวย 
    ความสะดวกจากกาํไรสุทธิ 25 % ของเงินลงทุน 

- - - - 10 ปี 10 ปี 

8. อนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาศึกษาลู่ทางการลงทุน       

9. อนุญาตใหน้าํช่างฝีมือ หรือผูช้าํนาญการต่างดา้ว 
    เขา้มาและทาํงานในประเทศ 

      

10. อนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน       

11. อนุญาตใหน้าํ หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัร 
      เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต  
 

แนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต อาจวิเคราะห์ไดห้ลายมุมมองและมองจากสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทย  ซ่ึงมีอาจจะมองไดห้ลายประเดน็ดงัน้ี 

1. สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนของประเทศ ปัจจยัความไม่แน่นอนทางการเมืองและทิศทางเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว บรรยากาศการลงทุน ทาํใหน้กัลงทุนต่างชาติ เบนเขม็การ
ลงทุนไปยงัประเทศคู่แข่ง ไดแ้ก่ เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน 

2. ระดบัราคานํ้ามนัท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการประกอบการ
ของผูป้ระกอบการ 

3. รัฐบาลแสดงความพยายามแกปั้ญหาท่ีลงในรายละเอียดมากข้ึน โดยมุ่งเนน้ท่ีการวางรากฐานในระยะยาว   มี
การออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ อาทิ  นโยบายสนบัสนุนการลงทุนอีโคคาร์ เพื่อผลกัดนัใหไ้ทย
เป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนตใ์นภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงนโยบายดงักล่าวค่ายรถยนตต่์างๆ ไม่วา่จะเป็นโตโยตา้, 
ฮอนดา้, ฟอร์ด ต่างกใ็หค้วามสนใจท่ีจะลงทุน 

4.  พ้ืนฐานเศรษฐกิจไทยยงัมีความแขง็แกร่งในหลายดา้น ทั้งภาคเกษตรและอาหารยงัมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่ม
และขยายการลงทุนไดอี้ก 

5. ระดบัคา่แรงท่ีเร่ิมมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการเน่ืองจากทาํใหต้น้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึน แต่อยา่งไรกต็ามแรงงานในประเทศไทยต่างกมี็ความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีประสบการณ์ใน
การทาํงานสูง 

อยา่งไรกต็าม แนวโนม้อุตสาหกรรมในปี 2553 ไม่ว่าจะเร่ืองทาํเลท่ีตั้ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ, 
สิทธิประโยชนท์างภาษีและมาตรการสนบัสนุนอ่ืน ๆ, ประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินคา้, ความพร้อม
ทางดา้นแรงงาน การพฒันา    ฝีมือแรงงาน  ความเป็นมิตรของคนไทย และ การสนบัสนุนจากภาครัฐ  ประเทศไทยมี
ศกัยภาพสนบัสนุนการลงทุน  อีกทั้งช่ือเสียงของประเทศไทยท่ีมีมานานและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปของนกัลงทุน ใน
ขณะเดียวกนัประเทศต่างๆประสบปัญหา เร่ืองขาดแคลนแรงงาน แรงงานราคาสูง  ภูมิประเทศถกูกระทบจากภยั
ธรรมชาติบ่อยคร้ัง อีกทั้งปี 2553 กลุ่มนกัลงทุนท่ีจะมีการชะลอการลงทุนในช่วงตน้ปีเน่ืองจากสภาวะความไม่ชดัเจน
ต่างๆ เร่ิมกลบัมาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึนนบัตั้งแต่กลางปี 2553 ดว้ยผลจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลซ่ึงเร่ิมชดัเจน
ข้ึนและมีแนวโนม้ของการลงทุนสูงข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงส่งผลใหปี้ 2554 ทางภาครัฐคาดวา่ ประมาณการณ์การลงทุนจะดีข้ึน
กวา่ปีท่ีแลว้แน่นอน 
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3.4 ทีด่นิทีล่งนามในสัญญาซ้ือขายแล้วแต่ยงัไม่ได้โอน  
 

ท่ีดินท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขายแลว้ ก่อน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และรอการโอนตามงวดสัญญาซ้ือขายของ
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) มีดงัน้ี  

 
ช่ือบริษทัลูกค้า มูลค่างานทีย่งัไม่ได้ส่ง

มอบ  
(ล้านบาท) 

วนัทาํสัญญา 

ปทุมธานี   
1. บริษทั ซมัไฮเทคส์ จาํกดั 59.59 พฤศจิกายน 2553 
2. บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 26.16 พฤศจิกายน 2553 
3. บริษทั เฉียน จัน่ ซิน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั 18.75 ธนัวาคม 2553 
    ยอดรวมทั้งหมด 104.50  
นครราชสีมา   
1. บริษทั ชินเอ ไฮ-เทค จาํกดั 10.68 มิถุนายน 2553 
2. บริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 51.76 ตุลาคม 2553 
3. บริษทั เอ.แอล.เอม็.ที. (ประเทศไทย) จาํกดั 21.41 พฤศจิกายน 2553 
4. บริษทั นาคากาวา ซงัเกียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3.82 ธนัวาคม 2553 
    ยอดรวมทั้งหมด 87.67  
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5. สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  
5.1 ลกัษณะสําคัญของสินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษทัใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2553 

  ลกัษณะ เนือ้ที่ วงเงนิ มูลค่า ราคา 
สินทรัพย์ถาวร ทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งาน-ตรว.) คํา้ประกนั ตามบัญชี ประเมนิ 

     (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอธุรกจิ  
- ท่ีดิน(โครงการผลิตนํ้าเพื่อ 
   อุตสาหกรรม) 

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

 
เจา้ของ 

 
38-0-23 

 
617.00 

 
91.99 

 
870.00 

- ท่ีดิน (ศูนยก์ารคา้) ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง     
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 8-0-58.8 - 2.22 61.92 

- ท่ีดิน ต.บุ่งข้ีเหลก็ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เจา้ของ 8-3-23 - 2.30 - 
- ท่ีดิน(ระบบผลิตนํ้าฯ และระบบ
บาํบดันํ้ าเสีย)  

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

เจา้ของ 79-3-98.4 - 33.36 - 

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

เจา้ของ  - 17.32  
- 

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

เจา้ของ  - 37.57  
- 

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

เจา้ของ - - 7.07 - 

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

เจา้ของ - - 12.76 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง
และใชส้าํนกังาน 

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

เจา้ของ - - 44.09 - 

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

เจา้ของ - - 8.34 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงาน
ระหวา่งก่อสร้าง 

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

เจา้ของ - 200.00 1,000.62 363.10 

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

เจา้ของ - - 254.44 - 

สินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า 
- ท่ีดิน 

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

 
เจา้ของ 

 
31-0-5 

 
  - 

 
32.54 

 
107.90 

- ศูนย์การค้า  
  โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 

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

เจา้ของ  - 58.34 119.00 

สินทรัพย์เพือ่ขาย 
- ท่ีดินพฒันาแลว้ 1 

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

 
เจา้ของ 

 
274-1-16.2 

 
50.00 

 
131.05 

 
1,623.55 

- ท่ีดินพฒันาแลว้1  

 (โครงการเขตปลอดอากร) 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 13-3-5.9  32.434 38.61 57.81 

- ท่ีดินระหวา่งพฒันา  

 (โครงการ พรีเม่ียมโซน) 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 305-3-71.65 416.00 678.29 712.63 

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

เจา้ของ 1,088-1-79.3 500.00 681.96 900.95 

- อาคารท่ีพกัอาศยั 
 (โครงการเดอะ นวไพรเวซ่ี) 

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

เจา้ของ 10-3-10.7 460.00 231.52 271.53 

รวมทั้งส้ิน   1,859-0-91.95 2,275.43 3,364.39 5,088.39 
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หมายเหตุ  : - ราคาประเมินโดย บริษทั โปรสเปค แอพเพรซลั จาํกดั เม่ือ พฤศจิกายน 2553    อน่ึง ณ วนัประเมินราคาท่ีดิน บริษทั โปรสเปค 
แอพเพรซลั จาํกดั เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
    

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม แต่อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตบริษทั
อาจจะพิจารณาลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ปัจจุบนัของบริษทั ซ่ึงการกาํหนดสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ยนั้น จะข้ึนอยูก่บั
ความเช่ียวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอาํนาจในการบริหารงานของบริษทัเป็นหลกั โดย
บริษทัจะส่งตวัแทนกรรมการเขา้ไปร่วมกาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน
ของบริษทั รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้
กาํหนดไว ้
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

  
1. เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 หม่อมหลวงโสมสินเกษม อุ่นจิตติกุล อดีตพนกังานของบริษทัฯ ไดเ้ป็นโจทกย์ื่น

ฟ้องบริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 8518/2550 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2551 ศาลแรงงานกลางได้มีคาํพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงท่ี 2191/2551 ให้จาํเลย (บริษัทฯ) ชําระ
ค่าเสียหายเป็นเงิน 900,000 บาท และสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเงิน 28,662.20 บาท พร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินทั้งสองจาํนวนดงักล่าวนับแต่วนัฟ้อง (วนัท่ี 15 ตุลาคม 2550) เป็น
ตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2551 คดีอยูร่ะหว่างศาล
พิจารณา 

2. เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องนายสมยศ เรืองบุรพ  ท่ี 1 , บริษทัคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์
พาณิชย ์จาํกดั ท่ี 2 , บริษทั พีเอสบีอาร์  ทูลล่ิงส์  จาํกดั ท่ี 3 เป็นจาํเลยในฐานความผดิละเมิด, เรียกค่าเสียหาย
ต่อศาลจงัหวดัธญับุรี เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี พ.177/2553 เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 จาํเลยท่ี 1 ซ่ึงเป็น
ลูกจา้งของจาํเลยท่ี2 ไดข้บัรถยนตบ์รรทุกสิบลอ้ไปในทางการจา้งของจาํเลยท่ี 3 ดว้ยความประมาทเลินเล่อ
เป็นเหตุใหเ้สาเครนเก่ียวเขา้กบัสายไฟฟ้าและดึงใหเ้สาไฟฟ้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนวนครหกัโค่น
ลม้จาํนวน 20 ตน้ หมอ้แปลงไฟฟ้าระเบิดและกลอ้งทีวีวงจรปิดภายในโครงการจาํนวน 20 กลอ้ง สายไฟ
เบอร์ออฟติคขาดเสียหาย โคมไฟส่องสว่างบนเสาไฟฟ้าเสียหาย ขอให้จาํเลยทั้งสามร่วมกนัหรือแทนกนั
ชาํระเงินจาํนวน 3,074,870.64 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 2,877,071.94 บาท 
นับแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจาํเลยทั้ งสามจะร่วมกนัหรือแทนกนัชาํระเสร็จส้ินและชดใช้ค่าฤชาธรรม
เนียมและค่าทนายความแทนโจทก ์(บริษทัฯ) คดีอยูร่ะหวา่งศาลพิจารณา 

3. เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องบริษทัไทยเอ็มเอ็ม จาํกดั  หรือบริษทัไทยดีซีโอ จาํกดั เป็น
จาํเลยในฐานผิดสัญญา, เรียกค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 3213/2553 เน่ืองจาก จาํเลยผิด
สัญญาจา้งออกแบบระบบสาธารณูปโภค โครงการพรีเม่ียมโซน โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
(ปทุมธานี) และสัญญาจ้างวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเน้ือท่ีประมาณ 350 ไร่ โครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) ใหจ้าํเลยชาํระเงินจาํนวน 310,649,601.63 บาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจาํเลยจะชาํระเสร็จส้ิน กบัให้จาํเลยชาํระค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพ่งไดพิ้พากษาเป็นคดี
หมายเลขแดงท่ี 4701/2553 ใหจ้าํเลย (บริษทัไทยเอม็เอม็)ชาํระเงินจาํนวน 339,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้อง เป็นตน้ไปจนกว่าชาํระเสร็จกบัค่าฤชาธรรมเนียม 
โดยกาํหนดค่าทนายความ 10,000 บาท เฉพาะค่าข้ึนศาลให้ใช้แทนตามจาํนวนทุนทรัพยท่ี์โจทก์ชนะคดี 
บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2553 ค ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 
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8.  โครงสร้างเงินทุน  
 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท  
 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 247,083,295 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,247,083,295หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 1,450,055,530 บาท  
 

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  

วนั/เดอืน/ปี ทีจ่ดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงในหนังสือ
บริคณห์สนธิ 

ทุนทีเ่พิม่ 
(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ทุน 
(ล้านบาท) 

เหตุผลในการเพิม่ทุน สัดส่วนและราคาใน 
การเพิม่ทุน 

11 มกราคม 2550 
 
 

21.45 
 
 

989.84 
 
 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NNCL-W1ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ัง
ท่ี 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 

30 มีนาคม 2553 0.15 1,126.97 เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NNCL-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
14 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

30 มิถุนายน 2553 7.51 1,134.48 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NNCL-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
15ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

30 กนัยายน 2553 315.57 1,450.05 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ภายในกิจการ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NNCL-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
16 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 
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หมายเหตุ : 

  1. 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  และบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 21,450,300 บาท เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2550 เป็นทุนชาํระแลว้
ทั้งส้ิน 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  และบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 83,457,220 บาท เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2550 เป็นทุนชาํระแลว้
ทั้งส้ิน จาํนวน 1,073,301,520 บาท 

     
   -คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550 เป็นจาํนวนรวม 53,520,300 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 

