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ส่วนที ่1 
กำรประกอบธุรกจิ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ  

ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบไปดว้ย 3 ธุรกิจหลกั อนัไดแ้ก่ 
1. การพฒันาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
2. การลงทุนทางดา้นสาธารณูปโภค และ 
3. การลงทุนทางดา้นการบริการ 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

ด้ำนทีด่นิ ท่ีดินท่ีพฒันาเพ่ือการอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่พฒันาครบถว้นในการขายแลว้ 100% ในส่วนท่ีดินท่ีเปิดใหม่ 
ไดมี้ลูกคา้เขา้มาติดต่อซ้ือเพ่ือท าโรงงานเร่ือย ๆ แต่ในปีท่ีผ่านมาจะเป็นสัดส่วนของลูกคา้เดิมท่ีซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือขยาย
โรงงานเป็นสัดส่วนมากกวา่ลูกคา้ใหม่ท่ีไม่เคยอยูม่าก่อน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจหลายดา้นมีการเจริญเติบโตท่ีดี แต่อาจจะ
ดว้ยเหตุผลทางดา้นการเมืองหรือเศรษฐกิจก็ตาม ท าให้ลูกคา้ใหม่ส่วนใหญ่ยงัมีการชะลอตวัในการตดัสินใจท่ีจะมาลงทุน 
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้น บริษทัได้ท าการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมอีกหลายแปลงท่ีพร้อมจะพฒันาเพ่ือขายให้กับลูกคา้ได้ในเวลา
อนัรวดเร็ว ในส่วนของพ้ืนท่ีด้านหน้าติดถนนพหลโยธินท่ีมีจ านวนกว่า 90 ไร่นั้น บริษทัก็ยงัคงมีนโยบายท่ีจะพฒันาใน
ลกัษณะเชิงพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศยัตามท่ีไดเ้คยกล่าวกบัท่านผูถื้อหุ้นแลว้ แต่เหตุท่ียงัชะลออยูม่าจากเหตุผลส าคญั 2 ประการ 
คือ                        
 1. การเจรจาในส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีแดงท่ีจะมาถึงสถานีนวนคร  
 2. ในเร่ืองของภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปัจจุบนั  
ซ่ึงหากเร่ืองทั้ง 2 ประการน้ี มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน จึงจะเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีบริษทัจะเร่ิมท าการพฒันา รวมทั้งความพร้อมของ
การลงทุนพฒันาในดา้นสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

ด้ำนสำธำรณูปโภค   บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร (NNEG) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่ง บมจ.นวนคร  บมจ.ราชบุรีโฮลด้ิง และ 
GPSC (ในเครือของ ปตท)  ผลิตไฟฟ้าขนาด 125 เม็กกะวตัต์ บดัน้ีไดท้ าการก่อสร้างเสร็จส้ินสมบูรณ์และไดเ้ร่ิมด าเนินการ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัทาง กฟผ และลูกคา้โรงงานภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 โดยมีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจและสามารถท าก าไรไดต้ั้งแต่เดือนแรกท่ีเปิดด าเนินการ แต่อยา่งไรก็ตาม 
ยงัมีลูกคา้โรงงานต่าง ๆ ท่ีให้ความสนใจมากเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งในการรับกระแสไฟฟ้าและไอน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ซ่ึงท าให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนจะเต็มก าลังการผลิต ดังนั้ นทาง NNEG จึงมีนโยบายและเร่ิมด าเนินการในการขออนุญาต                               
สร้างโรงไฟฟ้าโรงท่ี 2 เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับความตอ้งการทั้งทางดา้นกระแสไฟฟ้าและไอน ้ าจากลูกคา้ภายในเขตอุตสาหกรรม  
นวนคร ปทุมธานี  

 ส าหรับทางดา้นสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่นโรงผลิตน ้ าและโรงบ าบดัน ้ าเสีย ก็มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนตามความตอ้งการใน
การใชข้องลูกคา้ ในปี 2560 น้ี บริษทัมีการปรับปรุงในด้านเทคนิคและตน้ทุนการผลิต ซ่ึงคาดว่าจะท าให้ธุรกิจในส่วนน้ี
สามารถท าก าไรไดเ้พ่ิมข้ึนมากพอสมควรทีเดียว ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดห้าแนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดทุนในดา้นการให้บริการ
สาธารณูปโภคและได้สรุปเป็นแผนงานโดยมีวตัถุประสงค์ให้บริษัทสามารถเพ่ิมรายได้จากบริการสาธารณูปโภคใน                      
ส่วนอุตสาหกรรม เพื่อลดภาวะการขาดทุนและน ารายได้ส่วนหน่ึงไปพฒันาการบริการให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงแผนงานดังกล่าว
ประกอบดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่  
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1. การปรับอตัราค่าส่วนกลางของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทัว่ไปและเขตปลอดอากร 
รำยกำร กำรด ำเนินกำร พ้ืนท่ีอุตสำหกรรมทั่วไป (บำท) พ้ืนที่ปลอดอำกร (บำท) 
ปี 2560 แจง้ข่าวใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 800 1,200 
ปี 2561 ปรับเพ่ิม 200 บาท 1,000 1,400 
ปี 2563 ปรับเพ่ิม 200 บาท 1,200 1,600 

 
2. การปรับอตัราค่าน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม (จากอตัราปัจจุบนั 20 บาท/ ลบ. ม.) 

เกณฑ์กำรใช้น ้ำ (ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน) บำทต่อลูกบำศก์เมตร 

นอ้ยกวา่ 500 20 
มากกวา่ 500 แต่ไม่เกิน 5,000 22 

มากกวา่ 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000 24 
มากกวา่ 10,000 26 

 
หมำยเหตุ  :  อตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำก้ำวหน้ำ โดยให้มผีลบังคบัใช้ในปี 2561 เป็นต้นไปเฉพำะ               
โครงกำรปทุมธำนี        

 นอกจากน้ีบริษทัไดล้งทุนสาธารณูปโภคทางดา้นส่ือสารโทรคมนาคมและเร่ิมด าเนินการไปเม่ือปลายปี 2560 ซ่ึง
จะท าใหเ้ป็นแหล่งท่ีจะสร้างรายไดป้ระจ าท่ีส าคญัใหแ้ก่บริษทัอีกทางหน่ึง ซ่ึงโครงข่ายสายส่ือสารเคเบ้ิลใยแกว้น าแสง (Cable 
Fiber Optic) ในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี นั้ น บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการ นวนคร Smart City                        
ดา้นการส่ือสารซ่ึงเป็นการพฒันาระบบส่ือสารความเร็วสูงให้ทนัสมยัตามยุทธศาสตร์  Thailand 4.0 โดยน านวตักรรม High 
Speed Fiber Optic มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริการเพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายให้ผูป้ระกอบการและ                    
สร้างโอกาสใหบ้ริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในส่วนอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการและผูอ้ยูอ่าศยัในอนาคต 

การพฒันาและยกระดบัระบบส่ือสารของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ทั้งหมด มีจุดประสงคเ์พื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงปลอดภยัในดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคมให้แก่โรงงานและผูอ้ยู่อาศัย
ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี รวมไปถึงการสร้างทศันียภาพท่ีดี และพฒันาคุณภาพชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยั 
โดยทางบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือถึงผูป้ระกอบการ โทรคมนาคมท่ีให้บริการอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
ปทุมธานีให้เขา้มาใชร้ะบบโครงข่ายความเร็วสูงใน นวนคร (Nava Nakorn High Speed Network) และท าการปลดสายส่ือสาร
จากเสาไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรมออกทั้งหมด 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดร่้วมมือโครงการจดัสร้างโครงข่ายความเร็วสูงใน นวนคร (Nava Nakorn High Speed Network) 
กบัทางบริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ในสัญญา เลขท่ี ALT-Nava Nakorn – 027/2560 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือร่วมกันในการสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแกว้น าแสง (Cable Fiber Optic) เพื่อใชบ้ริการโทรคมนาคม
ความเร็วสูงแก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นลูกค้าภายในเขตพ้ืนท่ีโครงการ นวนคร ปทุมธานี และจะเป็น                        
การใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการดา้นโทรคมนาคม (Provider/Operator) ปัจจุบนัโครงการไดด้ าเนินการก่อสร้างและวางระบบ
ใยแกว้ความเร็วสูงในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบจะพร้อมให้ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม (Provider/Operator) 
ใหบ้ริการผา่นระบบโครงข่ายความเร็วสูงของ นวนครในเดือน เมษายน 2561 

ด้ำนบริกำร ด้านการบริการชุมชนไม่วาจะเป็นการท าความสะอาด การเก็บขยะ บริษทัได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการ
ให้บริการ จนท าให้ปัจจุบันสามารถแกไ้ขปัญหาขยะตกคา้งได้ดีข้ึนอย่างมาก รวมทั้ งท าให้มีรายได้ในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนตาม
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จ านวนขยะท่ีเก็บได้มากข้ึน และท าให้ทัศนียภาพและสุขอนามัยชุมชนของผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ีนวนครดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด                    
บริษทัยงัคงมุ่งพฒันาในดา้นบริการอ่ืน ๆ ให้แก่ชุมชนและสาธารณะ เพ่ือให้มาตรฐานชุมชนและสาธารณะภายในนวนคร                                
ดีข้ึนเร่ือย ๆ  

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

ด้ำนทีด่นิ ตามท่ีไดเ้คยรายงานวา่ ส่วนของท่ีดินในเฟส 3  ขนาด 800 ไร่ ไดพ้ฒันาเสร็จสมบูรณ์และเร่ิมการขายไปแลว้นั้น 
บดัน้ีไดมี้ลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดินไวแ้ลว้เขา้มาเร่ิมก่อสร้างโรงงานเพ่ิมข้ึน รวมทั้งลูกคา้เดิมก็มีการขยายการผลิตและก่อสร้างโรงงาน
ใหม่เช่นเดียวกบัเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ส่วนลูกคา้ใหม่ก็ไดมี้การเขา้มาติดต่อเยีย่มชมมากมายแต่ก็ยงั
ไม่ตดัสินใจ ซ่ึงก็คงเป็นเพราะเหตุผลเดียวกนักบัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัก็ยงัคงหาแนวทางอ่ืนใน
การพฒันาท่ีดิน ยกตวัอยา่งเช่น ท่ีดินดา้นหนา้ท่ีติดถนนมิตรภาพ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการส ารวจและเจรจาศึกษาความเป็นไปได้
ท่ีจะสร้างเป็นจุดพกัรถ โดยอาจประกอบไปดว้ยสถานีบริการน ้ ามนั ท่ีพกั ร้านอาหาร และร้านจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

ด้ำนสำธำรณูปโภค  ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดของพ้ืนท่ีบริเวณจังหวดันครราชสีมาก็คือแหล่งน ้ า เขตอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา เราไดจ้ดัเตรียมบ่อเก็บน ้ าขนาดใหญ่ไวถึ้ง 4 แห่ง ซ่ึงน่าจะมีความจุรวมมากวา่ 1,700,000 ลบ.ม. ซ่ึงปกติก็จะเกิน
กว่าความตอ้งการใชใ้นการผลิตในระหว่างรอบปี แต่จากเหตุภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 นั้น ท าให้บริษทัตระหนักถึงความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต บริษทัจึงมีแผนท่ีจะขยายและก่อสร้างแหล่งเก็บน ้ าเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการรณรงคใ์หโ้รงงานต่าง ๆ 
มีนโยบายในการใชน้ ้ าอยา่งประหยดั รวมถึงการใชน้ ้ าหมุนเวียน (Recycle) ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการขาดน ้ าไดม้ากข้ึน 
และบริษทัไดมี้แผนท่ีจะจดัการดา้นความสะดวกของรถรับส่งภายในเขตอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับจ านวนของพนกังานท่ีก าลงั
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

 ในด้านท่อแก็สขนาดใหญ่ของ ปตท ท่ีมายงัจงัหวดันครราชสีมานั้น โครงการไดลุ้ล่วงไปมากพอสมควรแลว้ 
บริษทัจึงไดมี้โครงการท่ีวางแผนจะด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ในอนาคต
ต่อไป 

 บริษทัเช่ือมัน่วา่ ดว้ยโครงการใหม่ ๆ ท่ีบริษทัก าลงัด าเนินการ รวมทั้งการพฒันาปรับปรุงแผนงานต่าง ๆ ท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนในอนาคต จะท าให ้บมจ.นวนคร จะมีความกา้วหนา้และมีผลก าไรท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ ในอนาคต ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็คงมาจาก
ความตั้งใจและความร่วมมือของทั้งฝ่ายบริหารจดัการ คณะกรรมการ และท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

ประวตัคิวำมเป็นมำและกำรเปลีย่นแปลงพฒันำทีส่ ำคญั  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งเร่ิมธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2514 โดยมีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร  
จงัหวดัปทุมธานี เป็นแห่งแรก เพ่ือด าเนินธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีโครงการเร่ิมตน้ประมาณ 5,000 ไร่ และมีส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองคแ์ละครอบครัวจารุศร
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ต่อมาในปี 2534 บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาถือหุน้ในบริษทั
ฯในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ โดยซ้ือหุ้นจากส านักงานจัดการทรัพยสิ์นส่วนพระองค์ บรรษทั
พฒันาการแห่งเครือจกัรภพ และบริษทั เอลเดอร์ ไฟแนนซ์ เอเชีย ลิมิเตด็ ท าใหก้ลายเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ  ในปี 2539 
บริษทัฯไดจ้ดัซ้ือท่ีดินบริเวณตอนเหนือของโครงการจ านวน 208 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นสถานก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียแห่งใหม่ให้
สามารถรองรับการบ าบดัน ้ าเสียภายในโครงการและพฒันาเพ่ือขาย  ต่อมาในปี 2545 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็น
บริษทัมหาชน และเม่ือตน้ปี 2546 ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินบริเวณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของโครงการจ านวน 137 ไร่ เพ่ือพฒันาเป็นเขต
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ปลอดอากร (Free-Zone – FZ) ต่อมาในปี 2547 บริษทัไดมี้การเพ่ิมทุนและจ าหน่ายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและน าบริษทัฯ
เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ปี 2548 บริษทัฯไดข้ยายการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายไดแ้หล่งใหม่ 
โดยบริษัทฯได้จัดซ้ือท่ีดิน 1,903 ไร่ เพ่ือลงทุนพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ท่ีอ าเภอสูงเนิน จังหวดั
นครราชสีมา ภายใต้ช่ือ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)” ซ่ึงภายในจังหวดันครราชสีมา มีกลุ่ม
ผู ้ประกอบการ ตลอดจนนักลงทุนสนใจมาลงทุนมากท่ีสุดในภาคอีสาน การลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมด้าน
อิเล็กทรอนิกส์  ช้ินส่วนโลหะ  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง เน่ืองจากมีปัจจยัในการดึงดูดการลงทุน ตลอดจนท าเลท่ีตั้งมี
ศกัยภาพของพ้ืนท่ีอยูศู่นยก์ลางของภาคอีสาน ท าใหไ้ดเ้ปรียบในดา้น การขนส่งทางรถยนต ์ทัว่ภาคอีสานและภาคอ่ืนๆ ทั้งยงั
สามารถเปิดช่องทางสู่ EASTERN SEA BOARD และประตูสู่อินโดจีนในอนาคตจะสามารถเช่ือมต่อถึงท่าเรือดานังของ
ประเทศเวยีดนามได ้จึงท าใหเ้กิดการลงทุนจากต่างชาติอยา่งต่อเน่ือง  

พฒันำกำรทีส่ ำคญัทีผ่่ำนมำ 

บริษัท ผลติไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั 

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

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

ปี 2553 :  เดือนธนัวาคม โครงการโรงไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) ไดผ้่าน
การคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“ กฟผ ” ) จ านวน 1 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 125                       
เมกะวตัต ์และมีก าลงัผลิตไอน ้ า 30 ตนัต่อชัว่โมง มีลูกคา้ตามสัญญาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกคา้โรงงาน
อุตสาหกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  

ปี 2554 :  เดือนพฤษภาคม บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) เพ่ือเขา้ร่วมลงทุน
ใน บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) กบั บริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) และ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากดั
(มหาชน) ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 30 และ 40 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 
2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดช้ าระหุน้เป็นจ านวนเงิน 120,600,000 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
402,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดช้ าระหุน้เป็นจ านวนเงิน 300,538,000 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดช้ าระหุน้เป็นจ านวนเงิน 300,538,000 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดช้ าระหุน้เป็นจ านวนเงิน 457,438,150 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
1,525,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
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ทั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559   

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม โดยเป็นบริษทัย่อยของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากปอและพลาสติก และปัจจุบนัถือหุ้นอยูใ่นบริษทัจ านวน 220,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
10.78 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  ทั้ งน้ี ปัจจุบันบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่อย่างใด มีเพียงเงิน
ลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหรือสนบัสนุนดา้นการใหบ้ริการแก่ผูพ้กัอาศยัและ  
ผูป้ระกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทั โดยมีรายละเอียดการด าเนินธุรกิจดงัน้ี  

บริษทั รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ดดิง้ จ ากดั (เดมิ บริษทั นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ด จ ากดั) 
ก่อตั้ งในเดือนตุลาคม 2544 ด าเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีของโครงการเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรม นวนคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 6.3 ลา้นบาท  โดย ณ ส้ินปี 2545 บริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
100.00  ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ แต่ในเดือนมีนาคม 2546 บริษทัไดต้ดัสินใจขายเงินลงทุนของบริษทั นวนคร อินเตอร์
เนชัน่แนล การ์ด จ ากดั จ านวน 40,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ให้แก่บุคคลภายนอกใน
ขณะนั้น เน่ืองจากบริษทัดงักล่าว  มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด อีกทั้งบริษทัไม่มีความช านาญในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าวเพียงพอ ท าใหปั้จจุบนับริษทัคงเหลือการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพียงร้อยละ 15.08 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 

บริษทั ซูมิโช โกลบอลโลจสิติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (เดมิ บริษทั นวนคร ดสิตริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากดั) 
ก่อตั้งในปี 2532 เพ่ือด าเนินธุรกิจดา้นการให้บริการคลงัสินคา้ให้แก่บริษทัต่างๆ ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีโครงการเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 180.00 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 1.71 ของทุนจด          
ทะเบียนช าระแลว้   

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) เป็นโรงไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ท่ีใชก้ระบวนการผลิตไฟฟ้า
และไอน ้ า โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 125 เมกะวตัต ์และมีก าลงัการผลิตไอน ้ า  30  
ตนั ต่อชัว่โมง มีลูกคา้ตามสัญญาคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม นวนคร จงัหวดัปทุมธานี โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัที 3 มิถุนายน 2559 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ จ านวน 1,525,000,000 บาท  โดยบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 457 
ลา้นบาท 

2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 
 

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน ) ส าหรับปี  2558 – 2560 สามารถแยกตามลักษณะ                 
การด าเนินงานไดด้งัน้ี 

      หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอยีด 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 
รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 35.00 5.04 155.11 20.62 554.19 50.58 
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หมายเหตุ  : รายไดห้ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายท่ีดินเฉล่ียประมาณร้อยละ 5.04 ของรายไดร้วม รายได้

จากการให้บริการเฉล่ียประมาณร้อยละ 78.84 ของรายไดร้วม รายได้ค่าเช่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 3.07 ของ
รายไดร้วม และรายไดอ่ื้นเฉล่ียอยูป่ระมาณร้อยละ13.04 ของรายไดร้วม 

  * รายไดค้่าเช่า คือรายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินและสถานท่ี 
  ** รายไดอ่ื้น = ดอกเบ้ียรับ รายไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ฯ   
   ปี 2558 รายได้อ่ืน   ประกอบด้วย รายการหลัก คือรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 39.82 ล้านบาท                                 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า –โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 27.19 ลา้นบาทและหน้ี
สูญไดรั้บคืน 8.2 ลา้นบาท 

   ปี 2559 รายได้อ่ืน ประกอบด้วยรายการหลัก คือรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 40.01 ล้านบาท  รายได้
ค่าตอบแทนการจดทะเบียนภาระจ ายอม 10.5 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการให้ใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐาน 
14.95 ลา้นบาท 

   ปี 2560 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายการหลกั คือรายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 39.99 ลา้นบาท และรายได ้               
จากการใหใ้ชโ้ครงสร้างพ้ืนฐาน 32.00 ลา้นบาท 

ข้อมูลเพิม่เติม  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินไม่แน่นอน เน่ืองจากถา้ในปีใดท่ีบริษทัสามารถ
ขายท่ีดินเป็นแปลงใหญ่หรือในปีท่ีมีการรับช าระเงินค่าท่ีดินตามสัญญาการขายท่ีดินจ านวนมากก็จะท าให้ปีนั้นมีการรับรู้
รายไดจ้ากการขายท่ีดินเพ่ิมสูงข้ึนกวา่ปกติ  นอกจากน้ี ในการตดัสินใจจดัซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างโรงงานของนกัลงทุนส่วนใหญ่
จะใชร้ะยะเวลานานเน่ืองจากการลงทุนในแต่ละคร้ังจะใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก บริษทัจึงไม่สามารถคาดการณ์หรือ
ประมาณการรายไดจ้ากการขายท่ีดินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ 

แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ร่งปรับปรุงทีมงานขายของบริษทัให้มีประสิทธิภาพในการท าการตลาดมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้ งบริษทัได้ก าหนดให้ฝ่ายการตลาดจดัท าประมาณการรายไดแ้ละเป้าหมายในการขายท่ีดินในแต่ละปี ซ่ึงในกรณีท่ี
สามารถท าไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้ริษทัจะจ่ายคอมมิชชัน่ในอตัราพิเศษเพื่อเป็นการจูงใจในการท างานของฝ่ายขายให้

รำยละเอยีด 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 
- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร
ปทุมธานี 

35.00 
 

5.04 140.11 
 

18.63  49.50 
 

4.52  

- รายไดจ้าการขายท่ีดินเขตปลอดอากร - - - - - - 

- รายไดจ้ากการขายท่ีดินเขตพรีเม่ียมโซน - - 15.00 1.99 477.67 43.59 

- รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร 
(โคราช) 

- - - - 27.02 2.47 

- รายไดจ้ากการขายอาคารพกัอาศยั - - - - - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 547.29 78.84 493.32 65.59 454.46 41.48 
รายไดจ้ากค่าเช่า* 21.34 3.07 17.64 2.35 16.09 1.47 
รายไดอ่ื้น ** 90.51 13.04 86.11 11.44 70.97 6.47 

รำยได้รวม 694.14 100.00 752.18 100.00 1,095.71 100.00 
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มากข้ึน และบริษัทยงัคงด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิม                         
ความคล่องตวัในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดท้ัว่ถึงและดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   
 

การพฒันาทีด่นิเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ขาย 
บริษทั นวนคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมด าเนินธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เม่ือปี 2514 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพฒันาจดัสรรท่ีดินในโครงการใหมี้ลกัษณะ
เป็นเม่ืองบริวารของกรุงเทพฯ ให้เป็นสัดส่วนตามผงัเมืองท่ีถูกตอ้ง เพ่ือเป็นการรองรับตามนโยบายของทาง
ราชการและเพ่ือเป็นชุมชนท่ีสมบูรณ์แบบในตวัเองอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีโครงการของบริษทัเป็นโครงการเอกชนท่ี
ไม่ได้ร่วมด าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  แต่ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดมี้การจดัสรรท่ีดิน แบ่งตามประเภทการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินไดด้งัน้ี  

- เขตอุตสาหกรรม หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือกลุ่มอุตสาหกรรม
เบา ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อิเลค็ทรอนิคส์ อะไหล่ยานยนต ์การผลิตอญัมณี 
เคร่ืองประดบัหรือส่ิงประดิษฐท่ี์มีค่า ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและคลงัสินคา้ เป็นตน้ 

- เขตท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เช่น หอพกั แฟลต คอนโดมิเนียม และ บา้นท่ี
อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

- เขตพาณิชยกรรม หมายถึง พ้ืนทีส าหรับประกอบการพาณิชยกรรม หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับประกอบการ
พาณิชยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ โรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย ์และร้านคา้ทัว่ไป เพ่ือ
รับรองและใหบ้ริการแก่พนกังานท่ีท างานและผูอ้ยูอ่าศยั ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับสาธารณูปโภค ซ่ึงได้แก่ ระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไป ระบบโทรศพัท์ ถนน รางระบายน ้ าฝน 
สถานีอนามยั สนามกีฬา สวนหยอ่ม ทะเลสาบ และสนามเด็กเล่น เป็นตน้ 

เขตส่งเริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) 
  1.  เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมวนคร (ปทุมธำนี) 

ปัจจุบนัโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร(ปทุมธานี) มีพ้ืนท่ีโครงการทั้งส้ินประมาณ 6,485 ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทัว่ไปประมาณ 4,148 ไร่ และยงัคงมีพ้ืนท่ีขายคงเหลือทั้งส้ินประมาณ 208 ไร่ ทั้ งน้ี
บริษัทฯ ได้พัฒนาพ้ืนท่ีขายอย่างต่อเน่ืองอีกทั้ งยงัได้พัฒนาระบบบริหารจัดการของโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ให้มีประสิทธิภาพจนเป็นท่ียอมรับแก่นักลงทุน และได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน สรอ./ISO 9001:2008 ในด้านการพฒันาท่ีดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) และส านักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการรับรองระบบงาน (NAC) ในปี 2545 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความเช่ือมนัในการ
ตดัสินใจเขา้มาลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ใหก้บันกัลงทุนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
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1.1  กำรแบ่งเขตพื้นทีใ่นเขตส่งเสริมอุตหสำกรรม นวนคร (ปทุมธำนี) 
1) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
บริษัทฯมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ 4,148 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ีทั้ งหมด 

(ปัจจุบันมีโรงงานตั้งในพ้ืนท่ีกว่า 203โรงงาน) และมีพ้ืนท่ีขายคงเหลือทั้ งส่วนอุตสาหกรรมและอีกประมาณ                   
116 ไร่ 

2) เขตพาณิชยกรรมและทีอ่ยู่อาศัย 
บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเป็นเขตพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย บนพ้ืนท่ีประมาณ 641ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีทั้ งหมด (ปัจจุบันมีผูอ้ยู่อาศัยในพ้ืนท่ีประมาณ 5,000 ครัวเรือน) และมีพ้ืนท่ีขาย
คงเหลือประมาณ 92 ไร่ 

3) เขตปลอดอากร  
บริษัทฯ ได้จัดแบ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 137 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพ้ืนท่ีทั้ งหมดซ่ึงอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการ ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาลงทุนในเขตปลอดอากรจะไดรั้บสิทธิพิเศษ     ทางภาษี
ตามกฎหมายทุกประการ ซ่ึงปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวไดข้ายหมดและปิดเฟสเรียบร้อยแลว้ 

4) เขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นทีสี่เขียว 
เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,279 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  

 
สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซ้ือทีด่นิภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 

1.2  สิทธิและประโยชน์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เขต 1 

 
 
 
 
 
  
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน์ตำมประเภทกจิกำร 
(Activity-based Incentives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดสิทธิประโยชน์ตำมล ำดบั 

ควำมส ำคัญของประเภทกจิกำร 
 
 

B2 

B1 

A4 

A3 

A2 

 

A1 

กำรให้สิทธิประโยชน์ตำมยุทธศำสตร์ใหม่ (BOI) 
 

สิทธิประโยชน์เพิม่เติมตำมคุณค่ำของ 
โครงกำร (Merit-based Incentives) 

 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดสิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือจูงใจให้มีกำรลงทุน 

หรือใช้จ่ำยในกจิกรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

หรืออุตสำหกรรมโดยรวมมำกขึน้ 

2.  สิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือกระจำย 
ควำมเจริญสู่ภูมภิำค 

 

1.  สิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือพฒันำ 
     ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

3.  สิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือพฒันำพืน้ที ่
อุตสำหกรรม (ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคลเพิม่ 1 ปี)   



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 9 

 

 
 
 

กลุ่ม ประเภทกจิกำร 

A1  กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าจากขยะ หรือเช้ือเพลิงจากขยะ  
      (Refuse Derived Fuel) 
 กิจการบริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์
 กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 กิจการวจิยัและพฒันา 

 

A2  กิจการผลิตสารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient) จากวตัถุดิบทางธรรมชาติ 
 กิจการผลิตเสน้ใยท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ 
 กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 
 กิจการผลิตช้ินส่วนในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE) 
 กิจการผลิตสารออกฤทธ์ิส าคญัในยา (Active Pharmaceutical Ingredients) 
 กิจการขนส่งสินคา้ทางราง 

A3  กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยอินทรียเ์คมีนาโน และสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชชีวภณัฑ ์
 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เคร่ืองด่ืม วตัถุเจือปนอาหาร(Food Additive) หรือ 
      ส่ิงปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 กิจการผลิตเคร่ืองยนตส์ าหรับยานพาหนะ 
 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

A4  กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยไดห้รือเศษวสัดุทางการเกษตร 
 กิจการผลิตเสน้ใยรีไซเคิล (Recycled Fiber) 
 กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) 
 กิจการประกอบเคร่ืองจกัร และ/หรือ อุปกรณ์เคร่ืองจกัร 
 กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ 

 
 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคล อำกรเคร่ืองจกัร อำกรวตัถุดบิเพ่ือส่งออก Non-tax 

A1 8 ปี (ไม่ cap วงเงนิ)    

A2 8 ปี    

A3 5 ปี + Merit    

A4 3 ปี + Merit    

B1 -    

B2 - -   



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 10 

 

กลุ่ม ประเภทกจิกำร 

B1 

 

 

 

 

 
 

 กิจการอบพืชและไซโล  
 กิจการหอ้งเยน็และขนส่งหอ้งเยน็ 
 กิจการส ารวจแร่ ท าเหมืองและ/หรือแต่งแร่โปแตช 
 กิจการผลิตแกว้ เซรามิกซ์  
 กิจการผลิตเหลก็ทรงยาว และเหลก็ทรงแบนส าหรับงานก่อสร้าง 
 กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะอ่ืน ๆ 
 กิจการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ และช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ 
 กิจการผลิต Wire Harness 
 กิจการผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ และผลิตช้ินส่วนผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ  
 กิจการโรงกลัน่น ้ ามนั 
 กิจการผลิตพลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม 
 กิจการผลิตยา 
 กิจการผลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป 
 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  
 กิจการขนส่งท่อ (ยกเวน้การขนส่งน ้ าทางท่อ) 
 กิจการศูนยบ์ริการโลจิสติกส์ (DC) 
 กิจการบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading Centers: ITC) 
 กิจการส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ(International Headquarters: IHQ) 
 กิจการบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading Centers: ITC) 

B2  กิจการผลิตวสัดุทนไฟหรือฉนวนกนัความร้อน(ยกเวน้อิฐมวลเบา อิฐมวลเบา และอิฐน ้ าหนกัเบา) 
 กิจการผลิตยปิซัม่หรือผลิตภณัฑจ์ากยปิซัม่ 
 กิจการติดโลหะ 
 กิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 กิจการสนบัสนุนการคา้และการลงทุน(Trade and Investment Support Office: TISO) 

 
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5097 (2) / 2555 

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

  เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ กิจการผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 11 

 

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ส้ินสุด ตุลาคม 2562 
2.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งน าเขา้มาภายในวนัท่ี  14  

มิถุนายน 2558 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5170 (2) / 2556 

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

  เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.8 กิจการพฒันาพ้ืนท่ีส าหรับ
กิจการอุตสาหกรรม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟกูารลงทุนหลงัจากวกิฤตอุทกภยั 

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

กมุภาพนัธ์ 2559 

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

อุตสาหกรรม 3,130 ไร่ 
4. ตอ้งได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการ    
5. ตอ้งยื่นแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้ านกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี    
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5171 (2) / 2556 

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



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 12 

 

เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพ้ืนฐาน โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ 

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

กมุภาพนัธ์ 2559 

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

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

เปิดด าเนินการ    
5. ตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผา่น 

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้ านกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบ 
ระยะเวลาบญัชี    

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5172 (2) / 2556 

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

   เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ บริการบ าบดัน ้ าเสีย ประเภท 7.26 กิจการบริการบ าบดั
น ้ าเสีย ก าจดัหรือขนถ่ายขยะกากอุตสาหกรรม หรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ 

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

 ส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั จะตอ้งน าเขา้มาภายในวนัท่ี  

21 กมุภาพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
 ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1,508 ลา้นบาท 

1. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 13 

 

2. ตอ้งด าเนินการตามสาระส าคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง การบริการบ าบดัน ้ าเสีย มีก าลงั
ผลิตบริการบ าบดัน ้ าเสียปีละประมาณ 7,300,000 ลูกบาศกเ์มตร 

3. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000  หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการ    

4. ตอ้งยื่นแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่าน                
การตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ให้ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

ให้ค  าปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและการออกหนังสือยินยอมรับน ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประกอบการ                     
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

 
1.3  เขตปลอดอำกร (ปทุมธำนี)  

   พ้ืนท่ีในเขตโครงการปลอดอากร (ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามประกาศกรมศุลกากร) 
1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อน าเขา้ในเขตปลอดอากรใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 
1.1 ของท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้รวมทั้ งส่วนประกอบของดงักล่าวท่ี

จ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ 

1.2 ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใชใ้นการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ ท่ีน าเขา้มาผลิตเพ่ือการส่งออก 
3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาออก ส าหรับของท่ีปลอดไปจากเขตปลอดอากร เพื่อการส่งออก 
4. ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. ไดรั้บยกเวน้ภาษีสรรพสามิต 
6. ไม่ก าหนดอตัราส่วนหรือปริมาณและระยะเวลาในการส่งออก 

