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ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธรุกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ  

ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบไปดว้ย 4 ธุรกิจหลกั อนัไดแ้ก่ 
1. การพฒันาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
2. การลงทุนทางดา้นสาธารณูปโภค 
3. การลงทุนทางดา้นการบริการ 
4. การลงทุนทางดา้นพลงังาน 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำน ี

ด้ำนท่ีดิน ท่ีดินท่ีพฒันาเพ่ือการอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่พฒันาครบถว้นในการขายแลว้ 100% ในส่วนท่ีดินท่ีเปิดใหม่ 
ไดมี้ลูกคา้เขา้มาติดต่อซ้ือเพ่ือท าโรงงานเป็นระยะ ๆ แต่ในปีท่ีผ่านมาจะเป็นสดัส่วนของลูกคา้เดิมท่ีซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือขยาย
โรงงานเป็นสัดส่วนมากกว่าลูกคา้ใหม่ท่ีไม่เคยอยู่มาก่อน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าธุรกิจหลายด้านมีการเจริญเติบโตท่ีดี และ                           
ในขณะเดียวกันก็มีลูกคา้รายใหม่ท่ีสนใจในการซ้ือท่ีดินของบริษทั แสดงให้เห็นถึงลูกคา้ยงัคงสนใจพ้ืนท่ีของบริษทัใน               
การลงทุนอยา่งเสมอ  

ด้ำนสำธำรณูปโภค   บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร (NNEG) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่ง บมจ.นวนคร  บมจ.ราชบุรีโฮลด้ิง และ 
GPSC (ในเครือของ ปตท.)  ผลิตไฟฟ้าขนาด 125 เม็กกะวตัต ์บดัน้ีไดท้ าการก่อสร้างเสร็จส้ินสมบูรณ์และไดเ้ร่ิมด าเนินการ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัทาง กฟผ. และลูกคา้โรงงานภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 โดยมีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจและสามารถท าก าไรไดต้ั้งแต่เดือนแรกท่ีเปิดด าเนินการ อย่างไรก็ตาม                    
ยงัมีลูกคา้โรงงานต่าง ๆ ท่ีให้ความสนใจมากเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งในการรับกระแสไฟฟ้าและไอน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ซ่ึงท าให้มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนจะเต็มก าลงัการผลิต ดังนั้นทาง NNEG จึงมีนโยบายและเร่ิมด าเนินการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า                    
โรงท่ี 2 เพ่ิมข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีผ่านมา เพื่อรองรับความตอ้งการทั้งทางดา้นกระแสไฟฟ้าและไอน ้ าจากลูกคา้
ภายในเขตอุตสาหกรรม  นวนคร ปทุมธานี ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจ ะสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอีก 60 เมกะวตัตแ์ละผลิตไอน ้ าเพ่ิมข้ึน
อีก 10 ตนัต่อชัว่โมง ซ่ึงคาดวา่จะท าให้ NNEG มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงท่ี 2 ดงักล่าว ยงัท าให้ระบบการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน ้ ามีประสิทธิภาพและความเช่ือถือไดม้ากยิง่ข้ึน และคาดวา่ก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการไดใ้นปี 2563 

 ส าหรับทางดา้นสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น โรงผลิตน ้ าและโรงบ าบดัน ้ าเสีย ก็มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนตามความตอ้งการใน
การใชข้องลูกคา้ ในปี 2561 น้ี บริษทัมีการปรับปรุงในด้านเทคนิคและตน้ทุนการผลิต ซ่ึงคาดว่าจะท าให้ธุรกิจในส่วนน้ี
สามารถท าก าไรไดเ้พ่ิมข้ึนมากพอสมควรทีเดียว อีกทั้ง การปรับเพ่ิมอตัราค่าบริการาธารณูปโภคตั้งแต่ตน้ปี 2561 และได้
ด าเนินการแลว้ มีแผนงานดงักล่าวประกอบดว้ย 2 ส่วน  
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1. การปรับอตัราค่าส่วนกลางของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทัว่ไปและเขตปลอดอากร 
รำยกำร กำรด ำเนินกำร พื้นที่อุตสำหกรรมทั่วไป  