53,520,300 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 53,520,300 บาท  และบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 53,520,300 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2550 เป็นทุนชาํระแลว้
ทั้งส้ิน จาํนวน 1,126,821,8200 บาท 

      
-คร้ังท่ี 14 ตรงกบัวนัท่ี  30 มีนาคม 2553 เป็นจาํนวนรวม 150,000 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 
150,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาทเป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 150,000 บาทและบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
ทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 150,000 บาท เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2553 จึงทาํใหก้ารจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ชาํระแลว้ทั้งส้ิน 1,126,971,820 บาท 
 
-คร้ังท่ี  15  ตรงกบัวนัท่ี  30  มิถุนายน  2553 เป็นจาํนวนรวม 7,510,000 หน่วย ซ้ือหุน้ สามญัจาํนวน 
7,510,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 7,510,000 บาทและบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 7,510,000 บาท เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2553  เป็นทุนชาํระแลว้ทั้งส้ิน
จาํนวน 1,134,481,820 บาท  

 
-คร้ังท่ี 16  ตรงกบัวนัท่ี  30  กนัยายน  2553 เป็นจาํนวนรวม 315,573,710 หน่วย ซ้ือหุน้ สามญั
จาํนวน 315,573,710 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 315,573,710บาทและบริษทั
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนตามมูลค่าหุน้ จาํนวน 315,573,710 บาท เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553  เป็นทุนชาํระ
แลว้ทั้งส้ินจาํนวน 1,450,055,530 บาท  
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 2.ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 ไดมี้มติใหบ้ริษทัออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม คร้ังท่ี2 (NNCL-W2) จาํนวน 725,027,765 หน่วย
และออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 ให้แก่กรรมการและ/หรือ
พนักงานของบริษทั (ESOP-W1) จาํนวน 72,000,000 หน่วย และยงัมีมติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทุนจด
ทะเบียนและหุน้ของบริษทัซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตามลาํดบั ดงัน้ี 

   - ใหบ้ริษทัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,452,591,000 บาท เป็น 1,450,055,530 
     บาท มูลค่าหุน้ท่ี ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีออกเพ่ือ 
    รองรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัคร้ังท่ี 1  
    (NNCL-W1) ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ยและไดห้มดอายลุงเม่ือ 
     วนัท่ี 30  กนัยายน 2553 จาํนวน 2,535,470 หุน้ 
   - ใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,450,055,530 บาท เป็น 2,247,083,295  
    บาท โดยการออกหุน้ตสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 797,027,765 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตรา 
    ไว ้1.00 บาท โดยหุน้สามญัท่ีออกใหม่ดงักล่าวไดรั้บการจดัสรรดงัน้ี 
     (1) จาํนวน 725,027,765 หุน้ สาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 
      แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ NNCL-W2 ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
      ของบริษทั 
     (2) จาํนวน 72,000,000 หุน้ สาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 
      แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ ESOP-W1 ท่ีเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ 
      และ/หรือพนกังานของบริษทั 
 3.หลกัทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 
  บริษทัไดเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม คร้ังท่ี2 (NNCL-

W2)และออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี1ให้แก่กรรมการและ/
หรือพนกังานของบริษทั (ESOP-W1) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  
    คร้ังท่ี  2 (NNCL-W2) 
     
    จาํนวน     725,027,765 หน่วย 
    ชนิด      ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
    อาย ุ      5 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
    ราคาเสนอขาย    0 บาทต่อหุน้ 
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    วนัท่ีออก     30 ธนัวาคม 2553 
     
   อตัราใชสิ้ทธิ    ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
          สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตาม 
          เง่ือนไขการปรับสิทธิ 
    ราคาท่ีใชสิ้ทธิ    1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไข 
          การปรับสิทธิ 
   ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ  ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน มีนาคม มิถุนายน  
          กนัยายน และธนัวาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดง 
          สิทธิ โดยกาํหนดวนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือ  
          วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และวนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ 
           คือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 
 

2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ/ 
หรือพนกังานของบริษทั (ESOP-W1) 

    จาํนวน     72,000,000 หน่วย 
    ชนิด      ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ยกเวน้เป็น 
          การโอนทางมรดก 
    อาย ุ      1 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
    ราคาเสนอขาย    0 บาทต่อหุน้ 
    วนัท่ีออก     30 ธนัวาคม 2553 
    อตัราใชสิ้ทธิ    ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
          สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตาม 
          เง่ือนไขการปรับสิทธิ 
    ราคาท่ีใชสิ้ทธิ    1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไข 
          การปรับสิทธิ 
   ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ  มีจาํนวน 4 คร้ัง คือ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 
          มิถุนายน และกนัยายน ของปี 2554 สาํหรับการใช ้
          สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญั 
          แสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 ทั้งน้ี  
          วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 31  
          มีนาคม 2554 
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8.2 ผู้ถือหุ้น  

 

บริษทัมีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
ดงัน้ี  

 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จํานวนหุ้น %  

1.  บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 1   355,950,000  24.547 
2.  น.ส.สรางคล์กัษณ์  จนัทวานิช 96,535,870  6.657 
3.  นายทวฉีตัร  จุฬางกรู    70,000,000  4.827 
4.  นายวรัญญู  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 65,621,400  4.52 
5.  น.ส.รัตนาภรณ์  จนัทวานิช 51,370,000 3.543 
6.  นายวรีชยั  เตชอมรธญั 37,200,000  2.565 
7.  การเคหะแห่งชาติ 1 30,000,000 2.069 
8.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 26,069,200 1.798 
9.  นางสมทรง  ลาภานนัตรั์ตน์ 23,530,900 1.623 
10.
  

บริษทั นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จาํกดั 21,000,000 1.448 

รวม 777,277,370 53.597 
 
หมายเหตุ : 
1  ประเภทธุรกิจหลกัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เอน็อีพ ีอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) : ดาํเนินธุรกิจดา้นบรรจุภณัฑ ์
การเคหะแห่งชาติ : หน่วยงานของรัฐท่ีใหบ้ริการอาศยัใหแ้ก่

ประชาชน 
 
 
 
 
 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 
หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั   
 
ทั้งน้ี ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีประวติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 
58.00 45.07 56.34 

 
หมายเหตุ :     - ปี 2551 จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2550 ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 56.34 ลา้นบาท 

- ปี 2552 จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2551 ในอตัรา 0.04 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 45.07 ลา้นบาท 
- ปี 2553 จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2552 ในอตัรา 0.04 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 50.00 ลา้นบาท 
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9.  การจดัการ 
โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร  

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553  
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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 2553 ประกอบดว้ย 
1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา ประธานกรรมการบริษทั  1, 2 
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 1, 2 
3. พลตาํรวจเอกสมชาย   วาณิชเสนี รองประธานกรรมการบริษทั1, 2  และ 

                          ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
4. นายพงศพ์นัธ์ุ บุรณศิริ กรรมการ 2 
5. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 1, 2 

6. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการและ  3 
7. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระ 
8. นางลีนา เจริญศรี  กรรมการอิสระ  
9. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธุ์ กรรมการอิสระ 

10.   นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการ   

11. นางสาววรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา   กรรมการ 3 
12. พลเอกสมหมาย  วิชาวรณ์ กรรมการ  
13. นายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์          กรรมการ 1, 2 

14. นางนวลพรรณ        ลํ่าซาํ               กรรมการ  

15. พลอากาศเอก ดร.นพพร        จนัทวานิช               กรรมการ 3  
 

หมายเหตุ : 1    กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึงกรรมการสองในหา้ท่านน้ีลงลายมือช่ือ  
                        ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
  2 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั เอน็อีพ ีอสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั       

(มหาชน) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ  
- กระทรวงการคลงั ถือหุน้ร้อยละ 21.79 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  
- กลุ่มนางลาลีวรรณ กาญจนจารี ถือหุน้ร้อยละ 24.22 ของทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ตามลาํดบั ไม่ไดมี้ตวัแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานใน
บริษทัแต่อยา่งใด  

 3  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจนัทวานิชและกลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา ตามลาํดบั 
  



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  53 

 

• 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 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และ/หรือรายการท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

(ข) คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย  
 1. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์  รองประธานกรรมการบริหาร 

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

 6. พลเอกยรรยง วอ่งวิทย ์ กรรมการบริหาร  
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• 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 
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(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย  
 1. นางลีนา เจริญศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการตรวจสอบ 
 3. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ  

 
 

• 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 
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(ง) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย  
 1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 1 
 2.   พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
 3. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
 
 หมายเหตุ  :  1  แต่งตั้งเม่ือ  กนัยายน  2553 
 

• 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 2553 ประกอบดว้ย  
 1. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ  
 2. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 3. พลเอก ทวีศกัด์ิ หนุนภกัดี รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 4.  นายหฏัฐจิต หนุนภกัดี ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงผลิตนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมฯ 
                5.  นางกลัยา  หงษศ์รี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 

 6. นายปิยบุตร ชูวงั  ผูอ้าํนวยฝ่ายกฎหมาย 
 7. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 

8.  วา่ท่ีร้อยตรี ประวิทย ์ ครุฑธายนืยง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
9. นายวีระพงศ ์ เกณฑข์นุทด ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
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10. นายณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
11.  นายสุทธิพร จนัทวานิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  
12.   นายวีระชยั  ชุติมากรณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํบดันํ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้ม  
13. นางสุรีรัตน ์ รังสิโกสยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
14.   นางสาวอโนชา ศศิประภา ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
15.   นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้าํนวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา)  
16. พลโท จิรภทัร มาลยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการศนูยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั  
17.  พลตรี ประจกัษ ์ วิสุตกลุ ผูอ้าํนวยการโรงผลิตนํ้าเพือ่อตุสาหกรรมฯ 
18.   นายภพพร จนัทวานิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายโยธา  
19.   นายดอน พานิชนก ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพเิศษ  

 
                               หมายเหตุ  :     1  พน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 1 พฤษภาคม  2553 
 

• 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 
11. อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไม่รวมถึงการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และ/หรือรายการท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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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
กว่าสองเดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัอยู่
ของกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

9. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ  และนอกจากน้ี 
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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 2553 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั แต่ละรายดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 
1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา 6.71 
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี 4.55 
3. พลตาํรวจเอกสมชาย  วาณิชเสนี  3.84 
4. คุณเสกสิทธ์ิ    เจริญเศรษฐศิลป์ 2.26 
5. คุณนิพฐิ  อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา 1.64 
6. คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์   1.64 
7. คุณวรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  1.64 
8. คุณนวลพรรณ ลํ่าซาํ 1.01 
9. พลอากาศเอก  ดร.นพพร จนัทวานิช 0.88 

10. คุณพงศพ์นัธ์ุ   บุรณศิริ  1.77 
11. คุณสุวลยั  จนัทวานิช   1.77 
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12. พลเอกสมชาย  วิชาวรณ์ 1.77 
13. คุณลีนา เจริญศรี   1.84 
14. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์   1.77 
15. พลโทสีขรินทร์   สิงหพนัธุ์  1.77 
16. พลเอกวรพนัธ ์ วรศกัด์ิโยธิน 0.55 

รวม 35.41 
 

 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2553 
 

รายละเอียด 
ปี 2553 ปี 2552 

จาํนวนคน  จาํนวนเงิน 
 (ลา้นบาท) 

จาํนวนคน  จาํนวนเงิน  
(ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1  18 28.20 26 25.56 

 
หมายเหตุ  : 1.    ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือน โบนสั และเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

ข) ค่าตอบแทนอ่ืน 
 

1. ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์หก้บักรรมการและผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นกิจการของบริษทั  
บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการจดัหารถยนต์ให้กับกรรมการและผูบ้ริหารเพื่อใช้ในกิจการของบริษทั โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

รายละเอียด 
ปี 2553 ปี 2552 

จาํนวนคน จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) จาํนวนคน  จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 
1. ประธานกรรมการ  1 1,568,911.94 - - 
2. กรรมการและผูบ้ริหาร 2 3,794,807.98 - - 
 
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 

 
   ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 มีมติดงัน้ี 
 
   -มีมติอนุมติัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) จาํนวน 

 72,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษทัโดยไม่คิดมูลค่า 
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-มีมติอนุมติัการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 
 ใหแ้ก่ กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหุน้สามญัในการ 
ออกคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการบริษทั  ไดรั้บการจดัสรรจาํนวน 5,000,000 หน่วย หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 6.94 ของจาํนวน WSOP-W1 ท่ีออกเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ี 
 
-มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 72,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท สาํรองไวเ้พ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษทั 
คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 
 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือขายหุ้นสามัญของบริษทั คร้ังที่ 1 ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน 
  (ESOP-W1) 
   อนุมติัโดย     : ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2553 
   อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
   ราคาในการใชสิ้ทธิ    : 1 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
   จาํนวนใบสาํคญัแสดง 
    สิทธิท่ีออก (หน่วย)  : 72,000,000 หน่วย 
   ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ  : 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
   วนัท่ีใชสิ้ทธิ     : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน มีนาคม  มิถุนายน กนัยายน 
          และธนัวาคม 
   วนัท่ีออก      : วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 
   จาํนวนใบสาํคญัแสดง 
    สิทธิท่ียงัไมไดใ้ช ้(หน่วย) : 72,000,000 หน่วย 
 

ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณาการ
จ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการแต่ละท่าน เพื่อใหส้ามารถเทียบเคียงได้
กบัอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอ่ืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในโอกาสต่อๆ ไป ทุก
ปี โดยบริษทัจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดทั้งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพื่อใหก้ารจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงบริษทัจะกาํหนดใหฝ่้ายการเงินรายงานการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก
ไตรมาส 
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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 
 

5. ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน์ 
คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้แข่งขนัได้ โดยมี
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คือ ดาํเนินธุรกิจให้มีความมัน่คงเพื่อประโยชน์ท่ีสมดุลและยัง่ยืนของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง  

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม
และโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอย่างครบถว้น ทั้งน้ีกาํหนดให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง 
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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
รายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและ CD ซ่ึงกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้
 

รายช่ือกรรมการ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ปี 2553 3 ปี 2552 2 ปี 2551 1 

1. พลเอก อคัรเดช ศศิประภา 11 13 11 เมษายน 2544 
2. พลเอก ชยัณรงค ์หนุนภกัดี 11 12 11 มีนาคม 2544 
3. พลตาํรวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  11 13 10 กนัยายน 2545 
4. นายพงศพ์นัธ์ุ  บุรณศิริ 0 13 11 มกราคม 2543 
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รายช่ือกรรมการ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ปี 2553 3 ปี 2552 2 ปี 2551 1 

5. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 9 13 11 มกราคม 2544 
6. นางสุวลยั  จนัทวานิช 10 11 10 มิถุนายน 2514 
7. คุณหญิง ศุภนภา  อตัตะนนัทน ์ 11 13 10 มิถุนายน 2545 
8. นางลีนา  เจริญศรี 11 12 11 ธนัวาคม 2545 
9. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 9 11 11 พฤษภาคม 2548 
10. พลโท สีขรินทร์  สิงหพนัธ์ุ 11 13 11 พฤศจิกายน 2548 
11. น.ส.วรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 10 10 7 กุมภาพนัธ์ 2549 
12. พลเอก สมหมาย  วิชาวรณ์    11 13 10 กนัยายน  2545 
13.  นายเสกสิทธ์ิ   เจริญเศรษฐศิลป์    11 12 10 พฤศจิกายน 2550 
14. นางนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 7 5 - เมษายน 2552 
15. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช 11 1 - ธนัวาคม 2552 

 

หมายเหตุ : 1 ในปี 2551 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน  11  คร้ัง 
 2  ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน  13  คร้ัง 
 3 ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน   11  คร้ัง  
  

12. คณะอนุกรรมการ 
กาํหนดให้มีคณะอนุกรรมการกาํกบัดูแลเฉพาะดา้นเพ่ือช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานตาม
ความจาํเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าท่ีต้อง
รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการภายในเวลาท่ีกาํหนด และมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
และ 1 ปีตามลาํดบั 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
ส่งเสริมใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้งองคก์ร แต่คงไวซ่ึ้งความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน กาํหนดวิธีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีเป็นรายงานประจาํปี
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฏหมายกาํหนด นอกจากน้ียงัทาํรายงานอธิบายรายงานทางการเงิน
ควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย อน่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินใหท้นัสมยัและ
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

15. ความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั นวนคร จาํกัด(มหาชน) ให้ความสําคญักับการเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และรักษา
สมัพนัธภาพอนัดีระหว่างบริษทั  กบันกัลงทุน  ผูถื้อหุน้  นกัวิเคราะห์ และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยมีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผย
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ขอ้มูลทางดา้นการเงินและการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใส  และทนัต่อเหตุการณ์ ใหแ้ก่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในผลการดาํเนินงานของบริษทั  ตลอดจนส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้กับบริษทั  ในการเป็นบริษทัมหาชนท่ีมีการกาํกับดูแลท่ีดี  มีคณะกรรมการบริษทั  ท่ีสามารถ
บริหารกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั  อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนการตอบขอ้ซักถามแก่บุคคลภายนอก  ไดแ้ก่ นกัลงทุน  นกัวิเคราะห์  ผูถื้อหุน้
ทั้งในและต่างประเทศใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลเท่าเทียมกนัสมํ่าเสมอและครบถว้น ตามความเป็นจริง 
 

สาํหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุน บริษทัฯ  ให้บริการขอ้มูลข่าวสารต่างๆแก่ผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทัฯ  เพื่อรับทราบขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ของบริษทัฯ 

โดยผ่านรายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทาง

เวบ็ไซต ์ www.navanakorn.com 

ติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์   http://www.navanakorn.com/ir_home_th.html 
         โทรศพัท ์: 02-667-4700  ต่อ 4111 
         โทรสาร : 02-667-4701 
 
อน่ึง บริษทัฯไดจ้ดัส่งกรรมการท่ีสนใจเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร “ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย” เพื่อใหก้รรมการของบริษทัฯเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ของกรรมการไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 7 ท่าน ท่ีไดผ้่านการอบรม
หลกัสูตรดงักล่าวแลว้ 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 

บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 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 
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9.6 บุคลากร  

  

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) มีพนกังานทั้งหมด 182 คน (ฝ่ายบญัชีและการเงิน 18  
คน, ฝ่ายขายและการตลาด 9 คน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 29 คน, ฝ่ายโยธา 21 คน, ฝ่ายบาํบดันํ้ าเสีย
และส่ิงแวดลอ้ม 17 คน, สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 6 คน, สาํนกัเลขานุการ 3 คน, ฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 4 คน, ฝ่าย
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 4 คน, ฝ่ายกฎหมาย 7 คน, ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 1 คน, ฝ่ายกิจการพิเศษ 19 คน, 
ฝ่ายระบบนํ้าเพ่ืออตุสาหกรรม 15 คน, ฝ่ายกิจการศนูยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยั 7 คน,  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2 คน,  และโครงการนวนคร นครราชสีมา 20 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2553 ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน   

โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ฯลฯ เท่ากบั 83,075,637 บาท 
 

9.7 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
 

   1. การประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ 

   2. ตรวจสุขภาพประจาํปี 

   3. กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 

   4. กองทุนประกนัสงัคม 

   5. กองทุนเงินทดแทน 

   6. เงินช่วยเหลือจดัการงานศพ 

   7. โครงการทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท (สาํหรับผูอ้าํนวยการข้ึนไป) 
   8. เงินกูเ้พื่อการศึกษา 
   9. เคร่ืองแบบพนกังาน 

   10. งานเล้ียงสงัสรรคแ์ละท่องเท่ียวประจาํปี 

   11. เงินโบนสัประจาํปี 

   12. เงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั 

   13. Section Party 

   14. ของเยีย่มไขพ้นกังาน 

 
 
 

9.8 นโยบายในการพฒันาบุคลากร, 
 
บริษทัฯ  มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรของ
บริษทัมีศกัยภาพในการปฏิบติังาน และมีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน  โดยจะมุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้
ในงาน  (Job   Knowledge)  ทกัษะ  (Skills)  ต่างๆ  เพื่อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัและรับมือกบัการ
พฒันาท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และมาตรฐานงานการจดัการดว้ยคุณภาพ ISO9001:2008 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงทศันคติของการทาํงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการ
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นาํมาใชใ้นการปฏิบติังานภายในองคก์รโดยรวม เช่น ทกัษะดา้นการจดัการ ทกัษะดา้นแนวความคิด และ
ทกัษะดา้นการปฏิบติัการ โดยคาํนึงถึงความพร้อม ความเหมาะสมตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ ตาํแหน่งงานหรือ
ความจาํเป็นของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมทั้งภายใน และ ภายนอก
องค์กร โดยแบ่งหลักสูตรต่างๆให้เหมาะสมกบัตาํแหน่ง และทางบริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการให้
พนักงานมีสติ เขา้ใจชีวิต และปรับตวัเพื่อการอยู่ร่วมกบัส่ิงรอบขา้งอย่างมีความสุข จึงจัดให้มีกิจกรรม
ปฏิบติัธรรมใหก้บัพนกังานในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  
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10. การควบคุมภายใน  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2554 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 2552 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 2553 ผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สังเกตจากการ
ตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสาระสาํคญัแต่อยา่งใด  
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11.  รายการระหว่างกนั  
 

11.1 รายการระหว่างกนั  
 

บริษทั นวนคร จาํกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนในปี 2552 และ ปี 2553 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

ลกัษณะรายการ คู่สัญญา ลกัษณะความสัมพันธ์ ขนาดรายการ (ล้านบาท) ความสมเหตุสมผล 

ปี 2553 ปี 2552  
ดอกเบ้ียรับ บมจ.เอน็อีพี 

อสงัหาริมทรัพย ์และ
อุตสาหกรรม* 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หุน้ในบริษทัร้อยละ 31.59  
และมีกรรมการร่วมกนั 

0.61 0.83 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. นวนคร พลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม * 

มีกรรมการร่วมกนั    - - ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. นวนคร การแพทย ์ 1.60 1.48 ราคาตลาด 

ค่ารักษาความปลอดภยั บจ. นวนคร อินเตอร์
เนชัน่แนล การ์ด  

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึง
บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 15.08 

28.75 28.97 เป็นราคาตามสญัญาท่ี
อา้งอิงกบัราคาตลาด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. ซูมิโช โกลบอล  
โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 
* 

มีกรรมการร่วมกนั ซ่ึงบริษทั
ฯถือหุน้ร้อยละ 1.71 

0.86 0.93 ราคาตลาด 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนระยะยาว 

- 26.54 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 0.22 3.39  

 
หมายเหตุ   *     ในปี 2551 บริษทัถือหุน้ใน บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั นวนคร ดิสตริบิวชัน่ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั) ในสดัส่วนร้อยละ 10.78 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และในระหวา่งปี 2552 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนฯ
ออกไปส่วนหน่ึง  ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 1.71   ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

 
ทั้งน้ี บริษทัมียอดบญัชีคงเหลือท่ีเกิดจากรายการคา้และรายการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีปรากฏในงบ
การเงินประจาํปี 2553 ดงัน้ี 
รายการ ลกัษณะรายการ คู่สัญญา ขนาดรายการ (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ระบบสาธารณูปโภค 

บจ. นวนคร การแพทย ์ 0.13 

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

0.07 

รวม 0.20 

เงินกูย้มืระยะสั้น ตัว๋สญัญาใชเ้งิน บมจ.เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม 

18.00 

รวม 18.00 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการประชุม บมจ.เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม 

0.30 
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รวม 0.30 

เจา้หน้ีการคา้ ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภยั 

บจ. นวนครอินเตอร์เนชัน่
แนลการ์ด 

2.61 

รวม 2.61 

 
 

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั   
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2553 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 
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2. การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่านกระบวนการเสนอขออนุมติัตามลาํดบัขั้นการบงัคบับญัชา 
โดยตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของขอ้กาํหนดหรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 2551 ผูส้อบบญัชีโดย นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ แห่งบริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอย่างไม่มีเง่ือนไข และเห็นว่า  
งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผูส้อบบญัชีโดย นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์แห่ง
บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข และ
เห็นว่า  งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

• สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ผูส้อบบญัชีโดย นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์แห่ง
บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข และ
เห็นว่า  งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ทะเบียนเลขท่ี 4098 หรือ นายเจริญ   
ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ  ทะเบียนเลขท่ี 4068  หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ทะเบียนเลขท่ี 3565 เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2552 ซ่ึงบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดเ้สนอราคาในการสอบ
บญัชีในระดบัท่ียอมรับได ้และบริษทัมีความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการบนัทึกบญัชีท่ีดี  

 

ข) ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

รายการ 

งบการเงินของบริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) 

2553 2552 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบดุล             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 231.52 6.26 10.50 0.30 61.87 1.82 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 46.78 1.26 43.11 1.21 45.37 1.33 

ค่าบริการท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 12.31 0.33 11.92 0.34 10.83 0.32 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พือ่ขาย 1,761.44 47.60 1,785.58 50.26 1,690.01 49.71 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.00 0.49 6.00 0.17 0.00 0.00 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9.00 0.24 26.72 0.75 40.83 1.20 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 2,079.05 56.18 1,883.83 53.02 1,848.92 54.38 

เงินฝากท่ีติดคํ้าประกนั 8.12 0.22         

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.20 0.03         

เงินลงทุนระยะยาว - ราคาทุน – สุทธิ 4.27 0.12 4.27 0.12 20.59 0.61 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 1,602.95 43.32 1,661.87 46.78 1,529.15 44.97 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5.00 0.14 2.90 0.08 1.40 0.04 

สินทรัพยร์วม 3,700.59 100.00 3,552.88 100.00 3,400.06 100.00 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 21.33 0.58 24.45 0.69 39.67 1.17 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 23.90 0.70 

เจา้หน้ีการคา้ 64.41 1.74 108.16 3.04 24.37 0.72 

เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่าลูกคา้ 160.79 4.34 166.79 4.69 172.79 5.08 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 153.29 4.14 86.00 2.42 16.00 0.47 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9.88 0.27 12.54 0.35 13.01 0.38 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21.30 0.58 3.29 0.09 0.00 0.00 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72.56 1.96 93.50 2.63 112.38 3.31 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 503.56 13.61 494.73 13.92 402.12 11.83 

เงินประกนัผลงาน 14.74 0.40 9.84 0.28     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 714.59 19.31 994.50 27.99 910.02 26.76 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10.15 0.27 13.99 0.39 25.43 0.75 

หน้ีสินรวม 1,243.04 33.59 1,513.07 42.59 1,337.56 39.34 

ทุนจดทะเบียน 2,247.08 60.72 1,452.59 40.88 1,452.59 42.72 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้             