 
2.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

2.1  ระบบถนนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

ถนนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร แบ่งได1้1 ขนาดความกวา้งของเขตทางตั้งแต่ 
9.00 เมตร ถึง 32.00 เมตร โดยเช่ือมกบัโครงข่ายและมีทางเขา้-ออก เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ติดถนนพหลโยธิน กม.ท่ี 46 ถนนโดยทัว่ไปมีทั้งผิวจราจรเป็น แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคอนกรีต
เสริมเหลก็ ทางบริษทัฯ ไดมี้แผนการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายในโครงการท่ีช ารุด ปี 2561 โดย
ท าการซ่อมแซมถนนแบบขุดแก้ Sotf พร้อมเทคอนกรีตและปูยางแอสฟัลท์ฯ และถนนแบบขุดแก ้
Soft พร้อมปูยางแอสฟัลทฯ์ ตามรายการ คือ  
 1. งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 สาย คือ ถนน 16, 19, 20, 24 (รวมพ้ืนท่ี 
40,476.90 ตร.ม.)  
 2. งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต จ านวน 1 สาย คือ ถนน 5 (รวมพ้ืนท่ี 7,598 ตร.ม.) 
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2.2   ระบบระบายน ้าฝนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

1)  ระบบระบายน ้ าฝนโดยทัว่ไปเป็นรางระบายน ้ าคอนกรีต แบบ V-DRAIN และ U-DRAIN ตลอด
สองขา้งถนน ท าหนา้ท่ีรองรับน ้ าฝนเพ่ือระบายน ้ าลงสู่คลองภายในโครงการ ซ่ึงมีความยาวโดยรวม
ประมาณ 45 กม. มีปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร เช่ือมกนัเป็นโครงข่ายทัว่ทั้ งเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซ่ึงในปี 2559 ไดท้ าการลอกท าความสะอาดตลอดทั้งปี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน ้ าและรองรับน ้ าฝนไดม้ากข้ึน ส่วนน ้ าฝนท่ีระบายลงสู่ระบบระบาย
น ้ าฝนภายในโครงการและไหลลงสู่คลองสาธารณะภายในโครงการโดยตรงจะท าการสูบระบายออก
นอกโครงการเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นเพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วมภายในเขตโครงการ แต่เน่ืองจากน ้ าฝนท่ี
ระบายลงสู่คลองสาธารณะภายในโครงการโดยตรงเม่ือไหลลงสู่คลองแลว้จะมีน ้ าจากพ้ืนถนน และ
จากรางระบายน ้ าฝนไหลลงคลองดว้ย ท าให้น ้ าคลองมีตะกอนและเศษหินดินทรายปะปนอยูแ่ละเม่ือ
บริษทัสูบน ้ าเพ่ือระบายออกสู่ภายนอกโครงการการท าให้ตะกอนและเศษหินดินทรายปะปนไปดว้ย 
ท าให้ค่า SS ในน ้ าคลองสาธารณะท่ีสูบระบายออกนอกโครงการอาจสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานของกรม
ชลประทานได้ในบางคร้ังแต่อย่างไรก็ตามค่า SS ดังกล่าวจะไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

2.3  ระบบบ าบัดน ้าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบ าบัดน ้ าเสียโดย                             
การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนขยาย) แลว้เสร็จพร้อมเปิดใชง้านไดต้ั้งแต่เดือน เมษายน 2552 
เป็นต้นมา และได้ด าเนินการขออนุญาตขยายโรงงานบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลาง ต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือขอประกอบกิจการเรียบร้อย โดยจดัอยูใ่นประเภทโรงงานล าดบัท่ี 101 เพื่อรองรับ
การบ าบดัน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเขตชุมชนและการพาณิชย ์ มาท าการบ าบดัน ้ าเสียให้ได้
คุณภาพน ้ าท่ีดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน ้ าท้ิงของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางปัจจุบนัมี 4 หน่วยบ าบดั ประกอบดว้ย ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนเดิม) 
จ านวน 2 หน่วยบ าบดั เป็นระบบ Activeted  Sludge  แบบ  Conventional  Aeration ส่วนระบบบ าบดั
น ้ าเสีย (ส่วนขยาย) จ านวน 2 หน่วยบ าบัด เป็นระบบ Activeted Sludge  แบบ Oxidation Ditch ซ่ึง
เป็นระบบบ าบดัท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนครจะท างาน
ตลอด 24 ชัว่โมง มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน ้ าเสียไดสู้งสุดวนัละ 46,000  ลูกบาศกเ์มตร ในขณะ
ท่ีปัจจุบนัมีปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย วนัละ 26,334 ลูกบาศกเ์มตร หรือคิดเป็น 57.25 % 
ของขีดความสามารถของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยผลการด าเนินงานของระบบบ าบดัน ้ าเสียนวนคร 
ถือวา่มีประสิทธิภาพท่ีดีมาโดยตลอด  

คุณภาพน ้ าท้ิงเฉล่ียของระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 
      เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของกรมชลประทาน และกระทรวงอุตสาหกรรม 

ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ้ำทิง้ ค่ำมำตรฐำนกรม
ชลประทำน 

ค่ำมำตรฐำนกระทรวง
อุตสำหกรรม 

2560 2559 2558 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 7.12 7.15 6.84 
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ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ้ำทิง้ ค่ำมำตรฐำนกรม
ชลประทำน 

ค่ำมำตรฐำนกระทรวง
อุตสำหกรรม 

2560 2559 2558 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 20 < 20 2 13 8 

Chemical Oxygen Demand (COD) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

- < 120 32 74 54 

Suspended Solids (SS) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 30 < 50 6 23 18 

 

ในขณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจและเป็นการประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัจาก
ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการก่อสร้างบ่อพกัน ้ าท้ิง (Polishing Pond) 
ส าหรับเป็นบ่อรองรับน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางของบริษทัฯ โดยบ่อพกั
น ้ าท้ิงน้ีจะมีลกัษณะเป็นบ่อดินระดบัความลึก 2.50เมตร รองรับปริมาณน ้ าท้ิง 50,000 ลูกบาศกก์เ์มตร 
เพ่ือท าการปรับสภาพน ้ าท้ิงขั้นสุดทา้ยก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะภายนอกซ่ึงการปรับสภาพ
น ้ าท้ิงภายในบ่อพกัน ้ าท้ิงน้ีจะอาศยั กระบวนการตามธรรมชาติ โดยการตกตะกอนท่ียงัแขวนลอยใน
น ้ าท้ิงโดยอาศยักระบวนการตกตะกอนตามกายภาพ และยงัเป็นการฆ่าเช้ือโรคบางชนิดดว้ยรังสี UV 
ท่ีตอ้งอาศยัแสงแดดเป็นตวัช่วยก าจดัซ่ึงจะเป็นการประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงขั้นสุดทา้ยก่อนระบายลงสู่
แหล่งน ้ าสาธารณะภายนอกโครงการต่อไปโดยถือเป็นมาตรการหน่ึงในการใส่ใจคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัไดด้ าเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) 
เพ่ือส่งสัญญาณคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชม. 
ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีบริษทัตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะส่ง
สัญญาณทั้ งค่า BOD, COD กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบบ าบัด และ Flow rate เพื่อเป็นการติดตาม
ตรวจสอบวา่ระบบบ าบดัน ้ าเสียกลางนวนครมีการเปิดการท างานตลอด 24 ชม. และคุณภาพน ้ าผ่าน
การบ าบดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัควบคุมคุณภาพน ้ าท้ิงของโรงงานต่างๆ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่ีจะ
ปล่อยลงสู่ท่อรวบรวมน ้ าเสียไปยงัโรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
น ้ าท้ิงตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ ในกรณีท่ีโรงานมีคุณภาพน ้ าเสียไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้ าท้ิงท่ี
ก าหนดไว ้ โรงงานดงักล่าวจะตอ้งท าการบ าบดัน ้ าเสียเบ้ืองตน้เพ่ือลดความสกปรกให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดก่อนระบายน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร ทั้งน้ี หากโรงงาน
อุตสาหกรรมใดปล่อยน ้ าเสียมีค่าใดค่าหน่ึงเกินกวา่มาตรฐานของบริษทัฯ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่า
บ าบัดน ้ าเสียเพ่ิมข้ึนจากอัตราปกติ 2-6 เท่า ตามปริมาณความสกปรกของน ้ าเสียท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมระบายออกมา 

นอกเหนือจากการให้บริการบ าบัดน ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนภายในเขตโครงการ 
บริษัทฯ ย ังให้บริการในส่วนของการเก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพน ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในโครงการโดยห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ของบริษทัฯ รวมถึงการบริการให้



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 16 

 

ค าปรึกษาด้านส่ิงแวดลอ้มและการออกหนังสือยินยอมรับน ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้
ประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่ ขออนุญาตขยายโรงงานหรือขอต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
2.4  ระบบระบายน ้าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

ระบบระบายน ้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นระบบท่อปิด และแยกออกจากระบบ
ระบายน ้ าฝนท่ีเป็นระบบเปิด (U-drain) ขนาดเส้นท่อระบายน ้ าเสีย จะมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่  
150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 และ 1,000  มิลลิเมตร โดยสามารถระบายน ้ าเสียและรองรับน ้ าเสีย
ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจากเขตอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศยั และเขตพาณิชยกรรม 
เป็นตน้ ระบบระบายน ้ าเสียจะประกอบไปดว้ย  บ่อพกัน ้ าเสีย และสถานีสูบน ้ าเสียยอ่ย ก่อสร้างตาม
แนวท่อระบายน ้ าเสียท่ีมีอยู่รอบโครงการ จ านวน 51 สถานี ท าหน้าท่ีสูบระบายน ้ าเสียต่อไปยงั
โรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร 
 

อน่ึง ระบบระบายน ้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จะเป็นระบบระบายน ้ าเสีย
แบบท่อแยก (separate System) คือ เป็นระบบระบายน ้ าเสียท่ีแยกระหว่างท่อระบายน ้ าฝน (Storm 
Sewer) ซ่ึงรับน ้ าฝนเพียงอยา่งเดียวแลว้ระบายลงสู่คลองสาธารณะภายในเขตโครงการ ส่วนท่อระบาย
น ้ าเสีย (Sanitary Sewer) จะท าหน้าท่ีในการรองรับน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนและการ
พาณิชย ์เพ่ือส่งไปท าการบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง ดงันั้นจะเห็นไดว้า่น ้ าฝนและน ้ าเสียจะไม่มีการไหล
ปะปนกัน น ้ าท่ีสูบระบายออกจากโครงการจะมีการตรวจวดัคุณภาพเป็นประจ าทุกเดือนซ่ึงผล        
การตรวจวดัอยูใ่นเกณฑค์่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมชลประทาน 

 
2.5  ระบบป้องกนัน ้าท่วมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี มีระบบป้องกนัน ้ าท่วม ดงัน้ี 
1)  ก ำแพงป้องกันน ้ำ  :  ก าแพงป้องกันน ้ าท่วมรอบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ มีความยาว 20.6 
กิโลเมตร โครงสร้างของก าแพงโดยทั่วไปเป็นแผ่น corrugated concrete sheet pile (CCSP) ขนาด
ความกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร ถึง 15.50 ม. โดยท าการตอกใชร้ะบบสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัแผ่น
แตกหัก ตลอดทั้งแนวรอบโครงการ และจะเวน้ช่วงเขา้-ออก ไวป้ระมาณ 11 จุด โดยมีอุปกรณ์เสริม
ทางเข้า-ออก เม่ือเหตุน ้ าท่วม คือ ชุดอุปกรณ์แผ่น STOP LOG ป้องกันน ้ า ส่วนถนน นวนคร 5 
(ทางเขา้-ออก) จะท าการยกระดบัถนนใหสู้งข้ึนเท่ากบัระดบัก าแพง CCSP รอบโครงการ เม่ือน ้ าท่วม
จะสามารถวิ่งเข้าออกได้ปกติ ส่วนด้านในโครงการติดกับก าแพงจะก่อสร้างคันดินพร้อมถนน 
สามารถวิ่งตรวจความปลอดภยัไดร้อบโครงการ (ผูรั้บจา้ง : บริษทั อิตาเลียนไทยฯ, ผูค้วบคุมงานและ
บริษทัท่ีปรึกษา : บริษทั ทีม คอนซลัติ้งฯ) 

2)  คลองระบำยน ำ้ฝน  :  ภายในโครงการนวนคร  มีการขดุคลองเพ่ือรองรับน ้ าและกกัเก็บน ้ ามี ขนาด
พ้ืนท่ีประมาณ  300  ไร่  คิดเป็นความจุปริมาณน ้ าได้ 1,200,000  ลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูฝนจะ
สามารถรองรับปริมาณน ้ าฝนอย่างเพียงพอและสูบระบายน ้ าออกนอกโครงการ โดยสถานีสูบน ้ า
ป้องกนัน ้ าท่วมของโครงการ 
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3)  สถำนีสูบน ้ำป้องกันน ้ำท่วม  :  การสูบระบายน ้ าออกนอกโครงการ บริษัทฯ มีสถานีสูบ น ้ า 5 
สถานี ประกอบดว้ย สถานีสูบน ้ าท่ี 1 และ 5 ดา้นทิศเหนือของโครงการ และสถานีสูบ น ้ าท่ี 2 และ 3 
ดา้นทิศใตข้องโครงการ และสถานีสูบน ้ าท่ี 4 ทิศตะวนัตกของโครงการ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองสูบน ้ า
ป้องกนัน ้ าท่วมแบบโมบายเคล่ือนยา้ยได ้จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธิภาพการสูบน ้ าเท่ากบั 86,400               
ลบ.ม./วนั ท าให้มีประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้ ารวม 1,406,400 ลบ.ม./วนั โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

ภำพแสดงต ำแหน่งสถำนีสูบน ำ้ของเขตอุตสำหกรรมนวนคร 

 

         ตำรำงแสดงจ ำนวนเคร่ืองสูบน ำ้และประสิทธิภำพกำรระบำยน ำ้ 

สถำนีสูบน ำ้ 
ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

จ ำนวนเคร่ืองสูบ 
(เคร่ือง) 

ประสิทธิภำพกำรสูบระบำยน ำ้ 
( m3 / hr.) 

จ ำนวนเคร่ืองสูบ 
(เคร่ือง) 

ประสิทธิภำพกำรสูบระบำยน ำ้ 
( m3 / hr.) 

1 7 7,700 7 17,500 

2 5 5,500 5 12,500 

3 5 5,500 5 12,500 

4 0 0 2 5,000 

5 3 3,900 3 7,500 

รวม 20 
22,600 

( 542,400 m3/day ) 
22 

55,000 
( 1,320,000 m3/day ) 

 

สถานีสูบน ้ าท่ี 1 สถานีสูบน ้ าท่ี 5 

สถานีสูบน ้ าท่ี 2 สถานีสูบน ้ าท่ี 3 

สถานีสูบน ้ าท่ี 4 
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สถานีสูบน ้ าท่ี 1 สูบระบายน ้ าจากคลอง 6 ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าขนาด 75 KW จ านวน 7 เคร่ือง ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบ
น ้ า 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง 

 
 

สถานีสูบน ้ าท่ี 2 สูบระบายน ้ าจากล ารางวงัตะพต ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ า ขนาด 75 KW จ านวน 5 เคร่ือง ประสิทธิภาพ
เคร่ืองสูบน ้ า 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภาพการสูบน ้ ารวมได ้วนัละ 300,000 ลบ.ม. 

 

 

สถานีสูบน ้ าท่ี 3 สูบระบายน ้ าจากล ารางแม่ลาด ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ า ขนาด 75 KW จ านวน 5 เคร่ือง ประสิทธิภาพ
เคร่ืองสูบน ้ า 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภาพการสูบน ้ ารวมได ้ วนัละ 300,000 ลบ.ม. 

 

สถานีสูบน ้ าท่ี 4 สูบระบายน ้ าจากคลอง 10 (ดา้นหลงั บริษทั ทอสเท็มไทย จ ากดั) ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ า ขนาด 75 KW 
จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้ า 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภาพการสูบน ้ า
ไดว้นัละ 120,000 ลบ.ม. 
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สถานีสูบน ้ าท่ี 5 สูบระบายน ้ าจากบ่อพกัน ้ าในพ้ืนท่ี พรีเม่ียมโซน ประกอบด้วยเคร่ืองสูบน ้ า ขนาด 75 KW จ านวน 3  
เคร่ือง ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้ า 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภาพ การสูบน ้ าได ้วนัละ 
180,000 ลบ.ม. 

 
 
 

4)  แผนการป้องกนัน ้ าท่วมจากกรณีฝนตกในพ้ืนท่ี :  แผนการลดระดบัน ้ าในคูคลองและบ่อหน่วงน ้ า
ในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับปริมาณน ้ าฝน บริษทัฯ ไดว้างแผนลดระดบัน ้ าเป็นช่วง ดงัน้ี 
 -  ฤดูแลง้  ช่วงเดือนธันวาคม ถึง มิถุนายน  จะรักษาระดบัน ้ าในคลองให้อยูร่ะดบัความลึก 1.2  
เมตร 
 -  ฤดูฝน  ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน  จะรักษาระดบัน ้ าในคลองให้อยู่ระดบั ความลึก 
0.7 – 1.0 เมตร 

*  กรณีไดรั้บแจง้หรือมีความเส่ียงจากพายฝุนและอุทกภยั บริษทัฯ จะรักษาระดบัน ้ าในคลองให้
เหมาะสมเพ่ือรองรับเหตุการณ์ดงักล่าว 

 บริษทัฯ จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมและเฝ้าระวงัดูแลการระบายน ้ าตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือป้องกนัน ้ า
ท่วมจากกรณีฝนตกหนกัในพ้ืนท่ีของโครงการ แผนส ารองไฟฟ้ากรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดบั ระบบ
สูบระบายน ้ าป้องกนัน ้ าท่วม บริษทัฯ จดัเตรียมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ประจ าสถานี
สูบน ้ าป้องกันน ้ าท่วม 1-5 และระบบเช่ือมต่อไฟฟ้าแบบ สลบัสาย (Sub-Switching) ท่ีสถานีสูบน ้ า
ป้องกนัน ้ าท่วมท่ี 1  
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2.6  ระบบน ้าเพือ่อตุสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

โรงผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 บนเน้ือท่ีประมาณ 39 ไร่
ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี  น ้ าจากส่วนน้ีเป็นน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมท่ีจ าหน่าย
ใหภ้ายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเท่านั้น  โดยน าน ้ าจาก แม่น ้ าเจา้พระยา ส่งผา่นท่อส่งน ้ าดิบ 
HDPE ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 900 มิลลิเมตร เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มายงัโรงผลิตน ้ าฯ 
ท่ีตั้ งอยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี เพ่ือผ่านกระบวนการผลิตน ้ าโดย
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านระบบผลิตน ้ าฯ ให้ได้น ้ าท่ีสะอาดและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มอก. ซ่ึงโรงผลิตน ้ าฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของน ้ าดว้ยเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในห้อง 
Lab ภายในโรงผลิตน ้ าฯ เป็นประจ าทุก 3 ชัว่โมง 

คุณภำพน ำ้จำกโรงผลติน ำ้ฯ 

ดชันีคุณภำพน ำ้
เดือน/ปี 

pH 
(มำตรฐำน 6.5-8.5) 

Color 
(มำตรฐำน < 5) 

Pt-Co 
Taste Odor 

Turbidity 
(มำตรฐำน < 5 )  

NTU 

ม.ค.-60 8.10 1.43 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.28 

ก.พ.-60 7.95 4.56 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.32 

ม.ีค.-60 7.76 1.42 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.57 

เม.ย.-60 7.73 1.36 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.67 

พ.ค.-60 7.62 1.15 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.62 

ม.ิย.-60 7.35 2.67 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 1.29 

ก.ค.-60 7.37 2.97 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 1.15 

ส.ค.-60 7.37 2.43 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.76 

ก.ย.-60 7.30 2.28 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.77 

ต.ค.-60 7.38 2.41 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.85 

พ.ย.-60 7.25 2.86 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.83 

ธ.ค.-60 7.25 2.86 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.83 
 

2.7  ระบบน ้าประปาภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

น ้าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค บริษทั นวนคร ฯ ไดท้ าสญัญาซ้ือขายกบัการประปาฯ เพ่ือ
จ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัเขตท่ีอยูอ่าศยั และพานิชยกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
ปทุมธานี โดยท่อส่งน ้ าหลกัจากการประปาฯ เขา้มาทางถนน นวนครสาย 1 และสาย 5 และบริษทั 
นวนครฯ ไดว้างท่อต่อจากท่อการประปาฯ เพ่ือส่งน ้ าไปยงัเขตท่ีอยูอ่าศยั และพานิชยกรรม ต่อไป 
ระบบน ้ าประปาท่ีใหก้บัพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บริษทัจดัหามาจาก 2 แหล่ง 
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1. ใช้น ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมท่ี บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ได้จัดสร้างโรงผลิตน ้ าเพ่ือ
อุตสาหกรรมให้กบัลูกคา้ โดยจะมีมาตรฐาน/คุณภาพน ้ าท่ีสูง และมีปริมาณการผลิตน ้ าท่ีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูล้งทุน ในปัจจุบนัสามารถผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมไดว้นัละ 75,000 ลบ.ม. 

2. จดัซ้ือน ้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยต่อท่อภายในโครงการเขา้กบัท่อหลกัของ               
การประปาส่วนภูมิภาค 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านมาความตอ้งการในการใชน้ ้ าของลูกคา้เฉล่ียอยูท่ี่เดือน
ละ  1,278,573.92 ลบ.ม. หรือเฉล่ียวนัละ 42,619.43 ลบ.ม. ซ่ึงคิดเป็น 56.83% ของก าลงัการผลิตน ้ า
โรงผลิตน ้ าฯ มีความมัน่ใจว่าโรงผลิตน ้ าฯ ยงัมีความสามารถรองรับการขยายตวัและการลงทุนของ
โรงงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 

จากปีท่ีผ่านมาโรงผลิตน ้ าฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหาน ้ าสูญเสียมาโดยตลอด เห็นได้ว่าปริมาณน ้ า
สูญเสียลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ 14.38 % และในปี 2560 น ้ าสูญเสียลดลงเป็น 13.76 %  

โครงกำรพฒันำ   

1.  เน่ืองจากการด าเนินงานของโรงผลิตน ้ าฯ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 10 
ปีกวา่อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆหรือระบบท่อส่งน ้ าดิบท่ีถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมากนั้น มี
ความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาในอนาคต ซ่ึงเดิมในส่วนบ่อน ้ าดิบสามารถรองรับความเส่ียงในการเกิด
ปัญหากบัระบบส่งน ้ าดิบไดเ้พียง 2 วนัและจะตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาอนัสั้น   
ดงันั้นเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในระบบส่งน ้ าดิบท่ีส่งเขา้มายงัระบบผลิตเม่ือเกิดปัญหา จึงไดด้ าเนินการ
ส ารวจและศึกษาขอ้มูลท่ีจะด าเนินการสร้างระบบน ้ าดิบส ารองในกรณีหากเกิดปัญหากบัระบบหลกั
ในการส่งน ้ าดิบ หากเกิดปัญหากับระบบน ้ าดิบหลกัก็สามารถใช้น ้ าดิบจากระบบส ารองจ่ายเข้า
กระบวนการผลิตไดต้ลอดระยะเวลาท่ีเกิดปัญหา 

2.  ในปี 2561 วางแผนการติดตั้งระบบ DMA ให้แลว้เสร็จเพ่ือให้การแกไ้ขปัญหาลดน ้ าสูญเสีย
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นการปรับปรุงระบบท่อน ้ าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมน
วนคร (ปทุมธานี) จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าระบบ DMA (DISDRICT METERING AREA DESIGN) 
เขา้มาใชภ้ายในระบบท่อน ้ าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี)  ระบบ DMA เป็น
การแบ่งโซนก าหนดทางเขา้ของน ้ าและมีมาตรน ้ าวดัปริมาณการใชน้ ้ าในแต่ละโซน โดยมีประโยชน์
ในการตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ าในแต่ละโซนไดแ้ละยงัส่งผลให้สามารถก าหนดการจ่ายน ้ าจาก
โรงผลิต   น ้ าฯ ในแต่ละวนัไม่ให้เกินความตอ้งการการใชน้ ้ าจนเกิดปัญหาแรงดนัภายในเส้นท่อมาก
เกินไป 

2.8 ระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  

การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการฯ เน่ืองจากโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
แบ่งเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยั และเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงการจดัการขยะมูลฝอยด าเนินการตาม พรบ.โรงงาน     
พ.ศ.2535 ฉบบัท่ี 2 ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้   ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตราย (Non-Hazardous Waste) ท่ีเกิดจากส านักงาน บา้นพกัอาศยั และโรง
อาหารภายในบริเวณโรงงาน ท่ีอยูภ่ายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือใหก้ารบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการฯ เป็นไปออย่างมีประสิทธิภาพและตามมาตรฐาน ISO 9000 
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บริษทัไดว้่าจา้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจ พี เอ็น รีไซเคิล ด าเนินการจดัเก็บขยะมูลฝอยและน าไปก าจดั
ตามขั้นตอนอยา่งมีระบบต่อไป 

2.9  ระบบไฟฟ้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี  

1)  มีสถานีไฟฟ้ายอ่ย ของส่วนการไฟฟ้าภูมิภาค จ านวน 4 สถานี และสถานียอ่ยของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต จ านวน 1 สถานี โดยท่ีมีระบบจ าหน่ายสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ได้จัดแบ่งจ่ายโหลดได้อย่าง
สมบูรณ์และยงัสามารถเช่ือม ต่อระบบเขา้กบัสถานีไฟฟ้าย่อยบางประอินในกรณีท่ีความไม่เสถียร
ของแรงดนั 

2)  ระบบไฟฟ้าภายในบริษทัฯ ไดท้ าการปรับปรุงและแกไ้ขวงจรไฟฟ้า (GROUP CIRCUIT) ให้
เหมาะกบัการใชง้านเฉพาะพร้อมมีแบบ (PLAN) ท่ีระบุต าแหน่ง, ขอ้มูลดา้นเทคนิค ท่ีชดัเจนตรงกบั
หนา้งานปัจจุบนั สามารถก าหนดต าแหน่งในการแกไ้ขไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนโดยไม่กระทบกบังานส่วนอ่ืน
ของผูป้ระกอบการภายในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

3)  บริษัทฯ ได้ข้ึนทะเบียนแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร เช่น ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ และผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย เพ่ือให้เป็นไปตามกรมอนุรักษพ์ลงังาน เร่ือง
การอนุรักษพ์ลงังานในสถานประกอบการส่งผลใหมี้การจดัการควบคุมระบบไฟฟ้าท่ีถูกตอ้งชดัเจน 

4)  บริษทัฯ จะท าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของถนน โดยท าการเปล่ียนโคมไฟและ
หลอดไฟฟ้า จากของเดิมท่ีใชปั้จจุบนัเป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต ์เปล่ียนเป็นโคมไฟ LED เพื่อลดการ
ใชพ้ลงังานและประหยดัค่าไฟฟ้า  
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5)  งานติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จ านวน 5 เคร่ือง ตามสถานีสูบน ้ าออกนอกโครงการ
จ านวน 5 สถานี เพ่ือใชส้ ารองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดบัฉุกเฉิน และเป็นการป้องกนัน ้ าท่วมพ้ืนท่ีใน
โครงการ (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย) 
 

2.10 ระบบส่ือสารโทรคมนาคมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

การให้บริการทางด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
เพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ไดใ้ชร้ะบบการส่ือสาร , อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโครงข่ายใย
แกว้น าแสง ท่ีรองรับกบัการบริการทุกประเภทของผูใ้หบ้ริการ มีดงัน้ี 

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

2)  ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G และ 4G ใหบ้ริการโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) , 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

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

โดยผูใ้หบ้ริการทุกรายมีการบริการท่ีมีคุณภาพ ดงัน้ี 

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

แกปั้ญหาไดร้วดเร็ว                                                                                        
3. มีทีมงานเฉพาะ ในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลูกคา้ 

2.11 ระบบรักษาความปลอดภัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี 

ระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีบริษทัเลือกมาใชง้านนั้น มีคุณภาพมาตรฐานตามหลกัสากล อีกทั้งเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นร วมทั้งการป้องกนัและสืบทราบภยัท่ีเกิดข้ึน 

2.11.1 ภายในเขตอตุสาหกรรมนวนครติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจ านวน 62 จุด ทัว่โครงการ 

2.11.2 ภายในพ้ืนท่ีของโรงผลิตน ้าและสถานีสูบน ้ าติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ านวน 41 จุด 

2.11.3 ไดว้า่จา้ง บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จ ากดั (บริษทัท่ี  
เก่ียวข้องกัน) ซ่ึงเป็นบริษัทให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ดูแลและจัดหา
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
และเจา้หนา้ท่ีอ านวยการท างานดูแลภายในโครงการประมาณ 148 คน โดยบริษทัจะเป็น
ผูดู้แลควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

อีกทั้ง ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จะมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เพ่ิม 2 จุด คือ  

1. บริเวณทางข้ึนสะพานกลบัรถต่างระดบันวนคร 
2.  ส่ีแยกโรงงานทอสเท็ม  

ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมความปลอดภยั ไดว้า่จา้งให้บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเอตร์เนชัน่
แนล การ์ดด้ิง จ ากดั (บริษทัเก่ียวขอ้งกนั) ซ่ึงเป็นบริษทัให้ความปลอดภยั ดูแล และ จดัหาเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมงปัจจุบนัมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอ านวยการท างานดูแล
ภายในโครงการฯ ทั้งส้ิน 148 นาย พร้อมทั้ง หัวหน้าชุด/สายตรวจ ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ี ท างาน
สอดคลอ้งกบัระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV โดยบริษทัจะเป็นผูค้วบคุม และ ตรวจสอบมาตรฐานในการ
รักษาความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอส่วนงานจราจร และ การป้องกนัอาชญากรรม ไดฝ่้ายกิจการพิเศษ 
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.อ.คลองหลวง และ จัดตั้ งสถานีต ารวจย่อย ภายใน
โครงการ  

2.12  ระบบท่อก๊าซภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี   

บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน ) (ปตท .) วางท่อก๊าซภายในเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือให้บริการก๊าซธรรมชาติแก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ เน่ืองจากก๊าซ
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ธรรมชาติถือเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนต ่า สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการวางท่อก๊าซจะ

ช่วยลดภาระตน้ทุนในการขนส่งให้แก่ลูกคา้ไดม้าก และมีความปลอดภยัภยัสูง  จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั

ของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง จุดเด่นและดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 

ปัจจุบัน บริษัท ปตท .ได้เปิดให้บริการจ่ายก๊าซให้กับโรงงานท่ีต้องการแล้วโดยบริษัทจะได้รับ

ค่าตอบแทนตามปริมาณการใชก๊้าซของลูกคา้ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ ตามอตัราท่ีตกลงกนั 

รวมถึงบริษทัยงัไดรั้บค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับระบบตรวจสอบและจ่ายก๊าซอีกดว้ย 

    3.  จดุเด่นของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

3.1 ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจของประเทศ 
1) ใกลก้รุงเทพฯ เพียง 46 กิโลเมตร 
2) ใกลท่้าอากาศยานกรุงเทพฯเพียง 20 กิโลเมตร  
3) ใกลท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียง 60 กิโลเมตร 
4) ใกลท่้าเรือคลองเตยเพียง 60 กิโลเมตร 
5) ใกลท่้าเรือแหลมฉบงัเพียง 160 กิโลเมตร 

3.2 จุดเช่ือมต่อความเจริญของอุตสาหกรรมตอนบนทั้งภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1) ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) 
2) ถนนมิตรภาพ ( ทางหลวงหมายเลข 2 ) 

3.3 มีการขนส่งและการคมนาคมสะดวก 
1) ตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน 1 ( มาตรฐาน 10 เลน ) 
2) ใกลท่้าอากาศยานกรุงเทพฯ ( ถนนพหลโยธิน 10 เลน  ) และ ท่าอากาศยานสุวรรณ-ภูมิ ( 

ถนนวงแหวนรอบนอก 8 เลน ) 
3) ใกลถ้นนวงแหวนรอบนอก ( มาตรฐาน 8 เลน ) 
4) ใกลส้ะพานต่างระดบัจากโครงการเขา้สู่กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน 6 เลน ) 

3.4 ระบบก าแพงป้องกนัน ้ าถาวร 
 1) รอบโครงการ 20.6 กิโลเมตร สูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล 5.5 เมตร 

2) สถานีสูบน ้ า 5 สถานี พร้อมระบบน ้ าส ารอง 
 3) ทางเขา้ออกฉุกเฉินต่างระดบั 

3.5 ไดรั้บสิทธิประโยชน์ บีโอไอ 

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค   

บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการระบบสาธารณูปโภคภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษทัมี
รายไดจ้ากการใหบ้ริการในแต่ละปีเฉล่ียร้อยละ 64 ของรายไดร้วม ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการเป็น 
4 ประเภท ดงัน้ี 
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1. ค่าน า้ประปาและน า้เพ่ืออุตสาหกรรม  
บริษัทให้บริการน ้ าประปา ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยู่อาศัยในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร โดยบริษทัจะจดัเก็บค่าบริการน ้ าประปา จากผูป้ระกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรม 
ตามปริมาณการใชน้ ้ าในแต่ละเดือน โดยจะน าปริมาณการใชน้ ้ าคูณดว้ยอตัราค่าน ้ าประปาต่อหน่วย ซ่ึงเป็น
อตัราคงท่ี ส าหรับการจดัเก็บค่าบริการน ้ าประปาในเขตท่ีอยูอ่าศยัจะจดัเก็บโดยน าปริมาณการใชน้ ้ าของ           
แต่ละหลงัในแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราค่าน ้ าประปาต่อหน่วย   ซ่ึงเป็นอตัรากา้วหนา้ กล่าวคือหากบา้นหลงั
ใดใชน้ ้ าประปาปริมาณนอ้ยก็จะเสียค่าบริการน ้ าประปาในอตัราต่อหน่วยต ่า แต่หากหลงัใดใชน้ ้ าประปา
ปริมาณมาก ก็จะเสียค่าบริการมากข้ึนเป็นล าดบั นอกจากน้ีบริษทัยงัเรียกเก็บค่ารักษามาตรวดัน ้ าเป็นราย
เดือนตามขนาดของมาตรวดัน ้ าดว้ย ทั้งน้ีบริษทัมีรายไดค้่าบริการน ้ า คิดเป็นประมาณร้อยละ 64 ของรายได้
ค่าบริการทั้งส้ิน  

 
 

2. ค่าบ าบัดน า้เสีย 
บริษัทจัดเก็บค่าบริการก าจัดน ้ าเสียเฉพาะจากผู ้ประกอบการโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการหอพกั พาณิชยกรรม และ ชุมชนท่ีพกัอาศยั โดยก าหนดปริมาณน ้ าเสีย เป็นร้อยละ 80  

ของปริมาณน ้ าประปาท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราค่าบริการก าจดัน ้ าเสียต่อหน่วยซ่ึงเป็น
อตัราท่ีคงท่ี โดยในปัจจุบนั บริษทัฯไดด้ าเนินการเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียประเภทผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในอตัรา 8 – 45 บาท/ลบ.ม. (ข้ึนอยูก่บัค่าความสกปรกของน ้ าเสียโรงงาน) และเรียก
เก็บค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียจากผูป้ระกอบการหอพกัในอตัรา 8 บาท/ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดอตัราค่าบริการ
บ าบดัน ้ าเสีย ดงัน้ี 

ปะเภทผู้ประกอบกำร อตัรำค่ำบริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย (บำท/ลบ.ม.) 
1. โรงงานอุตสาหกรรม 8 - 45 

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

หมายเหตุ :  * อาคารประเภทหอพกัท่ีขออนุญาตตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป จะเก็บค่าบ าบดั  
น ้ าเสียในอตัรา   8 บาท/ลบ.ม. 