(บำท) 
กำรด ำเนินกำร พื้นที่ปลอดอำกร  

(บำท) 

ปี 2560 
แจง้ข่าวใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ 

800 
แจง้ข่าวใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ 

1,200 

ปี 2561 ปรับเพ่ิม 200 บาท 1,000 ปรับเพ่ิม 400 บาท 1,600 
 

2. การปรับอตัราค่าน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม (จากอตัราปัจจุบนั 20 บาท/ ลบ. ม.) 
เกณฑก์ำรใช้น้ ำ (ลกูบำศก์เมตรตอ่เดือน) บำทต่อลูกบำศก์เมตร 

นอ้ยกวา่ 500 20 
มากกวา่ 500 แต่ไม่เกิน 5,000 22 

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

หมายเหตุ  :  อตัราดงักล่าวเป็นอตัรากา้วหนา้ โดยให้มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2561 เป็นตน้ไปเฉพาะโครงการปทุมธานี        
 

   บริษทัฯ ไดป้รับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายน ้ า เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริหารแก่ลูกคา้ และได้
ด าเนินการเปล่ียนมาตรวดัน ้ าของผูใ้ชน้ ้ าเดิมใหมี้การอ่านค่าท่ีเท่ียงตรง โดยยงัมีการพฒันาระบบจดมาตรวดัน ้ าและ                  
วางบิลเพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้อีกดว้ย 

 ส าหรับการลงทุนสาธารณูปโภคทางดา้นส่ือสารโทรคมนาคมและเร่ิมด าเนินการไปเม่ือปลายปี 2560 ซ่ึงจะท า
ให้เป็นแหล่งท่ีจะสร้างรายได้ประจ าท่ีส าคัญให้แก่บริษัทอีกทางหน่ึง ซ่ึงโครงข่ายสายส่ือสารเคเบ้ิลใยแก้วน าแสง                      
(Cable Fiber Optic) ในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี นั้น บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการนวนคร Smart City 
ด้านการส่ือสารซ่ึงเป็นการพฒันาระบบส่ือสารความเร็วสูงให้ทันสมัยตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยน านวตักรรม                     
High Speed Fiber Optic มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการบริการเพ่ือเสริมสร้างความสะดวกสบายใหผู้ป้ระกอบการและ
สร้างโอกาสใหบ้ริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจในส่วนอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการและผูอ้ยูอ่าศยัในอนาคต ซ่ึงไดร่้วมมือ
โครงการจัดสร้างโครงข่ายความเร็วสูงใน นวนคร (Nava Nakorn High Speed Network) กับทางบริษทั เอแอลที เทเลคอม 
จ ากดั (มหาชน) ในสัญญา เลขท่ี ALT-Nava Nakorn – 027/2560 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกนัใน
การสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแกว้น าแสง (Cable Fiber Optic) เพ่ือใชบ้ริการโทรคมนาคมความเร็วสูงแก่บุคคล และ/หรือนิติ
บุคคลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นลูกค้าภายในเขตพ้ืนท่ีโครงการ นวนคร ปทุมธานี และจะเป็นการให้บริการโดยผู ้ประกอบการ                             
ดา้นโทรคมนาคม (Provider/Operator) ปัจจุบนัไดด้ าเนินการวางระบบในโซนของโรงงานเสร็จสมบูรณ์และเร่ิมเปิดใหบ้ริการ
แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ส าหรับการด าเนินงานท่ีผ่านมามีการจดัประชุมเพ่ือช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการ
และผูใ้ห้บริการส่ือภายในพ้ืนท่ีมาโดยตลอด เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง สรุปผลการด าเนินงาน                     
เดือนธนัวาคม 2561 มีผูใ้หบ้ริการส่ือสารในระบบแลว้หลายราย 

ส าหรับแผนการด าเนินงานขั้นต่อไปคือ การปลดสายส่ือสารเคเบิลใยแกว้น าแสง (Cable Fiber Optic) ลงดิน
ทั้ งหมดเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ผูอ้าศัยอยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี พร้อมทั้ งเป็นการจัด
ระเบียบภูมิทศัน์ใหส้วยงามอีกดว้ย 