    - หุน้สามญั  1,450.06 39.18 1,126.82 31.72 1,126.82 33.14 

รวมทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 1,450.06 39.18 1,126.82 31.72 1,126.82 33.14 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 283.56 7.66 283.56 7.98 283.56 8.34 

กาํไรสะสม 723.93 19.56 629.43 17.72 652.12 19.18 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,457.54 66.41 2,039.82 57.41 2,062.50 60.66 

งบกําไรขาดทุน             

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 521.62 46.83 56.04 9.91 186.00 25.26 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 527.78 47.38 450.77 79.74 490.37 66.61 

รายไดค่้าเช่า 15.82 1.42 17.11 3.03 16.24 2.21 

รายไดร้วม 1,113.95 100.00 565.28 100.00 736.23 100.00 

ตน้ทุนขายท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 251.99 22.62 17.95 3.18 44.36 6.03 

ตน้ทุนการให้บริการ 335.74 30.14 286.79 50.73 285.94 38.84 

กาํไรขั้นตน้ 477.49 42.87 219.18 38.77 362.30 49.21 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 243.57 21.87 189.05 33.44 214.85 27.06 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 0.00 0.00 0.00 0.00 51.11 6.94 

รวมค่าใชจ่้าย 831.30 74.63 493.79 87.35 596.25 81.15 

ตน้ทุนทางการเงิน 48.02 4.31 35.80 6.33 36.45 4.78 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 48.33 4.34 13.29 2.35 25.96 3.53 

กาํไรสุทธิ 186.30 16.72 22.38 3.96 77.56 10.53 

งบกระแสเงินสด             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 356.05   133.86   38.50   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ -73.06   -180.85   -229.60   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -61.97   -4.37   -18.11   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 221.02   -51.36   -209.20   
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ค) อัตราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญทีส่ะท้อนถงึฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในธุรกจิหลกัของบริษทั  

 

รายการ 
งบการเงินของบริษัท นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

2553 2552 2551 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         
   อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 4.13 3.73 4.60 

   อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.55 0.12 0.27 

   อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.71 0.30 0.08 

   อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 21.43 10.65 13.43 

   ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 17 34 27 

   อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.33 0.18 0.19 

   ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 1091 2000 1895 

   อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 6.81 4.6 9.7 

   ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 53 78 37 

   Cash Cycle (วนั) 1,055 1,956 1,885 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)         
   อตัรากาํไรขั้นตน้ % 44.83 41.83 52.31 

   อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  % 21.53 5.44 13.73 

   อตัรากาํไรอ่ืน % 4.37 7.32 5.93 

   อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 155.25 463.99 39.19 

   อตัรากาํไรสุทธิ  % 16.72 3.96 10.53 

   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 8.28 1.09 3.78 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)         
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5.14 0.64 2.29 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 19.13 8.59 12.86 

   อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.31 0.16 0.22 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.51 0.74 0.65 

   อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (Cash Basis) (เท่า) 10.31 5.26 2.8 

   อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.33 0.36 0.09 

   อตัราการจ่ายเงินปันผล %   151.01 58.11 
เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น          
   กาํไรสุทธิต่อหุน้  (บาท) 0.16 0.02 0.07 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  (บาท) 1.69 1.81 1.83 
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   
 

ก) ผลการดาํเนินงาน  
 

ภาพรวมของการดาํเนินงาน  
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  โดยมี
รายไดห้ลกัมาจาก 2 ส่วน คือ รายไดจ้ากการขายท่ีดิน และรายไดจ้ากการใหบ้ริการภายในโครงการ
ของบริษทั ในปี 2553 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายท่ีดินประมาณร้อยละ 46.83 ของรายไดร้วม  
และรายไดจ้ากการให้บริการประมาณร้อยละ 47.38 ของรายไดร้วม ซ่ึงรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็น
รายไดท่ี้แน่นอน มัน่คงและเติบโตข้ึนมาโดยตลอดตามปริมาณพื้นท่ีขาย จาํนวนผูป้ระกอบการ ลูกจา้ง 
และผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ บริษทัจึงมุ่งเนน้การสร้างรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการสาธารณูปโภคมาก
ข้ึน  โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงและปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั
ในช่วงท่ีผา่นมา 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 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 และบริษทัมีรายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึน 2.23 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 15.95 
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ในปี 2552 บริษทัมีรายไดร้วม 565.28 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 170.95 หรือลดลงร้อยละ 
23.22 เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินลดลง 129.96 ลา้นบาท จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ถดถอยและความแปรปรวนทางการเมืองในประเทศ ต่อเน่ืองมาจากไตรมาส 3 ปี 2551 ทาํใหน้กัลงทุน
ส่วนใหญ่ระงบัและชะลอการตดัสินใจซ้ือการลงทุนไวก่้อน อนัมีผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนิน
ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ รวมถึงการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลง 39.59 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 8.07  รายไดค่้าเช่าเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย 0.87 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.38 
 
ในปี 2553 บริษทัมีรายไดร้วม 1,113.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2552 จาํนวน 548.67 หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 97.06 เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินเพิม่ข้ึน  465.58 ลา้นบาท จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ถดถอยและความแปรปรวนทางการเมืองในประเทศ ต่อเน่ืองมาจากไตรมาส 3 ปี 2551 ทาํใหน้กัลงทุน
ส่วนใหญ่ระงบัและชะลอการตดัสินใจซ้ือการลงทุนไวก่้อน อนัมีผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนิน
ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ  

 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  
บริษทัมีรายไดห้ลกัจากโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 2 ส่วนคือ รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 
และรายไดค้่าบริการ  โดย ในปี 2551 มีรายไดจ้ากการขายท่ีดิน 186.00 ลา้นบาท เป็นการรับรู้รายได้
ตามงวดการชาํระเงินของการขายท่ีดินก่อนหนา้น้ี จาํนวน 97.80 ลา้นบาท และรับรู้รายไดจ้ากการขาย
ท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้สัญญาใหม่ 88.20 ลา้นบาท ในปี 2552มีรายไดจ้ากการขายท่ีดิน 56.04 ลา้นบาท เป็น
การรับรู้รายได้ตามงวดการชาํระเงินของการขายท่ีดินก่อนหน้าน้ี จาํนวน 19.97 ลา้นบาท และรับรู้
รายไดจ้ากการขายท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้สัญญาใหม่ 36.07 ลา้นบาท ในปี 2553มีรายไดจ้ากการขายท่ีดิน 
521.62 ลา้นบาท เป็นการรับรู้รายไดต้ามงวดการชาํระเงินของการขายท่ีดินก่อนหน้าน้ี จาํนวน 3.89 
ลา้นบาท และรับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้สัญญาใหม่ 517.73 ลา้นบาท 
 
ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายท่ีดินของบริษทัมีอตัราขยายตวัท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัว่าปีใดบริษทัสามารถขาย
ท่ีดินแปลงใหญ่ไดแ้ละมีการรับชาํระเงินค่าท่ีดินในระหว่างปีท่ีขาย ก็จะทาํใหปี้นั้นบริษทัมีการรับรู้
รายไดจ้ากการขายท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน  โดยมีรายละเอียดรายไดจ้ากการขายท่ีดินในช่วงปี 2551 – 2553 
ดงัน้ี 
 

รายได้จากการ 2553 2552 2551 

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

รวม 521.62 830.85 56.04 (69.87%) 186.00 (71.09%) 
ลูกคา้รายใหญ่ 1 390.37 - 32.18 - 128.14 - 

 
หมายเหตุ : 1ปี 2551 รายไดจ้ากการขายท่ีดินให้แก่ บริษทั ซมัโบ ชินโด (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํนวนเงิน 97.80 ลา้น 
  บาท  และ บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั จาํนวนเงิน 30.34 ลา้นบาท   
  ปี 2552 รายไดจ้ากการขายท่ีดินให้แก่ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (หาชน) จาํนวนเงิน    
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 32.18 ลา้นบาท  
  ปี 2553 รายไดจ้ากการขายท่ีดินให้แก่ บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั จาํนวนเงิน  151.78 ลา้นบาท 
  บริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํนวนเงิน 128.34 ลา้นบาท  บริษทั  ฮอนชวน  
 (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวนเงิน  57.00 ลา้นบาท และ  บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วิส จาํกดั จาํนวนเงิน  
 53.25 ลา้นบาท 
 
    

ส่วนรายไดค่้าบริการของบริษทัทั้งหมดเป็นรายไดจ้ากค่าบริการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ไดแ้ก่ ค่านํ้ าประปา ค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการชุมชน และค่าเก็บส่ิงปฏิกูล เป็นตน้ ซ่ึงรายได้
ค่าบริการส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 64 เป็นรายไดจ้ากค่านํ้ าประปา  และอีกประมาณร้อยละ 18 เป็น
รายไดบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย โดยมีรายละเอียดรายไดค่้าบริการในช่วงปี 2551-2553 ดงัน้ี 
 

 2553 2552 2551 

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

รายไดจ้ากการบริการ 527.78 17.08 450.77 (8.08) 490.37 2.29 
 

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 2551 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า 16.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2550  จาํนวน 2.23 ลา้นบาท หรือ
เพิม่ข้ึนร้อยละ  15.95 
ในปี 2552 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า 17.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2551  จาํนวน 0.87 ลา้นบาท หรือ
เพิม่ข้ึนร้อยละ  5.38  
และในปี 2553 บริษทัมีรายไดค่้าเช่า 15.82 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552  จาํนวน 1.29 ลา้นบาท หรือ
เพิม่ข้ึนร้อยละ  7.54  
 

รายไดอ่ื้น  
- สาํหรับ ปี 2551 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 43.63 ลา้นบาท ไดแ้ก่ รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น และรายไดจ้ากการคืนเงินประกนั เป็นตน้  
- สาํหรับ ปี 2552 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 41.36 ลา้นบาท ไดแ้ก่ กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 
รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น และปรับปรุงการดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์น เป็นตน้  
- สาํหรับ ปี 2553 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 48.72 ลา้นบาท ไดแ้ก่ กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น และปรับปรุง
การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น เป็นตน้  
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ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
-  ต้นทุนขาย 
บริษทัมีตน้ทุนขายแยกตามแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัได ้2 ส่วนคือ ตน้ทุนขายท่ีดิน และตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ โดยในระหว่างปี 2551 ถึง 2553 บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนขายรวมต่อรายไดร้วมเท่ากบั
ร้อยละ  44.87, 53.91 และ 52.76  ตามลาํดบั เป็นผลจากในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัมีรายไดจ้ากการ
ขายท่ีดินท่ีมีส่วนต่างกาํไร (Margin) ต่างกนั นอกจากน้ีหากปีใดขายท่ีดินไดน้้อยกว่ารายไดจ้าก
ค่าบริการก็จะทาํใหปี้นั้นอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมสูงข้ึน ในทางกลบักนัหากขายท่ีดินได้
มากกวา่กจ็ะทาํใหอ้ตัราส่วนดงักล่าวตํ่า  
 
สาํหรับปี 2551 บริษทัมีตน้ทุนรวม 330.30 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายท่ีดิน 44.36 ลา้นบาท และตน้ทุน
การใหบ้ริการ 285.94 ลา้นบาท โดยตน้ทุนค่าบริการตํ่ากว่าปีก่อน 22.28 ลา้นบาท หรือตํ่ากว่าร้อยละ 
7.23 เน่ืองจากตน้ทุนนํ้าท่ีลดลงจากการท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดดาํเนินการผลิตนํ้าเพือ่อตุสาหกรรมเอง 
สาํหรับปี 2552 บริษทัมีตน้ทุนรวม 304.74 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายท่ีดิน 17.95 ลา้นบาท และตน้ทุน
การใหบ้ริการ 286.79 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2553 บริษทัมีตน้ทุนรวม 587.73 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายท่ีดิน 251.99 ลา้นบาท และตน้ทุน
การใหบ้ริการ 335.74 ลา้นบาท 

 
 

-  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
  
สาํหรับปี 2551 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 214.85 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2550 จาํนวน 
7.75 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.48 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ลดลง (ซ่ึงผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการขายท่ีดิน)     
สาํหรับปี 2552 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 189.05 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 
25.80 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12.01 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ และภาษีธุรกิจ
เฉพาะลดลง  (ซ่ึงผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการขายท่ีดิน) และค่าเบ้ียขยนัลดลง     
สาํหรับปี 2553 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 243.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2551 จาํนวน 
54.52 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 28.84 เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ และภาษีธุรกิจเฉพ้
เพิม่ข้ึน  (ซ่ึงผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการขายท่ีดิน)  และค่าตอบแทนกรรมการเพิม่ข้ึน    
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กาํไร 
-  กาํไรขัน้ต้น 
ในช่วง 2551-2553  บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้รวมเฉล่ียประมาณร้อยละ 46.41 ของยอดขาย แต่หาก
แยกอตัราส่วนของกาํไรขั้นตน้ตามแหล่งท่ีมาของรายไดบ้ริษทั คือ รายไดจ้ากการขายท่ีดิน  และ
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครจะมีอตัราส่วนเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 58.84 และ 40.16 ของยอดขายตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงในช่วง
ท่ีผา่นมาดงัต่อไปน้ี 

                                                                                     หน่วย : ร้อยละของยอดขาย 

อตัรากาํไรขั้นต้น เฉลีย่  2553  2552 2551 
- จากการขายท่ีดิน 58.84 51.69 67.96 76.15 
- จากการใหบ้ริการและใหเ้ช่า 40.16 38.24 38.70 43.56 