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานน ้ าเสียท่ีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถปล่อย
ออกมาจากสถานประกอบการไวโ้ดยบริษทัจะตรวจสอบคุณภาพน ้ าเสีย หากผูป้ระกอบการรายใดปล่อยน ้ า
เสียออกมามีคุณภาพสูงเกินกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัจะคิดค่าบริการก าจดัน ้ าเสียเพ่ิมเป็นประมาณ 2-6 
เท่า ของอตัราค่าบริการก าจัดน ้ าเสียปกติ (อตัรา 8 บาท/ลบ.ม.) ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ีเช่นกัน ในปี 2560 มี
โรงงานท่ีระบายน ้ าเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีบริษทัก าหนดไวจ้ านวน 16 โรงงาน จากจ านวนโรงงานท่ี
บริษทัเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน ้าเสียทั้งส้ิน 212 โรงงาน ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
เป็นผูต้รวจสอบและติดตามการแก้ไข  หากตรวจสอบพบคร้ังแรกบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิงภายใน 15 วนั  หลงัจากนั้นบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบคร้ังท่ี 2 หากยงัพบว่า
ยงัคงเกินกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้อยู่  บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามเง่ือนไขหรืออาจระงับ                              
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การใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย  ทั้งน้ีบริษทัมีรายไดค้า่บริการก าจดัน ้าเสียคิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของรายได้
ค่าบริการทั้งส้ิน 

3. ค่าบริการชุมชน   
บริษทัจดัเก็บค่าบริการชุมชนทั้งในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยูอ่าศยั โดยเขตอุตสาหกรรมจะ
จดัเก็บค่าบริการตามปริมาณการใชพ้ื้นท่ี คูณดว้ยอตัราค่าบริการชุมชนรายเดือน ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี ส่วนใน
เขตท่ีอยูอ่าศยั บริษทัจะจดักลุ่มผูอ้ยูอ่าศยั ออกเป็นกลุ่มๆ  เช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารพาณิชย ์บา้น แฟลต และ
หอพกั เป็นตน้ โดยจะจดัเก็บค่าบริการชุมชนรายเดือนในอตัราท่ีก าหนดของแต่ละกลุ่ม เป็นอตัราคงท่ี
เช่นกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัเก็บค่าบริการให้ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆ ในพ้ืนท่ีโครงการดว้ย 
เช่น ค่าบริการติดตั้งเสาสญัญาณโทรศพัทมื์อถือ ตูเ้อทีเอม็ และโทรศพัทส์าธารณะ เป็นตน้  

 

4. ค่าบริการเกบ็ส่ิงปฏิกูล 
บริษทัจดัเก็บค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกลู ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยจดัเก็บตามปริมาณเก็บส่ิงปฏิกลู คูณดว้ย
อตัราค่าบริการเก็บส่ิงปฏิกูลต่อถงั  (200 ลิตร) ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี ส่วนในเขตท่ีอยูอ่าศยันั้นปัจจุบนับริษทัเก็บ
ค่าบริการหอพกัในอตัราละ 100 บาท ต่อถงั 200 ลิตร  
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ก าแพงป้องกนัน า้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร   

จากสภาวการณ์มหาอุทกภยัปี 2554 นั้น เพ่ือการสร้างความมัน่ใจแก่ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมภายใน                 
เขตอุตสาหกรรมนวนคร บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการก่อสร้างระบบป้องกนัอุทกภยัแบบเต็มรูปแบบไม่วา่จะ
เป็นการปรับปรุงคนัดินและก่อสร้างก าแพงป้องกนัน ้ าถาวรในรูปแบบและเทคโนโลยพีิเศษจากประเทศญ่ีปุ่น ปรับปรุงสถานี
สูบน ้ าและเคร่ืองสูบน ้ าใหมี้อตัราก าลงัเพียงพอในการระบายน ้ าตามหลกัเกณฑท่ี์ถูกก าหนดโดยภาครัฐ   

การออกแบบก าแพงป้องกันน ้ าถาวร บริษัทฯได้ประเมินจากสภาวะจริง เพ่ิมขีดความสามารถของระบบตาม                       
ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ และยงัเพ่ิมค่าเพ่ือก าหนดรูปแบบเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่นกัลงทุนสูงสุด  

โดยรูปแบบการก่อสร้าง บริษทัฯจะใช้แผ่น Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) ความยาวกว่า 10 เมตร              
กดลงในดิน บนคนัดินเดิมท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ดว้ยเคร่ืองกดสัน่  (Vibro Hammer) ลงลึก 9 เมตร เพื่อป้องกนั 

ป้องกันน ้ าซึมลอดใตดิ้นอนัเป็นสาเหตุของการพงัทลายของคนัดินอีกด้วย ส่วนบนสุดของก าแพงจะปิดทบัดว้ย              
การเทคอนกรีตปิดทบัในรูปแบบของ Cap Beam ท่ีมีความสูง  50 เซนติเมตร รวมความสูงของก าแพงท่ีอยูเ่หนือคนัดินเดิม 
1.5 เมตร (5.50 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง)  ระหว่างแผ่นของ CCSP จะมียางชนิดพิเศษ Elastic Vinyl Chloride ใน      
การป้องกนัน ้ าไหลผ่านรอยต่อระหวา่งแผน่ และเพ่ือป้องกนัการถูกท าลายของยางชนิดดงักล่าวจากความร้อนของดวงอาทิตย์
และรังสี UV ท่ีสามารถท าลายยางชนิดน้ีได ้บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมดว้ยการใช ้Poly Urithane Silicone Sealant  ปิดทบัรอยต่อ
ท่ีมียางชนิดพิเศษทั้งดา้นนอกและดา้นในก าแพงป้องกนัน ้ าตลอดความยาวของก าแพงทั้งหมด   

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการก่อสร้างก าแพงป้องกนัน ้ าถาวรรอบทั้งโครงการ ระยะทาง 20.6  กิโลเมตร  โดยจะเปิดเสน้ทาง
การจราจรไวแ้ต่หากเกิดสภาวะน ้ าท่วมข้ึน บริษทัจะด าเนินการปิดเส้นทางการเขา้ออกเขตอุตสาหกรรมทั้งหมดโดยการใช้
ระบบประตู STOP LOG ซ่ึงเป็นนวตักรรมจากต่างประเทศ คงเหลือเส้นทางเขา้ออกหลกัเพียงเส้นทางเดียวเพ่ือป้องกนัการ
ชะงกัตวัของระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการยกระดบัถนนใหสู้งข้ึน ( RAMP ) โดยมีความสูงของพ้ืนผิวถนนท่ี 5.50 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางหรือเทียบเท่ากบัก าแพงป้องกนัน ้ าถาวร 
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เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

1.  เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ในปี 2545 บริษทัได้ขยายการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ออกไปเพ่ือเป็นช่องทางใน                  

การสร้างรายไดแ้หล่งใหม่ และเป็นการสร้างทางเลือกให้กบันกัลงทุนท่ีตดัสินใจมาตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษทั
เพ่ือจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยบริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเพ่ือลงทุนพฒันาเป็นเขต
อุตสาหกรรมแห่งใหม่ท่ีอ าเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา ภายใต้ช่ือโครงการ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา”  ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี 3 ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุดจาก BOI นอกจากน้ี พ้ืนท่ีดงักล่าว
ยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัดี เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการขนส่งภาคอีสานโดยมีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า โทรศพัท์ (เคเบ้ิลใยแกว้น าแสง) ใกลแ้หล่งแรงงาน และวตัถุดิบทางการเกษตร โดยมีพ้ืนท่ี
โครงการเร่ิมแรกทั้งส้ินประมาณ 1,175 ไร่ ต่อมาในช่วงปี 2546 ถึง ปี 2548 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ิมข้ึนอีก 728 ไร่ ท าใหมี้พ้ืนท่ี
โครงการรวมประมาณ 1,904 ไร่  และมีพ้ืนท่ีขายจ านวนประมาณ 1,325 ไร่         

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  ลงวนัท่ี  20  มิถุนายน  2548   เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ภายใตก้ารบริหาร
การพฒันาท่ีดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยก าหนดใหมี้ความ มาตรฐานสูง ผา่นการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 มีระบบบ าบดัน ้ าเสียกลางและระบบผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมใหก้บัโรงงาน  ค านึงถึง
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ในรัศมี 5 กม. จุดแข็งของโครงการ ท่ีจะดึงดูดนักลงทุน คือ การบริหารจดัการอยา่ง มีคุณภาพ 
ตรวจสอบดูแลและเอาใจใส่อยา่งทัว่ถึง  

ตามนโยบายของ ผูบ้ริหารระดับสูง ของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ได้ตั้ งเป้าให้ เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม นวนคร  นครราชสีมา เป็นเขตอุตสาหกรรมน่าลงทุนในระดบัตน้ๆ ของเขตอุตสาหกรรมน่าลงทุนในภูมิภาค 
อาเซียน เพ่ือให้มีความทนัสมยัดึงดูดนกัลงทุนทั้งไทยและต่างชาติในอนาคต เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมา  
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและไดก้ารรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 (ระบบสีเขียว Green 
System) การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 โดยทั้ งน้ี โครงการยงัได้รับการประกาศเกียรติคุณมอบโล่ประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงาน                    
สีเขียวระดบัเงิน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บรางวลั “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแม่น ้ าดีเด่น” จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม และ CRS-DIW AWARD 2016 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงแสดงถึงความมุ่งมัน่ของโครงการ
ในการด าเนินกิจการให้สอดคลอ้งตามนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดต้ั้งไวคื้อ ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 
โดยตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมคืนสู่สงัคมเพ่ืออยูย่ ัง่ยนืต่อไป  

1.1  กำรแบ่งเขตพื้นทีใ่นเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 
1. เขตอุตสำหกรรม 

เขตอุตสาหกรรมมี พ้ืนท่ีประมาณ 1,325-2-65.9 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.73 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
2. เขตระบบสำธำรณูปโภคและพืน้ทีสี่เขียว 

    เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ 575-2-16 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.27 ของพ้ืนท่ี  
ทั้งหมด     
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หน้ำโครงกำร 
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ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 1 

                                                 
                    

                        
        

                                 ถนนสำยหลกั ขำเข้ำ                                                             ถนนสำยหลกั ขำออก           
                                                                                     
 

                
                                                  
                                         ถนน  A1                                                                                        ถนน B1   

           
                                 ถนน  B2                                                                                                      ถนน C6   
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        ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 2 

         
    
   ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 3                                        

  ถนน  B3                                                                                       ถนน B3   
 

                                                                                                                                                               
 

 
 

 
 

 
 

 ถนน  C10                                                                                           ถนน C11 

 
 
 

 
 
 
 

 

ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 3   

                 
                       
                                    ถนน  C11                                                                                         ถนน C12               
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 33 

 

1.2  สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซ้ือทีด่นิภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
  

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 1740 (2) / 2555 เฟส 2 

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

 
เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรม ประเภท 7.8 กิจการพฒันาพ้ืนท่ีส าหรับ
กิจการอุตสาหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์และปฏิบติัตามเง่ือนไข  

 

หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที ่2/2557 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) 
 

กลุ่ม ยกเว้นภำษเีงนิได้นิติบุคคล  ยกเว้นอำกร   
เคร่ืองจักร 

ยกเว้นอำกรวตัถุดบิ 

ผลติเพ่ือส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กจิกำรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษเีงนิได้นิติบุคคล เคร่ืองจักร วตัถุดบิ และ Non-Tax 

A1            8 ปี (ไม่ cap วงเงนิ) + Merit                                                                      
A2              8 ปี + Merit                                                                                          
A3              5 ปี + Merit                                                                                          
A4              3 ปี + Merit                                                                                                 

กลุ่ม B  กจิกำรที่จะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเคร่ืองจักร วตัถุดบิ และ Non-Tax 
B 1             Merit (บำงกจิกำร)                                                                        
B 2          Merit (บำงกจิกำร)                   -                                                        

 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 2764 (2) / 2556 เฟส 3 

วนัท่ีอนุมติั  :  15  ตุลาคม  2556    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  23  ธนัวาคม  2556 
ระยะเวลาของสิทธิ :   15  ตุลาคม  2556  ถึง  ตุลาคม  2564 
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 

 
เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรม ประเภท 7.8 กิจการพฒันาพ้ืนท่ีส าหรับ
กิจการอุตสาหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์และปฏิบติัตามเง่ือนไข  
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หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที ่2/2557 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) 
 

กลุ่ม ยกเว้นภำษเีงนิได้นิติบุคคล  ยกเว้นอำกร   
เคร่ืองจักร 

ยกเว้นอำกรวตัถุดบิ 

ผลติเพ่ือส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กจิกำรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษเีงนิได้นิติบุคคล เคร่ืองจักร วตัถุดบิ และ Non-Tax 

A1            8 ปี (ไม่ cap วงเงนิ) + Merit                                                                      
A2              8 ปี + Merit                                                                                          
A3              5 ปี + Merit                                                                                          
A4              3 ปี + Merit                                                                                                 

กลุ่ม B  กจิกำรที่จะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเคร่ืองจักร วตัถุดบิ และ Non-Tax 
B 1             Merit (บำงกจิกำร)                                                                        
B 2          Merit (บำงกจิกำร)                   -                                                        

 

2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 2.1  ระบบถนนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ถนนสายหลกั เช่ือมต่อกับทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  กม.231  โดยถนนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  
นวนคร นครราชสีมา นั้นมีถนนสายหลกั 4 เลนพร้อมเกาะกลาง  เขตทาง 40 เมตร และ ถนน 4 เลน 
เขตทาง 30 เมตร  

สายรอง 2  เลน เขตทาง 30 เมตร และ 26 เมตร  เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็  พร้อมไหล่ทางแอสฟัสตติ์ก 
และไหล่ทางคอนกรีตขา้งละ 2  เมตร 

2.2  ระบบระบายน า้ฝนและเข่ือนดินป้องกันน า้ท่วมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมาจะก่อสร้างแนวเข่ือนดินโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ  เพื่อ
ป้องกนัน ้ าฝนจากภายนอกอีกทั้งประกาศเขตท่ีดินกบัท่ีดินขา้งเคียงโดยภายในโครงการจะจดัเตรียม
ระบบระบายน ้ า  เช่น  ท่อระบายน ้ าและบ่อพกัตามแนวถนนสายหลกั  ตลอดจนรางระบายน ้ า  คสล. 
เรียงขนานตามแนว 2 ฝ่ังถนน  เพ่ือรวบรวมน ้ าฝนเขา้สู่บ่อกกัเก็บน ้ าฝนพร้อมกนัน้ีจดัตั้งสถานีสูบ
น ้ าฝนจ านวน 4 แห่งรอบ ๆ  โครงการโดยจะด าเนินการหน่วงน ้ าและบริหารจดัการสูบน ้ าออกจากบ่อ
กกัเก็บน ้ าฝน โดยอตัโนมติั  เพ่ือระบายน ้ าฝนในช่วงฤดูฝนออกสู่คลองสาธารณะ    

2.3  ระบบบ าบัดน า้เสียกลางภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา  ได้เตรียมท่อรวบรวมน ้ าเสียโดยใช้ท่อ  HDPE  
(PN.4)  ฝังดินลึกใตดิ้นประมาณ  1.50-3.00 เมตร  เรียงขนานตามแนวถนนทั้ง 2 ฝ่ัง  พร้อมจดัเตรียม
บ่อพกัน ้ าเสียขนาด  1.60 x 1.60  ทุกๆ ระยะห่าง  40 เมตร/ 1 บ่อ  เพ่ือรวบรวมน ้ าเสียจากโรงงาน
ทั้ งหมดเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียกลาง   เน่ืองจากน ้ าเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใน                            
เขตประกอบการฯ จะมีลกัษณะของน ้ าเสียท่ีแตกต่างกนัมาก  ทางโครงการจึงก าหนดให้น ้ าเสียท่ี
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โรงงานต่างๆ  จะสามารถปล่อยระบายเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียกลางจะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ โดยจะแจง้ให้ทราบตั้งแต่เร่ิมเขา้มาตั้งโรงงาน ในกรณีท่ีน ้ าเสียจากโรงงานนั้นๆ  
มีความเขม้ขน้ของสารมากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  ทางโครงการก าหนดใหโ้รงงานนั้นๆ จะตอ้งท าการ
บ าบดัเบ้ืองตน้ให้ไดล้กัษณะตามเกณฑท่ี์ก าหนดเสียก่อนท่ีจะระบาย ส่งไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน ้ า
เสียกลางอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีท่ีตรวจพบวา่น ้ าเสีย
ไม่ผ่านเกณฑ์ควบคุม ทางโรงงานจะตอ้งด าเนินการกกัเก็บน ้ าไวจ้นกวา่จะตรวจสอบและแกไ้ขจน
แลว้เสร็จ  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดด้ าเนินการตรวจวดัน ้ าใตดิ้น น ้ าผิวดิน
คุณภาพของเสียงภายในโครงการ และ คุณภาพของอากาศ ในรัศมี 5 กม. พร้อมจัดท ารายงาน 
Monitoring report  เพ่ือรายงาน ต่อ สผ. และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุกๆ  6  เดือน พร้อมทั้งติดตั้ง  
BOD on Line เพ่ือรายงานผลใหก้บักรมโรงงงานสามารถติดตามและตรวจสอบไดต้ลอดเวลาอีกดว้ย 

                        

                           

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 36 

 

  2.4 ระบบน า้เพ่ืออุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

                   

 

 

                เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดจ้ดัเตรียมอ่างเก็บน ้ าดิบบนพ้ืนท่ีกวา่ 60 
ไร่ ปริมาณความจุประมาณ 1,000,000  ลบ.เมตร พ้ืนท่ี 42 ไร่ ปริมาณความจุประมาณ 500,000 ลบ.
เมตร และพ้ืนท่ี 24 ไร่ปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลบ.เมตร  พร้อมทั้งจดัตั้งสถานีสูบน ้ าดิบจาก
ล าตะคอง  บริเวณเข่ือนกุดหิน  ใส่ท่อส่งน ้ าดิบมาตามแนวถนนสาธารณประโยชน์  ระยะทาง  13.5  
กม.  ส่งน ้ าดิบมายงัอ่างเก็บน ้ าดิบของโครงการ  เพ่ือใชใ้นขบวนการผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม  ระบบ
ผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม  จะมีก าลงัการผลิตท่ี  20,000 ลบ.เมตร/วนั  เม่ือครบ 3 เฟส  ปัจจุบนัก าลงั
การผลิตอยูท่ี่  5,000 ลบ.เมตร/วนั  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานการประปานคร
หลวงตามมาตรฐาน กปน.   

2.5   ระบบก าจัดขยะภายในรเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
การก าจดัขยะของโครงการไดพิ้จารณาเลือกใชบ้ริการขนส่งและก าจดัขยะอุตสาหกรรมและของเสีย
อนัตราย  จากบริษทัท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม  (โรงงานประเภท 101 และ 105) 
นอกจากนั้นแลว้ทางโครงการได้พิจารณาร่วมมือกับบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการคดัแยกขยะ
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อุตสาหกรรม (โรงงานประเภท 106)  เพ่ือน ากลบัมาใชซ้ ้ า และขยะท่ีน าไปหมุนเวยีนผลิตใหม่เพ่ือให้
สามารถใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด  อีกทั้ งเป็นการลดปริมาณของขยะอีกด้วย  โดยทาง
โครงการได้จัดเตรียมอาคารโรงพกัขยะไวภ้ายในโครงการบนพ้ืนท่ีกว่า 1,000  ตารางเมตร  เพ่ือ
รองรับการพกัขยะท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ พร้อมทั้งรณณรงคใ์ห้โรงงานบริหารจดัการคดัแยกขยะ  
ตามนโยบายส่งเสริมจากทางภาครัฐ 

2.6  ระบบไฟฟ้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา  ไดจ้ดัตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 2x50 MVA. ภายใน
โครงการโดย กฟภ.  และสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดท้ั้ง 2 ระบบ คือ 22 kv. และ 115 kv. โดยปัจจุบนัน้ี 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดในโครงการประมาณ 25 เมกกะวตัต ์คิดเป็น 25%   สามารถรองรับปริมาณ
การใชไ้ฟไดอ้ยา่ง  เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ภายในโครงการ 

2.7  ระบบโทรศัพท์ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ระบบโทรศัพท์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ให้บริการโดย มีรูปแบบ                  
การใหบ้ริการดงัน้ี 

  1)  TT&T ใหบ้ริการโทรศพัท ์และ โทรสาร 
2)  3BB ให้บริการ โทรศพัท์ , โทรสาร , อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ,การส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูงดว้ย  
วงจรเช่า 

3) โครงข่ายภายในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้น าแสง(Obtic Fiber Cable)  เพื่อให้บริการโทรศพัท์และ
การส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 

4)    รองรับการเช่ือมโยงได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของความเร็วท่ีใช้บริการ  เช่น 
บริการ  IP-VPN (3BB Leased Line ส าหรับเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งสาขา), บริการส่ือขอ้มูลผ่านโลก
อินเตอร์เน็ท (3BB Internet Leased Line) โดยสามารถรองรับการให้บริการท่ีความเร็วตั้งแต่ 64 Kbps 
ถึง 100 Mbps 

5)  สามารถติดต่อกนัไดทุ้กจุดภายในองคก์ร (Any to Any Connectivity within Enterprise)   
6)  รองรับการก าหนดคุณภาพบริการ  (Quality of Service by 3BB)   
7)  มีระบบเฝ้าระวงั  (Monitoring System) แจ้งความผิดปกติในการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้

สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 
8)  มีทีมงานเฉพาะ  ในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา  ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของ 

ลูกคา้ 
9)   CAT  กสท โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 

ระบบส่ือสารขอ้มูล ระบบโทรศพัท ์ระบบกลอ้งวงจรปิด และบริการโทรคมนาคมอ่ืนๆ 
10)  UIH ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ และสายใยแก้วน าแสง บริการวงจรเช่าแบบไร้สาย 

บริการ INTERNET 
 11)  TOT  โทรคมนาคม  ระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 

ระบบส่ือสารขอ้มูล ระบบโทรศพัท ์ระบบกลอ้งวงจรปิด และบริการโทรคมนาคมอ่ืนๆ 
12)  Sympony   ด าเนินการ สายใยแกว้น าแสง บริการวงจรเช่าแบบไร้สาย บริการ INTERNET 
13) TRUE ยนิูเวอร์แซล ด าเนินการสายใยน าแสง บริการวงจรเช่าแบบไร้สาย 
14)   AIS    ด าเนินการสายใยน าแสง บริการวงจรเช่าแบบไร้สาย 
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 2.8  ระบบรักษาความปลอดภยัภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

  มีบริการดา้นการรักษาความปลอดภยั และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ดูแล  ภายในโครงการตลอด 24 
ชัว่โมง โดยวิง่ตรวจสอบตามจุดเฝ้าระวงัและมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ  จดัเตรียมระบบ  CCTV  วงจรปิด  เก็บขอ้มูลต่าง ๆ ตลอด 24 ชม.  เพ่ิมศกัยภาพ
ในดา้นความปลอดภยั พร้อมจดัท าแผนฉุกเฉินเพ่ือใชใ้นการควบคุมก ากบัดูแลโครงการอีกดว้ย 

ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ ได้จดัเตรียมหัวดับเพลิงตามแนวถนนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการโดยมี
ระยะห่างกนัไม่เกิน 150 เมตร  เพื่อควบคุมเพลิงตลอดจนบริการรถดบัเพลิงของโครงการและรถตรวจ
การณ์เพื่อใชใ้นการใหต้รวจการณ์ และเฝ้าระวงัของโครงการ 
 

3.    จดุเด่นของเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
1) ไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก BOI ตามกลุ่มกิจกรรมท่ีก าหนดของ BOI 
2) ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจพร้อมศูนยค์มนาคมทั้งในและต่างประเทศ มีความพร้อมเขา้สู่  AEC 
3) มีแรงงานท่ีมีฝีมือเป็นจ านวนมาก 
4) ประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างฐานราก เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นชั้นหินแขง็ 
5) ไดรั้บส่วนลดค่าใชไ้ฟฟ้า 10 % เป็นระยะเวลา 5 ปี 
6) มีการขนส่งและการคมนาคมสะดวกทั้งในปัจจุบนัละอนาคต 
7) มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย น ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม

โทรศพัท ์ระบบถนนภายในโครงการ  ระบบป้องกนัน ้ าท่วม  ระบบจดัเก็บและก าจดัขยะ ระบบ
ดบัเพลิง และระบบรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ   

8) มีอ่างเก็บน ้ าดิบมีความจุถึง 2 ลา้น ลบ.เมตร พร้อมระบบสูบส่งน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าดิบล าตะคอง 
 
 2.2  การตลาดและภาวการณ์  

1.  กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

1.1 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้กบัสินค้ำ  
เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนคู่แข่งขนัย่อมคิดกลยุทธ์และวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่าง ดังนั้ น 
บริษทัตอ้งด าเนินการพฒันาสินคา้ใหดี้ข้ึนเพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยความจ ากดัของ
พ้ืนท่ีขายท่ีมีอยู ่บริษทัจึงด าเนินการดว้ยกลยทุธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 

1) การก าหนดและจดัเตรียมพ้ืนท่ี ในรูปแบบโครงการ Premium Zone ซ่ึงจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีพร้อมต่อการ
ก่อสร้างโรงงานโดยมีการปรับถมดินใหเ้ทียบเท่าระดบัถนนเพ่ือพร้อมส าหรับการด าเนินการของโรงงาน 
และช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงาน 

2) การด าเนินการพฒันาระบบป้องกนัน ้ าท่วมท่ีมีประสิทธิภาพสูง concrete sheet pile ซ่ึงได้รับความ
ไวว้างใจจากนานาประเทศอีกทั้ งยงัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่กลุ่มผูป้ระกอบการเดิมท่ีด าเนินกิจการ
ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร และเง่ือนไขการด าเนินการไดผ้า่นเกณฑก์ าหนดมาตรฐานจากหน่วยงาน
ภาครัฐอีกดว้ย 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 39 

 

3) การพฒันาระบบสาธารณูปโภคเดิมให้ดีและพร้อมรองรับการเติบโตของกลุ่มผูล้งทุนท่ีด าเนินกิจการ
ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาเพ่ิมก าลงัการสูบน ้ าในกรณีท่ีมีน ้ าในโครงการ 
และซ่อมแซมถนนรอบโครงการ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม และ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียจากอุตสาหกรรมและยิง่ไปกวา่นั้นทางบริษทัไดมี้โรงผลิตไฟฟ้าข้ึนภายใน
โครงการอีกดว้ย 

1.2 กำรจดัท ำรำคำทีด่นิ 
เน่ืองจากราคามีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจของลูกคา้ ดงันั้น บริษทัฯจึงตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางดา้น
ราคาเพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับลูกคา้ โดยการก าหนดราคาท่ีดินข้ึนอยา่งชดัเจนโดยใชข้อ้มูลทางการตลาด
ร่วมกับขอ้มูลทางบัญชีราคาดังกล่าวจะตอ้งมีความใกลเ้คียงกับคู่แข่งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
บริษทัฯ ซ่ึงทางบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้พ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และพ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรมทัว่ไปไวร้องรับ
กบัความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน 

1.3 กำรจดัสัมมนำย่อย หัวข้อต่ำง ๆ  
กลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดเพ่ือวางแนวทางให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ แต่ละกลยทุธ์
ยอ่มมีความแตกต่างกนั และสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ท าใหบ้ริษทัฯไดก้ าหนดกลยทุธ์ใน
การจดัสมัมนายอ่ย หัวขอ้ต่างๆ ข้ึนมา เพ่ือรวบรวมกลุ่มนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจเขา้มาชม
โครงการ และเปิดให้กลุ่มนักลงทุนท่ีมีปัญหาในดา้นต่าง ๆ เช่น แรงงาน ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดเ้ขา้ร่วม
ทราบขอ้มูลและทางเลือกใหม่ของลูกคา้  

1)   กลยทุธ์ในการจดัสมัมนาดงักล่าว เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ และสอบถามติดตาม  
เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลใหแ้ก่บริษทัฯ 

2)  การสรรหาบุคลากร นักพูดและนักวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วม
สัมมนาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าช้ีแจงในส่วนข้อดีและข้อเสียในการลงทุนและ
ทางออกท่ีดีท่ีสุด 

3) จดัให้มีการ Present ในส่วนของ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ผสมผสาน เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมรับ
ฟังขอ้มูลไปพิจารณาอีกคร้ัง 

4) จดัใหมี้การเสวนาระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมฟังสมัมนากบัผูป้ระกอบการภายในเขตอุตสาหกรรม นวนคร 
5) จัดท าแบบสอบถาม ส่งความต้องการในการขยายกิจการ/ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการจากผูข้าย 

เพ่ิมเติม 

1.4 กำรเชิญนกัลงทุนทีม่ศัีกยภำพจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเยีย่มชมโครงกำร 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้บริษทัฯจึงตอ้งมีกลยทุธ์แผนงานท่ี
จะเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูงโดยการเชิญนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพจากต่างประเทศเขา้เยี่ยมชม
โครงการของบริษทัฯ 

  1)   เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการขยายกิจการเขา้มาในประเทศไทย  
2)   เพื่อโฆษณาโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มของนักลงทุน  เพื่อการบอก

ต่อ ๆ กนั 
                                3)  เพ่ือเป็นการน าสินคา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง 
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2.  กำรด ำเนินงำน  
1)   ติดต่อกบับริษทัฯ หรือหน่วยงานต่างประเทศท่ีสามารถจะน านกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพ และตอ้งการลงทุน

ในต่างประเทศ เขา้มาชมโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร 
2) สร้างความประทับใจในการพบเจอกนัและสามารถท าให้นักลงทุนจดจ าและนึกถึงหากมีการขยาย

กิจการหรือลงทุน 
3)  สร้างระบบจดัเก็บขอ้มูล ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ พร้อมติดตามความคืบหนา้ 
4)  ศึกษาขอ้มูลการจดังานในท่ีต่างๆ และการ Road show ของหน่วยงานราชการ BOI  ท่ีเปิดใหเ้อกชนเขา้

ไปร่วมงาน 
5)  เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ส่ือการขายต่าง ๆ  

3. ลกัษณะของลูกค้ำ 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทัฯเป็นนกัลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะนกัลงทุน
จากญ่ีปุ่นและนกัลงทุนไทยบางส่วน โดยสัดส่วนนกัลงทุนต่างชาติต่อนกัลงทุนไทยอยูท่ี่ประมาณ 60:40 
ซ่ึงด าเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์
อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้  

ลกัษณะของลูกคา้เป้าหมาย  ไดแ้ก่ 

1) แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)  อาทิเช่น  

อุตสาหกรรมอิเลต็โทรนิค 
อุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมอาหารและยา 
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร วจิยัและพฒันา  เป็นตน้ 

2) ลูกคา้เดิมหรือบริษทัในเครือของลูกคา้เดิมท่ีตอ้งการขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

3) อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัอุตสาหกรรมเดิมท่ีตั้งอยูภ่ายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษทั 

4) ลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคท่ีพร้อมมูล มีเสน้ทางคมนาคมท่ีสะดวก และอยู่
ใกลก้รุงเทพมหานครมากท่ีสุด และแรงงานฝีมือท่ีสมบูรณ์ 

5) ธุรกิจก่อสร้างท่ีพกัอาศัยและพาณิชยกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของ
บริษทัฯ ไม่ใช่มีแต่เพียงเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยงัมีเขตท่ีพกัอาศัยและเขตพาณิชยกรรม
พร้อมกับแหล่งบริการชุมชนอย่างครบวงจร เช่น อาคารพาณิชย ์หอพัก โรงพยาบาล และ 
ธนาคาร เป็นตน้ 
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กราฟแสดงประเภทธุรกจิและสัญชาตินักลงทุนในเขตส่งเริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงประเภทธุรกจิและสัญชาตินักลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ช่องทางการจ าหน่าย 

4.1  ช่องทางท่ีเป็นบุคคล /นิติบุคคล 
1)  การหาลูกคา้แบบ  Direct to Customer การออก Direct to Mail ทางฝ่ายขายจะออกจดหมายทุก 4 
เดือน ให้กบัลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใชข้อ้มูลจากฐานของฝ่ายขาย และขอ้มูลทาง
การตลาดท่ีไดจ้ าแนกตามประเภทและกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายในปีน้ี 
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2)  การจดัทวัร์เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกเดือน โดยผ่านการแนะน าจากท่ีปรึกษาทางการตลาดและ
หน่วยงานราชการ สมาคมต่างๆ เช่น ไตห้วนั จีน ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

3) Trading Company เน่ืองจากบริษทัประเภทน้ีจะมีการท างานร่วมกบับริษทัในเครือหลายบริษทัและ
เป็นกลุ่มเป็นกอ้น ซ่ึงจะสามารถแนะน าลูกคา้ในกลุ่มท่ีตอ้งการขยายกิจการใหม่ โดยทางบริษทัฯ จะมีคู่
ทางการตลาดใหก้บับริษทัดงักล่าว  

4)  Sale Agent ท่ีทางบริษทัฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคล หรือบริษทัท่ีมีความสามารถในการท าการตลาด
และหาลูกคา้ใหก้บั บริษทั นวนครฯ โดยจะมีเงินเดือนประจ าในอตัราท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการจูงใจใน
งาน และค่าการตลาด เม่ือมีการปิดการขายลง แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอ านาจในการตดัส้ินใจ จะข้ึนอยู่
กรรมการผูจ้ ัดการบริษทัฯและรองกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณา โดยจะแบ่งเป็นประเทศญ่ีปุ่น และ
ประเทศจีน เป็นตน้  

5)  Real Estate   บริษทัขา้มชาติช่วยแนะน าลูกคา้ให้และมีการปิดการขาย โดย บริษทั นวนครฯจะมีค่า
นายหนา้แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอ านาจในการตดัสินใจข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทัฯ 

 

4.2 ช่องทางจากภาครัฐและองคก์ารภายในและต่างประเทศ 

1) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI การติดต่อขอความร่วมมือจาก BOI ในการแนะน าลูกคา้
ให้บริษทัฯ ทางบริษทัจะมีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเปิด
โอกาสในการพบประกบันกัลงทุนใหม่ 

2) สถานทูตและหอการคา้ประจ าประเทศต่างๆซ่ึงจะมีการแลกเปล่ียนข่าวสารและเขา้ร่วมกิจกรรม
ตลอดจนให้ค  าแนะน าต่อนักลงทุนเพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิเช่น การจดัตั้งบริษทั การขอ
อนุญาตต่าง ๆ 

 
4.3 ช่องทางผา่นพนัธ์มิตรคู่คา้ 

1) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารสัญชาติญ่ีปุ่น ขอความร่วมมือในการแนะน าลูกคา้
ให้กบับริษทัเขา้ไปเสนอท่ีดิน ในทางกลบักนับริษทั นวนครฯ ก็จะแนะน าลูกคา้ให้กบัทางธนาคาร
ทางดา้นสินเช่ือเช่นกนั 

2) บริษทัรับเหมาก่อสร้างและบริษทัท่ีปรึกษาต่าง ๆ จดัการเซ็นสัญญาขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ 
โดยทั้งสองฝ่ายหากมีการแนะน าลูกคา้เขา้มาติดต่อตลอดจนสามารถปิดการขายได ้ทางบริษทัจะ มี
การจ่ายค่าการตลาดใหเ้พ่ือเป็นการตอบแทน 

3) บริษทักฎหมายและบัญชีจัดการเซ็นสัญญาขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ โดยทั้ งสองฝ่ายจะมีการ
แลกเปล่ียนลูกคา้ซ่ึงกนัและกนั 
 

4.4 ช่องทางการจดัท าส่ือโฆษณาต่าง ๆ และอุปกรณ์ 
1) การออก Booth ในงาน Event ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการและเข้าถึงลูกค้าท่ีมีความ
ตอ้งการศึกษาหาพ้ืนท่ีเพ่ือการลงทุน การด าเนินงาน Event ภายในประเทศ   งาน Event และสัมมนา
ต่างประเทศ 
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2) ส่ือโฆษณาต่าง ๆ  เช่น    หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ,  Directory Web Site / Web Link Magazine,ส่ือ 
BOI รายเดือน, New Letter จากทาง นวนคร ถึงลูกคา้ทุก 4 เดือน,  Billboard  บริเวณจงัหวดัสระบุรี
ทางไปจงัหวดันครราชสีมา  และบริเวณสนามบิน  

  
   5. แนวโน้มอตุสำหกรรมในอนำคต 

 แนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคตอาจวเิคราะห์ไดห้ลายมุมมองและมองจากสภาพทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทย  ซ่ึงมีอาจจะมองไดห้ลายประเดน็ดงัน้ี 

1) สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนของประเทศ ปัจจยัทางการเมืองและทิศทางเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต  ส่งผลต่อการท่องเท่ียว บรรยากาศการลงทุน ท าให้นักลงทุนต่างชาติ เร่ิมมีความ
เช่ือมัน่มากข้ึน อีกทั้งการออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แบบใหม่ท่ีส่งเสริมโดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุนท่ี
สามารถเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงานไดอ้ยา่งอิสระแต่ก็ส่งผลต่อการแข่งขนัในธุรกิจเขตอุตสาหกรรม
มีการแข่งขนักนัมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

2) ระดับราคาน ้ ามนัท่ีมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
น ้ ามนัดิบจากแหล่งใหม่ท่ีคน้พบในสหรัฐอเมริกา อีกทั้ งอุปสงค์ของการใชน้ ้ ามนัลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองผลจากการพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้ตน้ทุนการผลิตในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
น ้ ามนัลดลง   

3) ความไม่ชดัเจนและล่าชา้ของรัฐบาลในเร่ืองของแผนป้องกนัน ้ าท่วมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4)  พ้ืนฐานเศรษฐกิจไทยยงัมีความแขง็แกร่งในหลายดา้น ทั้งภาคเกษตรและอาหารยงัมีโอกาสสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและขยายการลงทุนไดอี้ก 

5) ระดบัค่าแรงมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการเน่ืองจากท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตามแรงงานในประเทศไทยต่างก็มีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานสูง 

 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2561  ไม่ว่าจะเร่ืองท าเลท่ีตั้ ง สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ, สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการสนบัสนุนอ่ืนๆ, ประสิทธิภาพการขนส่งและการ
กระจายสินคา้, ความพร้อมทางดา้นแรงงาน การพฒันาฝีมือแรงงาน ความเป็น 

มิตรของคนไทย และ การสนับสนุนจากภาครัฐ ประเทศไทยมีศกัยภาพสนับสนุนการลงทุน อีกทั้ง
ช่ือเสียงของประเทศไทยท่ีมีมานานและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปของนักลงทุน ในขณะเดียวกนัประเทศ
ต่างๆประสบปัญหา เร่ืองขาดแคลนแรงงาน แรงงานราคาสูง  ภูมิประเทศถูกกระทบจากภยัธรรมชาติ
บ่อยคร้ังเช่นกนัจึงท าใหน้กัลงทุนส่วนใหญ่ยงัคงใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศน่าลงทุนต่อไป 
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2.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

สรุปพืน้ทีเ่หลือขาย เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนครประจ าปี 2561 

1.   เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำน)ี    

แปลง พท.ขำยทั้งหมด/ไร่ พท.ขำยไป/ไร่ พท.เหลือขำย/ไร่ สถำนะ 

C 110-3-22 110-3-22 0 พร้อมขาย 

D 4-3-89 4-3-89 0 พร้อมขาย 

F 10-3-39 2-1-36 8-2-30 พร้อมขาย 

G 15-0-00 3-0-00 12-0-00 พร้อมขาย 

P 43-3-25.2 0 43-3-25.2 พร้อมขาย 

T 149-1-76.8 112-1-48.6 37-0-28.2 พร้อมขาย 

U 15-0-90 0  15-0-90 พร้อมขาย 

V  8-3-51   6-3-51  2-0-0 พร้อมขาย 

รวมพื้นทีข่ำยทั้งหมด ประมาณ 116 

 

2.   เขตพำณิชยกรรม  (ปทุมธำน)ี 
   

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

B1 53-3-61.7 5-0-0 48-3-61.7 พร้อมขาย 

B2 45-2-85.8 2-1-10 43-1-75.8 พร้อมขาย 

รวมพื้นทีข่ายทั้งหมด 92-1-37.5 

 
3.   เขตประกอบกำรอตุสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 

 

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

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

phase2 460-3-57.9 284-1-16 176-2-41.9 พร้อมขาย 

Phase 3 326-1-49.7 24-3-29.3 301-2-20.4 พร้อมขาย 

รวมพื้นทีข่ายทั้งหมด 1322-3-41.6 675-1-52.3 628-3-67.3   
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 2.4  โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการในการลงทุน 

กำรพฒันำโครงกำร เดอะ นวไพรเวซ่ี 

บริษทัฯ พฒันาโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี ใหเ้ป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอี์กช่องทางธุรกิจ เพ่ือมุ่งสร้างท่ีอยู่
อาศยัพร้อมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีอยูภ่ายในและภายนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี หรือผูท่ี้อยู่
บริเวณใกลเ้คียง คือ คนวยัเร่ิมตน้ท างาน และตอ้งการท่ีพกัอาศยัใกลท่ี้ท างาน และตอ้งการท่ีพกัอาศยัใกลท่ี้ท างาน การพฒันา
โครงการและห้องชุดพกัอาศยัขนาด 30-31 ตารางเมตร ราคาเฉล่ีย ตารางเมตรละ 25,000-27,000 บาท และราคาเฉล่ียยนิูตละ 
775,000-850,000 บาท จึงเป็นไปเพ่ือสร้างบา้นท่ีแวดลอ้มดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัคนในวยั
เร่ิมตน้ท างานทัว่ไป ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระท่ีมีรายได ้15,000-20,000 บาท มีความสามารถในการใชจ่้ายเงินดา้นท่ีอยูอ่าศยั
เดือนละ 3,500-5,000 บาท โดยท าเลท่ีตั้งโครงการท่ีอยูใ่กลท่ี้ท างานสามารถลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางในภาวะน ้ ามนัท่ีมีความ
ผนัผวน ซ่ึงกลุ่มลูกคา้น้ีจะมีท่ีท างานห่างจากท่ีตั้งโครงการในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการท่ีพกัอาศยั
สูงบริษทัฯ จึงพฒันาโครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี เพ่ือให้เป็นท่ีอยูอ่าศยัหลงัแรกท่ีมีคุณภาพและเป็นจุดเร่ิมตน้ของครอบครัวท่ี
อบอุ่นใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นวยัเร่ิมตน้ของการด าเนินชีวติครอบครัว 

โครงการ “เดอะ นวไพรเวซ่ี” เป็นโครงการลงทุนพฒันาท่ีดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี เพ่ือการ
พาณิชยกรรมในรูปแบบศูนยก์ารคา้อนัทนัสมยั และอาคารพกัอาศยัเพ่ือเช่า และขาย เนน้การสร้างสังคม (Social Community) 
ให้มีทั้งท่ีพกัอาศยั และศูนยก์ารคา้ภายในพ้ืนท่ีเดียวกนั ตั้งอยูบ่นถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อยูใ่จ
กลางแหล่งชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากท่ีสุด ส าหรับการด าเนินงานในส่วนของอาคารพกัอาศยั The Nava 
Privacy Condominium ขณะน้ีโครงการได้ขอเลขท่ีบ้านอาคาร A-03 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยตั้งช่ือนิติบุคคลอาคารชุดว่า 
“โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 1 คอนโดมิเนียม ” บา้นเลขท่ี 87 และในหอ้งชุดถดัไปเป็นบา้นเลขท่ี 87/1 ถึง 87/88 ตามล าดบั 

   The Nava Privacy Condominium คืออาคารพักสูง 8 ชั้น ห้องพักจะมีขนาดพ้ืนท่ี 31 ตารางเมตร ซ่ึงกวา้งขวาง 
สะดวกสบาย อีกทั้งยงัมีขนาดใหญ่กวา่ห้องพกัของโครงการอ่ืนๆ โดยแต่ละยนิูตจะออกแบบให้มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีอยา่งเป็น
สัดส่วนลงตวั ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ส่วนของห้องนอน ส่วนพกัผ่อน ส่วนรับประทานอาหาร ครัวพร้อม
เฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี บิวทอิ์นครบชุด ระเบียง และหอ้งน ้ าท่ีแยกส่วนเปียก และส่วนแหง้ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะ
เป็นพนกังานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

  นอกจากน้ี “โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี” ยงัมอบความสะดวกสบายใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัของโครงการไวเ้หนือกวา่คู่แขง่ 
ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สวนสาธารณะอนัร่มร่ืน พ้ืนท่ีส าหรับจอดรถยนต ์ และจกัรยานยนต ์ ท่ีกวา้งขวางและ
ปลอดภยั พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากลอยา่งครบครัน และระบบรักษาความปลอดภยัโดยเจา้หนา้ท่ี ระบบ
คียก์าร์ดส าหรับการเขา้-ออกอาคารพกัอาศยั “เดอะ นวไพรเวซ่ี” ด าเนินการก่อสร้างตามมาตรฐาน และขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (EIA) ท่ีก าหนดใหมี้การเวน้ระยะห่างตวัอาคาร 
มีถนนหลกัในโครงการกวา้ง 16 เมตร ถนนรอบอาคารกวา้ง 12 เมตร มีระบบป้องกนัอคัคีภยั ถงัดบัเพลิง และติดตั้งบนัไดหนี
ไฟท่ีมัน่คงแขง็แรงในจุดท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ดงันั้นนอกเหนือจากความสะดวกสบายท่ีจะพบไดใ้น “เดอะ นวไพรเวซ่ี” แลว้
สมาชิกของโครงการจึงมัน่ใจได ้ในความปลอดภยัของชีวติ และทรัพยสิ์น ดงั CONCEPT ของโครงการคือ “ความเป็นส่วนตวั
ท่ีหาไดใ้จกลาง นวนคร” (Be your privacy @ The Nava Privacy Condominium) 
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บริษทัฯ  คาดหวงัให้โซนพาณิชยกรรมซ่ึงประกอบดว้ยศูนยก์ารคา้ 1 อาคาร ท่ีพร่ังพร้อมดว้ยบริการในรูปแบบต่างๆ 
ศูนยอ์าหาร ห้องประชุมและห้องสัมมนา และอาคารพาณิชยกรรม 2 อาคารท่ีจัดรูปแบบให้เป็นช้อปป้ิงมอลล์ ภายใตช่ื้อ 
ศูนยก์ารคา้  “ไพรเวซ่ี มอลล์” สามารถรองรับการบริการให้แก่ชุมชนและผูพ้กัอาศยัในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอีกทั้งจะเป็นจุด
ดึงดูดให้เขา้มาพกัอาศยัภายในโครงการฯ ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยความสะดวก สบายในการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการต่างๆ ท่ีจ าเป็น
ในชีวติประจ าวนั 
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ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร “เดอะ นวไพรเวซ่ี” 
 

 อาคารศูนยก์ารคา้ชั้น 1 (ไพรเวซ่ี มอลล)์ 
อาคารศูนยก์ารคา้ 3 ชั้น (อาคาร A) บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) ไดด้ าเนินการติดตั้งระบบแอร์ทั้ง 3 ชั้น และระบบลิฟท์ทั้ง 2 ตวั
เรียบร้อยแลว้ และสามารถใชง้านได้ตามปกติ ปัจจุบันศูนยก์ารคา้ไพรเวซ่ีมอลล์ เปิดให้บริการเช่าพ้ืนท่ีบริเวณชั้น 1 และ
บริเวณลานกิจกรรมรอบอาคารเพ่ือจดังานนิทรรศการ จดัเล้ียง งานแสดงสินคา้ มหกรรมสินคา้ทัว่ไปอีกทั้งยงั 

จดัท าสนามแบดมินตนั และ fitness ในชั้น 3 เปิดด าเนินการไดใ้นเดือน มิถุนายบน  2560 น้ีส่วนบริเวณชั้น 2 ทางโครงการจะ
จดัให้มีหอ้งสมัมนา และ ศูนยฝึ์กอบรบแรงงาน เพื่อรองรับความตอ้งการลูกค้าท่ีอาศยัอยูใ่นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 

 
 
 

 อาคารพาณิชยกรรมชั้นเดียว 2 อาคาร (B/C) 
ปัจจุบันมีร้านคา้เปิดขายสินคา้ในอาคารพาณิชยกรรมชั้นเดียว อาคาร B (ด้านทิศใต)้ จ านวน 27  ล็อค ขายสินคา้ประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืม และมีร้านคา้เปิดขายสินคา้ในอาคารพาณิชยกรรมชั้นเดียว อาคาร C (ดา้นทิศเหนือ) จ านวน 69  ลอ็ค ขาย
สินคา้ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ และ Gift shop และ Super Market ( All D ) รวมทั้งส้ิน 96  ลอ็ค  และโครงการฯ ไดด้ าเนินการเปิด
ผนงัขยายร้านคา้ภายในอาคารเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ในโครงการฯ  

 

 

อาคารพกัอาศยั 8 ชั้น 10 อาคาร 

 อาคารพกัอาศัย 8 ชั้น หลังท่ี 1 อาคาร A-03 ภาพรวมความก้าวหน้าของอาคารพกัอาศัยพร้อมขายคือ 100 
เปอร์เซ็นต ์และปัจจุบนัโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของลูกคา้ท่ีซ้ือหอ้งชุดกบัโครงการฯ เรียบร้อยแลว้จ านวน 3 ห้อง คือหอ้งชุดเลขท่ี 
87/22, 87/27 และ 87/50 และไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ณ ส านกังานท่ีดิน จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงจะเรียกวา่ “นิติบุคคล
อาคารชุดเดอะนวไพรเวซ่ี 1 คอนโดมิเนียม” ปัจจุบนัมีผูอ้าศยัอยูท่ั้งหมด 80 ห้อง คิดเป็น 90% ของอาคาร และโครงการฯ ได้
ด าเนินการดา้นระบบสาธารณูปโภค และถนนคอนกรีตเพ่ือรองรับการเขา้อยู ่อาศยัของลูกคา้โครงการฯ โดยเร่งด าเนินการ
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ก่อสร้างถนนรอบอาคาร (ถนนรูปตัว T) ซ่ึงมีมูลค่าวมราคางานถนน และระบบสาธารณูปโภคทั้ งส้ิน เป็นจ านวนเงิน 
6,850,000 บาท ก่อสร้างร่วมกบั บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์ 
 
 -โดยรอบโครงการ ไดมี้การก่อสร้างสนามฟตุซอร์ ในร่ม 3 สนามและเร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแต่ปลายปี 2560 
 

 
โดยรอบอาคารจดัใหมี้กิจกรรมตลาดนดัรอบอาคารทุกวนั ศุกร์  เสาร์ อาทิตย ์

 โครงการท าท่ีจอดรถใหเ้ช่าบริเวณท่ีวา่งเปล่า จ านวน 87 คนั เพ่ือก่อเกิดรายได ้
  

 
 

3. ปัจจยัความเส่ียง  

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัการจดัหาท่ีดินในโครงการเดิมเพ่ิมเติม มาพฒันาเพ่ือขาย 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ธุรกิจหลกัดา้นหน่ึงคือดา้นการพฒันา ขายและให้เช่าท่ีดิน ทั้งเพ่ือการอุตสาหกรรม 

และการพาณิชย ์ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาท่ีดินทดแทนท่ีดินท่ีไดข้ายไป บริษทัจึงไดมี้นโยบายหลกัดงัน้ี 

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซ่ึงปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีกวา่ 6,500 ไร่ และโรงงานอีกกวา่ 200 โรงงาน 
รวมทั้งมีประชากรทั้งท่ีท างานและอาศยัอยู่กว่า 2 แสนคน ท าให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีค่อนขา้งแออดัและมีความเจริญมากพอสมควร 
บวกกับการเติบโตของตัวเมืองและ Infrastructure ท่ีขยายตวัมาถึงเขตปทุมธานี รวมทั้ งรถไฟฟ้าเส้นสีแดง และทางด่วน
ยกระดบัท่ีก าลงัสร้างอยู ่และคาดวา่จะมาถึงนวนครในอนาคต จึงท าใหท่ี้ดินบริเวณรอบๆ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีวา่งเปล่าขนาดใหญ่หาได้
ยากและมีราคาแพง บริษทัเองมีท่ีดินใน Stock เหลืออีกประมาณ 300 ไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นท่ี Prime Area และมีมูลค่าสูง      
ไม่เหมาะกบัการพฒันาใหเ้ป็นทางดา้นอุตสาหกรรม บริษทัจึงมีแผนการท่ีจะพฒันาท่ีส่วนใหญ่ท่ีเหลือไปในเชิงพาณิชยห์รือท่ี
อยูอ่าศยั ซ่ึงจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และสร้างรายไดป้ระจ าใหก้บับริษทัไดม้ากกวา่ 
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ในส่วนท่ีดินทางด้านอุตสาหกรรม ยงัมีโอกาสท่ีจะขยายได้อีก แต่ก็จะมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ดงันั้นในการจะคดัเลือก
โรงงานท่ีจะมาอยูจึ่งควรท่ีจะตอ้งเลือกโรงงานท่ีจะใหผ้ลตอบแทนสูงในแง่การใชร้ะบบสาธารณูปโภคของบริษทัในระยะยาว  

ส่วนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซ่ึงยงัมีพ้ืนท่ีเหลือขายอีกประมาณ 600 กวา่ไร่ นั้น ยงัมี
โอกาสท่ีจะขายและท าก าไรใหแ้ก่บริษทัต่อไปในอนาคต  

ส่วนในดา้นการขยายไปในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ก็คงจะพิจารณาในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ทั้งดา้นการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
รวมทั้งตอ้งค านึงถึงนโยบายดา้นการส่งเสริมของรัฐบาล เช่นการส่งเสริมใหส้ร้างนิคมขนาดเล็กเฉพาะทางในลกัษณะ Cluster 
มากกวา่ท่ีจะสร้างนิคมขนาดใหญ่ท่ีเป็นลกัษณะ Mixed Use ซ่ึงก็จะมีการลงทุนท่ีไม่สูงมากนกั 

นอกจากน้ี เร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัอยา่งมาก คือ เร่ืองของภยัแลง้ หรือภยัจากน ้ าท่วม ซ่ึงบริษทัไดร่้วมมือกบัทาง
จงัหวดั กรมชลประทาน ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือหาทางรับมือและป้องกันอย่างดีทุกวิถีทาง ทั้ งน้ีได้มี                     
การเรียกประชุมผูป้ระกอบการโรงงานทั้งหมดภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และ นครราชสีมา เพ่ือช้ีแจง
ในแผนการรับมือของทางบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการรับมือ
กบัภยัแลง้ ทั้งในเร่ืองคุณภาพน ้ า และ การประหยดัการใชน้ ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการผลิต 

 
4. สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

4.1  ลกัษณะส ำคญัของสินทรัพย์ถำวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวำคม 2560 

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

    (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

- ท่ีดิน  

 

 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี 

 

 

เจา้ของ 

 

 

94-2-86.5 

 

 

- 

 

 

116.74 

 

 

- 

- ท่ีดิน(โครงการผลิตน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม) ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี เจา้ของ 38-0-23 - 91.99 - 

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

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 

เจา้ของ 80-0-26.1 - 33.36 - 

- อาคารส านกังาน ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี เจา้ของ 4-1-10.3 - 8.78 - 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 3-3-01 - 26.43 - 

- ส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลอ งหลวง     จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 0.42 - 

- งานระบบ ถ.มิตรภาพ (กม.231)   จ.นครราชสีมา เจา้ของ - - 2.41 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 74.16 - 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 0.45 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงานระหวา่งก่อสร้าง ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 1,294.49 1,476.60 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 190.89 

 

203.55 

รวม 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

    1,842.42  

 

- ท่ีดิน ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 
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หมายเหตุ  : - ราคาประเมินโดยวิธีตน้ทุนทดแทนโดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ  ากดั เม่ือ พฤศจิกายน 2560  และ ธนัวาคม 2560 อน่ึง ณ วนั

ประเมินราคาท่ีดิน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ  ากดั เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิม

ก าลงัการผลิตเดิม เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดงัน้ี แนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจ การ
ลงทุนท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั และพิจารณาลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอให้
บริษทัเขา้ร่วมบริหารจดัการและก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจได ้

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   

1. เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้อง นายสมยศ เรืองบุรพ ท่ี 1, บริษทั คดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย ์
จ ากัด ท่ี 2, บริษัท พีเอสบีอาร์ ทูลล่ิงส์ จ ากัด ท่ี 3 เป็นจ าเลยในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายต่อศาลธัญบุรีเป็นคดีหมายเลขด า                            
ท่ี พ.177/2553 เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 จ าเลยท่ี 1 ซ่ึงเป็นลูกจา้งของจ าเลยท่ี 2 ไดข้บัรถยนต์บรรทุกสิบลอ้ไปในทาง             
การจ้างของจ าเลยท่ี 3 ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสาเครนเก่ียวเข้ากับสายไฟฟ้าและดึงให้เสาไฟฟ้าในโครงการ              
นิคมอุตสาหกรรมนวนครหักโค่นลม้ จ านวน 20 ตน้ หมอ้แปลงไฟฟ้าระเบิด กลอ้งทีวีวงจรปิดภายในโครงการ จ านวน 20 กลอ้ง 
สายไฟเบอร์ออฟติค โคมไฟส่องสว่างบนเสาไฟฟ้า เสียหาย ให้จ าเลยทั้ งสามร่วมกัน หรือแทนกันช าระเงินจ านวน                   
3,074,870.64 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้จ านวน 2,877,071.94 บาท นับถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลย
ทั้งสามจะร่วมกนัหรือแทนกนัช าระเสร็จแก่โจทกใ์หจ้ าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความแทนโจทก ์ 

 
สินทรัพย์ถำวร 

 
ที่ตั้ง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

เน้ือที่ วงเงนิกู้ มูลค่ำ รำคำ 
(ไร่-งำน-ตรว.)  ตำมบัญชี ประเมิน 

 (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
- ศูนยก์ารคา้ และอาคารพกัอาศยั 

 โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ 8-0-58.8 - 47.57 289.57 

- ร้านคา้ริมสระ ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ  - 1.94 - 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 17-2-19 - 16.24 35.10 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 51.23 61.28 

รวม 

อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 

- ท่ีดินพฒันาแลว้  

 

 

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

 

 

เจา้ของ 

 

 

167-1-98.8 

 

 

- 

 

117.85  

 

1,256.72 
 

124.78 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ 

 (โครงการ พรีเม่ียมโซน) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง   จ.ปทุมานี เจา้ของ 52-3-80.9 - 193.42 258.68 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ ถ.มิตรภาพ กม. 230 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เจา้ของ 632-2-94.9 - 827.45   1,217.69 

- อาคารท่ีพกัอาศยั (โครงการเดอะ นวไพรเวซ่ี)  

รวม 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี เจา้ของ 10-3-3.30 - 2.93 208.73 

1,148.59 

 

รวมทั้งส้ิน   1,131-0-43.1 - 3,108.86 5,036.10 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 51 

 

วนัท่ี 17 มกราคม 2555 ศาลธญับุรีไดพ้ิพากษาให้ จ าเลยท่ี 1 ช าระเงินจ านวน 2,877,071.94 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นับแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2552 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบ้ียนับถึงวนัฟ้อง
ตอ้งไม่เกิน 197,398.70 บาท ตามท่ีโจทกข์อ ให้จ าเลยท่ี 1 ใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทกค์่าทนายความ 10,000 บาท ยกฟ้องโจทก์
ส าหรับจ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 ค่าฤชาธรรมเนียมระหวา่งโจทกก์บัจ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 ใหเ้ป็นพบั 

บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษาให้จ าเลยท่ี 2 
และจ าเลยท่ี 3 ร่วมรับผิดต่อโจทก์เช่นเดียวกบัจ าเลยท่ี 1 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ซ่ึงจ าเลยท่ี 1 และ 2 ไดย้ื่นค าร้อง
ขอขยายฎีกา แต่ไม่ไดย้ืน่ฎีกาภายในก าหนดเวลาท่ีขยาย และไดย้ืน่ค  าร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาอีกคร้ัง 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 จ าเลยท่ี 2 ยื่นค าร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาท่ีผิดระเบียบ และด าเนิน
กระบวนพิจารณาใหม่ เน่ืองจากทนายจ าเลยท่ี 2 คนเดิมตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ซ่ึงศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์มีค าสั่งยกค าร้อง 
จ าเลยท่ี 2 จึงฎีกาค าสั่งศาล ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีค  าสั่งว่าเป็นฎีกาปัญหาขอ้กฎหมายซ่ึงศาลอุทธรณ์ได้
วนิิจฉยัถูกตอ้งแลว้ จึงไม่รับคดีไวพิ้จารณาพิพากษา คดีอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดี 

2. เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้อง บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ผูค้ดัคา้น ต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ ขอ้พิพาทหมายเลขแดงท่ี 82/2558 เรียกร้องเงินค่าจา้งล่วงหน้าตามสัญญาจา้งเหมางานก่อสร้าง เลขท่ี 17/2551 
The Nava Privacy Phase 1 ส่วนอาคารพาณิชยแ์ละส่วนพกัอาศยั ให้ผูค้ดัคา้นช าระเงินค่าจา้งล่วงหน้าจ านวน 36,532,747.23 บาท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคิดจากวนัท่ี 1 มกราคม 2554 (หลงัจากช าระเงินค่างวดงานแก่ผูค้ดัคา้นเสร็จส้ินแลว้ใน
ปี 2553) จนถึงวนัเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เป็นเวลา 4 ปี 8 เดือน 15 วนั คิดเป็นดอกเบ้ียจ านวน 12,874,404.03 บาท รวม
เป็นเงินตน้และดอกเบ้ียรวมทั้ งส้ิน 49,406,787.26 บาท และผูค้ดัคา้นตอ้งช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจากวนั
เสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ จนกวา่ผูค้ดัคา้นจะช าระเสร็จแก่ผูเ้รียกร้อง  

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดย้ื่นคดัคา้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ต่อศาลลม้ละลายกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ฟ.31/2558 เน่ืองจาก บริษทั พีเออีฯ ไดถู้กเจา้หน้ีฟ้องลม้ละลาย และ ร้านสมานโลหะกิจ 
เจา้หน้ีไดย้ื่นขอฟ้ืนฟูกิจการของ บริษทั พีเออีฯ อยา่งไรก็ตามร้านสมานโลหะกิจ โดย นายสมาน สุ่มงาม ไดย้ื่นค าร้องขอถอนค า
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าว จากศาลลม้ละลายกลาง จากนั้นไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ บริษทั พีเออีฯ ในนามส่วนตวัต่อศาล
ลม้ลม้ละลายกลาง เขา้มาใหม่ บริษทัฯ จึงไดย้ื่นคดัคา้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ นายสมาน สุ่มงาม ผูร้้อง ท่ียื่นขอฟ้ืนฟูกิจการ
ของบริษทั พีเออีฯ ในนามส่วนตวั ต่อศาลลม้ละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี ฟ.6/2559 ซ่ึงศาลไดไ้ต่ส่วนค าร้องและไดมี้ค าสั่ง
ใหย้กค าร้องขอการฟ้ืนฟกิูจการดงักล่าว 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการของ 
บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัฯ ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นการฟ้ืนฟูกิจการของ บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 6-7 ธันวาคม 2560 ศาลนัดสืบพยานผูร้้อง ทนายผูร้้องขอ ทนายผูค้ดัคา้นท่ี 1, 2, 4, 5, 6, 7 และเจา้หน้ีทั้ ง 24               
มาศาล ทนายผูค้ดัคา้นท่ี 5 ยืน่ค  าร้องขอถอนค าคดัคา้น คดีอยูร่ะหวา่งนดัสืบพยาน 

3. วนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง การเคหะแห่งชาติ เป็นจ าเลยฐานผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย                
ต่อศาลจังหวดัธัญบุรี เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ.729/2559 เน่ืองจากจ าเลยค้างช าระค่าไฟฟ้าเคร่ืองป๊ัมน ้ าเคหะชุมชนนวนคร                  
ท่ีบริษทัฯ ไดช้ าระแทนจ าเลยไป โดยให้ช าระเงินจ านวน 420,450.50 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 
329,765.49 บาท นับถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจ าเลยจะช าระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมทั้ งให้จ าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความ                 
แทนโจทก ์ 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 52 

 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ศาลไดมี้ค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงิน 420,430.18 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี จากตน้เงิน 329,745.18 นับถดัจากวนัฟ้อง (24 มิถุนายน 2559) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ กบัให้จ าเลยใช ้         
ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก าหนดค่าทนายความ 5,000 บาท คดีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ 

4. วนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษทั เคนโปร โปรดกัส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั หรือ บริษทั เอ็น
โปร โปรดักส์  (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นจ าเลยฐานผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย ต่อศาลจังหวดัธัญบุรี เป็นคดีหมายเลขด าท่ี                              
ผบ.7581/59 เน่ืองจากจ าเลยคา้งช าระค่าบริการสาธารณูปโภค ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกนัยายน 2555 โดยให้จ าเลยช าระ
เงินจ านวน 736,650 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 705,078.21 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลยจะ
ช าระเสร็จ แก่โจทก ์พร้อมทั้งใหจ้ าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความแทนโจทก ์ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ศาลนดัสืบพยาน จ าเลยขาดนดัยืน่ค  าให้การ ศาลจึงมีค าสั่ง ใหพิ้จารณาคดีโจทก์ไปฝ่าย
เดียว พิพากษาให้จ าเลยช าระเงิน 705,078.21 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระในแต่
ละรอบบิลจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์โดยให้น าเงิน 8,000 บาท ท่ีจ าเลยวางประกนัไวแ้ก่โจทก์หกัช าระดอกเบ้ียก่อนหากมีเหลือ
ใหน้ าไปช าระตน้เงิน ใหจ้ าเลย ใชค้่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก าหนดค่าทนายความ 3,000 บาท คดีอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดี  

5. วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 นายดอน พานิชนก อดีตพนักงานบริษทั ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลยท่ี 1 และ                    
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ในฐานะกรรมการผูจ้ ัดการ เป็นจ าเลยท่ี 2 ต่อศาลแรงงานจังหวดันนทบุรี เรียกร้องค่าเสียหาย
เน่ืองจากการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม โดยให้จ าเลยท่ี 1 ช าระค่าเสียหายแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 84,629 บาท ค่าเสียหาย
จากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม ค่าขาดรายได ้ค่าเสียหายจากการละเมิดจ านวน 10,155,480 บาท เงินโบนสัตามสดัส่วนปี 2559 จ านวน 
38,720 บาท และค่าเสียหายจากการขาดเงินโบนสัค านวณถึงวนัเกษียณอายุ จ านวน 846,290 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 11,125,119 
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัเลิกจา้งจนถึงวนัฟ้องจ านวน 93,725.18 บาท รวมเป็นเงิน 11,218,844.18 
บาท และช าระดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากตน้เงินจ านวน 11,125,119 บาท นับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนช าระเสร็จแก่
โจทก์ ให้จ าเลยท่ี 2 ช าระค่าเสียหายจากการละเมิดจ านวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจากวนั
ฟ้องเป็นตน้ไป จนช าระเสร็จแก่โจทก ์

ต่อมา โจทก์ไดถ้อนฟ้องจ าเลยท่ี 2 โดยศาลไดด้ าเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานโจทก์และจ าเลยเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2560 ไดมี้ค าพิพากษาโดยเห็นว่าจ าเลยท่ี 1 เลิกจา้งโจทก์โดยเป็นธรรมแลว้ จึงไม่ตอ้งช าระสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
ค่าเสียหาย จากการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบ้ียใหแ้ก่โจทก ์พิพากษายกฟ้อง คดีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ 

6.  วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทวลัย ์สูงเนิน (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลยฐานผิดสัญญา              
เรียกค่าเสียหาย ต่อศาลจงัหวดัธญับุรี เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ.968/2559 เน่ืองจากการผิดสัญญา ไม่คืนเงินประกนัตามสัญญาจา้ง           
ขุดอ่างเก็บน ้ าดิบ 42 ไร่ เลขท่ี นม.004/2553 จ านวน 760,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัผิดสัญญา 
วนัท่ี 7 มีนาคม 2555 ถึงวนัฟ้องเป็นเงิน 253,135 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 1,013,135.36 บาท และช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ของตน้เงิน 760,000 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ินแก่โจทก ์ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 บริษทัฯ ในฐานะจ าเลยในคดีดงักล่าวไดย้ืน่ฟ้องแยง้โจทก ์เรียกร้องค่าเสียหาย จากการ
กระท าโดยการท้ิงงานและท างานไม่แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ซ่ึงตอ้งรับผิดช าระเงินแก่จ าเลย จ านวน 1,632,499 บาท หักดว้ย              
ยอดเงินท่ีจ าเลยไดห้ักไวเ้ป็นเงินประกนั จ านวน 760,000 บาท คงเหลือเงินท่ีโจทก์ตอ้งรับผิดต่อจ าเลย เป็นเงินจ านวน  872,499 
บาท พร้อมดอกเบ้ีย  ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีจ าเลยช าระเงินค่าจา้งแก่บุคคลภายนอก วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 เป็น
ตน้ไป จนกวา่โจทกจ์ะช าระเสร็จแก่จ าเลย ดอกเบ้ียคิดถึงวนัฟ้องแยง้เป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน คิดเป็นเงิน 327,187 บาท รวมเป็นเงินท่ี
โจทก ์ตอ้งช าระแก่จ าเลยถึงวนัฟ้อง เป็นเงินจ านวน 1,199,686 บาท  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ศาลไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง คดีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ 
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7. วนัท่ี 27 มกราคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางวลี เทพหัสดิน ณ อยธุยา ท่ี 1, ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยมี์ดี
เวลล๊อปเมน้ท์ ท่ี 2, นางสาวธัณญาพร บัวข า ท่ี 3, นายเทวากุล จุลมณี ท่ี 4  เรียกค่าเสียหาย กรณีขุดดินแลว้ท าให้ก าแพงกันน ้ า
คอนกรีตของบริษทัฯ พงัเสียหาย โดยให้จ าเลยทั้งส่ีร่วมกนัหรือแทนกนัช าระเงินค่าเสียหาย 10,393,950 บาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัถดัจากวนัฟ้องรวมเป็นเงิน 12,018,004 บาท  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2560 ศาลนัดฟังค าสั่ง คู่ความทั้ งสองแถลงร่วมกันมีความประสงค์ท่ีจะไกล่เกล่ีย คดีอยู่
ระหวา่งไกล่เกล่ีย 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท     บริษทั นวคร จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์   NNCL 

เวบ็ไซด ์     www.navanakorn.co.th 
เลขทะเบียนบริษทั   0107545000322 
ทุนจดทะเบียน   2,048,254,862 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  2,048,254,862 บาท  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภท เขต/สวนอุตสาหกรรม 
 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่   999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-0031-5, 0-2529-0131-5 
โทรสาร     0-2529-2176 
 
ทีต่ั้งโครงกำรจงัหวดันครรำชสีมำ  999/1 หมู่ 1 กิโลเมตรท่ี 231 ถนนมิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน 
        จงัหวดันครราชสีมา 30380 
โทรศพัท ์    0-4400-0111-5, 0-4429-1333 
โทรสาร     0-4433-5478 
 
ส ำนักงำนโครงกำร เดอะ นวไพรเวซ่ี 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์    0-2529-2203, 0-2529-2746, 0-2529-0600  
โทรสาร     0-2529-1889 

E-Mail :      thenavaprivacy@navanakorn.co.th 
 

บริษัทร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ    โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ 
ผูถื้อหุน้     บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ถือ 29.99 % 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  111 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์    0-2024-8804 
โทรสาร     - 
ทุนจดทะเบียน   1,550,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  1,525,000,000 บาท 
 
 
 

http://www.navanakorn.co.th/
mailto:thenavaprivacy@navanakorn.co.th
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นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ช่ือบริษทั     ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน    93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
      เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์    0-2009-9000, 0-2009-9999 
โทรสาร     0-2009-9991 
 
ผู้สอบบัญชี 
ช่ือผูส้อบบญัชี   นางสาววไิลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8420 
ช่ือบริษทั     บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน    ชั้น 50-51 เอม็ไพร์ ทาวเวอร์,  195 ถนนสาทรใต ้ กทม.  10120 
โทรศพัท ์    0-2677-2000 
โทรสาร     0-2677-2222 
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ส่วนที ่2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น  

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท   

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,048,254,862 หุ้น       
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 2,048,254,862 บาท   
 

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกช าระแลว้ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
 

ปี ทุนทีเ่พิม่ 
(ล้ำนบำท) 

หลงัเพิม่ทุน 
(ล้ำนบำท) 

เหตุผลในกำรเพิม่ทุน สัดส่วน และรำคำในกำรเพิม่ทุน 

2554 71.36 1,521.41 

(ณ 10 .ม.ค.55) 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2  และ
ESOP-W1 ได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ 
ของบริษทัคร้ังท่ี 1-4 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2555 13.00 1,522.71 

(ณ 10 .ม.ค.56) 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทคร้ังท่ี          
5-8 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2556 23.07 1,545.78 

(ณ 8 .ม.ค.57) 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทคร้ังท่ี           
9-12 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2557 13.59 1,559.37 

(ณ 8 .ม.ค.58) 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทคร้ังท่ี  
13-16 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2558 488.88 2,048.25 

(ณ 7 .ม.ค.59) 

เพื่อจ่ายชะระคืนหน้ีตัว๋
แลกเงิน (BE), เงินกูย้มื, 
หน้ีสินด าเนินการและ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุน 
เวยีนภายในกิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทคร้ังท่ี  
17-20 (คร้ังสุดทา้ย)ในราคาหุน้ละ 1 บาท 
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 บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 

ปี 2552 :  บริษทัฯ ได้ร่วมพนัธมิตรทางธุรกิจในโครงการโรงไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก กบั บริษทัผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี โฮลด้ิง  จ ากดั(มหาชน)  และ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
ปี 2553 :  เดือนมกราคม  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง “ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั” (NNEG) 
 
ปี 2553 :  เดือนธนัวาคม โครงการโรงไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) ไดผ้า่น
การคดัเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ”) จ านวน 1 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 125 
เมกะวตัต์ และมีก าลงัผลิตไอน ้ า 30 ตนัต่อชัว่โมง มีลูกคา้ตามสัญญาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
ลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  
 
ปี 2554 :  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) เพ่ือเข้าร่วม            
ลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) กบั บริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) และ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี              
โฮลด้ิง จ ากัด(มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 30 และ 40 ตามล าดับ ทั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร 
จ ากดั มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 2,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 120,600,000 ลา้นบาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 402,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 300,538,000 ลา้นบาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 300,538,000 ลา้นบาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ ได้ช าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 457,438,000 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 1,525,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
 
ทั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559   
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 7.2    ผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัมีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 20 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

ดงัน้ี  

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น %  

1 นายทวฉีตัร จุฬางกรู 502,642,700 24.540 

2 บริษทั เอน็อีพ ีอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)1 220,950,000 10.787 

3 น.ส.สรางคล์กัษณ์ จนัทวานิช 144,803,805 7.070 

4 นายณฐัพล จุฬางกรู 144,796,600 7.069 

5 น.ส.รัตนาภรณ์ จนัทวานิช 101,723,505 4.966 

6 นายวรีชยั เดชอมรธญั 81,089,100 3.959 

7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 72,362,800 3.533 

8 นายวรัญญู เทพหสัดิน ณ อยธุยา 50,621,420 2.471 

9 นายพรเดช จนัทวานิช 33,363,655 1.629 

10 บริษทั นิคมอตุสาหกรรมรังสิต จ ากดั 31,100,000 1.518 

11 การเคหะแห่งชาติ 30,000,000 1.465 

12 นายสุทธิพร จนัทวานิช 22,799,055 1.113 

13 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 22,553,805 1.101 

14 นายกฤษณ์  ออศิริวกิรณ์ 19,470,000 0.951 

15 พลเอกอคัรเดช ศศิประภา 15,900,000 0.776 

16 บริษทั อญัญพฒันา จ ากดั 15,000,000 0.732 

17 นายประสิทธ์ิ รักไทยแสนทว ี 14,345,000 0.700 

18 นายคมวชิ จารุศร 13,500,000 0.659 

19 นายวรภพ จารุศร 13,500,000 0.659 

20 น.ส.มยรีุ โฉมเชิด 13,230,000 0.646 

รวม 1,563,751,445 76.344 

หมายเหตุ :  1    สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.nep.co.th 

ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือประชุมสามญั         

ผูถื้อหุ้นส าหรับปีล่าสุด ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.navanakorn.co.th ก่อนการประชุมสามัญ          

ผูถื้อหุน้ประจ าปีในแต่ละปีไดจ้ากหวัขอ้ “ นกัลงทุนสมัพนัธ์ ” 

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

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี 
หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้ นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่าง                    
มีนยัส าคญั   

ทั้งน้ี ในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีประวติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี 2561  
(ผลประกอบกำรปี 2560) 

ปี 2560  
(ผลประกอบกำรปี 2559) 

ปี 2559  
(ผลประกอบกำรปี 2558) 

ปี 2558  
(ผลประกอบกำรปี 2557) 

163 75 - 0 - - 0 - 

 
 
หมายเหต ุ:     - ปี 2558 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2557 

- ปี 2559 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2558 

- ปี 2560 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจ าปี 2559 ในอตัรา 0.037 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 75 ลา้นบาท 

- ปี 2561 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจ าปี 2560 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 163.8 ลา้นบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 5 

 

8.  โครงสร้างการจดัการ     
โครงสร้ำงกำรจดักำรและแผนผงักำรบริหำรองค์กร  
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8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

ในปี 2560 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 

1. พลเอกอคัรเดช   ศศิประภา 3.32 
2. พลอากาศเอก  ดร.นพพร จนัทวานิช 1.44 
3. พลต ารวจเอกสมชาย  วาณิชเสนี  1.71 
4. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา1 0.31 
5. คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ *   0.06 
6. คุณวรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  0.31 
7. คุณสุวลยั  จนัทวานิช 0.39 
8. พลเอกสมหมาย  วชิาวรณ์  0.39 
9. คุณลีนา เจริญศรี 0.42 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

คุณพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ1 

พลเอกสมทตั  อตัตนนัท ์ 
คุณสุดจิต  ทิวารี ** 
ดร.ฐาปนา  บุญหลา้ ** 
คุณนวลพรรณ ล ่าซ า** 

0.31 
0.39 
0.07 
0.10 
0.29 

รวม 9.51 
 
 หมายเหตุ   :  *   เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ ในระหวา่งปี 2560 
           **  กรรมการท่ีลาออกในระหวา่งปี 2560 
      
 ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรในปี 2560 

 

รำยละเอยีด 

ปี 2560 ปี 2559 

จ ำนวนคน  จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนคน  จ ำนวนเงนิ  
(ล้ำนบำท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1  15                   41.88 15 35.81 

หมายเหต ุ : 1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือน และเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
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ข) ค่าตอบแทนอื่น         
 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์หก้บักรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นกิจการของบริษทั  
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์หก้บักรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นกิจการของบริษทั  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

รายละเอียด 
ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนคน  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) จ านวนคน  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
1. ประธานกรรมการ  1 0.57 1 0.23 
2. กรรมการและผูบ้ริหาร 9 2.08 14 2.53 

 

หมายเหตุ  :  ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนต ์ประกอบดว้ย เงินดาวน์ ค่าเช่าซ้ือ ค่าเช่า  ค่าบ ารุงรักษา และ
ค่าประกนัภยั 

 
ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 

เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือท าหนา้ท่ีพิจารณาการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวข้องกับกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในโอกาสต่อๆ ไป ทุกปี โดยบริษทั           
จะไม่จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดทั้ งท่ี เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการรวมถึงผู ้ท่ี เก่ียวข้อง 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็น            
ไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัจะก าหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าทุกปี 
 

8.2    บุคลากร  

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 171 คน (ส านักกรรมการผูจ้ดัการ 4 คน, 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 11 คน, ส านักเลขานุการ 5 คน, โครงการนวนคร นครราชสีมา 21 คน,ฝ่ายกฎหมาย 3 คน,                       
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 2 คน, ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  4 คน, ฝ่ายการบริหาร 25 คน, ฝ่ายบญัชีและการเงิน 13  
คน, ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 คน,  ฝ่ายขายและการตลาด 10 คน, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 คน, ฝ่ายโยธา 23  คน,                         
ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 17 คน และ ฝ่ายระบบน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 29 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2560 ซ่ึงไดแ้ก่ 
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เท่ากบั 92,355,655 บาท  

 
สวสัดกิำรและสิทธิประโยชน์ของพนักงำน 
   1. การประกนัสุขภาพและอุบติัเหต ุ
   2. การประกนัชีวติ 

3. กองทุนประกนัสงัคม 
4. กองทุนทดแทน 
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5. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
6. งานเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่ หรือท่องเท่ียวประจ าปี 

   7. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
   8.  เงินช่วยเหลือการจดังานศพ 

9. เงินกูเ้พ่ือการศึกษา 
   10. เคร่ืองแบบพนกังาน 
   11.  เงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 
   12. ของเยีย่มไขพ้นกังาน 
   13. การพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งหน่วยงาน (Section Party) 
   14. เงินโบนสัประจ าปี (ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ) 
   15.  การปรับค่าจา้งประจ าปี (ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ) 
 
นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร 

บริษทัฯ  ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการพฒันาบุคลากรเน่ืองจากบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร 
เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และความส าเร็จขององคก์ร บริษทัฯ จึงไดมุ่้งมัน่พฒันาทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงทั้งในดา้นนโยบายและกลยทุธ์และมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาบุคลากรทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร ระบบการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ี
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง อนัจะน าไปสู่
ความกา้วหนา้ขององคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยไดก้ าหนดนโยบายในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. กำรสรรหำและกำรคดัเลือกบุคลำกร 

ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ จะเร่ิมตั้งแต่การสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถดา้น
ต่างๆ เข้ามาท างาน โดยคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และ
พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน (Attribute) เขา้มาท างาน โดยมีการก าหนดสมรรถนะหลกั (Competency) 
ของทุกต าแหน่งงานไว ้ซ่ึงกระบวนการในการสรรหา และคดัเลือกจะด าเนินการโดยผา่นการสัมภาษณ์แบบมุ่งเนน้
สมรรถนะหลกั (Competency Based Interview) 

ส าหรับหลกัการในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรของบริษทัฯ ตั้งอยู่บนหลกัการท่ีไม่เลือกปฏิบติั โดยให้
โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม                          
คุณวฒิุทางการศึกษา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแลว้ ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือกมาปฏิบติังานกบับริษทัฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจดัหลกัสูตรพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบติั (On the Job Training) เพื่อให้พนกังานมีความพร้อมท่ี
จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นอกเหนือจากนั้นบุคลากรท่ีมาร่วมงานกบับริษทัฯ จะตอ้งเป็นพนกังาน
ท่ีมีทัศนคติท่ีดี และเขา้ใจวฒันธรรมองค์กรของบริษทัฯ เพ่ือท่ีจะช่วยท าให้การท างานร่วมกันเป็นไปได้อย่าง
ราบร่ืน 

ส าหรับการส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าในงานโดยเฉพาะต าแหน่งงานในระดบัหัวหน้างานบริษทัฯมี
นโยบาย ท่ีจะพิจารณาเล่ือนต าแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน (Promote from Within) เพื่อเป็นการให้โอกาส
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พนักงานภายใน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเองไปในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน หรือให้โอกาสใน                   
การโอนยา้ยเพื่อท างานขา้มสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นตน้ 

2. กำรบริหำรค่ำจ้ำงและสวสัดกิำร 

การก าหนดผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมตามผลส าเร็จของงานเป็นระบบหน่ึงท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญั เพราะ
เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาคนดีและเก่งใหร่้วมงาน บริษทัฯ จึงเขา้ร่วมการส ารวจ
ค่าจา้งและผลตอบแทนกบับริษทัท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือก าหนด
นโยบายค่าจา้งและผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและแข่งขนัได ้

3. กำรส่งเสริมควำมสัมพนัธ์อนัดใีนองค์กร 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรูปแบบการส่ือสารและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งกิจกรรมท่ีจดัตามเทศกาลส าคญัๆ อาทิเช่น กิจกรรมวนัสงกรานต์ กิจกรรมงานเล้ียงประจ าปี 
กิจกรรมความปลอดภยัภายใน กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี และยงัมีกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ี
พนักงานมีโอกาสส่ือสารกับผูบ้ริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององคก์ร อุปสรรค หรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน พร้อมเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความเห็นและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร นอกเหนือจากนั้นบริษทัฯ ยงัท าการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนกังาน เช่น การบริจาคส่ิงของเหลือใชต้่างๆ เพ่ือสาธารณกุศล 
การเขา้ร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นตน้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาระดบัจิตใจของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

4. กำรส่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้ และพฒันำควำมก้ำวหน้ำในวชิำชีพ 

บริษทัฯ ถือวา่การพฒันาบุคลากรคือการลงทุนระยะยาวท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
องค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นพันธกิจหลักท่ีส าคัญ ดังนั้ น  กลยุทธ์ยงัมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งท่ีพนกังานรับผิดชอบ เพ่ือใหพ้นกังานไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่หม้ากท่ีสุด และ
การให้ความส าคญักบัพนกังานเพ่ือความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้การปรับปรุง
หลกัสูตร รูปแบบการพฒันา และวิธีการพฒันา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือให้รองรับ     
การเติบโตของบริษทัฯ และเพ่ือใหอ้งคก์รมีความสามารถในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

ส าหรับการพฒันาพนักงานในรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีท าเป็นลกัษณะไม่เป็นทางการ เช่น การจดัพ่ีเล้ียง (Mentor) 
ส าหรับพนกังานใหม่ ให้มีความพร้อมและมีท่ีปรึกษาในระหวา่งช่วงทดลองงาน การให้ค  าแนะน าในการท างาน 
(Coaching) ของหัวหนา้กบัพนกังานใหม่ท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป ก็ไดมี้การด าเนินการควบคู่กนัไปกบั
การพัฒนาท่ีเป็นรูปแบบแบบเป็นทางการเช่นเดียวกัน ทั้ งน้ี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญใน                  
การเรียนรู้ตลอดชีวตินัน่เอง                          

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นน า ผ่านโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือเป็น                
การให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานไดมี้โอกาสสอนงาน ถ่ายทอดความรู้                  
แก่นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวดว้ย 

จากความมุ่งมัน่พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ทั้งดา้นความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมอยูใ่นระดบัแถวหนา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
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โลกการแข่งขนัท่ีไม่หยดุน่ิง เพ่ือใหบ้ริษทัฯเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื อนัจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ
มีส่วนสร้างสรรคส์งัคมไทยใหดี้ข้ึนต่อไป 

 
9.  การก ากบัดูแลกจิการ  

 
9.1 นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้มีระบบการก ากบัดูแลท่ีเป็นมาตรฐานและ
น่าเช่ือถือ โดยไดจ้ดัท าแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัโครงสร้าง องคก์ร 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษทัโดยมุ่งเน้นการก ากบัดูแลในเร่ือง การบริหาร
ความเส่ียง การด าเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือ
ปฏิบติัโดยมีสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

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

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

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
ก ากับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้มี                           
ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

4. การประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินรอบบญัชี และอาจเรียก
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียด และ
ความเห็นกรรมการชดัเจน ซ่ึงในการประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น
อยา่งเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั 

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

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

8. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ก าหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจ านวนเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น 
กรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารภายใน และกรรมการอิสระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนคณะกรรมการ 

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

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลกัษณะท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน โดยเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันซ่ึงจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี 

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

ปี 2560 3 ปี 2559 2 ปี 25581 

1. พลเอก อคัรเดช ศศิประภา 10 11 11 เมษายน 2544 
2. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี  11 11 11 กนัยายน 2545 
3. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 11 11 10 มกราคม 2544 
4. นางสุวลยั  จนัทวานิช 10 8 10 มิถุนายน 2514 
5. นางลีนา  เจริญศรี 11 11 10 ธนัวาคม 2545 
6. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ*์* 2 3 11 พฤศจิกายน 2560 
7. น.ส.วรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 10 8 11 กมุภาพนัธ์ 2549 
8. พลเอก สมหมาย  วชิาวรณ์    11 9 11 กนัยายน  2545 
9. นางนวลพรรณ  ล ่าซ า* 2 8 8 เมษายน 2552 
10. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช 11 10 11 ธนัวาคม 2552 
11. พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน์ 10 7 - 10 พฤษภาคม 2559 
12. ศาสตราจารย ์ดร. ฐาปนา บุณหลา้* 3 7 - 10 พฤษภาคม 2559 
13. นางสุดจิต  ทิวารี* 2 6 - 10 พฤษภาคม 2559 
14. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 11 11 8 17 มีนาคม 2558 

หมายเหต ุ: 1 ในปี  2558 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน    11  คร้ัง 
 2  ในปี  2559  มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน   11  คร้ัง 
 3 ในปี 2560  มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน    11 คร้ัง  

 *    ศาสตราจารย ์ดร. ฐาปนา บุณหลา้ ลาออกตามวาระการด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
     นางสุดจิต  ทิวารี ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 
  นางนวลพรรณ ล ่าซ า ลาออกจากต าแหน่งเมือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560  
 **  นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 

12. คณะอนุกรรมการ 
ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการก ากับดูแลเฉพาะด้านเพ่ือช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานตาม         
ความจ าเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา โดย        
มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการภายในเวลาท่ีก าหนด และมีวาระด ารงต าแหน่งคราว
ละ 3 ปี และ 1 ปีตามล าดบั 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งองค์กร แต่คงไวซ่ึ้งความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน ก าหนดวธีิการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินรอบปีบัญชี            
เป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ียงัท ารายงานอธิบาย
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รายงานทางการเงินควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย อน่ึงคณะกรรมการได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้
ทนัสมยัและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

15. ความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และรักษาสัมพนัธภาพ
อันดีระหว่างบริษัท  กับนักลงทุน  ผู ้ถือหุ้น  นักวิเคราะห์  และสถาบันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้ งในและ
ต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยมีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้น
การเงินและการด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใส  และทนัต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ในผลการด าเนินงานของบริษทั  ตลอดจนส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษทั  ในการเป็น
บริษัทมหาชนท่ีมีการก ากับดูแลท่ีดี  มีคณะกรรมการบริษทั  ท่ีสามารถบริหารกิจการเพ่ือประโยชน์สูง      
สุด ต่อผูถื้อหุ้น  นอกจากน้ี ยงัให้บริการแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั  อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบขอ้
ซักถามแก่บุคคลภายนอก  ได้แก่ นักลงทุน  นักวิเคราะห์  ผูถื้อหุ้นทั้ งในและต่างประเทศให้ไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่าเทียมกนัสม ่าเสมอและครบถว้น ตามความเป็นจริง 

ส าหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุน บริษทัฯ  ให้บริการขอ้มูลข่าวสารต่างๆแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของบริษทัฯ  เพ่ือรับทราบขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่าน
รายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทางเว็บไซต ์ 
www.navanakorn.co.th หรือ http://nncl.listedcompany.com/home.html 
ติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์    คุณวรรณิษา ตน้ถาแกว้ 
         โทรศพัท ์:  02-529-0031  ต่อ 227 และ 302 
          โทรสาร  :  02-529-2176 
       E-mail  : ird@navanakorn.co.th 

อน่ึง บริษทัฯได้จัดส่งกรรมการท่ีสนใจเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร “ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษทัฯเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
กรรมการได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 ท่าน ท่ีได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร
ดงักล่าวแลว้ 

9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั  
มีดงัต่อไปน้ี  

(ก) คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
    1. พลเอกอคัรเดช    ศศิประภา   ประธานกรรมการบริษทั 1, 2  
   2. พลต ารวจเอกสมชาย   วาณิชเสนี   กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการ  

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1, 2       
           3. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษทั/ ประธานท่ีปรึกษา1, 3 

         ดา้นงานวศิวกรรมและโยธา 

http://www.navanakorn.co.th/
http://nncl.listedcompany.com/home.html
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4. นางลีนา    เจริญศรี   กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   5. พลเอกสมหมาย   วชิาวรณ์   กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6. นางสุวลยั   จนัทวานิช  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน3 
7. พลเอกสมทตั   อตัตะนนัทน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นางชวนพิศ   ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาววรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา   กรรมการ 3 
10. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 1, 2 
11. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ               กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 

ดา้นการตลาด 3 
 

หมายเหตุ : 1   กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึงกรรมการสองในส่ีท่านน้ีลงลายมือช่ือ ร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

  2 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ  
- กระทรวงการคลงั ถือหุน้ร้อยละ 15.86 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  
- กลุ่มกาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 16.46 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ไม่ไดมี้ตวัแทน

กรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัแต่อยา่งใด  
 3   กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจนัทวานิชและกลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยา ตามล าดบั  

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  
1. คณะกรรมการมีอ านาจ และหนา้ท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั

ของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. คณะกรรมการมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแล

ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ ง ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง ก าหนดอ านาจหรือแกไ้ข

อ านาจให้บุคคลอ่ืนใดด าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรือตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ทั้ งน้ี การมอบอ านาจ 
และการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
ผูรั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดห้รืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ  ตามขอ้บังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ทั้ งน้ี             
ไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป
หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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5. เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐาน ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการไม่รวมถึงการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือรายการท่ีไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

(ข) คณะกรรมการบริหาร 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2559  มีมติให ้          
ยบุคณะกรรมการบริหาร 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  
 1. นางลีนา เจริญศรี  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2. พลเอกสมทตั อตัตะนนัทน ์  กรรมการตรวจสอบ  
 3. คุณชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง เปิดเผยอย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม

มาตรฐานบญัชี โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี)  

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและให้ความเห็นต่อรายการในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

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

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

 
(ง)       คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  
 1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 2.   พลเอก สมหมาย วชิาวรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 3. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน  

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติ       
ของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่
กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการท่ีครบวาระ และ/
หรือมีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือแต่งตั้งเพ่ิมเติม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทราบ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทางและวธีิการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน ใหแ้ก่กรรมการบริษทัและ 

บุคคลต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารแต่ละ
ท่านควรอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้ับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์และ
ความสมัพนัธ์กบังาน รวมถึงผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน 

2. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ให้แก่ฝ่ายจัดการ (Management 
Incentive) โดยให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการเป็น
รายบุคคลและในกรณีท่ีเห็นสมควรใหว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษา เพ่ือใหค้  าแนะน า 

3. พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจา้ง การเปล่ียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจ าปีของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. คณะกรรมการควรรายงานเก่ียวกบัค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั อยา่งนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- นโยบายเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยรวมถึงหลกัการ 
เหตผุลและวตัถุประสงค ์

- เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ 
- รายช่ือของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
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(จ) เจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  
 1. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 
 2.  นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 
    ดา้นการตลาด 
 3. นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต ์ รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 
    ดา้นการเงิน 
 4. นายสุทธิพร จนัทวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 

    ดา้นสาธารณูปโภค/รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ าเพ่ือ 
    อุตสาหกรรม 

5. นายวรีะชยั  ชุติมากรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม  
 6. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช  ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร 
 7.  นายปิยบุตร ชูวงั  ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

8. วา่ท่ีร้อยตรีประวทิย ์ ครุฑธายนืยง  ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
9. นางสาวอโนชา ศศิประภา ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
10.  นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้  านวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา)  
11. นายณฐันรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
12.  นางสุรีรัตน ์ สร้อยสุนทร ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 13. นายภพพร จนัทวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา 
 14.  นายวรภพ จารุศร ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

15. นางอรอนงค ์ เนาวรัตน์กลูชยั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  
1. จัดท าโครงการและแผนงานในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษทั และ

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

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

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
6. เป็นผูแ้ทนของบริษทัในการด าเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกบับุคคลภายนอก รวมถึงการก่อนิติ

สมัพนัธ์ใดๆ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
7. อนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เล่ือนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
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8. สั่งจ่ายเงิน/หรือก่อหน้ีผูกพนั อนัเกิดข้ึนจากโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการ
บริษทั หรือจากการด าเนินธุรกิจตามปกติท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการบริษทัอนุมติั
แลว้ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 2,000,000 บาท 

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

หรือรายการท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 
(ฉ) เลขานุการบริษทั 

  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวนัองัคารท่ี 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติให้แต่งตั้งให้ นางสาว ธนวรรณ รามางกูร ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา 89/15 ของกฎหมายพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 
โดยขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัตามกฎหมาย มีดงัน้ี 

1.    การประสานงานระหว่างกรรมการ ดูแลและให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท 
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

2. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. การจดัการประชุม และจดบนัทึกรายงานการประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

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

 5.   ด าเนินการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 
ก) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ไดใ้ห้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

5. กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

6. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
-  ตาย 
-  ลาออก  
-  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน 
- ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัและการลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีบริษทั

ไดรั้บใบลาออกแลว้ 
8. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน  บุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัอยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ  และนอกจากน้ี 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้
 

ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานของ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม  และในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบมีจ านวนต ่ากวา่ 3 คน ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระเท่าท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
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ค) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอย่างน้อย       
1 คน เป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระ
หน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 
9.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูล 

 
บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 
1. ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกส้ินเดือน 
2. บริษทัจะส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบวา่จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในใดๆ และไม่มี

สิทธิขายหุ้นโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน (ทั้ งงบไตรมาสและงบประจ าปี) จะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือจนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้ 

3. บริษทัจะช้ีแจงให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดท าและรายงาน                
การถือครองหลกัทรัพยต์่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมบทลงโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวเป็นเพียงการก าหนดมาตรการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
น าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์เท่านั้น โดยบริษทัไม่ได้มีขอ้ก าหนดหรือบทลงโทษเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวแต่      
อยา่งใด 

 
9.5  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
ผูส้อบบัญชี จ ากัด โดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420  หรือ                     
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5752 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบเป็นเงินรวม 
จ านวน 2,150,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน 

 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัท ท่ีลงทุนด้านการพัฒนาท่ี ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเก่ียวกับสาธารณูปโภค 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและบริษทัย่อยให้มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน                
ทั้งรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากการปฏิบติัต่อชุมชนรอบๆบริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร   
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นโยบำยและภำพรวม 
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการรับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยมีการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ความรับผิดชอบภายใตก้ารด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประกอบการท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จากการด าเนิน
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ตามหลกัการ 8 ขอ้ ท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นกระบวนการท างาน
หลกัของกิจการ 