รวม 46.41 44.83 41.83 52.31 
 

เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้  จะเห็นไดว้่าอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายท่ีดินมีสัดส่วนท่ีสูง  แต่จะ
มีความผนัผวนในแต่ละปี ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทับนัทึกตน้ทุนขายตามราคาท่ีดินท่ีซ้ือมา ซ่ึงท่ีดินแต่
ละแปลงมีตน้ทุนไม่เท่ากนั ดงันั้นอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้จากการขายท่ีดินท่ีเพิ่ม/ลดลงจะข้ึนอยู่กบั
ตน้ทุนท่ีดินแปลงท่ีขาย  เช่น ในปี 2551 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินส่วนใหญ่จากพื้นท่ีในเขต
โครงการใหม่ ไดแ้ก่ นครราชสีมา โครงการพรีเม่ียมโซน และโครงการเขตปลอดอาการ คิดเป็นร้อย
ละ  68.44   14.02 และ 12.17  ของรายไดข้ายท่ีดินรวม  ซ่ึงมีตน้ทุนขายท่ีสูงกว่าโครงการปทุมธานี
เดิม  ทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิปรับตวัลดลงจากปี 2552 จากร้อยละ 67.96 เป็นร้อยละ 51.69 
 
สาํหรับอตัรากาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการในปี 2551 - 2553 จะมีแนวโนม้อตัราส่วนเฉล่ียทั้งปีคงท่ี 
ในปี 2552 เน่ืองจากภาวการณ์เงินและเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํใหโ้รงงานในโครงการลดกาํลงัการผลิตใน
ขณะท่ีบริษทัฯมีตน้ทุนคงท่ีท่ีสูงทาํให้กาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการและใหเ้ช่าลดลง  สําหรับในปี 
2553 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง แมว้า่รายไดจ้ากการใหบ้ริการและเช่าจะเพ่ิมจากปี 2552 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
บริษทัฯได้มีการก่อสร้างระบบบาํบัดนํ้ าเสียส่วนขยาย ทาํให้ตน้ทุนคงท่ีเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนับริษทัก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการ  เน่ืองจากเลง็เห็นว่าเป็นรายไดท่ี้มี
ความแน่นอน รวมทั้งพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและครอบคลุมการบริการ
ต่างๆ เพือ่สร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการมากยิง่ข้ึน  

-  กาํไรสุทธิ 
ในปี 2551-2553 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั  77.56, 22.38 และ 186.30 ลา้นบาทตามลาํดบั  ซ่ึงปัจจยัท่ี
ทาํให้ธุรกิจของบริษทัสามารถสร้างกาํไรได้อย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองมาจากโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนครไดจ้ดัตั้งมากว่า 30 ปี และท่ีดินท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการส่วนใหญ่ไดมี้การ
จดัซ้ือมาตั้งแต่ช่วงแรกของการดาํเนินงานทาํใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีดินตํ่า และในส่วนของรายไดจ้าก
การบริการ บริษทัจะกาํหนดค่าบริการจากตน้ทุนของค่าบริการบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัราท่ีบริษทั
กาํหนดไวแ้ละจะปรับอตัราคา่บริการเม่ือตน้ทุนเพิ่มข้ึนทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงาน
มาโดยตลอด อีกทั้งเงินลงทุนท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาโครงการส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนท่ีไดม้าจาก
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กาํไรจากการดาํเนินงาน จึงทาํใหบ้ริษทัมีภาระค่าใชจ่้ายทางการเงินไม่มากนกั นอกจากน้ี บริษทัได้
พยายามปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและการบริหาร พฒันาระบบการใหบ้ริการสาธารณูปโภคใหมี้
ประสิทธิภาพและเพิม่ความคล่องตวัในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดท้ัว่ถึงและดียิง่ข้ึน ซ่ึงช่วยลดตน้ทุน
ในการดาํเนินงานและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัอีกทางหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตาม กาํไรสุทธิท่ีเกิดในแต่ละ
ปีจะผนัผวนตามยอดขายท่ีดินโครงการของบริษทัเป็นหลกั  ดงันั้นหากปีใดบริษทัมีรายไดจ้ากการ
ขายท่ีดินสูงกจ็ะทาํใหปี้นั้นมีกาํไรสุทธิสูงข้ึนตามไปดว้ย   
ซ่ึงในปี 2551 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 77.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2550จาํนวน252.68 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 76.51  และในปี 2552 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 22.38 ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 
55.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.14 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยและความ
แปรปรวนทางการเมืองของประเทศ ทาํใหลู้กคา้ท่ีบริษทัติดต่อไวไ้ดช้ะลอการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเพื่อ
รอความชัดเจน และในปี 2553 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 186.30 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2552 
จาํนวน 163.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 732.29 

-  อัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2551-2553 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เท่ากบัร้อยละ 3.78, 1.06 และ 8.28 ตามลาํดบั 
ในปี 2553 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน สาเหตุหลกัท่ีทาํใหบ้ริษทัมีอตัราผลตอบแทน
ต่อผูถื้อหุน้เพิม่ข้ึน เน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีดินของบริษทัเพิม่ข้ึน  

 

ข) ฐานะการเงิน  
ส่วนประกอบของสินทรัพย ์
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 3,400.06 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2550 จาํนวน 21.16 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.63  
ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 3,552.88 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551 จาํนวน 152.82 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.49  
ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 3,700.59 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2552 จาํนวน 147.70 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.16 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของสินทรัพยใ์นรอบปี 
2551  ปี 2552 และปี 2553  ดงัน้ี  
 
-  สินทรัพย์หมนุเวียน 
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  
ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 1,883.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2551 จาํนวน 
34.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89 โดยเป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
51.36 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 95.57 ลา้น
บาท  ซ่ึงในปลายปี 2551 บริษทัฯได้เร่ิมก่อสร้างโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี อาคารพกัอาศยัใน
รูปแบบคอนโนมิเนียม  
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ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 2,079.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2552 จาํนวน 
195.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.36 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 221.02 ลา้นบาท  
 

-  เงินลงทุนระยะยาว 
ณ 31 ธนัวาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัฯใดๆเพิม่เติม  
ในปี 2552 บริษทัขายเงินลงทุนในบริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   ออกไป 
ส่วนหน่ึง  ทาํใหเ้งินลงทุนระยะยาวของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2552 และ 2553  คงเหลือ 4.28 ลา้น
บาทลดลงจากปี 2551 จาํนวน 16.32 ลา้นบาท  
 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

 ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 1,529.15 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนจากปี2550 จาํนวน 411.98  ลา้นบาท ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนก่อสร้าง
โครงการผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม โครงการระบบบาํบัดนํ้ าเสีย และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สาธารณูปโภคส่วนกลาง  

 

 ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 1,661.87 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน จาํนวน 132.72  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนก่อสร้างระบบบาํบดั
นํ้าเสียส่วนขยาย และ โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี ส่วนของศนูยก์ารคา้และอาคารพาณิชยกรรม  

 

 ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 1,602.95 ลา้นบาท เปล่ียนแปลง
ลดลงจากส้ินปีก่อน จาํนวน 58.93  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลดลงของรถยนตจ์าํนวน 12.39 ลา้นบาท 
ค่าเส่ือมราคาประจาํปี 105.55 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
58.28 ลา้นบาท  

 

คุณภาพของสินทรัพย ์
- ลกูหนีก้ารค้า  
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ 45.37 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2550 จาํนวน 2.95 ลา้น
บาท  
ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ 43.11 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2551 จาํนวน 2.26 ลา้น
บาท  
ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ 46.78 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2552 จาํนวน 3.67 ลา้น
บาท  
 
การตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2551-2553 เป็นการตั้งสาํรองหน้ีในส่วนของลูกหน้ีการคา้
ท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปีทั้งจาํนวน ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระตั้งแต่ 1-12 เดือนบางส่วน โดยบริษทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวด้งัน้ี คือ ตั้งสาํรอง 100% ในส่วนของ
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ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 1 ปี ตั้งสาํรอง 75% ในส่วนของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหว่าง 6-12 เดือน 
ตั้งสาํรอง 50% ในส่วนของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหว่าง 3-6 เดือน และตั้งสาํรอง 10% ในส่วน
ของลกูหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระระหวา่ง 1-3 เดือน 
 

- ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 
ณ 31 ธนัวาคม 2551,  2552 และ 2553  บริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตน้ทุน
การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการดาํเนิน
ธุรกิจตามปกติ และราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ เป็นจาํนวนเงิน 51.11,  48.30  และ 9.99 
ลา้นบาทตามลาํดบั 
 

- เงินลงทุนระยะยาว 
ณ 31 ธนัวาคม 2550, 2551 และ 2552 บริษทัฯไดต้ั้งสาํรองการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั บางกอก
คลบั จาํกดั ไวบ้างส่วนแลว้จาํนวน 0.67 ลา้นบาท (จากเงินลงทุน 1.00 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัเห็นว่า
การตั้งสาํรองดงักล่าวเพียงพอแลว้กบัคุณภาพของเงินลงทุนท่ีบริษทัเขา้ร่วมลงทุน ดงันั้น บริษทัจึง
ไม่ไดมี้การตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพ่ิมเติมอีก 
 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ 31 ธนัวาคม 2550, 2551 และ 2552 บริษทัไม่มีการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและ
อุปกรณ์แต่อย่างใด เน่ืองจากปัจจุบนัไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีมีนัยสําคญัใดๆ ว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของ
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัจะมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหรือมูลค่ายุติธรรมแต่
อยา่งใด  
 

ค) สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
บริษทัมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดในระหวา่งปี 2551–2553 ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2553 2552 2551 
กาํไรสุทธิ 186.30 22.38 77.56 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 356.05 133.86 38.50 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (73.06) (180.85) (229.60) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (61.97) (4.37) (18.11) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ 221.02 (51.36) (209.20) 
 

ภาพรวมของกระแสเงินสดในปี 2553 บริษทัจะเงินสดท่ีไดม้าจากการดาํเนินงาน โดยส่วนใหญ่ไดม้า
จาการขายท่ีดิน ในดา้นการลงทุนนั้นลดลงจากปี 2552 ทั้งน้ีการสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียไดก่้อสร้าง
แลว้เสร็จใน ปี 2552  และบริษทัฯ ไดมี้การชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
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 สาํหรับในปี 2551 และ 2552 นั้น ถึงแมว้่าบริษทัจะมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานติดต่อกนัมาหลายปี  
แต่เน่ืองจากบริษทัไดมี้การพฒันาโครงการต่างๆอยู่ตลอดเวลา เช่น การจดัซ้ือท่ีดิน เงินลงทุนท่ีใชไ้ป
สําหรับการพฒันาพื้นท่ีโครงการต่างๆ การสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนขยาย และการลงทุนสร้าง
ศูนยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยัภายใตโ้ครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี  ทาํใหใ้นช่วง 2 ปีน้ี บริษทัมีกระแส
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบมาโดยตลอด  รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดใน
ระหวา่งปี 2551 ปี 2552 และปี 2553  ดงัน้ี   
 

สาํหรับปี 2551 บริษทัมีกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 38.50 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 18.11 ลา้น
บาท ซ่ึงเกิดจากเงินกูย้ืมเพิ่มข้ึน 189.81 ลา้นบาท  แต่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืม 112.01 ลา้นบาท จ่าย
ตน้ทุนทางการเงิน 63.80 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 56.34 ลา้นบาท ทาํให้ ณ วนัส้ินงวด
บริษทัมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจาํนวน 209.20 ลา้นบาท แต่เม่ือรวมกบั
เงินสดตน้งวดจาํนวน 271.07 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดคงเหลือปลายงวด 61.87 ลา้นบาท 
 

สาํหรับปี 2552 บริษทัมีกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 133.86 ลา้นบาทมาจาก
กาํไรสุทธิ 22.38 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 83.79 ลา้นบาท ในส่วนของกิจกรรมลงทุนบริษทัมี
กระแสเงินสดใชไ้ปในการซ้ืออุปกรณ์ ตกแต่งสํานกังาน และงานระหว่างก่อสร้าง รวม 223.98 ลา้น
บาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 180.85 ลา้นบาท  ในขณะท่ีบริษทัมีกระแส
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 4.37 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินกูย้ืมเพิ่มข้ึน 199.01 ลา้นบาท  
แต่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืม 68.43 ลา้นบาท จ่ายตน้ทุนทางการเงิน 61.03 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล
จาํนวน 45.07 ลา้นบาท ทาํให้ ณ วนัส้ินงวดบริษทัมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
ลดลงจาํนวน 51.36 ลา้นบาท แต่เม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวดจาํนวน 61.87 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมี
กระแสเงินสดคงเหลือปลายงวด 10.50 ลา้นบาท 
 

สาํหรับปี 2553 บริษทัมีกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 356.05 ลา้นบาทมาจาก
กาํไรสุทธิ 186.30 ลา้นบาท ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน จาํนวน 73.66.04  
ลา้นบาท ในส่วนของกิจกรรมลงทุนบริษทัมีกระแสเงินสดใช้ไปในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
รวม 57.39 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.00 ลา้นบาท  ทาํใหบ้ริษทัมีเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 73.06 ลา้นบาท  และบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหา
เงินจาํนวน 61.97 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินกูย้ืมเพิ่มข้ึน 701.78 ลา้นบาท  แต่มีการชาํระคืนเงินกูย้ืม 
914.39 ลา้นบาท จ่ายตน้ทุนทางการเงิน 660.97 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 91.80 ลา้นบาท ทาํ
ให ้ณ วนัส้ินงวดบริษทัมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนจาํนวน 221.02 ลา้น
บาท แต่เม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวดจาํนวน 10.50 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดคงเหลือปลาย
งวด 231.52 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัเพ่ิมข้ึน
เป็น 4.60 และลดลงเป็น 0.27 เท่าตามลาํดบั  
ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัลดลง
เป็น 3.73 และ 0.12 เท่าตามลาํดบั  
ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตวัเพ่ิมข้ึน
เป็น 4.13 และ 0.55 เท่าตามลาํดบั  