1.  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ                        

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
1. กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม  
จากการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บค่าสาธารณูปโภค กบัผูท่ี้อยูอ่าศยัและผูป้ระกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยงัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท าการร้องเรียนกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

และรายงานใหผู้บ้ริหารรับทราบทนัที  

การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม มีการตกลงราคาอยา่ง

เท่าเทียมกนั เห็นชอบดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษทัฯปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไม่น า

ขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองคู่ค้า อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง มีการเช็คสอบราคาและประกวดราคา ตลอดจนก าหนดอ านาจอนุมติัอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจา้ง เพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ตามท่ีฝ่ายขายและการตลาดร่วมกบัหน่วยพฒันาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ไดจ้ดักิจกรรมตลาดกลางซ้ือ
ขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 4 เพ่ือรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตภายในประเทศจดัร่วมกบั บริษทั นวนคร จ ากดั มหาชน เม่ือวนัศุกร์              
ท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ณ อาคาร เดอะนวไพรเวซ่ี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพ่ือรณรงคใ์ห้มีการรับช่วงการผลิต กระตุน้ให้มี
การจดัซ้ือช้ินส่วนภายในประเทศมากข้ึน และสร้างโอกาสในการขยายตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ขอรายงานสรุป
กิจกรรม ดงัน้ี 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 140 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 293 
คน 121 บริษทั แบ่งเป็น  
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- บริษทัผูซ้ื้อ (จดัซ้ือช้ินส่วน)   จ านวน    15   บริษทั จ านวน    47  คน 
- บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน/ใหบ้ริการ  จ านวน   106  บริษทั จ านวน  240  คน 

SMEs         จ านวน 71 บริษทั (คิดเป็นร้อยละ 67)                                                       
Non-SMEs          จ านวน   35   บริษทั     

- หน่วยงานเครือข่าย               จ านวน   4   หน่วยงาน จ านวน    5  คน     

2 .  กิจกรรมประกอบไปดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
2.1  การจดัแสดงช้ินส่วนของบริษทัผูซ้ื้อและผูผ้ลิตช้ินส่วน 

- มีบริษทัร่วมออกบูธแสดงช้ินส่วน รวมทั้งส้ิน 95 บริษทั หรือ 95 บูธ 
2.2  กิจกรรมจบัคู่เจรจาธุรกิจ 

- เกิดการจับคู่ธุรกิจจ านวน 300 คู่ จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ 
มูลค่าการเช่ือมโยงรวม  500 ลา้นบาท  

- เกิดการจบัคู่ธุรกิจเฉพาะจากกิจกรรม one-on-one meeting จ านวน 140 คู่ มูลค่าการเช่ือมโยง 280 
ลา้นบาท  

3.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 
       สรุปผลการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมจากกิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วนคร้ังท่ี 140 

- จ านวนบริษทัท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 77 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 72.64   
- จ านวนบริษทัผูซ้ื้อ ไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 15 บริษทั 
- จ านวนผูผ้ลิตช้ินส่วน/ให้บริการ ท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 77 บริษทั โดยแบ่งเป็น 

SMEs จ านวน 48 บริษทั และ Non-SMEs จ านวน 29 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 67 ของบริษทั SMEs ท่ี
เขา้ร่วมทั้งหมด 

- เกิดการซ้ือขายและมีแนวโน้มจะเกิดธุรกิจต่อเน่ืองและคาดว่าจะมีการซ้ือขายเกิดข้ึนในอนาคต 
จ านวน 300 คู่ เกิดมูลค่าการซ้ือขายหรือมูลค่าการเช่ือมโยง จากการจัด one-on-one meeting และ 
การเจรจาขณะเยีย่มชมบูธ มูลค่าประมาณ 500 ลา้นบาท 

2.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  9/2559 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติันโยบายต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่ /นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัเร่ืองการให้การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงิน

สนบัสนุน การจ่ายค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับและค่าใชจ่้ายต่างๆและ นโยบายการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือแจง้เบาะแส 

เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณโดยบริษทัฯด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ปลูกฝังให้ผูบ้ริหาร

และพนักงานปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ (สามารถดูขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้ www.navanakorn.co.th) 

 

 

 

 

http://www.navanakorn.co.th/
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3.  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน   

บริษทัฯเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้และบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  อีกทั้งยงัส่งเสริมและ 

ดูแลดา้นความเป็นอยูข่องพนกังานทั้งดา้นสุขภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัจากการท างาน การไดรั้บค่าตอบแทนและ

ค่าชดเชย การพฒันาดา้นบุคลากรและการเกษียณจากการท างาน 

 

4.  กำรปฏิบตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม   

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอว่า พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 

โยกยา้ย และสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ในดา้นต่างๆ อาทิ  

 
ด้ำนกำรบริหำรค่ำจ้ำง  ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ บริหารโดยค านึงถึงหลกัการจูงใจพนักงานให้พนกังาน

ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดห้รือเทียบเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนๆใน

ธุรกิจประเภทเดียวกนั  

  ในปี 2560 ไดมี้การท าประกนัชีวิตอุบัติเหตุให้กบัพนักงานเพ่ิมเติมจากสวสัดิการท่ีมีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนใน
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดเ้ปล่ียนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ทางเลือกดว้ยตนเอง 

 
ด้ำนกำรพฒันำศักยภำพของพนักงำน    บริษทัให้ความส าคัญในการพฒันาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถและ

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

ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบัตงิำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน  บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐาน 
ตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีไม่เลือกปฏิบติัและตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้โอกาสทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั              
ทั้ งในดา้นสัดส่วนของหญิงชาย เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ภูมิล าเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
คุณวฒิุการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัแต่อยา่งใด 
 

อตัรำกำร เข้ำ - ออกของพนักงำน บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ าปี สาขา 
อตัราการเขา้งาน อตัราการลาออก 

จ านวน ชาย หญิง จ านวน ชาย หญิง 

2560 
ส านกังานปทุมธานี 35 คน 26 คน 9 คน 20 คน 13 คน 7 คน 
ส านกังานโคราช 7 คน 7 คน 0 คน 5 คน 5 คน 0 คน 
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ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในที่ท ำงำน บริษทัฯห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้ น                        

การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนดแลว้ บริษทัฯยงัสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง และมีการส ารวจ 
ปรับปรุง สภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างสม ่ าเสมอมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั เพ่ือดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐาน ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 

  อีกทั้ งบริษัทฯ มีโครงการปรับสภาพแวดลอ้มด้านแสงสว่างในการท างาน โดยการปรับเปล่ียนหลอดไฟเป็น
หลอดไฟ LED ส าหรับอาคารส านกังานซ่ึงจะช่วยลดการใชไ้ฟฟ้า อีกทั้งค่าใชจ่้ายและพลงังานก็ลดลงตามไปดว้ย 
 

5.  ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาท่ีดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุง

สาธารณูปโภค ให้กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ไดม้าตรฐานกรมทางหลวง  การจดัเวรยามเพ่ือดูแลความ
ปลอดภยั ของผูอ้ยูอ่าศยัภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งการรักษาความลบัของลูกคา้และธุรกิจของลูกคา้ ไม่น าไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 

6.  กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม   
บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงปัญหาการป้องกนัและการลดผลกระทบจากมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูภ่ายใน             

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใต ้พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  ซ่ึง
ทางบริษทัฯได้ท าการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน ้ าท้ิงให้มีค่ามาตรฐาน ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
แหล่งก าเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานท่ีตอ้งมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
พิเศษและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และตอ้งมีการวดัค่าของบีโอดีและซีโอดี ท่ีไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ของ
หน่วยราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม  จากการระบายน ้ าท้ิงของ
โรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยงัคูคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติของค่าท่ีก าหนดตามกฎหมายและไม่
พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบขา้ง บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบ าบดัน ้ าเสีย โดยการสร้างระบบ
บ าบดัน ้ าเสียท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลางจะท างานตลอด 24 ชัว่โมง  สามารถรองรับ
ปริมาณน ้ าเสียได้สูงสุดวนัละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปัจจุบนัมีปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่การบ าบัดเพียงวนัละ 25,423 
ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกนัเพ่ือความมัน่ใจและประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัจากส่วนกลาง บริษทัฯ จึงไดมี้บ่อ
พกัน ้ าท้ิง (Polishing Pond) รองรับน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อนการระบายน ้ าท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั ถือเป็นมาตรการหน่ึงในการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
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ตำรำงแสดงปริมำณกำรใช้น ำ้และปริมำณน ำ้เสียทีเ่ข้ำสู่ระบบบ ำบัดน ำ้เสียส่วนกลำงนวนคร ปี 2560 

   
เดือน 

ปริมำณน ำ้ทีข่ำยได้ ปริมำณน ำ้เสียทีเ่ข้ำระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 

(ลบ.ม./เดือน) ส่วนกลำงนวนคร (ลบ.ม./เดือน) 

มกราคม 1,250,897  844,440 

กมุภาพนัธ์ 1,261,570  763,224 

มีนาคม 1,251,048  805,907 

เมษายน  1,298,890  691,260 

พฤษภาคม 1,317,281  771,063 

มิถุนายน 1,314,586  807,000 

กรกฎาคม 1,238,742  782,471 

สิงหาคม 1,288,187  923,738 

กนัยายน 1,308,252  857,100 

ตุลาคม 1,229,627  865,334 

พฤศจิกายน 1,308,679  779,940 

ธนัวาคม 1,275,128  718,673 

รวมทั้งปี 2560 15,342,887  9,610,150 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีการติดตั้ งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพ่ือส่ง

สญัญาณคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง  

 

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม  บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  

อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปล่อยน ้ าท้ิงออกสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ไดมี้การบ าบดัอยา่งถูกตอ้งกฎหมาย และยึดหลกัการอยูร่่วมกนั

อยา่งผาสุก และยัง่ยนื 

8.  กำรมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและผู ้

มีส่วนไดเ้สียเน่ืองจากบริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจในส่วนการพฒันาท่ีดินและใหบ้ริการสาธารณูปโภค ยงัไม่มีนวตักรรมใหม่ท่ีจะ

เผยแพร่ 

กำรด ำเนินงำนกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอก   มีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกนัในการร่วมคา้ 

และร่วมปฏิบติังานกนั มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป้ระกอบการ แจง้ข่าวสาร ส ารวจความพึงพอใจ ความตอ้งการ

และการคาดหวงัจากลูกคา้ เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขโอกาสต่อไป 
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โครงกำรและกจิกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
 
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ได้ด าเนินการมากว่า 45 ปี  โดยอยู่ร่วมกันกับชุมชนภายในเขต           
ส่งเสริมฯ และชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมฯ  บริษัทฯให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจท่ีสร้างผลตอบแทนและ            
เติบโตอยา่งเป็นธรรมร่วมกนั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีการส่ือสารไปยงัชุมชน 
ทางวิทยกุระจายเสียงชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบความตอ้งการของชุมชน  บริษทัฯ มีการเปิดเส้นทางสัญจร เขา้ออกระหวา่ง
ชุมชนรอบๆเขตส่งเสริมฯ เพ่ือให้เดินทางโดยสะดวก และมีความปลอดภยั  มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีอนามยัภายในเขตส่งเสริม 
เพ่ือสร้างความสะดวกในการใหบ้ริการกบัประชาชน  ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 

1. โครงกำร วนัแห่งควำมปลอดภัย (Safety Day) ประจ ำปี 2560 

วนัท่ี 19 มกราคม 2560 ณ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานปทุมธานี 

หลกักำรและเหตุผล 
  ดว้ยบริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) ไดต้ระหนกัอยู่เสมอวา่ สุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานทุกคนนั้นมีความส าคญัอยา่งยิ่ง การมีสุขภาพ และพลานามยัท่ีดีของพนกังานนั้น  ยอ่มส่งผลให้การท างานเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และสมบูรณ์อยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ไดม้องเห็นวา่ การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีดา้นความปลอดภยัฯ นั้นเป็นอีกหน่ึงส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ 
และพฒันางานดา้นความปลอดภยัให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย น ามาซ่ึงความเช่ือมัน่และมัน่ใจ ทั้งของลูกคา้และพนกังาน 
นอกจากน้ียงัช่วยลดการสูญเสียแบบสูญเปล่าได้อีกด้วย อาทิ ลดความสูญเสียทั้ งชีวิตและทรัพยสิ์น ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน                 
การรักษาพยาบาล ช่วยลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุภายในองคก์ร ฯลฯ  

การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในโอกาสต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีด้าน                   
ความปลอดภยัในการท างาน นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งดา้นความปลอดภยัอีกดว้ย 
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององคก์รท่ีมีต่อพนกังาน คณะกรรมการความปลอดภยัฯ จึงจดัให้มีงานวนัแห่ง
ความปลอดภยั(Safety Day) ประจ าปี 2559 ข้ึน ซ่ึงภายในงานวนัแห่งความปลอดภยั (Safety day) ไดจ้ดัให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในหัวขอ้ต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น การประกวดการแสดงสถานการณ์สมมติดา้นความปลอดภยัจากตวัแทนฝ่ายต่างๆ 
การบรรยายดา้นความปลอดภยัฯ การตอบค าถามดา้นความปลอดภยัเพ่ือชิงรางวลั และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่างๆ 
เป็นตน้  
    
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อรณรงค ์และกระตุน้จิตส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังาน 
2. เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนวชิาการ และประสบการณ์ดา้นความปลอดภยั น าไปสู่การปรับปรุงใหเ้กิด

ความปลอดภยัในการท างาน 
3. เพ่ือถ่ายทอด แลกเปล่ียนทศันคติดา้นความปลอดภยั 
4. เพ่ือถ่ายทอดความตั้งใจของผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 
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กลุ่มเป้ำหมำย   
พนกังาน บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครท่ีสนใจ 

 
รูปแบบของกำรจดังำน 

เป็นการจดังานในรูปแบบศูนยก์ลาง โดยมีการแสดงสถานการณ์สมมติดา้นความปลอดภยัจากตวัแทนฝ่ายต่างๆ 
การบรรยายดา้นความปลอดภยัฯ การตอบค าถามดา้นความปลอดภยัเพ่ือชิงเงินรางวลั และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบ
ต่างๆ 

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. พนกังานเห็นความส าคญัถึงความปลอดภยัในการท างาน และมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 
2. ไดแ้นวคิดจากการแลกเปล่ียนทางวิชาการ และประสบการณ์ดา้นความปลอดภยั เพื่อน าไปปรับปรุงให้เกิด

ความปลอดภยัในการท างาน 
3. มีการแลกเปล่ียนทศันคติดา้นความปลอดภยัเกิดข้ึนภายในงาน 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมวนัความปลอดภยั ประจ าปี 2560 
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2.   กจิกรรมสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของสิทธิความเท่าเทียมกนั การพฒันาชุมชนและสงัคมจึงไดจ้ดั
ใหมี้กิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

1. ท ำหมนัสุนัขและแมว โครงกำรเครือข่ำยคนรักน้องหมำในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพชัรกติยิำภำ 
วนัที ่17 มกรำคม 2561 
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2. ช่วยเหลือน ำ้ท่วม จงัหวดัสกลนคร 31 กรกฎำคม 2560 
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3. แจกของช่วยภัยกนัหนำว โรงเรียนแม่ลำน้อยดรุณสิกข์ วนัที ่25 พฤศจกิำยน 2560 
โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอแม่ลานอ้ย จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เร่ิม
ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2519 ตามนโยบายของกรมสามญัศึกษาท่ีจะขยายให้มีโรงเรียนมธัยมศึกษาข้ึนทุกอ าเภอโดย เร่ิมเปิดท าการ
สอนเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ 2519 มีนักเรียนสมคัรเขา้เรียน 29 คน โดยในระยะแรกไดอ้าศยัเรียนท่ีอาคารเรียนโรงเรียน
ชุมชนบา้นแม่ลาน้อย ( ปัจจุบนัคือโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ) และไดข้อครูมาช่วยปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายประยูร 
ลงักาพินธ์ วุฒิ กศ.บ. และนายน้อย แซ่เจีย วุฒิ พ.ม. โดยมีนายจินดา ต๊ะปินตา ศึกษาธิการอ าเภอแม่ลาน้อย รักษาการใน
ต าแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา 2519 ตุลาคม 2519 นายจินดา ต๊ะปินตา ยา้ยไปรับต าแหน่ง ศึกษาธิการอ าเภอแม่สะเรียง และ
นายเมืองดี นนทธรรม ผูช่้วยศึกษาธิการอ าเภอ มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่แทน 
 

 
 

   
     

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/258944167549112?ref=stream


บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 31 

 

    
 

4. บริจำคส่ิงของ จ.กำญจนบุรี 
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5. บริจำคส่ิงของ ต.เชียงรำกน้อย จ.ปทุมธำน ี
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6. บริจำคส่ิงของ จ.เชียงรำย 
 

    
 

    
 
7. บริจำคส่ิงของ จ.ตำก 
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8. บริจำคส่ิงของ วดัสองพีน้่อง จ.ปทุมธำน ี
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เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย ัง่ยืน โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประสานและมีการอบรม
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยโครงการมีการเตรียมขอ้มูลชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เก่ียวกบั ชุมชน/หมู่บา้น/โรงเรียน หรือวดั อีก
ทั้งลกัษณะของชุมชน เช่นอาชีพ กลุ่มคนในชุมชน สินคา้พ้ืนเมือง  และจดัเตรียมหัวขอ้ ลกัษณะกิจกรรมท่ีโรงงานจะท า
ร่วมกบัชุมชน เพ่ือใหเ้กิดเป็นรูปธรรม และยัง่ยนืต่อไป 

โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มคีวำมรับผดิชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกนัได้อย่ำงยัง่ยืน  
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจ้ดัให้กิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไดมี้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ ปี  2551 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีสถาน
ประกอบการน ามาตรฐานไปประยุกต์ใชม้ากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศและได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่าง
กวา้งขวางซ่ึงการด าเนินโครงการดงักล่าวมีความจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริมและผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาให้การอยู่
ร่วมกนัระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอยา่งย ัง่ยืนอีกทั้งเพ่ือให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศเพ่ือข้ึนทะเบียนพนักงานประจ าโรงงานท่ีด าเนินงานดา้น CSR 
เป็นบุคลากรเฉพาะดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมประจ าโรงงานในอนาคตอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  

2. เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้โรงงานอุตสาหกรรมน ามาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการ
แสดงความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial 
Works: CSR-DIW) ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสู่มาตรฐาน ISO 26000 : Social Responsibility  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บเกียรติบตัร CSR-DIW Award ตั้งแต่ ปี 2551-2558 ไดมี้
การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง  

4. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกนัของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บเกียรติบตัรตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2551-2558 ในรูปแบบเครือข่าย ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ความช านาญสามารถด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและ
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด  

5. เพ่ือส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการอุตสาหกรรมสีเขียวและพฒันา สู่ความเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System)  

 
ประโยชน์ ทีไ่ด้รับ  

-  เป็นเกียรติประวติัขององคก์ร เสริมภาพลกัษณ์องคก์ร  
-  ไดรั้บประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
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-  ไดรั้บประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราผลิตภณัฑ ์(Brand Positioning)  
-   สามารถน ามาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการต่อสังคมไปปฏิบติัเพ่ือให้การยอมรับและการอยูร่่วมกนัได ้

อยา่งย ัง่ยนื  
-   แนวทางการพฒันาเขา้สู่ เกณฑ ์มาตรฐานสากล ISO 26000  
-   แนวทางการพฒันา เขา้สู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ  

 
หัวใจของ  CSR-DIW   ประกอบด้วย 7 หลกักำร 7 หัวข้อหลกั 9 เกณฑ์ปฏบิัต ิ      

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร  ได้รับกำรคดัเลือก เข้ำร่วมโครงกำร  CSR-DIW Award 2559     
หลกัแนวคดิของ CSR     

1. การก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี  

2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  

3. การเคารพสิทธิและการปฎิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรม  

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  

5. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม  

6. การดูเเลรักษาส่ิงเเวดลอ้ม  

7. การเผยเเพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม  

8. การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและส่ิงเเวดลอ้ม  
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กจิกรรมสนบัสนุนด้ำนต่ำงๆ 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

นวนคร ร่วมกบั บริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั (สาขานครราชสีมา) ใหก้ารสนบัสนุนของขวญัวนัเดก็แก่
โรงเรียนในต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดยมีคุณอุดร ใยสุ่น ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการทัว่ไป บริษทั 
แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตวัแทนมอบของขวญั ซ่ึงมีนายกถ่ิน เติบสูงเนิน นายกองการบริหารส่วน
ต าบลนากลาง พร้อมเจา้หนา้ท่ี คณะครูและนกัเรียน เป็นตวัแทนรับมอบ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 13 มกราคม 2560 
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อ่างเก็บน ้าดิบ 60 ไร่ 

ร่วมกจิกรรม Earth Day 

พนักงานโครงการนวนคร นครราชสีมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัคุม้ครองโลก ท่ีจดัโดยบริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
จ ากดั สาขานครราชสีมา โดยปลูกตน้ไมแ้ละท าความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหนา้และรอบๆบริษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือปรับปรุงทศันียภาพและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของโครงการฯ เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
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เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา น าโดยคุณสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้  านวยการโครงการ ใหก้ารตอ้นรับ คณะ
เจ้าหน้าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ คุณรักศักด์ิ ธรรมแสง ผู ้บริหารทีม                            
คุณกฤชปสก จุลเกษม เศรษฐกรอาวุโส และคุณชมฉัตร อุดมวงศ์ไพบูลย ์เศรษฐกรอาวุโส เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผล                          
การด าเนินงานภายในโครงการ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 8 มิถุนายน  2560 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสุรสีห์  แห่งศรีสุวรรณ ผูอ้  านวยการโครงการนวนคร 
นครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงาน ให้การตอ้นรับคณะ              
ผูถื้อหุ้นเขา้เยี่ยมชมพร้อมรับฟังผลการด าเนินงานของ
โครงการ เม่ือวนัท่ีพธุท่ี 28 มิถุนายน 2560 
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อ่างเก็บน ้าดิบ 60 ไร่ 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา น าโดยคุณสุรสีห์  แห่งศรีสุวรรณ ผู ้อ  านวยการโครงการ นวนคร 
นครราชสีมาให้การตอ้นรับ ดร.ซานเจย ์กุมาร ผูแ้ทนฝ่ายพาณิชย ์จากสถานทูตอินเดีย นายอานิล ซิงห์ ผูช่้วยทูตเศรษฐกิจและการคา้ 
และนางสาวฑตัยา ยี่เกาะ ผูช่้วยฝ่ายการตลาด เขา้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการด าเนินงานภายในโครงการฯ เพ่ือความร่วมมือดา้น
การลงทุน และไดเ้ขา้เยี่ยมชมการด าเนินการผลิตภายในบริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากดั และบริษทั สยามฟูโกก ุจ ากดั (โคราช 3) 
เม่ือวนั พฤหสับดี ท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
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เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดใ้ห้การตอ้นรับคณะเจา้หนา้ท่ี ผูป้ระกอบกิจการโรงงานและ

เครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 50 ท่าน เขา้ศึกษาดูงานท่ีมีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและไดรั้บ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณพิชยั นิยมไทย ผูจ้ดัการแผนกโยธาและส่ิงแวดลอ้ม

ด าเนินการบรรยายภาพรวมของโครงการและพาคณะเขา้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีคุณอุดร ใยสุ่น ผูจ้ดัการทัว่ไป ให้การตอ้นรับและเป็นวทิยากร

ใหค้วามรู้ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 ธนัวาคม 2560 
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11. การควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ ง 4 ท่าน 
(กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เขา้ประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการซัก      
ถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัใน 
ดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษทัได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจ         
มีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทั
มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ จากบริษัท                       
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบัญชี ของบริษัทฯ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560 มิไดพ้บขอ้พร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในแต่อยา่งใด 

 
ส่วนที ่1 องค์กรและสภำพแวดล้อม 

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

 
ส่วนที ่2 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ ก าหนดให้แต่ละสายงาน เป็นผูป้ระเมินปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยหากพบความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการติดตามและบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติังาน เพ่ือแจง้ให้กบัพนักงานทราบ และ
น าไปปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถทราบถึงความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที 

 
ส่วนที ่3 กำรควบคุมกำรปฏบิัตงิำนของฝ่ำยบริหำร 

บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ขั้นตอน และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารตามล าดบัขั้นของกรรมการ และ
ผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบออกจากกนั หน้าท่ีการบนัทึกบัญชีเป็นของฝ่ายบญัชีหน้าท่ี
จดัเก็บรายไดเ้ป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในการออกใบแจง้หน้ี และการจดัเก็บค่าบริการไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึง
การติดตามหน้ีท่ีคา้งช าระ การจดัเก็บโฉนดท่ีดินและการปรับปรุงระบบขอ้มูลท่ีดิน ตลอดจนการกระทบผลต่างของรายได้
จากการขายท่ีดิน และรายไดค้่าสาธารณูปโภคอย่างชดัเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีมาตรการ และขั้นตอนในการปฏิบัติ
เก่ียวกับการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจน และ
สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรัดกมุและชดัเจน 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 43 

 

ส่วนที ่4 ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 
ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการทราบ ก่อนการประชุมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั บริษทัฯ รายงานการประชุมมีการ
บันทึกความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา บริษทัฯ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี             
และบัญชีต่างๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และไดล้งทุนพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัระบบบญัชี เพื่อให้ฝ่ายบญัชีสามารถสรุปขอ้มูล
และรายงานต่อผูบ้ริหารไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 
ส่วนที ่5 ระบบกำรตดิตำม 

บริษทัฯ ก าหนดให้ผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน และแจง้ถึง
สาเหตุท่ีท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรืองบประมาณท่ีก าหนดไว ้ให้ทราบอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบ การปฏิบติังานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน 

ทั้ งน้ี  ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผู ้สอบบัญชีโดย นางสาววิไลวรรณ                                
ผลประเสริฐ แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คร้ังท่ี 7/2550  ได้แต่งตั้ งนางสุรีรัตน์             
สร้อยสุนทร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษัทตั้ งแต่ วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบในธุรกิจท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นระยะเวลากวา่ 10  ปี เคยไดรั้บการ
อบรมหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย    
ความรู้มาตรฐานส าหรับ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จากสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และการบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคม
เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (CSR for Corporate Sustainability) นอกจากน้ียงัมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของ
บริษทัฯ เป็นอยา่งดีจึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั
จะตอ้งผ่านการอนุมติั (หรือไดรั้บความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้า
ตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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12.  รายการระหว่างกนั  
 

12.1 รำยกำรระหว่ำงกนั  
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนในปี 2559 และ ปี 2560 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

 
ลกัษณะรำยกำร คู่สัญญำ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมสมเหตุสมผล 

ปี 2560 ปี 2559  

รายไดจ้ากการให้บริการ บมจ.เอน็อีพี 
อสงัหาริมทรัพย ์และ
อุตสาหกรรม* 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หุ้นในบริษทัร้อยละ 10.79  
และมีกรรมการร่วมกนั                                    

0.63 0.71 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
บริษทัถือหุ้น  ร้อยละ 29.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

36.24 22.07 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดจ้ากการให้ใช้
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

32.20 14.95 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน   3.69 3.60 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ.รักษาความปลอดภยั 
นวนคร อินเตอร์เนชัน่
แนล การ์ดด้ิง  (เดิมช่ือ: 
บจ. นวนคร อินเตอร์เนชัน่
แนล การ์ด)  

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึง
บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 15.08 

และมีกรรมการร่วมกนั 

0.02 0.02 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดค้่าเช่า 

 

0.36 0.36 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภยั 

21.05 29.21 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ. ซูมิโช โกลบอล  
โลจิสติคส์  
(ประเทศไทย)  
(เดิมช่ือ บจ. นวนครดิส
ตริบิวชัน่ เซ็นเตอร์) 

มีกรรมการร่วมกนั ซ่ึงบริษทั
ฯถือหุ้นร้อยละ 1.71 

และมีกรรมการร่วมกนั 

0.74 0.66 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 0.60 0.44 ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือโครงการ
อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่าง
พฒันา 

บจ.นวนครบริการ 
(1982) 

มีกรรมการร่วมกนั - 0.98 ราคาประเมิน 

ซ้ืออุปกรณ์ บจ.ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกนั 0.18 - ราคาตลาด 
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ทั้งน้ี บริษทัมียอดบญัชีคงเหลือท่ีเกิดจากรายการคา้และรายการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีปรากฏในงบการเงิน
ประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

 

 

 

รำยกำร ลกัษณะรำยกำร คู่สัญญำ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลูกหน้ีการคา้ รายไดจ้ากการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค 

บมจ.เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม 

0.06 

บจ. ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) (เดิมช่ือ บจ.นว
นครดิสตริบิวชัน่ เซ็นเตอร์) 

0.05 
 
 

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 3.27 

บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

0.003 

รวม 3.38 

เงินทดรองจ่าย ค่าใชจ่้ายจดังานปีใหม่ บมจ.เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม 

0.12 

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 0.04 

บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

0.02 

รวม 0.18 

ค่าบริการท่ียงัไม่ได้
เรียกเก็บ 

รายไดค้่าเช่า บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

0.51 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 0.30 

รวม 0.81 

เจา้หน้ีการคา้ ค่าบริการรักษาความปลอดภยั บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

1.83 

รวม 1.83 

รายไดร้อตดับญัชี รายไดจ้ากการให้ใชโ้ครงสร้าง
พ้ืนฐานตามระยะเวลาของ
สญัญา 25 ปี 

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 215.43 

รวม 215.43 

เงินประกนัรับ เงินประกนัค่าสาธารณูปโภครับ
จากลูกคา้ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 0.030 

  บริษทั รักษาความปลอดภยั 
นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด
ด้ิง จ  ากดั 

0.030 
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12.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั   
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคล            
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2560 แลว้มีความเห็นว่าเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล มีการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และไม่ท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์แต่อยา่งใด นอกจากน้ี ในอนาคต หากบริษทัมีความ
จ าเป็นต้องเข้าท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการอยา่งรอบคอบ ในราคาและเง่ือนไขท่ียติุธรรม โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งไม่มี
ส่วนในการตดัสินใจเขา้ท ารายการและจะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

 
12.3 นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  

 

นโยบายในการจดัซ้ือท่ีดินนั้น  บริษทัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นการถาวร ดงันั้นการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวจะตอ้ง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้ งยงัไม่มีนโยบายให ้                     
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ แต่อยา่งใด  นอกจากน้ี จะตอ้งมีการก าหนดราคาซ้ือท่ีดินท่ียติุธรรมและ
มีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผูเ้ช่ียวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้
ความเห็นในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

 

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

1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูดู้แลการเขา้ท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยเป็น
ผูดู้แลและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง                    
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทราบทนัทีท่ีอาจเกิดรายการ 

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

3. จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและราคาท่ีเหมาะสม (ในกรณีจ าเป็น) 

  บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

0.007 

  บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิ
สติคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

0.002 

รวม 0.069 
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4. ผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้พิจารณา
เก่ียวกบั วิธีการด าเนินการให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนในการเสนอขออนุมติั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล และใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายการใหถู้กตอ้งและครบถว้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ของบริษทัพิจารณาต่อไป 

5. ในขั้นตอนการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเขา้ท ารายการ จะไม่เขา้ร่วมพิจารณา และ/หรือ อนุมติัการเขา้
ท ารายการดว้ย 

ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบท่ีบงัคบัใชก่้อนเขา้ท ารายการ 

7. เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีติดตามดูแลการเขา้ท ารายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และด าเนินการให้มีการสุ่มสอบทานการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัวา่
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัไว ้รวมทั้งตอ้งเปิดเผยผลการสุ่มสอบ
ทานดงักล่าวไวใ้นรายงานก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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ส่วนที ่3 
ฐำนะกัำรเงนิและผลกัำร  ำเนนิงำน 

 
13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.1 งบกัำรเงนิ  

ก)    สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผูส้อบบญัชีโดย นำงสำวบุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ  แห่ง
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอยำ่งไม่มีเง่ือนไข และ
เห็นวำ่  งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดงฐำนะ
กำรเงินของบริษทั นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ผูส้อบบัญชีโดย นำงสำววิภำวรรณ ปัทวนัวิเวก  แห่ง
บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 
และเห็นวำ่  งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดง
ฐำนะกำรเงินของบริษทั นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผูส้อบบญัชีโดย นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  แห่ง
บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 
และเห็นวำ่  งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดง
ฐำนะกำรเงินของบริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ทั้ ง น้ี  ท่ีประชุมผู ้ถื อ หุ้น ท่ี จัดประชุมเม่ือวัน ท่ี  27  เมษำยน  2560 ได้มีมติอนุมัติ ให้ แต่ งตั้ ง                         
นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 8420 หรือ นำงสำวมำริษำ ธรำ
ธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5752 หรือนำงสำววิภำวรรณ  ปัทวนัวิเวก ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4795 แห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจ ำปี 2560 โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียม ในกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 2,150,000 บำท รวมกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมจ ำนวน 6 บตัร และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ร้อยละ 7 ของค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 
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ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

รายการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบแส งฐำนะกัำรเงนิ             
สินทรัพย์ 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 200.37 5.00 4.80 0.12 446.83 10.37 
เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - 21.66 0.55 - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 48.16 1.20 45.95 1.18 41.48 0.96 
ค่ำบริกำรท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 16.72 0.42 17.05 0.44 14.31 0.33 
โครงกำรอสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งกำรพฒันำ 1,148.59 28.64 1,148.80 29.43 1,151.76 26.72 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5.46 0.14 5.54 0.14 7.43 0.17 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,419.29 35.39 1,243.80 31.86 1,661.80 38.55 
เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - - 136.31 3.16 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 587.03 14.64 465.15 11.92 275.77 6.40 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 3.40 0.08 3.40 0.09 3.40 0.08 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 117.85 2.94 192.11 4.92 194.63 4.52 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,842.41 45.94 1,948.20 49.91 2,005.22 46.52 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 10.15 0.25 6.89 0.18 6.26 0.15 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 26.69 0.67 40.04 1.03 22.46 0.52 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3.79 0.09 3.96 0.10 4.44 0.10 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,591.34 64.61 2,659.75 68.14 2,648.49 61.45 

รวมสินทรัพย ์ 4,010.63 100.00 3,903.55 100.00 4,310.30 100.00 
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รายการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 0.64 0.02 9.88 0.25 0.85 0.02 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - 59.36 1.52 563.39 13.07 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 18.81 0.47 32.00 0.82 23.42 0.54 
เจำ้หน้ีค่ำอำคำร และอุปกรณ์ 0.13 0.00 0.28 0.01 0.05 0.00 
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

40.09 1.00 40.09 1.03 39.97 0.93 

รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปี – กิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

9.20 0.23 9.20 0.24 - - 

รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปี 0.94 0.02 - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

12.00 0.30 - - 181.38 4.21 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

4.12 0.10 3.10 0.08 4.69 0.11 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย - - - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 82.80 2.06 39.44 1.01 111.74 2.59 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 168.73 4.21 193.36 4.95 925.50 21.47 

เงินประกนัผลงำน 4.90 0.12 4.84 0.12 6.87 0.16 
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชี 338.31 8.44 378.30 9.69 417.40 9.68 
รำยไดร้อตดับญัชี – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 206.23 5.14 215.43 5.52 - - 
รำยไดร้อตดับญัชี 13.75 0.34 - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 337.96 8.43 349.96 8.97 363.73 8.44 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 10.11 0.25 3.35 0.09 5.39 0.13 
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน 21.42 0.53 18.84 0.48 14.40 0.33 
เงินประกนัสำธำรณูปโภครับจำกลูกคำ้ 38.37 0.96 35.52 0.91 33.18 0.77 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.85 0.05 2.78 0.07 - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 972.90 24.26 1,009.02 25.85 840.97 19.51 
รวมหน้ีสิน 1,141.63 28.46 1,202.37 30.80 1,766.47 40.98 
ทุนจดทะเบียน 2,048.25 51.07 2,048.25 52.47 2,246.00 52.11 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้             
    - หุน้สำมญั  2,048.25 51.07 2,048.25 52.47 1,591.59 36.93 
รวมทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 2,048.25 51.07 2,048.25 52.47 1,591.59 36.93 
เงินรับจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั - - - - 456.66 10.59 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 283.56 7.07 283.56 7.26 283.56 6.58 
ก ำไรสะสม 537.19 13.39 369.36 9.46 212.02 4.92 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,869.00 71.54 2,701.17 69.20 2,543.83 59.02 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,010.63 100.00 3,903.55 100.00 4,310.3 100.00 
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รายการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบกั ำไรขำ ทุนเบ็ เสร็จ             
รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 35.00 5.04 155.11 20.62 554.19 50.58 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 547.29 78.84 493.32 65.59 454.46 41.48 
รำยไดค้่ำเช่ำ 21.34 3.07 17.64 2.35 16.09 1.47 
รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล 39.99 5.76 40.01 5.32 39.82 3.63 
รำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพื้นฐำน 32.51 4.68 14.95 1.99 - - 
รำยไดอ่ื้น 18.00 2.61 31.15 4.13 31.15 2.84 
รวมรำยได ้ 694.13 100.00 752.18 100.00 1,095.71 100.00 
ตน้ทุนขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 0.86 0.12 17.61 2.34 346.43 31.62 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 331.83 47.80 344.47 45.80 364.14 33.23 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 12.52 1.80 18.53 2.46 44.50 4.06 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 214.32 30.88 223.85 29.76 220.67 20.14 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - 7.41 0.98 203.10 18.54 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 2.62 0.38 13.02 1.73 51.35 4.69 

รวมค่ำใชจ่้ำย 562.15 80.99 624.89 83.08 1,230.19 112.28 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 121.88 17.56 32.48 4.32 (0.59) (0.05) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 253.87 36.57 159.77 21.24 (135.07) (12.33) 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้ (10.25) (1.48) 0.02 0.00 (8.80) (0.80) 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 243.62 35.10 159.79 21.24 (143.87) (13.13) 
ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำมหลกั             
คณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน 

- - (3.05) (0.41) 5.54 0.51 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

- - 0.61 0.08 - - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 243.62 35.10 157.35 20.91 (138.33) (12.62) 

งบกัระแสเงนิส              
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 332.83   375.73   337.76   
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 10.70   (100.90)   (145.57)   
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (147.96)   (716.85)   199.56   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 195.56   (442.02)   391.75   
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ค) อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัทีส่ะท้อนถงึฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกจิหลกัของบริษทั  

รายการ 
งบการเงินรวมของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

*อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)         
   อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)                8.41                 6.43               1.80  
   อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)                1.47                 0.37               0.53  
   อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)                1.84                 0.67               0.34  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ)              10.78               10.38               9.96  
   ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั)                   33                    35                  36  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ)          0.00064           0.01280         0.24091  
   ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั)          562,500             28,125             1,494  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี (เท่ำ)              13.34               12.67             11.48  
   ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั)                   27                    28                  31  
          Cash Cycle (วนั)          562,506             28,132             1,499  
อตัรำส่วนแส งควำมสำมำรถในกัำรหำกั ำไร (Profitability Ratio)         
   อตัรำก ำไรขั้นตน้ %              44.88               45.64             30.66  
   อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  %                6.87                 7.30            (2.88)  
   อตัรำก ำไรอ่ืน %              13.04               11.45               6.48  
   อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร %            802.49             773.26     (1,143.39)  
   อตัรำก ำไรสุทธิ  %              35.10               21.24          (13.13)  
   อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %                8.75                 6.09            (6.07)  
อตัรำส่วนแส งประสิทธิภำพในกัำร  ำเนินงำน (Efficiency Ratio)         
   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ %                6.16                 3.89            (3.24)  
   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร %              21.69               16.51               3.01  
   อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ (เท่ำ)                0.18                 0.18               0.25  
อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกัำรเงนิ (Financial Policy Ratio)         
   อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)                0.40                 0.45               0.69  
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (Cash Basis) (เท่ำ)            111.17               21.05               7.41  
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (Cash Basis) (เท่ำ)                0.38                 0.26               0.20  
   อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล %                47.43               0.00  
เปรียบเทยีบข้อมูลต่อหุ้น          
   ก ำไรสุทธิต่อหุน้  (บำท)                0.12                 0.08            (0.09)  
   มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้  (บำท)                1.40                 1.32               1.60  
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  

กั) ผลกัำร  ำเนินงำน  

ภำพรวมของกำรด ำเนินงำน 
บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรพฒันำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
และเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครนครรำชสีมำ โดยมีรำยไดห้ลกัมำจำก 2 ส่วน คือ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยท่ีดิน และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรภำยในโครงกำรของบริษทั  

ในปี 2560 บริษทัมีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินประมำณร้อยละ 5 ของรำยไดร้วม และรำยไดจ้ำก
กำรให้บริกำรและรำยไดค้่ำเช่ำ ประมำณร้อยละ 82 ของรำยไดร้วม ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและ
รำยไดค้่ำเช่ำ เป็นรำยได้ท่ีแน่นอน มัน่คงและเติบโตข้ึนมำโดยตลอดตำมปริมำณพ้ืนท่ีขำย จ ำนวน
ผูป้ระกอบกำร ลูกจ้ำง และผูอ้ยู่อำศัยในโครงกำร บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจกำร
ให้บริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึนโดยมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงและปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ กล่ำวคือ 

จำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำงๆ และมำตรกำรสนับสนุนกำรลงทุนของภำครัฐบำล เช่น กำรลด
ภำษีธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละค่ำธรรมเนียมกำรโอนท่ีดิน และมำตรกำรสนับสนุนกำรลงทุนของ
ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดยอ่ม รวมทั้งอตัรำดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำ เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิด
กำรลงทุนและกำรบริโภคมำกข้ึน และส่งผลให้ภำวะเศรษฐกิจขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง นกัลงทุนทั้งใน
และต่ำงประเทศเกิดควำมมัน่ใจต่อภำวะเศรษฐกิจในประเทศและขยำยกำรผลิตและกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ประกอบกบับริษทัได้ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมจน
ไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015ในดำ้นกำรพฒันำท่ีดินและ
กำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมจำกคณะกรรมกำรแห่งชำติ             
วำ่ดว้ยกำรรับรองระบบงำน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในระบบกำรบริหำรจดักำรของ
บริษัทให้กับลูกค้ำมำกยิ่งข้ึน ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถสร้ำงผลก ำไรจำก                 
กำรด ำเนินงำนตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ลอดมำ 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยรวมเป็นดงัน้ี  

บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เป็นผลก ำไรสุทธิ จ ำนวน
243.6 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงเป็นผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 159.8 ลำ้นบำท ผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 83.8 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52 เน่ืองจำกเหตุผลหลกัท่ีส ำคญัดงัน้ี 
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1. กั ำไรสุทธิ 
ในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ มีผลก ำไร(ขำดทุน) สุทธิเท่ำกบั (143.9), 159.8 และ 243.6 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซ่ึงปี 

2560 มีผลก ำไรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 จ ำนวน 83.8 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52 โดยปี 2560 บริษทัมีผลประกอบกำร
เป็นผลก ำไร เน่ืองจำกในปีน้ีบริษทัมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นรำยไดป้ระจ ำ (recurring income) และรับรู้ส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกกิจกำรร่วมคำ้- บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั 

รวมทั้งรับรู้รำยไดค้่ำตอบแทนกำรใชพ้ื้นท่ีส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวน 1.92 
ลำ้นบำทต่อเดือน และกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรตดัจ ำหน่ำยรำยไดค้่ำตอบแทนล่วงหนำ้ จำกกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ท ำสัญญำ
กำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกับกำรร่วมคำ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด โดยรับรู้เป็นรำยได้ตำมวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลำ 25 ปีตำมอำยสุญัญำ ท่ีสูงข้ึนจำกปีก่อน เน่ืองจำกรับรู้รำยไดเ้ตม็ปี  

แต่อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัคงด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร และกำรบริหำรพฒันำระบบกำรให้บริกำร
สำธำรณูปโภคใหมี้ประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมคล่องตวัในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ไดท้ัว่ถึงและดียิง่ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึง
ช่วยลดตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนและเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่บริษทัอีกทำงหน่ึง 

บริษทัฯ มีอตัรำก ำไรสุทธิ ส ำหรับปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 35.1 เปรียบเทียบกบัปี 2559 เท่ำกบัร้อยละ 21.2 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 13.9 

  

2. รำยไ ้จำกักัำรขำยโครงกัำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ รำยไ ้จำกักัำรให้บริกัำร รำยไ ้ค่ำเช่ำ และรำยไ ้อ่ืน 
บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยร์ำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดค้่ำเช่ำ ส ำหรับปี 

2560 เป็นจ ำนวนเงิน 603.6 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงบริษทัมีรำยไดด้งักล่ำวรวมจ ำนวนเงิน 666.1 ลำ้นบำท 
ลดลง (62.5) ลำ้นบำทหรือลดลงร้อยละ (9.4) 

2.1 รำยไ ้จำกักัำรขำยโครงกัำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์  
โดยเป็นกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยใ์นเขตอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี มีรำยละเอียดรำยได้
จำกกำรขำยท่ีดินในช่วงปี 2558 – 2560 ดงัน้ี 
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รำยไ ้จำกักัำรขำย
โครงกัำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพย์ 

2558 2559 2560 

ล้ำนบำท เพิม่ (ล ) % ล้ำนบำท 
เพิม่ (ล ) 

% 
ล้ำนบำท 

เพิม่ (ล ) 
% 

รวม 554.2 311.7 155.1 (72.0) 35.0 (77.0) 

ลูกคำ้รำยใหญ่ 1 508.3 - 128.4 - 35.0 - 

หมำยเหตุ : 1   ปี 2558 รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินให้แก่ บริษทั อำหำรเบทเทอร์จ ำกดั จ  ำนวนเงิน 274.7 ลำ้นบำท  บริษทั  
สยำมคูโบตำ้คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดัจ ำนวนเงิน  80.6 ลำ้นบำท  บริษทั แอคเครเทค อำดำมสั (ประเทศไทย) 
จ  ำกดั จ  ำนวนเงิน 62.2 ลำ้นบำท  ส ำนกังำนประกนัสงัคม จ ำนวนเงิน 49.5 ลำ้นบำท  และ บริษทั จี.บี. 
แพค็เกอร์ จ  ำกดั จ  ำนวนเงิน 41.3 ลำ้นบำท 
ปี 2559 รำยได้จำกกำรขำยท่ีดินให้แก่ บริษทั ไทยฮะจิบัง จ  ำกัด จ  ำนวนเงิน 128.4 ล้ำนบำท  บริษัท 
ซุปเปอร์โปรจ ำกดั จ  ำนวนเงิน 11.7  ลำ้นบำทและบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดั (มหำชน)
จ ำนวนเงิน 15.0 ลำ้นบำท 
ปี 2560 รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินให้แก่ คุณรวีวรรณ เซ่งฮวด จ ำนวนเงิน 35 ลำ้นบำท 

2.2 รำยไ ้ค่ำบริกัำร 
ส่วนรำยได้ค่ำบริกำรของบริษัทฯ เป็นรำยได้จำกค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 
นวนคร ปทุมธำนี และนครรำชสีมำ ไดแ้ก่ ค่ำน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย ค่ำบริกำรชุมชน 
และค่ำเก็บส่ิงปฏิกูล เป็นตน้ ซ่ึงมีรำยไดส้ ำหรับปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 547.3 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัปี 
2559 ซ่ึงมีรำยไดด้งักล่ำว จ ำนวนเงิน 493.3 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 54.0 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.9 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำก กำรปรับอัตรำค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคเพ่ิมข้ึน และลูกคำ้เดิมมีปริมำณกำรใช้บริกำร
สำธำรณูปโภคเพ่ิมมำกข้ึน รวมทั้งมีลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึน 

 

2.3 รำยไ ้ค่ำเช่ำ 
ส ำหรับรำยไดค้่ำเช่ำในปี 2560 บริษทัฯมีรำยไดค้่ำเช่ำ 21.3 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัปี 2559 มีรำยไดค้่ำเช่ำ 17.6 
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 3.7 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 เน่ืองจำกมีผูเ้ช่ำรำยใหม่เพ่ิมเติมในระหวำ่งปี 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกั ั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่ 9 

 

2.4 รำยไ ้เงนิอุ หนุนจำกัรัฐบำล 
ในปี 2560 บริษทับันทึกรับรู้รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำลจ ำนวน 40.0 ลำ้นบำท เปรียบเทียบจำกปี  2559 
จ ำนวน 40.0 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกนัอุทกภยัจำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
โดยบริษทับนัทึกเป็นเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชี และตดับญัชีเพื่อรับรู้เป็นรำยไดต้ำมวธีิเสน้ตรงตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์

2.5 รำยไ ้จำกักัำรให้ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และรำยไ ้อ่ืน 
ในปี 2560 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรให้ใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำน และรำยไดอ่ื้น  เป็นจ ำนวนเงิน 50.5 ลำ้นบำท
เปรียบเทียบกบั ปี 2559 ซ่ึงบริษทัมีรำยไดด้งักล่ำวรวม46.1 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึน 4.4ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ
9.6เน่ืองจำกในปี 2560 น้ีบริษทัฯ ไดรั้บรู้รำยไดค้่ำตอบแทนกำรใชพ้ื้นท่ีส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อ และ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวน 1.92 ลำ้นบำทต่อเดือน และกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรตดัจ ำหน่ำยรำยไดค้่ำตอบแทน
ล่วงหนำ้ จำกกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ท ำสัญญำกำรใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำนกบักำรร่วมคำ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร 
จ ำกดั โดยรับรู้เป็นรำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำ 25 ปีตำมอำยสุัญญำ รวมรำยไดจ้ำกกำรให้ใชพ้ื้นท่ี 
และกำรให้ใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในปี 2560 เต็มปีรวมจ ำนวน 32.20 ลำ้นบำท ในขณะท่ีปี 2559 บริษทัฯ มี
กำรรับรู้รำยไดค้่ำตอบแทนกำรจดทะเบียนภำระจ ำยอมในกำรใชพ้ื้นท่ี และสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ จ ำนวน 10.5 
ลำ้นบำท 

3. ต้นทุนโครงกัำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ ต้นทุนทำงตรงในกัำรให้บริกัำร และกั ำไรขั้นต้น  
ในปี 2558 - 2560  บริษทัฯ มีตน้ทุนรวม 710.6, 362.1 และ 332.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีก ำไรขั้นตน้ 314.1, 

304.0 และ 270.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

3.1 ต้นทุนกัำรขำยโครงกัำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์  
บริษทัฯ มีตน้ทุนกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์จ ำนวน 0.9 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้ 34.1 ลำ้นบำท 
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงมีตน้ทุนขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์จ ำนวน 17.6 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้ 
137.5 ล้ำนบำท ก ำไรขั้นต้นลดลง (103.4) ล้ำนบำท ซ่ึงสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์ลดลง  

3.2 ต้นทุนทำงตรงในกัำรให้บริกัำร 
บริษทัฯ มีตน้ทุนทำงตรงในกำรใหบ้ริกำร จ ำนวน 331.8 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้ 236.8 ลำ้นบำท เปรียบเทียบ
กบัปี 2559 มีตน้ทุนทำงตรงในกำรใหบ้ริกำร 344.5 ลำ้นบำท มีก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 70.4 ลำ้นบำท ซ่ึงมีสำเหตุ
หลกัมำจำก กำรปรับอตัรำค่ำสำธำรณูปโภคเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึนเช่นกนั  

หน่วย : ร้อยละของรำยไดจ้ำกกำรขำย กำรให้บริกำร และให้เช่ำ 

อตัรำกั ำไรขั้นต้น 2558 2559 2560 

- จำกกำรขำยท่ีดิน 33 89 98 

- จำกกำรใหบ้ริกำรและใหเ้ช่ำ 23 33 42 

รวม 28 46 45 
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เม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลขำ้งตน้  จะเห็นไดว้ำ่อตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยท่ีดินมีสดัส่วนท่ีสูง  แต่จะมีควำมผนัผวน
ในแต่ละปี ทั้งน้ีเน่ืองจำก บริษทับนัทึกตน้ทุนขำยตำมรำคำท่ีดินท่ีซ้ือมำ ซ่ึงท่ีดินแต่ละแปลงมีตน้ทุนไม่เท่ำกนั ดงันั้น
อตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยท่ีดินท่ีเพ่ิม/ลดลงจะข้ึนอยูก่บัตน้ทุนท่ีดินแปลงท่ีขำย   

ต้นทุนทำงตรงในกัำรให้บริกัำร 

 

ส ำหรับอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรให้บริกำรและให้เช่ำ ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกผลจำกกำรปรับอตัรำค่ำน ้ ำดิบ
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งลูกคำ้รำยใหม่ท่ีขอใชบ้ริกำรสำธำรณูปโภคมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึน 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกัำรขำยและบริหำร 
บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 12.5 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงบริษทัมีค่ำใชจ่้ำย

ดงักล่ำวรวม 18.5 ลำ้นบำท ลดลง (6.0) ลำ้นบำทหรือลดลงร้อยละ (32.4) ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดจ้ำก
กำรขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้ 

บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 214.3 ล้ำนบำทเปรียบเทียบกับปี 2559 ซ่ึงบริษทัมี
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรวม 231.3 ล้ำนบำท ลดลง17.0ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ (7.3) โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรท่ี                    
ฝ่ำยจดักำรไดด้ ำเนินนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรปรับลดค่ำใชจ่้ำยในภำพรวมทั้งหมดอยำ่งต่อเน่ือง 

5. ค่ำเส่ือมรำคำ 
ส ำหรับปี 2560 บริษทัฯมีค่ำเส่ือมรำคำกลุ่มอำคำรและอุปกรณ์รวมทั้งอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนจ ำนวนรวม 

201.1 ลำ้นบำทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนจ ำนวน 198.4 ลำ้นบำทค่ำเส่ือมรำคำเพ่ิมข้ึน 2.7 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.4 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกมีกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน ท ำใหก้ำรรับรู้ค่ำเส่ือมรำคำท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

6. ต้นทุนทำงกัำรเงนิ 
บริษทัฯมีตน้ทุนทำงกำรเงินในปี 2560 จ ำนวน 2.6 ลำ้นบำทซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จทั้ง

จ ำนวน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 จ ำนวน 13.0 ลำ้นบำทซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ ำนวน
เช่นกนั รวมตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง (10.4) ลำ้นบำท หรือร้อยละ (79.8) 

ตน้ทุนทำงกำรเงินมีจ ำนวนลดลง โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินจำก
เงินกูย้ืมธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียสูง เป็นกำรออกตัว๋แลกเงินท่ีมีตน้ทุนทำงกำรเงินถูกกว่ำ  กำรเจรจำปรับลด อตัรำ
ดอกเบ้ีย ค่ำธรรมเนียม รวมทั้ งจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2557 จนถึง
ปัจจุบนั 
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7. ส่วนแบ่งกั ำไร (ขำ ทุน) จำกัเงนิลงทุนในกัำรร่วมค้ำ 
บริษทัฯมีเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ – บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) โดยถือหุน้ในสดัส่วน 29.99% 

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวบนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนซ่ึงรวมถึง
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงค ำนวณจำกยอดผลประกอบกำรก ำไรขำดทุนสุทธิของกำรร่วมคำ้ และรับรู้ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ 29.99% จะถูกบนัทึกในงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียเป็นรำยกำรหน่ึงภำยใตห้วัขอ้ 
“ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้” 

ทั้งน้ีบริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์ในเดือนมิถุนำยน 2559 

และในปี 2560 ผลประกอบกำรของNNEG เป็นผลก ำไรสุทธิ 406.3 ล้ำนบำท ซ่ึงเกิดจำก ผลก ำไรจำก                        
กำรด ำเนินงำนในช่วงกำรด ำเนินงำนเชิงพำณิชย ์(COD เม่ือ 3 มิถุนำยน 2559) บริษทัฯ ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงิน
ลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ - NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน (Joint 
Arrangements) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ในปี 2560 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 121.9 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกผลก ำไรสุทธิของNNEG 
406.3 ลำ้นบำท x 29.99%)   

และในปี 2559 ผลประกอบกำรของ NNEG เป็นผลก ำไรสุทธิ 108.3 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกสำเหตุหลกั 2 ส่วน คือ 
ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในช่วงก่อน และหลงักำรด ำเนินงำนเชิงพำณิชย ์(COD เร่ิม 3 มิถุนำยน 2559) จ ำนวน 128.6 
ลำ้นบำท และผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน (20.3) ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลขำดทุนทำงบญัชีท่ี
เกิดจำกกำรบันทึกรำยกำรค่ำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 21 เร่ือง 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดแต่อยำ่ง
ใด รวมเป็นผลก ำไรสุทธิทั้งส้ิน ส ำหรับปี 2559 จ ำนวน 108.3 ลำ้นบำท ขำ้งตน้ และบริษทัฯไดรั้บรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำก
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ - NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน (Joint 
Arrangements) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ในปี 2559 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 32.5 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกผลก ำไรสุทธิของNNEG 
108.3 ลำ้นบำท x 29.99%) 

8. อตัรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ในปี 2558 -2560 บริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ำกบัร้อยละ (6.1), 6.1 และ 8.8 ตำมล ำดบั ในปี 2560 บริษทั

มีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ปรับตวัดีข้ึน เน่ืองมำจำกผลประกอบกำรก ำไรเพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้  
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ข) สภำพคล่อง  

1. กัระแสเงนิส  
บริษทัมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดในระหวำ่งปี 2558 – 2560 ท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

           หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกัำร 2558 2559 2560 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (147.9) 159.8 243.6 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 337.8 375.7 332.8 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (147.6) (100.9) 10.7 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 199.6 (716.9) (148.0) 

เงนิส และรำยกัำรเทยีบเท่ำเงนิส เพิม่ขึน้ (ล ลง) สุทธิ 391.8 (442.0) 195.5 

ด้ำนกระแสเงินสด ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 200.4 ล้ำนบำท 
เปรียบเทียบกบัปี 2559 จ ำนวน 4.8 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 195.5 ลำ้นบำท  

โดยในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 332.8 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือ
เทียบกบัปี 2559 ท่ีจ ำนวน 375.7 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 42.9 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ มีรำยรับสุทธิจำก
รำยไดข้ำยท่ีดิน รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร และรำยกำรรับค่ำตอบแทนจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำให้ใชพ้ื้นท่ี
ส ำหรับระบบโครงข่ำยเคเบ้ิลใยแกว้น ำแสงกบับริษทัแห่งหน่ึง และรำยกำรรับค่ำตอบแทนจำกกำรท ำ
สญัญำให้ใชพ้ื้นท่ี ส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร 
จ ำกัดด้วย หักด้วยกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำน ซ่ึงได้น ำกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนดงักล่ำวไปใชใ้นกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหำเงิน 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 10.7 ลำ้นบำท จำกกำรปิดบญัชีเงินฝำกท่ีติด
ภำระค ้ ำประกนั จ ำนวน 21.7 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยซ้ือกลุ่มทรัพยสิ์นอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย ์                   
เพื่อกำรลงทุนรวม 12.7 ลำ้นบำท 

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (148.0) ลำ้นบำท โดยเป็นกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม, 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน และเงินปันผล ปี 2560 เม่ือเดือนพฤษภำคม 2560 ดว้ย 

กล่ำวโดยสรุปจะเห็นไดว้ำ่ บริษทัฯไดบ้ริหำรจดักำรโดยกำรน ำกระแสเงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ มำจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยเงินปันผล กำร
ปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน โดยกำรออกตัว๋แลกเงิน(BE) ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
โดยไม่มีหลกัประกนั และมีตน้ทุนทำงกำรเงินดีกวำ่เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และสร้ำงวินยั
ทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัด ในกำรจ่ำยช ำระคืนตัว๋แลกเงิน (BE) เม่ือครบก ำหนด ท ำให้บริษทัฯสำมำรถ
ลดตน้ทุนทำงกำรเงิน ลดภำระหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย และไถ่ถอนหลกัประกนัไดต้ำมล ำดบั 
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2. อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
ณ 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำก 6.4 เท่ำ ในปี 2559 เป็น 8.4 เท่ำ
ในปีน้ีและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำก 0.4 เท่ำ ในปี 2559 เป็น 1.5 เท่ำในปีน้ี ซ่ึง
ท ำใหเ้ห็นสภำพคล่องของบริษทัท่ีแขง็แกร่งข้ึนเร่ือยๆ 

3. รำยจ่ำยลงทุน 
ปัจจุบนับริษทัมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจพฒันำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเป็นหลกั 

อน่ึง บริษทัมีนโยบำยลงทุนในแต่ละโครงกำรว่ำก่อนกำรตดัสินใจลงทุนไม่ว่ำในโครงกำรใหม่ใดๆ 
บริษทัจะศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรว่ำมีผลตอบแทนคุม้ค่ำต่อกำรลงทุนหรือไม่  ทั้ งทำงดำ้น
กำรเงิน  กำรตลำด  สังคม  และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใชป้ระกอบกำรตดัสินใจไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง
และแม่นย  ำมำกยิง่ข้ึน โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บสูงสุดเป็นท่ีตั้ง 

ค) ฐำนะกัำรเงนิ 
ส่วนประกัอบของสินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมทั้ งส้ิน 4,010.6 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 107.1                
ลำ้นบำท จำกสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 3,903.5 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำก 

- เงนิส และรำยกัำรเทยีบเท่ำเงนิส  

เพ่ิมข้ึน 195.6 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกัเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรปรับลดตน้ทุนโดย
ภำพรวม พร้อมทั้งบริษทัฯด ำเนินกำรช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นทั้งหมดแลว้ จึงท ำใหต้น้ทุนทำงกำรเงิน
ลดลง และบริษทัฯ มีรำยกำรรับค่ำตอบแทนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำให้ใชพ้ื้นท่ีส ำหรับระบบโครงข่ำย
เคเบ้ิลใยแก้วน ำแสงกับบริษัทแห่งหน่ึง โดยบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนล่วงหน้ำเป็นเงินก้อน 
จ ำนวน 15 ลำ้นบำท (ซ่ึงบนัทึกเป็นรำยไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้เป็นรำยได้
ตำมวธีิเสน้ตรงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ตลอดระยะเวลำ 16 ปีตำมอำยสุญัญำ) 

- สินทรัพย์หมุนเวยีน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพยร์ะหว่ำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 1,148.6 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็น
อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย ท่ีโครงกำร ปทุมธำนี และนครรำชสีมำ 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์-สุทธิ รวมทั้ งอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ลดลง
จ ำนวน (180.0) ลำ้นบำท เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำในระหว่ำงปี และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ให้
เหมำะสม และรำยกำรเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ เพ่ิมข้ึน 121.9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัฯรับรู้ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน (Joint Arrangements) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ใน ปี 
2560 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 121.9 ลำ้นบำท 
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 คุณภำพของสินทรัพย์ 
- ลูกัหนีก้ัำรค้ำ  

ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ 48.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 จ ำนวน 2.2 ลำ้นบำท 
และในส่วนของระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ี 33 วนั แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัคงมี
กำรติดตำมกำรช ำระเงินของลูกหน้ีอยำ่งใกลชิ้ด โดยบริษทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรตั้งส ำรองค่ำ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ีและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีใน
อนำคต 

- โครงกัำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 

ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 1,148.6 ล้ำนบำท
ประกอบดว้ย ท่ีดินท่ีพฒันำแลว้เสร็จพร้อมขำย ในส่วนของอตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ
ลดลงจำกปีก่อน จำก 0.01 เท่ำ เป็น 0.00 เท่ำ เน่ืองจำกในปีน้ีบริษทัมีรำยได้จำกกำรขำยท่ีดินต ่ำ    
กวำ่ปีก่อน 

- ที ่นิ อำคำร อุปกัรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกัำรลงทุน 

ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์กลุ่มท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพ่ือ                   
กำรลงทุน จ ำนวน 1,960.3 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน (180.0) ลำ้นบำทจำกปีก่อน เน่ืองจำกค่ำเส่ือม
รำคำ ในระหวำ่งปี 2560 

- เงนิลงทุนในกัจิกัำรร่วมค้ำ 

รำยกำรเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ 31 ธนัวำคม 2560 มียอด 587.0 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 121.9 ลำ้นบำท
จำกปีก่อน เน่ืองจำกบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกัด (NNEG) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
(Joint Arrangements) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ใน ปี 2560 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 121.9 ลำ้นบำท 

 

ง) แหล่งเงนิทุน 
บริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีมำจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งเงินกู ้จำกสถำบนักำรเงิน โดยสรุปดงัน้ี 

- อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกบั 0.40 เท่ำ ลดลง
จำกปีก่อน (0.05) เท่ำ 
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- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 2,869.0 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 167.8 ลำ้นบำท จำกส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 2,701.2 ลำ้นบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลกัดังน้ี ก ำไรสุทธิ
ประจ ำงวด 243.6 ล้ำนบำท  และกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2560 จ ำนวน 75.8 ล้ำนบำท เม่ือเดือน
พฤษภำคม 2560 

- หนีสิ้น 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้ งส้ิน 1,141.6 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน (60.8) ลำ้นบำท จำกหน้ีสินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 1,202.4 ลำ้นบำท รำยกำรหลกัเป็นผลมำจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมี
ภำระดอกเบ้ีย และจ่ำยช ำระหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนดว้ยกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน และมี
รำยกำรรับค่ำตอบแทนล่วงหน้ำจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำกำรใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำนแห่งหน่ึงดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 

- อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระ อกัเบีย้ 

ในปี 2558 -2560 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ียเท่ำกับร้อยละ 7.4, 21.1 และ 
111.2 ตำมล ำดับ ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ียปรับตัวดีข้ึน 
เน่ืองมำจำกผลประกอบกำรก ำไรเพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้  

 
 
 
 

หน่วย : เท่ำ 

หน่วย : ร้อยละ 
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จ) ปัจจยัทีอ่ำจมผีลต่อกัำร  ำเนินงำนหรือฐำนะกัำรเงนิในอนำคต 