 
 

รายจ่ายลงทุน 
ปัจจุบนับริษทัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพฒันาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหลกั รายจ่ายลงทุนในช่วง
ท่ีผา่นมาใชไ้ปในการพฒันาโครงการระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ และการลงทุนในโครงการ 
เดอะ นวไพรเวซ่ี ซ่ึงเป็นการสร้างศนูยก์ารคา้และอาคารพกัอาศยัภายในโครงการ 
 
ในปี 2551 บริษทัฯไดล้งทุนในโครงการระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนขยาย เป็นจาํนวนเงิน 197.00 ลา้นบาท 
และโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี  เป็นจาํนวนเงิน 54.05 ลา้นบาท  
 
ในปี 2552 บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนขยาย เป็นจาํนวนเงิน 51.79 ลา้นบาท 
และโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี  เป็นจาํนวนเงิน 254.41 ลา้นบาท  
 
ในปี 2553 บริษทัฯ ไดล้งทุนในการซ่อมถนนในโครงการปทุมธานี เป็นจาํนวนเงิน 27.71 ลา้นบาท  
และพฒันาระบบสาธารณูปโภคในโครงการนครราชสีมา เป็นจาํนวนเงิน 56.76  ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายลงทุนในแต่ละโครงการว่าก่อนการตดัสินใจลงทุนไม่ว่าในโครงการใหม่ใดๆ 
บริษทัจะศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการว่ามีผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่  ทั้งทางดา้น
การเงิน  การตลาด  สังคม  และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และแม่นยาํมากยิง่ข้ึน โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชนท่ี์บริษทัจะไดรั้บสูงสุดเป็นท่ีตั้ง 
 

ง) แหล่งที่มาของเงินทุน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.65 เท่า  
ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.74 เท่า เป็นผลจากบริษทัฯ
มีเงินกูย้ืมเพิ่มข้ึน เพื่อนาํมาลงทุนในการพฒันาโครงการเดอะ นวไพรเวซ่ี ซ่ึงเป็นโครงการศูนยก์ารคา้
และอาคารพกัอาศยัภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  
ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.51 เท่า  
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ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 

ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 2,039.82 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2551 จาํนวน 22.69 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.10 เป็นผลมาจากกาํไรสะสมระหว่างงวดเพิ่มข้ึน22.38 ลา้นบาท และ
จ่ายเงินปันผล 45.07 ลา้นบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 2,457.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2552 จาํนวน
417.73 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.48 เป็นผลมาจาก ทุนท่ีออกชาํระแลว้เพิ่มข้ึน 323.23 ลา้นบาท  
กาํไรสะสมระหวา่งงวดเพ่ิมข้ึน 186.30 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 91.80 ลา้นบาท 

 
หน้ีสิน 

 

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 
 
ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,513.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551 เป็นจาํนวนเงิน 175.51 
ลา้นบาท เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวเพิ่มข้ึน 84.49 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 83.79 ลา้นบาท ใน
ปี 2552 บริษทัฯไดกู้ย้ืมเงินเพื่อมาลงทุนในโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี และโครงการระบบบาํบดันํ้ า
เสียส่วนขยาย  

 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,243.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 เป็นจาํนวนเงิน 270.03 
ลา้นบาท เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวลดลง 212.62 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 43.75 ลา้นบาท  

 

จ) ปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  
ตน้ทุนท่ีดินโครงการใหม่ท่ีอาจเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 
บริษทัก่อตั้งเม่ือปี 2514 เพื่อดาํเนินธุรกิจเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยมีพื้นท่ีโครงการเร่ิมตน้ประมาณ 
5,000 ไร่ และไดท้ยอยจดัซ้ือท่ีดินบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการเพิ่มข้ึน 1,135 ไร่ ในปี 2549 บริษทัซ้ือ
ท่ีดินเพิ่ม 175 ไร่ รวมเป็นพ้ืนท่ี 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)  
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โดยมีรายละเอียดประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุนขายท่ีดิน ณ ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียด โครงการเดมิ 

โครงการใหม่  

รวม 

เขตปลอดอากร /
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

เขตพรีเมี่ยม
โซน  

นครราชสีมา 

พ้ืนท่ีขายคงเหลือ (ไร่)  376 14 218  962 1,570 

ราคาขายเฉล่ียต่อไร่ 4.75 3.65 4.75  1.8 2.93 

รวมประมาณการมูลค่าขาย 1,786 51  1,036 1,732 4,605 

ตน้ทุนท่ีดินปัจจุบนั           

- มูลค่า 131 39 654  682 1,506 

- ร้อยละ 7.33 76.47  63.13 39.38 32.70 

 

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
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เข่ือนและระบบระบบบายนํ้ าภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้  จึงมีเพียงค่าใชจ่้ายในส่วนของการบาํรุงรักษา
และค่าใชจ่้ายเฉพาะส่วนท่ีตอ้งสร้างเพิ่มเติมตามบริเวณพื้นท่ีดินท่ีซ้ือเพิ่มข้ึนเท่านั้น  โดยในช่วงท่ีผา่น
มา ในแต่ละปีบริษทัจะมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาแนวเข่ือนและระบบระบายนํ้าประมาณ 1 -2 ลา้น
บาทคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 - 3 ของค่าใชจ่้ายรวม ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้าย
โดยรวมของบริษทั  บริษทัจึงเช่ือว่าปัจจยัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 
ท่ีดินเพือ่ขายไม่ติดท่ีดินของโครงการ 
การจัดซ้ือรวบรวมท่ีดินของบริษทัในอดีตใช้วิธีให้บุคคลทัว่ไปเป็นผูร้วบรวมท่ีดินแลว้ขายต่อให้
บริษทั เพื่อป้องกนัการซ้ือท่ีดินราคาสูงเน่ืองจาก หากผูข้ายทราบว่าผูซ้ื้อเป็นบริษทัก็มกัจะข้ึนราคา
เพราะเขา้ใจว่ามีกาํลงัซ้ือมากกว่าบุคคลธรรมดา นอกจากน้ีท่ีผ่านมาบริษทัจดัซ้ือท่ีดินโดยทะยอย
รวบรวมเก็บท่ีดินมิได้ซ้ือเป็นแปลงใหญ่ๆ ซ่ึงในการรวบรวมท่ีดินเม่ือปี 2530 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดิน 
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 2553  บริษทักาํลงัเตรียมพื้นท่ี
ระบบสาธารณูปโภคในเฟส 2  บนพื้นท่ีเกือบ  610 ไร่  เพื่อขยายเฟส  ตามแผนการพฒันาของบริษทั  
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13. ข้อมูลอื่นทีเ่กีย่วข้อง  
 
 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการในการลงทุน 
 

13.1 โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 
บริษทัไดพ้ฒันาโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี ใหเ้ป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยอี์กหน่ึงช่องทางธุรกิจ  

เพือ่มุ่งสร้างท่ีอยูอ่าศยัพร้อมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีอยูภ่ายในและภายนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ปทุมธานี หรือผูท่ี้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง คือคนวยัเร่ิมตน้การทาํงาน และตอ้งการท่ีพกัอาศยัใกลท่ี้ทาํงาน การพฒันา
โครงการและหอ้งชุดพกัอาศยัขนาด 30-31 ตารางเมตร ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 25,000-27,000 บาท และราคาเฉล่ีย 
ยนิูตละ 775,000-850,000 บาท จึงเป็นไปเพ่ือสร้างบา้นท่ีแวดลอ้มดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก
ใหก้บัคนในวยัเร่ิมตน้การทาํงานทัว่ไป ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระท่ีมีรายได ้15,000-20,000 บาท มีความสามารถในการ
ใชจ่้ายเงินดา้นท่ีอยูอ่าศยัเดือนละ 3,500-5,000 บาท โดยทาํเลท่ีตั้งโครงการท่ีอยูใ่กลท่ี้ทาํงานสามารถลดค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางในภาวะนํ้ามนัท่ีมีความผนัผวน ซ่ึงกลุ่มลูกคา้น้ีจะมีท่ีทาํงานห่างจากท่ีตั้งโครงการในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร 
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการท่ีพกัอาศยัสูง บริษทัฯจึงพฒันาโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี เพ่ือใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัหลงัแรกท่ี
มีคุณภาพและเป็นจุดเร่ิมตน้ของครอบครัวท่ีอบอุ่นใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นวยัเร่ิมตน้ของการดาํเนินชีวิตครอบครัว 
 
การพฒันาโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 

โครงการ“เดอะ นวไพรเวซ่ี” เป็นโครงการลงทุนพฒันาท่ีดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 
เพือ่การพาณิชยกรรมในรูปแบบศนูยก์ารคา้อนัทนัสมยัและอาคารพกัอาศยัเพ่ือเช่าและขาย เนน้การสร้างสังคม (Socail 
Community) ใหมี้ทั้งท่ีพกัอาศยัและศนูยก์ารคา้ภายในพื้นท่ีเดียวกนั    ตั้งอยูบ่นถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร อยูใ่จกลางแหล่งชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีสุด   

บริษทัฯ  คาดหวงัใหโ้ซนพาณิชยกรรมซ่ึงประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ 1 อาคาร ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยบริการใน
รูปแบบต่างๆ ศนูยอ์าหาร หอ้งประชุมและหอ้งสมัมนา และอาคารพาณิชยกรรม 2 อาคารท่ีจดัรูปแบบใหเ้ป็นชอ้ปป้ิง
มอลล ์ ภายใตช่ื้อ ศูนยก์ารคา้  “ไพรเวซ่ี มอลล”์ สามารถรองรับการบริการใหแ้ก่ชุมชนและผูพ้กัอาศยัในบริเวณพื้นท่ี
ใกลเ้คียง อีกทั้งจะเป็นจุดดึงดูดใหเ้ขา้มาพกัอาศยัภายในโครงการฯ ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยความสะดวก สบายในการซ้ือ
สินคา้และใชบ้ริการต่างๆ ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 
 โซนท่ีพกัอาศยั ประกอบดว้ยอาคารพกัอาศยัสูง  8  ชั้น  จาํนวน 16 อาคาร หอ้งพกัจะมีขนาดพื้นท่ี  31  ตารางเมตร  
ซ่ึงกวา้งขวางสะดวกสบาย  อีกทั้งยงัมีขนาดใหญ่กวา่หอ้งพกัของโครงการอ่ืนๆ โดยแต่ละยนิูตจะออกแบบใหมี้การ
จดัแบ่งพื้นท่ีอยา่งเป็นสดัส่วนลงตวัตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  เช่น  ส่วนของหอ้งนอน  ส่วนพกัผอ่น  ส่วน
รับประทานอาหาร  ครัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีบิวทอิ์นครบชุด  ระเบียง  และหอ้งนํ้ าท่ีแยกส่วนเปียกและส่วนแหง้  
โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ  จะเป็นพนกังานภายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร  ปทุมธานี  และผูท่ี้อาศยัอยู่
ในบริเวณใกลเ้คียง 
 

นอกจากน้ี  “เดอะ นวไพรเวซ่ี”  ยงัมอบความสะดวกสบายใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัของโครงการไวเ้หนือกวา่คู่
แขง่ขนั  ดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น  สวนสาธารณะอนัร่มร่ืน  พื้นท่ีสาํหรับจอดรถยนตแ์ละจกัรยานยนตท่ี์
กวา้งขวางและปลอดภยั  พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคตามาตรฐานสากลอยา่งครบครัน และระบบรักษาความ
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ปลอดภยัโดยเจา้หนา้ท่ี  ระบบคียก์าร์ดสาํหรับการเขา้ - ออกอาคารพกัอาศยั  “เดอะ  นวไพรเวซ่ี”  ดาํเนินการก่อสร้าง
ตามมาตรฐานและขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  พระราชบญัญติั  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ (EIA)  ท่ีกาํหนดใหมี้การเวน้ระยะห่างตวัอาคาร  มีถนนหลกัในโครงการกวา้ง  16  เมตร  ถนนรอบอาคาร  
กวา้ง  12  เมตร  มีระบบป้องกนัอคัคีภยั  ถงัดบัเพลง  และติดตั้งบนัไดหนีไฟท่ีมัน่คงแขง็แรงในจุดท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  
ดงันั้นนอกเหนือจากความสะดวกสบายท่ีจะพบไดใ้น  “เดอะ นวไพรเวซ่ี”  แลว้สมาชิกของโครงการจึงมัน่ใจไดใ้น
ความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์น 
 
การบริหารงานขายและการตลาด  
 
เป้าหมาย  การขายท่ีดินในเขตอุตสาหกรรม นวนคร (ปทุมธานี,นครราชสีมา)เพื่อเพิม่ยอดขายและการทาํกาํไร เพื่อให้
บริษทัมีผลประกอบการท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 
 