ต้นทุนที ่นิโครงกัำรใหม่ทีอ่ำจเพิม่สูงขึน้ในอนำคต 

บริษทัก่อตั้งเม่ือปี 2514 เพ่ือด ำเนินธุรกิจเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมโดยมีพ้ืนท่ีโครงกำรเร่ิมตน้ประมำณ 
5,000 ไร่ และไดท้ยอยจดัซ้ือท่ีดินบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงกำรเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 6,485 
ไร่ และมีพ้ืนท่ีคงเหลือขำยประมำณ 168 ไร่ ซ่ึงจำกกำรท่ีบริษทัทยอยซ้ือท่ีดินเพ่ือน ำมำพฒันำดงักล่ำว 
ท ำให้บริษทัมีตน้ทุนท่ีดินเพ่ือขำยแต่ ละแห่งไม่เท่ำกนัโดยท่ีดินท่ีซ้ือมำก่อน (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือเร่ิม
โครงกำร) ส่วนใหญ่มกัจะมีตน้ทุนต ่ำกวำ่ท่ีดินท่ีซ้ือมำภำยหลงั และเม่ือบริษทัขำยท่ีดินท่ีซ้ือมำก่อนก็จะ
ได้รับก ำไรสูงกว่ำกำรขำยท่ีดิน ท่ีซ้ือมำภำยหลงั ดังนั้ น ในอนำคตเม่ือบริษทัขำยท่ีดินท่ีซ้ือมำตั้งแต่
เร่ิมตน้โครงกำรหมดก็จะท ำให้บริษทัมีก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินลดลง อนัเน่ืองมำจำกตน้ทุนท่ีซ้ือใหม่สูง
กว่ำตน้ทุนเดิมมำก  นอกจำกน้ี ในปี 2545 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินท่ีอ ำเภอสูงเนิน จงัหวดันครรำชสีมำ อีก
จ ำนวน 1,175 ไร่ และในระหวำ่งปี 2546 ถึง ณ 31 ธนัวำคม 2548 บริษทัไดซ้ื้อเพ่ิมข้ึนอีกประมำณ 728 
ไร่ รวมพ้ืนท่ีทั้ งส้ินประมำณ 1,903 ไร่ เพ่ือพัฒนำเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร 
(นครรำชสีมำ)  

อน่ึง ในกำรจดัซ้ือท่ีดินแปลงใหม่เพ่ือขยำยกำรลงทุนในแต่ละคร้ัง บริษทัจะมีกำรศึกษำควำมเป็นไดใ้น
กำรลงทุนก่อนจดัซ้ือท่ีดิน โดยปัจจยัหลกัท่ีบริษทัใชใ้นกำรพิจำรณำ คือ รำคำท่ีดินท่ีจดัซ้ือมำเป็นส ำคญั
โดยตอ้งมีรำคำจ ำหน่ำยท่ีสำมำรถแข่งขนัได ้รวมทั้งผลตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรลงทุนตอ้งอยูใ่นระดบัท่ี
เหมำะสม ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือวำ่ถึงแมใ้นอนำคตบริษทัอำจจะมีอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยท่ีดินลดลง 
แต่คงจะลดลงอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัไดแ้ละเพียงพอท่ีจะสร้ำงผลก ำไรและจ่ำยเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอต่อไป 

แผนผงัที ่นิของโครงกัำร 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำนี) เป็นโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย 
ซ่ึงไดก่้อตั้งมำเป็นระยะเวลำนำน ประกอบกบัมีกำรขยำยตวัของโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้งในอดีต
บริษทัไดข้ำยท่ีดินในเขตอุตสำหกรรมบำงส่วนให้แก่นักลงทุนทั่วไปท่ีไดน้ ำท่ีดินไปพฒันำเป็นเขต
พำณิชยกรรมและท่ีอยูอ่ำศยั ส่งผลต่อกำรจดัวำงผงัเมืองของโครงกำรในปัจจุบนัท่ีไม่มีระเบียบมำกนัก  
และอำจส่งผลให้เกิดขอ้จ ำกดัในกำรขำยท่ีดินในโครงกำรบำงแปลงให้แก่นักลงทุนได ้ อยำ่งไรก็ตำม  
ปัจจุบนับริษทัไดมี้กำรจดัวำงแผนผงัแม่บทของโครงกำรท่ีชดัเจน และในกำรขำยท่ีดินให้กบันักลงทุน
บริษทัจะพิจำรณำถึงกำรน ำท่ีดินไปใชป้ระโยชน์ให้ตรงกบัเขตท่ีตั้งท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นแผนผงัแม่บทของ
บริษทั 

พื้นทีโ่ครงกัำรอยู่ในระ บัทีต่ ำ่กัว่ำพื้นทีข้่ำงเคยีง 

สถำนท่ีตั้งของโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครเดิมเป็นท่ีลุ่มและมีพ้ืนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ำ บริษทั
จึงตอ้งก่อสร้ำงแนวเข่ือนบริเวณรอบโครงกำรและระบบระบำยน ้ ำภำยในโครงกำรเพ่ือรองรับและ
ป้องกนักำรเกิดน ้ ำท่วม    รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัมีกำรจดัซ้ือท่ีดินแห่งใหม่เพ่ือน ำมำพฒันำก็ตอ้งมีกำร
สร้ำงแนวเข่ือนใหม่และวำงระบบระบำยน ้ ำเพ่ิมเติม  ซ่ึงท ำให้บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำท่ีดินและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบ ำรุงรักษำแนวเข่ือนและระบบระบำยน ้ ำของโครงกำรสูงกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง
ขนัท่ีมีท่ีตั้งโครงกำรอยูใ่นท่ีสูงหรือท่ีดอนซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลใหต้น้ทุน
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ในกำรพฒันำโครงกำรของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน  แต่อยำ่งไรก็ตำม  ปัจจุบนับริษทัไดก่้อสร้ำงแนวเข่ือนและ
ระบบระบบบำยน ้ ำภำยในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงมีเพียงค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรบ ำรุงรักษำและ
ค่ำใชจ่้ำยเฉพำะส่วนท่ีตอ้งสร้ำงเพ่ิมเติมตำมบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีซ้ือเพ่ิมข้ึนเท่ำนั้น  โดยในช่วงท่ีผำ่นมำ ใน
แต่ละปีบริษทัจะมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบ ำรุงรักษำแนวเข่ือนและระบบระบำยน ้ ำประมำณ 1 -2 ลำ้นบำทคิด
เป็นประมำณร้อยละ 1 - 3 ของค่ำใชจ่้ำยรวม ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยโดยรวม
ของบริษทั  บริษทัจึงเช่ือวำ่ปัจจยัดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

ที ่นิเพ่ือขำยไม่ต ิที ่นิของโครงกัำร 

กำรจดัซ้ือรวบรวมท่ีดินของบริษทัในอดีตใชว้ธีิใหบุ้คคลทัว่ไปเป็นผูร้วบรวมท่ีดินแลว้ขำยต่อให้บริษทั 
เพ่ือป้องกนักำรซ้ือท่ีดินรำคำสูงเน่ืองจำก หำกผูข้ำยทรำบวำ่ผูซ้ื้อเป็นบริษทัก็มกัจะข้ึนรำคำเพรำะเขำ้ใจ
วำ่มีก ำลงัซ้ือมำกกว่ำบุคคลธรรมดำ นอกจำกน้ีท่ีผ่ำนมำบริษทัจดัซ้ือท่ีดินโดยทยอยรวบรวมเก็บท่ีดิน
มิไดซ้ื้อเป็นแปลงใหญ่ๆ ซ่ึงในกำรรวบรวมท่ีดินเม่ือปี 2530 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดิน จ ำนวน 1 แปลง ขนำด 
22-2-16 ไร่ มูลค่ำประมำณ 4.20 ล้ำนบำท ท่ีมีสภำพติดคลองไม่มีถนนให้รถเข้ำออกและห่ำงจำก
โครงกำรของบริษทัประมำณ 390 เมตร โดยในขณะนั้นบริษทัคำดวำ่จะสำมำรถรวบรวมท่ีดินบริเวณ
ดงักล่ำวให้เป็นผืนเดียวกนัและติดโครงกำรของบริษทัได ้แต่ต่อมำบริษทัไม่สำมำรถรวบรวมท่ีดินให้
เป็นผืนเดียวกนัไดจึ้งท ำให้ท่ีดินแปลงดงักล่ำวไม่ติดโครงกำรเดิม ซ่ึงในระยะต่อไปบริษทัจะพิจำรณำซ้ือ
ท่ีดินต่อจำกโครงกำรเดิมเพ่ือเช่ือมกับท่ีดินดังกล่ำวเพ่ือพฒันำขำยต่อไป ในขณะเดียวกันบริษัทจะ
พยำยำมขำยท่ีดินแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ผูส้นใจเพ่ือลดขอ้จ ำกดัในกำรพฒันำท่ีดิน 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

  

 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะกรรมการของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคัญผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ี ข้าพเจ้า                       
ขอรับรองวา่ 
1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้ 
2. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ งของบริษทัอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 

3. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561                                  
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทั 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสัยวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ก ากับไว ้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีข้าพเจ้า ได้รับรอง                             
ความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 
 

                      บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
                   กรรมกำรบริษัท 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1.  พลเอก อคัรเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ 
 

   
2.  พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี กรรมการ  
   
3. พลอากาศเอก ดร. นพพร  จนัทวานิช กรรมการ  
   
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการ  
   
5. คุณลีนา  เจริญศรี   กรรมการอิสระ  
   
6. พลเอก สมหมาย  วชิาวรณ์ กรรมการอิสระ  
   
7. นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการ  
   
8. พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระ  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

  

 

บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรบริษัท 

ช่ือ            ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
 

9. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์        กรรมการอิสระ  
 
10. นางสาววรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 

 
            กรรมการ 

 

 
11. นางพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ 

 
            กรรมการ 

 

 
 

 
 
 

ผู้บริหำรด้ำนบญัชีและกำรเงนิ 

ช่ือ ต ำแหน่ง           ลำยมือช่ือ 
 
        นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
ช่ือ     ต ำแหน่ง                   ลำยมือช่ือ 

 

นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 

 

        กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
 
 
 
 

 
(ประทบัตราบริษทั) 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ( ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2561 )       

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 พลเอก อคัรเดช  ศศิประภา 
 
-ประธานกรรมการ 
 

77 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ)  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

- หลกัสูตร Ranger Airborne 
 จาก ฟอร์ท เบนน่ิง รัฐจอเจีย 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- วทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

0.7762 % - ปี 2544 – ปัจจุบนั 

ปี 2544 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2553 – 31 ธ.ค. 2560 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 

 

 

 

2 พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 
 
-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 
-ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
 

76 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ Directors 
Certification Program (DCP) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 
2547 

- อบรมหลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP)  ปี 2548  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Corporate  

 
- 

 
- 15 ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั 

14 ก.ย. 2553 - ปัจจุบนั 
 

 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 

 
ปี 2552 - ปัจจุบนั 

 
 

ปี 2552 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ/ 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ/ 
รองประธานกรรมการ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม  
จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

 
 

 
Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ปี 2558 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

   
ปี 2545 - 2552 

 
กรรมการ 

 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช 
 
-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 
 

75 - ปริญญาเอก  
(ดุษฎีบณัฑิต) วิศวกรรมศาสตร์ 
Michigan State University                          
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
- ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors 
Certification Program)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

0.0976 % สามีนางสุวลยั จนัทวานิช 
บิดานางพีรยลกัษณ์ ตั้ง

สุณาวรรณ 
นายสุทธิพร จนัทวานิช 

และ 
นายภพพร  จนัทวานิช 

ก.ค.59 -  ปัจจุบนั 
 

ปี 2558 – เม.ย.59 
 

1 ม.ค. 61 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2553 – 31 ธ.ค. 60 
 

ปี 2552 – มิ.ย. 59 
 

ปี 2544 – ปี 2559 
 
 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 

 
ปี 2535 – ปี 2552   

กรรมการ/รองประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการบริหาร 
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

 
ท่ีปรึกษากรรมการ 

 
 

กรรมการบริหาร 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล 
การ์ดด้ิง จ ากดั 
 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล 
การ์ดด้ิง จ ากดั 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 
 
-กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
 
 
 
 

58 - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต
มหาวทิยาลยัมินิโซตา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
- ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors 
Certification Program) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัใน
รอบปีท่ีผา่นมา 

0.2099 % - ปี 2553 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2545 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2544 - ปัจจุบนั 
 

 
 
 

ปี 2544 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2534 – ปัจจุบนั 
 

 
ปี 2534 – ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

และประธานเจา้หนา้ท่ี 
บริหาร 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 
 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 
บริษทั เอซีเอช คอนสตรัคชัน่ คอสท ์คอนซัลแทนต ์
จ ากดั 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั  ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทย จ ากดั 
 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั คาซ่า จ ากดั 
 
 

5 นางลีนา เจริญศรี 
 
-กรรมการอิสระ   
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

72 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- MINI MBA การพฒันาผูบ้ริหาร
กระทรวงการคลงั รุ่นท่ี 1 

- นกับริหารระดบัสูง (นบส.) รุ่นท่ี 19  
ส านกังาน กพ. 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมือง
การปกครองในระบบประชาธิปไตย  
ส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 6  
สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

- - 16 ม.ค. 61 – ปัจจุบนั 
 
 
 

ปี 2551 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2551 – 30 พ.ย. 60 
 

ปี 2556  - ปี 2558 
 
 

 
 

กรรมการอิสระ 
และประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

- ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors 
Certification Program) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
- อบรมหลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) ปี 2553 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ปี 2545 - ปี 2551 
 

 

กรรมการและกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 

6 พลเอก สมหมาย  วชิาวรณ์ 
 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 

77 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ)            
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (Directors 
Certification Program) จากสมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

- - 15 ก.ย. ปี 2559 - ปัจจุบนั 
 

ปี 2553 - ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2555 – ปี 2559 
 
 
 

กรรมการสรรหา 
 

กรรมการและกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
ท่ีปรึกษากรรมการ 

 
กรรมการบริหาร 

 
 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

7 

 

 

 

 

 

นางสุวลยั จนัทวานิช 
 
-กรรมการ 
-กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

71 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

0.3869 % ภรรยา พลอากาศเอก            
ดร. นพพรจนัทวานิช, 
มารดา นางพีรยลกัษณ์              
ตั้งสุณาวรรณ, นายสุทธิ
พร และนายภพพร                   

จนัทวานิช 
 

15 ก.ย 2559-ปัจจุบนั 
 

ปี 2551 - ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2514 - ปี 2551 
 

กรรมการสรรหา 
 

กรรมการและกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
กรรมการ 

 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

8 พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน์ 
 
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 

73 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ทบ)            
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร DAP 53/2006, FND 29/2006, ACP 
14/2006, DCP 90/2007, MIR 1/2007, RCP 
20/2008 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

- - 10 พ.ค.59 –ปัจจุบนั 
 
 

24 ก.พ. 58 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 

 
ปี 2555 – 10 พ.ค.59 

 
ปี 2555 – 23 ก.พ.58 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ 

ประธานท่ีปรึกษา 
 

ท่ีปรึกษากรรมการ 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั สาล่ี คลัเลอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั พีน่าเฮาส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สาล่ี คลัเลอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

9 นางสาววรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 
 
-กรรมการ 

 

 

 

47 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ International Hotel 
& Tourism Industry Mgmt.School 
มหาวทิยาลยั ฮาวาย แปซิฟิก                           
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
- ปริญญาโท การตลาด 
สถาบนับณัฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

0.1708 %  หลานสาวนางสุวลยั             
จนัทวานิช 

ปี 2549 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2539 – ปี 2556 

กรรมการ 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนครการแพทย ์จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 
 
-กรรมการ 
-รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการตลาด 
 
 

45 
 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New Hampshire 
Collage  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

0.1100  % บุตรีนางสุวลยั จนัทวานิช 
และ พลอากาศเอก  
ดร.นพพร จนัทวานิช 
พี่นายสุทธิพรและ นาย
ภพพร จนัทวานิช 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 
 

ปี 2551 – ปี 2558 
 

 
ปี 2545 - ปัจจุบนั 

 
 
 

ปี 2544 – ปี 2551 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการและรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น

การตลาด 
 

กรรมการ  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์
 
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 

69 
 
 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ Director 
Certification Program (DCP) และ (Director 
Accreditation Program) (DAP) 13/2017 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  

• ไม่มีคดีความท่ีขดัต่อคุณสมบติัของ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมา 
• ไม่มีการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

- - 7 พ.ย. 2560 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2553 – 12 พ.ค. 2559 
 
13 พ.ค. 2559 – 6 พ.ย. 2560 

 
ปี 2555 – ปี 2560 

 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 

 
 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ 

 
ท่ีปรึกษากรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการอิสระ 

 
 
 
 
  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
บริษทั อิสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
 
 

12 นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
 
 
 

53 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 2 
สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4020 

- อนุญาโตตุลาการ สังกดัสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ (THAC) ตั้งแต่ มกราคม 
2561 

- - ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2557 - ปัจจุบนั 
 

ปี 2556 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2550 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2543 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2535 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2540 – ปี 2554 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นบญัชีและการเงิน 

กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
อาจารยพ์ิเศษ 

 
อาจารยพ์ิเศษ 

 
กรรมการ และ CFO 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ภาควชิาการสอบบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
ภาควชิาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กลุ่มบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

- อนุญาโตตุลาการ ส านกัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกังานศาลยติุธรรม (Thai Arbitration 
Institute: TAI) ตั้งแต่ มกราคม 2561 

-นกับญัชีวชิาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) 
ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 

การผา่นหลกัสูตรการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Diploma Award (Fellow 
Member) รุ่น 11/2003 ปี 2546 

-หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP 31/2003) รุ่น 31/2003 ปี 2546 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP 34/2005) ปี 2548 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 
23/2008) ปี 2551  

การเขา้ร่วมอบรมสัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในระหวา่งปี 2560 

- หลกัสูตร KPMG Audit Committee Forum 
“TFRS9 Financial Instruments: Overview 
and key Challenges” จดัโดย บจก.เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี: KPMG 

- หลกัสูตร “การเตรียมความพร้อมของบริษทั
จดทะเบียนกบั CG Code: ประโยชน์ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืและแผน

 
ปี 2530 – ปี 2539 

 
 

 

 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

 
 
 

 
บริษทั ส านกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 

 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ขบัเคล่ือนในช่วง 3 ปี จดัโดย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย/์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร PwC Forensics Seminar on 
Internal Investigation and Legal 
Housekeeping to Prevent and Tackle 
Employee Fraud จดัโดย บริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอส จ ากดั 

- EY Center for Board Matters “Critical 
Insight for Board and Audit Committees” จดั
โดย บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (EY 
Thailand) 

- Audit Committee Forum “The Audit 
Committee’s Role in Compliance and Ethical 
Culture Oversight” จดัโดย สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบั บริษทั 
บางจากปิโตรเลียม จ ากดั, ธนาคารกสิกรไทย, 
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

- การสัมมนา EY Center for Board Matters 
หัวขอ้ “ธุรกิจในยคุแห่งความผนัแปรผดิปกติ” 
จดัโดย บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (EY 
Thailand) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผูท่ี้จะปฏิบติั
หนา้ท่ีอนุญาโตตุลาการ หลกัสูตร   “กระบวน
พิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ” จดัโดย ส านกั
อนุญาโตตุลาการ ส านกังานศาลยติุธรรม 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

13 นายสุทธิพร  จนัทวานิช 
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารดา้นสาธารณูปโภค  
-รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ Washington 
University 

- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
Maryville University 

- ปริญญาโท Finance  
Webster University 

- ปริญญาโท  MBA Webster University
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.1130 % บุตรนางสุวลยั จนัทวานิช 
และ 

พลอากาศเอก ดร.นพพร 
จนัทวานิช, 

นอ้ง นางพีรยลกัษณ์            
ตั้งสุณาวรรณ, 

พี่นายภพพร จนัทวานิช 

ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 

 
ปี 2552 - ส.ค. 2559 

 
ปี2553 - 31.พ.ค.56 

 
 

ปี 2546 - ปี 2552 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณูปโภค และ
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ า

เพื่ออุตสาหกรรม 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

 

14 นายณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 
 
 

48 - ปริญญาตรี วศิวกรรม สาขา เคร่ืองกล RMIT 
University   

- ปริญญาตรี วศิวกรรม สาขา อุตสาหกรรม
โรงงาน Monash University 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- อบรมหลกัสูตรความเป็นไปได ้โครงการ
อสังหาริมทรัพย/์กระแสเงินสด 

- - ปี 2548 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2543 - ปี 2547 

ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 

15 วา่ท่ี ร.ต. ประวิทย ์ ครุฑธายนืยง 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 
 

43 - ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- - ปี2546 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

 - อบรมหลกัสูตร การบริหารจดัการการกูคื้น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- อบรมหลกัสูตร Strengthening Your 
Business By BI (Business Intelligence)  

- อบรมหลกัสูตร การบริหารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ 
- อบรมหลกัสูตร การบริหารความเส่ียงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- อบรมหลกัสูตร การบริหารจดัการความ
มัน่คงปลอดภยัส าหรับสารสนเทศ ISO/IEC 
27001 
 
- อบรมหลกัสูตร พื้นฐานการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นบญัชี 

- อบรมหลกัสูตร หัวหนา้งานกบัการบริหาร
คน (HR for non HR) 

- อบรมหลกัสูตรเชิงปฏิบติัการแนวคิดและ
เคร่ืองมือในการจดัการขอ้มูลเชิงกลยทุธ์ 

-  อบรมหลกัสูตรเชิงปฏิบติัการ Training 
course in Data  Analytics with Pentaho BI, R, 
Weka Hadoop: From Business Intelligence to 
Data Science 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

16 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  สัมมานุช 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร 
 
 
 

52 - ปริญญาตรี  
นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- อบรมหลกัสูตร HR for non HR 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

- - ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2546 – ส.ค. 2559 
 

ปี 2539 - ปี 2545 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 
 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

17 นายปิยบุตร  ชูวงั 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 
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- ปริญญาตรี  
นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- - ปี 2546 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2532 - ปี 2545 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 
 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

18 นางสาวอโนชา ศศิประภา  
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 

44 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา Asia Pacific 
Region University of London (SOAS) 

- อบรมหลกัสูตร “Company Secretary 
Program” (CPS) รุ่นท่ี 42/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสูตร “Financial Statement for 
Directors” (FSD) รุ่นท่ี 13/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- บุตรี  
พลเอก อคัรเดช  ศศิ

ประภา 

ปี 2547 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2547 

ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

19 นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ 
  
-ผูอ้  านวยการโครงการ 
นวนคร (นครราชสีมา) 
 
 

56 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย (CUFCE)  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ประจ าคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครราชสีมา 

-ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ต าบลท่าขา้วเปลือก อ.แม่จนั 
จ.เชียงราย 

-ท่ีปรึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง 
อ.สูงเนิน  
จ.นครราชสีมา 

-อบรมหลกัสูตรขอ้ก าหนด ISO14001 : 2015 
 
- อบรมหลกัสูตร 
การตรวจติดตามภายใน ISO14001 : 2015 

-อบรมหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- อบรมหลกัสูตร ภูมิคุม้กนัของนกัจดัซ้ือไทย 
เพื่อความอยูร่อดท่ามกลางความเปล่ียนแปลง 

- อบรมหลกัสูตร คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

0.0466 % - ปี 2548 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการโครงการ  นวนคร 
(นครราชสีมา) 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

20 นายวีระชยั ชุติมากรณ์ 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

53 - ปริญญาตรี  
วทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

- อบรมทางวชิาการ เร่ืองการควบคุม ดูแล 
ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบตะกอนเร่ง รุ่นท่ี 2 

- อบรมหลกัสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย มินิเอ็มบีเอ รุ่นท่ี 1 

- อบรมหลกัสูตร การจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย 

- อบรมและสอบผา่นหลกัสูตรผูจ้ดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- อบรมหลกัสูตร การประเมิน Water Foot 
Print 

- อบรมหลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบ
ต่อสังคมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (CSR for 
Corporate Sustainability) 

- - ปี 2548 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2547 - ปี 2548 
 

 
ปี 2543 - ปี 2546 

ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 
 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุงและควบคุม
ระบบ 

 
หัวหนา้แผนกซ่อมบ ารุงและควบคุม

ระบบ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

21 นางสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

63 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- อบรมหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

0.0024 % - ปี 2550 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

 
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคม 
ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- อบรมหลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบ
ต่อสังคมเชิงกลยทุธ์  

- อบรมหลกัสูตร การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- อบรมหลกัสูตร การพฒันากิจกรรมเชิงกล
ยทุธ์เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

- อบรมหลกัสูตร การวเิคราะห์ความเส่ียงและ
ประเด็นส าคญัดา้นความย ัง่ยนื  

- อบรมหลกัสูตร การประเมินผลและการ
จดัการขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท ารายงานแห่ง            
ความย ัง่ยนื  

 

22 นายวรภพ จารุศร 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 

39 - ปริญญาตรี  
การจดัการ(เศรษฐศาสตร์) ธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ มหาวทิยาลยัวาลดอสตา้ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

-  อบรมหลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ระดบับริหาร 

-  อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

0.6590 % - ก.ย.2559 – ปัจจุบนั 
 

ก.ค. 2558 – ส.ค.2559 
 

พ.ย. 2557 – ส.ค.2559 
 

ปี 2554 – ปี 2558 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

ผูจ้ดัการแผนกขาย (ยโุรป) 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

-  อบรมหลกัสูตร จิตส านึกการจดัการระบบ
ISO9001:2008 & ISO14001:2004 

-  อบรมหลกัสูตร Professional QMR/EMR  
role & Responsibility 

-  อบรมหลกัสูตร กฎหมายแรงงานส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

23 นายภพพร   จนัทวานิช  
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา 
 
 
 
 
 

41 ปริญญาตรี Music Business Management 
Berklee  College of Music 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

0.5881 % บุตรนางสุวลยั                            
จนัทวานิช และ 
พลอากาศเอก               
ดร.นพพร  

จนัทวานิช, นอ้ง 
นางพีรยลกัษณ์                     
ตั้งสุณาวรรณ, 
นอ้งนายสุทธิพร             

จนัทวานิช 

ปี 2552 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

24 นางอรอนงค ์เนาวรัตน์กูลชยั 
 
-ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 
 

44 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
เลขทะเบียน 6310 

- อนุญาโตตุลาการ ส านกัอนุญาโตตุลาการ 
ส านกังานศาลยติุธรรม (Thai Arbitration 
Institute: TAI) ตั้งแต่ มกราคม 2561 
 

-นกับญัชีวชิาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) 

- - 1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2557 – ก.พ. 2558 
 

ปี 2545 – ก.ค. 2556 
 

 
ปี 2539 – ปี 2542  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินและเลขานุการบริษทั 

 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่จ  ากดั (มหาชน) 

 
บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

 
ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 

25 นางสาวธนวรรณ  รามางกูร 
 
-เลขานุการบริษทั 
 

34 - ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการการตลาด มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

- อบรมหลกัสูตร “Company Secretary 
Program” (CPS) รุ่นท่ี 43/2011   สมาคม 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-อบรมหลกัสูตร “Effective Minute Taking” 
(EMT) รุ่นท่ี 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- - ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 

 
ปี 2555 – ส.ค. 2560 

เลขานุการบริษทั / เลขานุการ
ประธานกรรมการ 

 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

 
     



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

เอกสำรแนบ 2 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษัท  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รำยช่ือ บมจ. นวนคร  
บมจ. เอ็นอีพ ีอสังหำริมทรัพย์ 

และอุตสำหกรรม 
(บริษัทใหญ่) 

บจ. ซูมิโช โกลบอล 
โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 

(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บจ. รักษำควำมปลอดภัย 
นวนคร อินเตอร์ 
เนช่ันแนล กำร์ดดิง้ 
(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกัด 

(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บริษทั      

1. พลเอกอคัรเดช  ศศิประภา A A   C 

2. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 

3. พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช 

4. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 

5. คุณลีนา เจริญศรี 

6. พลเอกสมหมาย  วชิาวรณ์ 

7. คุณสุวลยั จนัทวานิช 

8. พลเอกสมทตั อตัตะนนัทน์ 

9. คุณวรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 

10. คุณพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ 

11. คุณมลฤดี สุขพนัธรัชต ์

12. คุณสุทธิพร  จนัทวานิช 

13. คุณณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ 

14. วา่ท่ี ร.ต. ประวิทย ์ ครุฑธายนืยง 

15. คุณณรงคฤ์ทธ์ิ  สัมมานุช 

16. คุณปิยบุตร  ชูวงั 

17. คุณอโนชา ศศิประภา 

18. คุณสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ 

19. คุณวีระชยั ชุติมากรณ์ 

20. คุณสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 

21. คุณวรภพ จารุศร 

22. คุณภพพร  จนัทวานิช 

23. คุณอรอนงค ์เนาวรัตน์กูลชยั 
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หมายเหตุ :  A  =  ประธานกรรมการ  B  =  รองประธานกรรมการบริษัท   C  =   กรรมการ  
 D = กรรมการผู้ จัดการ  E = รองกรรมการผู้ จัดการ   F =   ผู้อ านวยการฝ่าย  
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เอกสำรแนบ 3 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน)     

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน ) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาใดๆของบริษทัฯ โดยมีนางลีนา เจริญศรี เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ พลเอกสมทตั อตัตะนนัทน์ และ นางสุดจิต ทิวารี เป็นกรรมการตรวจสอบ และมี นางสุรีรัตน์  
สร้อยสุนทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติ          
ท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยในรอบปีบญัชี 2560 ไดมี้การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง และในปี 2561 จนถึงวนัท่ีรายงาน อีกจ านวน 1 คร้ัง รวมทั้ งส้ิน 5 คร้ัง โดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมและมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบ
ภายใน ตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2560 โดยสอบถามและรับฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหาร
และผูส้อบบัญชี ในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล                   
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี วา่งบการเงินดงักล่าว มีความถูกตอ้งตาม         
ท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้นอกจากน้ีไดป้ระเมินการควบคุมภายใน 
ตามแนวทางท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีความเห็น
วา่บริษทัฯ มีระบบการดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบในภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ 
อตัราก าลงั และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งไดพิ้จารณาทบทวนกฎบตัรงานตรวจสอบ
ภายในให้เหมาะสม ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบแต่ละปี   

 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวา่จา้ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้การรับรองและยงัเป็นผูส้อบบัญชีของ          
บริษทัฯ ในปี 2559 ท่ีผา่นมา โดยมีระบบการรายงานทางบญัชีและการเงินอยา่งละเอียดถ่ีถว้น   

 การคดัเลือกและค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2560 บริษทัฯ ได้พิจารณาคดัเลือก บริษทั เคพีเอ็มจี         
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2560 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งการปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้มา
โดยตลอด พร้อมทั้ งให้ค  าปรึกษาแนะน าทางด้านบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับปริมาณงาน                              
เห็นควรเสนอแต่งตั้ง  
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1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420 หรือ 
(ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2560)  

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752  
(ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน  
(ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) 

3. นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4795  
(ผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2559) 

ในกรณีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดัท าหน้าท่ี ตรวจสอบ สอบทาน 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน พร้อมดว้ยค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 2,100,000.-
บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมจ านวน 6  บตัร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ร้อยละ 
7 ของค่าสอบบญัชีประจ าปี  

 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้มีรายการเก่ียวโยง ประเภทสนับสนุนธุรกิจท่ีมีรายการปกติ ไม่มีรายการท่ี      
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทัได้มีนโยบายต่อตน้ทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ซ่ึงกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบและ
ประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 
เพ่ือให้การตดัสินใจและการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นแนวทางให้กบั กรรมการและพนักงาน
ทั้งหมด จึงไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนใน
การด าเนินธุรกิจ 

โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้ง  
มีระบบควบคุมภายใน มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัอยา่ง
ถูกตอ้ง และระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้

 
 

     

                                                                (นางลีนา   เจริญศรี) 
                                                                                       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                            วนัท่ี  17  กมุภาพนัธ์  2560 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
  ลกัษณะ เน้ือที ่ วงเงนิกู้ มูลค่ำ รำคำ 

สินทรัพย์ถำวร ทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งำน-ตรว.)  ตำมบัญชี ประเมนิ 
    (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

- ท่ีดิน  

 

 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี 

 

 

เจา้ของ 

 

 

94-2-86.5 

 

 

- 

 

 

116.74 

 

 

- 

- ท่ีดิน(โครงการผลิตน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม) ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี เจา้ของ 38-0-23 - 91.99 - 

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

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 80-0-26.1 - 33.36 - 

- อาคารส านกังาน ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        ปทุมธานี เจา้ของ 4-1-10.3 - 8.78 - 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 3-3-01 - 26.43 - 

- ส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลอ งหลวง     จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 0.42 - 

- งานระบบ ถ.มิตรภาพ (กม.231)   จ.นครราชสีมา เจา้ของ - - 2.41 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 74.16 - 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 0.45 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงานระหวา่งก่อสร้าง ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 1,294.49 1,476.60 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 190.89 

 

203.55 

รวม 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

    1,842.42  

 

- ท่ีดิน ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 

- ศูนยก์ารคา้ และอาคารพกัอาศยั 

 โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ 8-0-58.8 - 47.57 289.57 

- ร้านคา้ริมสระ ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี เจา้ของ  - 1.94 - 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 17-2-19 - 16.24 35.10 

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

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ - - 51.23 61.28 

รวม 

อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 

- ท่ีดินพฒันาแลว้  

 

 

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

 

 

เจา้ของ 

 

 

167-1-98.8 

 

 

- 

 

117.85  

 

1,256.72 
 

124.78 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ 

 (โครงการ พรีเม่ียมโซน) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี เจา้ของ 52-3-80.9 - 193.42 258.68 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ ถ.มิตรภาพ กม. 230 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เจา้ของ 632-2-94.9 - 827.45   1,217.69 

- อาคารท่ีพกัอาศยั (โครงการเดอะ นวไพรเวซ่ี)  

รวม 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี เจา้ของ 10-3-3.30 - 2.93 208.73 

1,148.59 

 

รวมทั้งส้ิน   1,131-0-43.1 - 3,108.86 5,036.10 
 

หมายเหตุ  : - ราคาประเมินโดยวิธีตน้ทุนทดแทนโดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ  ากดั เม่ือ พฤศจิกายน 2560  และ ธันวาคม 2560 อน่ึง                 
ณ วนัประเมินราคาท่ีดิน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ  ากัด เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  
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อ่ืนๆ  
  

  - ไม่มี - 
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