กลยุทธ์การขาย  
  1. การส่งสินคา้ถึงมือลกูคา้โดยตรง เช่น การทาํ Direct mail ส่งตรงถึงลูกคา้,การจดัทาํ  Questionare   ตาม 
 นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนการออกนิทรรศการ และเขา้ร่วมสมัมนาการลงทุนทัว่ไป 
 2. การเพิ่มช่องทางการขายจากตวัแทนขายและพนัธมิตรทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศ เช่นบริษทั 
 ท่ีปรึกษาการลงทุน , สาํนกังานกฎหมาย , บริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยไดรั้บผลประโยชนต์อบแทนเป็นค่า 
 นายหนา้ท่ีคาํนวณจากยอดขาย ขอ้ดี คือ ค่าใชจ่้ายทางการขายจะยงัไม่เกิดข้ึนจนกวา่จะมีการขายเกิดข้ึน 
 3. การเผยแพร่ขอ้มูลและประชาสมัพนัธโ์ครงการ ไปยงัหน่วยงานราชการต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ 
  เพื่อสร้าง Brand Awareness   อาทิเช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , สถานทูต , JETRO, หอการคา้ และ 
 สภาอุตสาหกรรมเป็นตน้ 
 4.การเตรียมพร้อมเขา้ถึงและเขา้ใจต่อความตอ้งการเบ้ืองตน้ของนกัลงทุนและผูป้ระกอบการและตอบสนอง 
 ไดถ้กูตอ้งแม่นยาํและทนัเวลาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการเพือ่สร้างบรรยากาศและความประทบัใจในการลงทุน 
 5.การติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอใหค้วามสาํคญักบัความซ่ือสตัย ์เวลา และการรับผดิชอบกบัลูกคา้ตลอดไป 

6.ดา้นการบริการ ONE STOP SERVICE  การเป็นท่ีปรึกษาดา้นการลงทุนตลอดจนจดัเตรียมหาแหล่งวงเงินกู ้
พร้อมอาํนวยความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร,หน่วยงานราชการ BOI ในการขอส่งเสริมการลงทุน 
 ตลอดจนการถือครองท่ีดินและกรมโรงงานอาทิเช่นการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นตน้ 

 
แผนงานทางการตลาด 

เพือ่ใหก้ารขายเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ฝ่ายการตลาดและการขายไดว้างแผนงานเพื่อสนบัสนุนโดยใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ดงัน้ี 

1. สร้างการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนท่ีภายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนครและประชาชนท่ีอาศยัอยู่
โดยรอบวา่บริษทัไดจ้ดัทาํท่ีพกัอาศยัพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครันในสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิต โดยการสร้างการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุดคือ การบอกต่อ (Buzz) ส่ิงท่ีกิจการตอ้ง
ดาํเนินการคือ 
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- การจดัเตรียมสาธารณูปโภค สร้างบรรยากาศการอยูอ่าศยั 

-  การเชิญชวนใหลู้กคา้เยีย่มชมหอ้งตวัอยา่งของโครงการฯ 

- การบอกราคาหอ้งพร้อมเฟอร์นิเจอร์และวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างท่ีชดัเจน  

 2. การจดัรายการส่งเสริมการขาย ดาํเนินการจดัรายการส่งเสริมการขยายในช่วงเวลาท่ีประชาชนมีกาํลงัซ้ือสูง  ใน 
4 ช่วงเทศกาลสาํคญัคือ 1) ปีใหม่ 2) ตรุษจีน 3) สงกรานต ์และ 4) ตน้ฤดูหนาว 

รายการส่งเสริมการขายท่ีใชป้ระกอบดว้ย  

1) โปรโมชัน่ราคาพเิศษ 

2)  รายการของแถมพิเศษ 

3) การชิงโชครางวลัใหญ่เม่ือซ้ือหอ้งพกั 

3.  การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือวิทยชุุมชนและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 

4.  การจดั Road show และจดับู๊ทประชาสัมพนัธ์ตามหา้งสรรพสินคา้และงานบา้นและคอนโด 
5. การโฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต 

 
ความคบืหน้าในการดาํเนินโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 
อาคารพาณชิยกรรม  3  ช้ัน  1  อาคาร 
 อาคารพาณิชยกรรม 3 ชั้นก่อสร้างแลว้เสร็จ 100 % คงคา้งงานเก็บรายละเอียดและงานแกไ้ขท่ีไม่เรียบร้อยและการ
ดาํเนินการงานเปล่ียนแปลงลด-เพิม่จากมูลค่างานในสัญญา สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคารเท่ากบั 
94.32 เปอร์เซ็นต ์คงเหลืองานตกแต่งภายในบริเวณชั้น 2 และชั้น 3  
 
อาคารพาณชิยกรรมช้ันเดียว  2  อาคาร 
 การดาํเนินงานก่อสร้างแลว้เสร็จ  100 %   
 บริษทัฯไดเ้ปิด Soft Opening ใหเ้ช่าพื้นท่ีบางส่วน และรอการเปิด Grand Opening อยา่งเป็นทางการเม่ืออาคาร
พาณิชยกรรม 3 ชั้น แลว้เสร็จ 
 
ความก้าวหน้างานบริหารศูนย์พาณชิยกรรม 
 คาดวา่  บริษทั  นวนคร  จาํกดั  (มหาชน)  จะสามารถเปิดดาํเนินการศนูยพ์าณิชยกรรมทั้ง 3 อาคารอยา่งเตม็
รูปแบบ ในช่ือ ศูนยก์ารคา้  “ไพรเวซ่ี  มอลล”์ ศูนยร์วมร้านคา้ชั้นนาํและจุดนดัพบสงัสรรคแ์ห่งใหม่ท่ีตอบรับทุกความ
ตอ้งการ “ความสุขท่ีคุณหาได”้ โดยบริษทักาํลงัจดัหาบริษทัผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารศนูยก์ารคา้ เพื่อเป็นตวัแทนนายหนา้
ขายพื้นท่ีเช่าอาคารพาณิชยกรรม 3 ชั้น และ อาคารพาณิชยกรรมชั้นเดียว  2  อาคาร ขอบเขตและการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีกาํหนดราคาค่าเช่าและเง่ือนไขการบริการ 
 ใหข้อ้มูลดา้นการประกอบการธุรกิจคา้ปลีก กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จดัทาํขอ้มูลนาํเสนอโครงการแก่ผูเ้ช่า 
 จดัหากลู่มผูเ้ช่าพื้นท่ีหลกั ประเภทซุปเปอร์มาร์เกต็และร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่ง ราคาประมาณการอยูท่ี่ 

200-250 บาท / ตารางเมตร 
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 จดัหากลุ่มผูเ้ช่าพื้นท่ีร่วม เช่น ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านหนงัสือ ธนาคาร และร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ ราคา
ประมาณการอยูท่ี่ 400-500 บาท / ตารางเมตร 

 
อาคารพกัอาศัย  8  ช้ัน  10  อาคาร 
 
 อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่ 1 อาคาร  A – 03 
 สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร  เท่ากบั  94.49  เปอร์เซ็นต ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้างแลว้เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต ์

• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  96.53  เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบไฟฟ้า  มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  75.34  เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้ เท่ากบั 90.61 เปอร์เซ็นต ์
 
อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่ 2  อาคาร A – 02 

สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร  เท่ากบั  52.56  เปอร์เซ็นต ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  93.70  เปอร์เซ็นต ์

• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  41.09  เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบไฟฟ้า  มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  8.88  เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้ เท่ากบั 17.05 เปอร์เซ็นต ์
 
อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  3  อาคาร A – 01 

 สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร  เท่ากบั  49.24  เปอร์เซ็นต ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  91.89  เปอร์เซ็นต ์

• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  36.09 เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบไฟฟ้า  มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  6.92  เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้ เท่ากบั 14.85 เปอร์เซ็นต ์
 

อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  6  อาคาร  A – 08 
สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 42.78 เปอร์เซ็นต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  91.55  เปอร์เซ็นต ์

• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  25.24 เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบไฟฟ้า  มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  2.85  เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้ เท่ากบั 4.33 เปอร์เซ็นต ์
 

อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  7  อาคาร  A – 07 
สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 41.12 เปอร์เซ็นต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  79.07  เปอร์เซ็นต ์



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  
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• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  31.14 เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบไฟฟ้า  มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  1.10  เปอร์เซ็นต ์

• งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้ เท่ากบั 4.26 เปอร์เซ็นต ์
 
อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  7  อาคาร  A – 04 

สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 8.30 เปอร์เซ็นต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  22.37  เปอร์เซ็นต ์

• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  1.87 เปอร์เซ็นต ์
 

อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  7  อาคาร  A – 05 
สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 7.88 เปอร์เซ็นต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  21.15  เปอร์เซ็นต ์

• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  1.85 เปอร์เซ็นต ์
 

อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  7  อาคาร  A – 09 
สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 4.60 เปอร์เซ็นต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• งานโครงสร้าง มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  13.83  เปอร์เซ็นต ์

• งานสถาปัตยกรรม มีเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้  เท่ากบั  0.00 เปอร์เซ็นต ์
 
อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  7  อาคาร  A – 10 

สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 2.89 เปอร์เซ็นต ์  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการชะลองาน
ก่อสร้างตามคาํสัง่ของโครงการ 

 
อาคารพกัอาศัย  8  ช้ันหลงัที่  7  อาคาร  A – 06 

 สรุปเปอร์เซ็นตค์วามกา้วหนา้โดยรวมของอาคาร เท่ากบั 3.22 เปอร์เซ็นต ์ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการชะลองานก่อสร้าง
ตามคาํสั่งของโครงการ 
 
สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมทั้งโครงการ เท่ากบั 48.21 เปอร์เซ็นต์ 
 

ความก้าวหน้างานขายอาคารพกัอาศัย 
บริษทัจดัจา้งบริษทั เอสสิบส่ี พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั เป็นตวัแทนขายอาคารพกัอาศยั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นผูมี้

ประสบการณ์ดา้นการขายอสงัหาริมทรัพยใ์หก้บัโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการฯและ ประสบความสาํเร็จดา้นการ
ขายอีกดว้ย 
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ผลงานทีผ่่านมา 
• ตวัแทนขายโครงการ ในเครือ อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
• ตวัแทนขายโครงการ ในเครือ อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ จาํกดั 
 

ขอบเขตและการดาํเนินงาน 
•  ดาํเนินการขายภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
•  แนะนาํแนวทางการตลาด จดัหาส่ือ เพือ่เพิม่ช่องทางการจดัจาํหน่ายในรูปแบบใหม่ 
•   ติดต่อและประสานงาน กบัสถาบนัการเงินเพื่อบริหารสินเช่ือใหก้บัลูกคา้ภายในโครงการของท่านตลอดจน

การนดัโอนกรรมสิทธ์ิ   ดูแลภาพรวมของบริษทัท่านใหส้อดคลอ้งกบัส่ือท่ีออกสู่สายตาลูกคา้ 
 

 
 
13.2   โครงการพฒันาพืน้ที ่Premium Zone 
  โครงการ Premium Zone เป็นพื้นท่ีพฒันาใหม่ ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นเหนือของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
ปทุมธานี โดยมีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 321 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีหลายส่วน ดงัน้ี 
 

• เขตอุตสาหกรรม ประมาณ 292 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

• เขตระบบสาธารณูปโภค และ พื้นท่ีสีเขียวประมาณ 28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

• โครงการจดัสรรท่ี 75 เป็นพื้นท่ีรวมประมาณ 32 ไร่ โดยบริษทัไดด้าํเนินการออกใบอนุญาตจดัสรร
แบ่งแยกท่ีดินและจดัทาํระบบสาธารณูปโภคต่างๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนัไดมี้ลูกคา้ซ้ือท่ีดินและ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ 

• โครงการจดัสรรท่ี 71  เป็นพื้นท่ีรวมประมาณ  208 ไร่ โดยบริษทัไดด้าํเนินการออกใบอนุญาตจดัสรร
แลว้ คงอยูร่ะหว่างการแบ่งแยกท่ีดินและดาํเนินการจดัทาํระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงคาดวา่จะพร้อมขายได้
ในอนาคต 

 
   

 

13.3  โครงการพฒันาพืน้ทีเ่ฟส 2  เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมา 
 

ปี 2553  บริษทัไดเ้ตรียมแผนพฒันาระบบสาธารณูปโภคในเฟส 2  บนพ้ืนท่ีเกือบ  641 ไร่  โดยพฒันาพ้ืนท่ี
ขาย  464 ไร่ พร้อมกันน้ีได้ขุดอ่างเก็บนํ้ าดิบ 42 ไร่  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อลูกคา้หรือผูป้ระกอบการท่ีสนใจใน
โครงการ  โดยคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี 
 

 
  



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

 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 23  กุมภาพนัธ์ 2553 ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให้ นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง   
ของขอ้มูลไว ้

บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารและผูอํ้านวยการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

1. พลเอก ชยัณรงค ์หนุนภกัดี ประธานกรรมการบริหาร  
   

2. นายเสกสิทธ์ิ  เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานกรรมการบริหาร  
   

3. พลโท พรเทพ    เทพยสุวรรณ กรรมการบริหาร  
   

4. พลโท ศกัดา    ปลอดมีชยั กรรมการบริหาร  
 

5. นายหฏัฐจิต   หนุนภกัดี 
   

กรรมการบริหาร 

   

   
 

6. พลเอก ยรรยง  ว่องวิทย ์
 

กรรมการบริหาร 
 
 
 
 

 

 

7. พลเอก วรพนัธ์  วรศกัด์ิโยธิน 
 

            กรรมการบริหาร 
 
 

8. นายเสกสิทธ์ิ   เจริญเศรษฐศิลป์ รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
 

 
(ประทบัตราบริษทั) 
ผู้รับมอบอาํนาจ 

   

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ  



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 ้นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นายนิพฐิ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลไว ้

บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทั 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
1.  พลเอก อคัรเดช ศศิประภา 

 
ประธานกรรมการ 

 

   
2.  พลเอก ชยัณรงค ์ หนุนภกัดี กรรมการ  
   
3. พลตาํรวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  กรรมการ  
   
4. นายพงศพ์นัธ์ุ  บุรณศิริ  กรรมการ  

   
5. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการ  
   
6. คุณลีนา  เจริญศรี   กรรมการอิสระ  
   
7. พลโท สีขรินทร์  สิงหพนัธุ์ กรรมการอิสระ  
   
8. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระ  
   
9. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการ  
   
10. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการอิสระ  
   
11. นางสาววรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการ  
   
12. พลเอก สมหมาย  วิชาวรณ์ กรรมการอิสระ  
   
13. นางนวลพรรณ  ลํ่าซาํ กรรมการอิสระ  
   
14. นายเสกสิทธ์ิ  เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการ  
 
15. พลอากาศเอก ดร. นพพร  จนัทวานิช 

 
กรรมการ 

 

 
(ประทบัตราบริษทั) 

 
ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
   

นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ  



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3 

 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทั (31 ธันวาคม 2553) 

 
ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 
ตาํแหน่ง 

(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1 พลเอก อคัรเดช  ศศิประภา 
ประธานกรรมการ 

70 ปริญญาตรี วทบ(ทบ) ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้
หลกัสูตร Ranger Airborne จาก Fort Benning, 

0.75% - ปี 2544 
ปี 2544 

ประธานที่ปรึกษา 
ประธานที่ปรึกษา 

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

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

2 พลเอก ชยัณรงค ์ หนุนภกัดี 71 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 0.07% - ปี 2544-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร  
 ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 

Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

  ปี 2544-ปัจจุบนั 
 

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

3 พลเอก สมหมาย  วิชาวรณ์ 70 ปริญญาตรี วทบ(ทบ) ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ - - ปี 2545 กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ 

 และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 
  ปี 2552-ปี 2553 

ปี 2553-ปัจจุบนั 
กรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

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

   Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
 

     

4 นายพงศพ์นัธุ์  บุรณศิริ 75 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต - - ปี 2534 - ปี 2552 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ และประธานกรรมการกาํหนด  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ปี 2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ค่าตอบแทน   ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 

Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
 

     

5 นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 50 สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต 0.07% - ปี 2544-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ   มหาวทิยาลยัมินิโซตา้ สหรัฐอเมริกา   ปี 2534-ปี 2544 กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 และกรรมการผูจ้ดัการ  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 นางสาววรางคณา   เทพหัสดิน ณ อยธุยา 39 International Hotel&Tourism Industry Mgmt.School 0.04%  หลาน นางสุวลยั 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 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ตาํแหน่ง 
(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

7 นางสุวลยั จนัทวานิช 
กรรมการ  

63 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.17% มารดา นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 
และนายภพพร  จนัทวานิช 

ปี 2514 - 2551 
ปี 2552 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

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

 และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน         
         

8 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 64 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  - - ปี 2545 – ปี 2550 ผูว้า่การ (นกับริหารระดบั 13) การเคหะแห่งชาติ 
 กรรมการอิสระ 

 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ปี 2550 – ปี 2553 

ปี 2553 - ปัจจุบนั 
กรรมการ 

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

9 นางลีนา เจริญศรี 65 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต - - ปี 2545-ปี 2551 กรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ   

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

10 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 37 ปริญญาโท MBA, New Hampshire  0.97% บุตรีนางสุวลยั 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) 
     พี่นายสุทธิพร จนัทวานิช และนายภพพร  

จนัทวานิช 
   

         
11 พลโท สีขรินทร์ สิงหพนัธุ์   71 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ)  - - ปี 2549-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ   รร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้      
 และกรรมการตรวจสอบ  หลกัสูตรจู่โจมและโดดร่ม       
   รร.ศร.หลกัสูตรชั้นนายร้อย      
   หลกัสูตรรบพิเศษ และนายทหารปฎิบตัิการจิตวิทยา      
   รร.สงครามพิเศษสหรัฐ      
   รร.สธ.ทบ. และวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 
     

12 คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน์ 65 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ - - ปี 2545-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

13 พลตาํรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 69 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบญัฑิต - - ปี 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ  

และรองประธานกรรมการบริษทั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors Certification 
Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
 

  ปี 2552 - ปัจจุบนั และรองประธานกรรมการบริษทั บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ตาํแหน่ง 
(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

14 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช  68 ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิต วิศวกรรมศาสตร์ 0.55% สามีนางสุวลยั จนัทวานิช ปี 2536-ปัจจุบนั ที่ปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ   Michigan State University, USA.  บิดานางพรียลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร อินเตอร์แนชัน่แนล การ์ด จาํกดั 
   ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors 

Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษทัไทย(IOD) 
 

 นายสุทธิพร จนัทวานิช และนายภพพร  
จนัทวานิช 

 

ปี 2535- ปี 2552  
ปี 2552 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

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

15 พลโท พรเทพ เทพยสุวรรณ 72 Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั - - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร  กรรมการบริษทัไทย(IOD)      
         

16 พลเอก วรพนัธ์  วรศกัดิ์โยธิน 73 ปริญญาตรี วทบ.(ทบ.) รร.นายร้อยพระจุลจอมเกลา้   ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
   หลกัสูตร Communication & Electronics Staff  

Officer จากกองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา 
- - 2545-2551             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

   โรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศ      
   ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors 

Certification Program) 
     

17 พลโท ศกัดา   ปลอดมีชยั 73 นายร้อยพระจุลจอมเกลา้  - - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร  โรงเรียนเสนาธิการทหาร บก.  ชุดที่ 50      
         

18 นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ 56 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - - ปัจจุบนั กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   ปี 2545-ปี 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 และรองประธานกรรมการบริหาร     ปี 2550-ปัจจุบนั 

ปี 2552-ปัจจุบนั 
กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

19 นายหฏัฐจิต   หนุนภกัดี 
กรรมการบริหาร 

49 ปริญญาโท City University (Seattle) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- - ปี 2548 – ปี 2552 
ปี 2551-ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

 และผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายระบบนํ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม 
 

       

20 นางกลัยา หงษศ์รี 57 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) - - ปี 2541-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง      

21 นายณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ 42 Bachelor Degree of Mechanical & Industrial  - - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

 
 

 Engineering, Monash University   ปี 2543-ปี 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ตาํแหน่ง 
(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 
    22 

 
วา่ที่ ร.ต. ประวิทย ์ ครุฑธายนืยง 

 
37 

 
ปริญญาตรี  

 
- 

 
- 

 
ปี2547-ปัจจุบนั 

 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัเทคโนโลย ี

 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

 สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวิทยาลยัมหานคร 
 

   และสารสนเทศ  

23 นายณรงคฤ์ทธิ์  สัมมานุช 45 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต - - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื้อ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื้อ 

 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   ปี 2539-ปี 2545 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

24 นายปิยบุตร  ชูวงั 45 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต - - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   ปี 2532-ปี 2545 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

25 นายสุทธิพร  จนัทวานิช 36 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 0.89% บุตรนางสุวลยั จนัทวานิช และ ปี 2546-ปี 2548 ผูอ้าํนวยการฝ่ายซ่อมบาํรุง บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด   Webster University, USA.  พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช, ปี 2548 – ปี 2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
     นอ้งนางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ, 

พี่นายภพพร  จนัทวานิช 
 

ปี 2552- ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

26 นางสาวอโนชา ศศิประภา  35 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (SOAS)  - บุตรี พลเอก อคัรเดช   ศศิประภา ปี 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์   University of London   ปี 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
         

27 นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ  50 สายสามญั โรงเรียนพระแม่มารี 0.03% - ปี 2548 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโครงการนวนคร  บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการโครงการนวนคร       (นครราชสีมา)  
 (นครราชสีมา)  

 
       

28 นายวีระชยั ชุติมากรณ์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํบดันํ้ าเสียและ 

48 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- - ปี 2548 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํบดันํ้ าเสีย 
และสิ่งแวดลอ้ม 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

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

29 นางสุรีรัตน์  รังสิโกสัย 56 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ - - ปี 2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

       

30 พลเอก ทวีศกัดิ์  หนุนภกัดี 
รองกรรมการผูจ้ดัการ2 

67 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) จากโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเจา้เกลา้ 
 

- - ปี 2551-ปัจจุบนั 
ปี 2549-ปี 2550 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการโรงผลิตนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

ลาํดบั ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถอื ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษทัในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ตาํแหน่ง 
(ปี)  หุ้นในบริษทั 1  ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

31 นายวีระพงศ ์ เกณฑข์นุทด 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ 
 

51 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - ปี 2551- ปี 2552 
ปี 2552 - ปัจจุบนั 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

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

32 พลโท จิรภทัร  มาลยั 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายศูนยก์ารคา้และ 
อาคารพกัอาศยั 
 

65 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์ ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

- - ปี 2551-ปัจจุบนั 
 

ปี 2549 – ปี 2551 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 
ปี 2550 – ปี 2551 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายศูนยก์ารคา้ 
และอาคารพกัอาศยั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั นวนคร อินเตอร์แนชัน่แนล การ์ด จาํกดั 
บริษทั นวนคร อินเตอร์แนชัน่แนล การ์ด จาํกดั 

33 พลเอก ยรรยง  วอ่งวิทย ์ 69 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 
 

- - ปี 2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

34 นางนวลพรรณ  ลํ่าซาํ 
กรรมการบริหาร 
 

45 ปริญญาโท การจดัการการศึกษา 
บอสตนัยนูิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- - ปี 2551- ปี 2552 
ปี 2552 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

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

35 พลตรี ประจกัษ ์ วิสุตกุล  68 ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 399) 
 

-  ปี 2551- ปี 2552 
ปี 2552 - ปัจจุบนั 

รองผูจ้ดัการฝ่ายระบบนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม
ผูอ้าํนวยการฝ่ายระบบนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม

 

บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
 
 

36 นายภพพร   จนัทวานิช  35 ปริญญาตรี ประเทศสหรัฐอเมริกา 0.85%  ปี 2552 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายโยธา บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

37 นายดอน   พานิชนก  35 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

0.04% - ปี 2550 – ปี 2552 
ปี 2552 - ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการแผนกกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

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

 
หมายเหตุ :  1  จาํนวนหุน้ ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 2553 
  



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 
 

เอกสารแนบ 1 

                                             

 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทั  
 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

รายช่ือ บมจ. นวนคร  
บมจ. เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์ 

และอุตสาหกรรม 
(บริษัทใหญ่) 

บจ. ซูมิโช โกลบอล 
โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 

(บริษัททีเ่กีย่วข้อง) 

บจ. นวนคร อินเตอร์
เนช่ันแนล การ์ด 

(บริษัททีเ่กี่ยวข้อง) 
บริษทั     
1. พลเอกอคัรเดช  ศศิประภา A A   
2. พลเอกชยัณรงค ์ หนุนภกัดี B,EX B,EX   
3. พลตาํรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี B,G B,F   
4. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา B,C B B  
5. คุณเสกสิทธ์ิ เจริญเศรษฐศิลป์ B,F B,C   
6. คุณลีนา เจริญศรี B    
7. พลโทสีขรินทร์ สิงหพนัธุ์ B    
8. คุณหญิงศุภนภา อตัตะนนัทน์ B    
9. คุณชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ B    
10. พลเอกสมหมาย  วิชาวรณ์ B    
11. คุณนวลพรรณ  ลํ่าซาํ B    
12. คุณพงศพ์นัธ์ุ  บุรณศิริ B    
13. คุณสุวลยั จนัทวานิช B    
14. พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช B   B 
15. คุณวรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา B    
16. พลโท ศกัดา   ปลอดมีชยั X    
17. พลโท พรเทพ เทพยสุวรรณ X    
18. พลเอก ยรรยง  ว่องวิทย ์
19. คุณหฏัฐจิต  หนุนภกัดี 
20. คุณพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ 
21. พลเอก ทวศีกัด์ิ  หนุนภกัดี 

X 
X 
D 
D 

   

22. คุณกลัยา หงษศ์รี E    
23. คุณณฐันรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน ์ E    
24. คุณณรงคฤ์ทธ์ิ  สมัมานุช E    
25. วา่ท่ี ร.ต. ประวิทย ์ ครุฑธายนืยง E    
26. คุณปิยบุตร  ชูวงั E    
27. คุณสุทธิพร  จนัทวานิช E    
28. คุณอโนชา ศศิประภา E    
29. คุณสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ E    
30. คุณวีระชยั ชุติมากรณ์ E    
31. คุณสุรีรัตน์   รังสิโกสัย 
32. พลโทจิรภทัร  มาลยั 
33. คุณวีระพงศ ์ เกณฑข์นุทด 
34. พลตรี ประจกัษ ์ วิสุตกลุ 
35. คุณภพพร  จนัทวานิช 

E 
E 
E 
E 
E 

   

34. คุณดอน  พานิชนก E    

 

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ B = กรรมการ EX = ประธานกรรมการบริหาร  
 X = กรรมการบริหาร C = กรรมการผู้จัดการ D = รองกรรมการผู้จัดการ 
 E = ผู้อาํนวยการฝ่าย F = รองประธานกรรมการบริหาร  G  = รองประธานกรรมการบริษทั
  

 



บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 อืน่ๆ   
 
- ไม่มี - 
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