ด้ำนบริกำร ด้านการบริการชุมชนไม่ว่าจะเป็นการท าความสะอาด การเก็บขยะ รวมถึงการคมนาคมภายใน บริษทัได้มี                  
การปรับปรุงโครงสร้างการใหบ้ริการ จนท าใหปั้จจุบนัสามารถแกไ้ขปัญหาขยะตกคา้งไดดี้ข้ึนอยา่งมาก รวมทั้งท าใหมี้รายได้
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ในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนตามจ านวนขยะท่ีเก็บไดม้ากข้ึน และท าให้ทศันียภาพและสุขอนามยัชุมชนของผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีนวนครดีข้ึน
อยา่งเห็นไดช้ดั บริษทัยงัคงมุ่งพฒันาในดา้นบริการอ่ืน ๆ ให้แก่ชุมชนและสาธารณะ เพ่ือให้มาตรฐานชุมชนและสาธารณะ
ภายใน  นวนครดีข้ึนเร่ือย ๆ ในปี 2561 บริษทัจดัท าโครงการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เขตชุมชนและพาณิชยกรรม ภายใน
โครงการเพ่ือพฒันาและปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ให้มีคุณภาพดีข้ึน เพ่ือให้ผูอ้าศยัในชุมชน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
และไม่มีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนรอบโครงการ  

ด้ำนพลังงำน บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นโครงการน าร่องเพ่ือการศึกษาและ
พฒันาสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายพลงังาน Smart Grid ภายในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการข้ึนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานหลกัของการต่อยอดสู่การพฒันาเขตส่งเสริมฯ สู่การก้าวข้ึนเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City)                      
ในอนาคต อีกทั้งยงัศึกษาดา้นผลตอบแทนของกิจการดา้นพลงังาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจการทางเลือกท่ีจะสานต่อในอนาคต และ
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน โดยมีการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีช่ือวา่ บริษทั นวนคร สมาร์ท เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั เม่ือ
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยการติดตั้งระบบ Solar Cell ในส่วนของพ้ืนท่ีโรงผลิตน ้ าจะ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 700 กิโลวตัต์ และพ้ืนท่ีโรงบ าบัดน ้ าเสีย 350 กิโลวตัต์ ปัจจุบันด าเนินการติดแผง Solar Cell แล้ว
ประมาณ 50% และคาดวา่จะแลว้เสร็จและสามารถใชง้านไดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 ปี2562 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

ด้ำนที่ดิน 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 

ด้ำนกำรคมนำคม ส าหรับเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 หรือมอร์เตอร์เวย์ บางประอิน- นครราชสีมา                              
มีจุดเร่ิมตน้โครงการเช่ือมต่อกบัถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัออก และถนนพหลโยธิน บริเวณทาง
แยกต่างระดบับางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มอเตอร์เวยส์ายน้ีจะตดัเป็นถนนเส้นใหม่ขนานกบัถนนพลหโยธิน และ                     
ถนนมิตรภาพ มีช่วงยกระดบัเหนือถนนมิตรภาพตอนท่ีอ่างเก็บน ้ าล าตะคอง ไปส้ินสุดท่ีทางเล่ียงเมืองนครราชสีมา (บายพาส) 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงห่างจากเขตประกอบการอุตสาหกรรม นครราชสีมา เพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น  

หากใชม้อเตอร์เวยส์ายน้ี จะใชเ้วลาเดินทางเพียง 127 นาที ท่ีระยะทาง 196 กิโลเมตร เช่ือมโยงกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง 
เขา้กบัศูนยก์ลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือจงัหวดันครราชสีมา และเมืองอ่ืน ๆ ในภาคอีสานให้ใกลชิ้ดกันมากข้ึน 
รองรับการเช่ือมโยงไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น เช่น กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และจีนตอนใต ้

ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง หรือมอเตอร์เวยส์ายบางปะอิน – นครราชสีมา มีก าหนดการก่อสร้างแลว้เสร็จ ภายในปี 2562 
และจะพร้อมเปิดใหใ้ชบ้ริการภายในปี 2563 ถือเป็นโครงการท่ีอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งมากในการเดินทาง ประหยดัเวลา 
เช่ือมจงัหวดันครราชสีมาและภาคอีสาน ให้ใกล้เมืองหลวงมากยิ่งข้ึน ช่วยเสริมศกัยภาพดา้นคมนาคมขนส่งทางถนนและ
ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง แกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดับนถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภาพ นอกเหนือจากการเช่ือมโยง                 
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ทางพิเศษหมายเลข 6 กบัเมืองหลวงแลว้ มอเตอร์แวยส์ายน้ียงัเช่ือมให้เดินทางออกสู่ภาคตะวนัออกไปชลบุรีหรือพทัยา และ
อีกฝ่ังไปยงัจงัหวดักาญจนบุร ถือเป็นการเช่ือมโยงทั้ง 4 ภาคเขา้ดว้ยกนั ท าใหก้ารเดินทางสะดวกมากยิง่ข้ึน  

ด้ำนสำธำรณูปโภค  ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดของพ้ืนท่ีบริเวณจังหวดันครราชสีมาก็คือแหล่งน ้ า เขตอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา เราไดจ้ดัเตรียมบ่อเก็บน ้ าขนาดใหญ่ไวถึ้ง 4 แห่ง ซ่ึงน่าจะมีความจุรวมมากวา่ 1,700,000 ลบ.ม. ซ่ึงปกติก็จะเกิน
กว่าความต้องการใช้ในการผลิตในระหว่างรอบปี แต่จากเหตุภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 นั้ น ท าให้บริษัทตระหนักถึง                      
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต บริษทัจึงมีแผนท่ีจะขยายและก่อสร้างแหล่งเก็บน ้ าเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการรณรงคใ์หโ้รงงาน
ต่าง ๆ มีนโยบายในการใช้น ้ าอย่างประหยดั รวมถึงการใช้น ้ าหมุนเวียน (Recycle) ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการขาดน ้ า
ไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัยงัได ้เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพระบบผลิตน ้ า แกไ้ขปัญหาแหล่งน ้ าดิบให้สามารถมีใชไ้ด้
ตลอด โดยการปรับปรุงระบบสูบน ้ าใหส้ามารถใชไ้ดเ้ร็วข้ึน และ ปรับปรุง/แกไ้ขคุณภาพน ้ าดิบจากการกกัเก็บไวน้านข้ึน  

พัฒนำกำรที่ส ำคัญที่ผ่ำนมำ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

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) เพ่ือเขา้ร่วมลงทุนใน 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) กับ บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ ากัด
(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 – 2560 บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 457,438,150 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 1,525,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 464,938,150 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
1,550,000,000 บาท แล่งออกเป็น 155,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วมกำรร่วมค้ำ และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม โดยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากปอและพลาสติก และปัจจุบนัถือหุ้นอยูใ่นบริษทัจ านวน 220,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
10.79 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทั นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั)
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 2,500,000.- บาท โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน คิดเป็นจ านวนเงิน 9,999,700.- บาท มีเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หรือสนับสนุนด้านการให้บริการแก่ผูพ้ ักอาศัยและ ผู ้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษัท โดยมี
รายละเอียดการด าเนินธุรกิจดงัน้ี  

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดด้ิง จ ากัด (เดิม บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จ ากัด) 
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 

บริษัท ซูมิโช โกลบอลโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (เดิม บรษิัท นวนคร ดิสตรบิิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด) 
ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อด 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 1,550,000,000 บาท  โดยบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
465 ลา้นบาท 

บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (NSE) เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าพลงังานทุกประเภท ประกอบ
กิจการซ้ือ ขาย ผลิตเช้ือเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้า รวมถึงให้บริการจัดการด้านพลงังานส าหรับระบบพลงังานทดแทน                      
ทุกประเภท โดยจดทะเบียนบริษัทเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 2,500,000 บาท                    
โดยบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 9,999,700 บาท  
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้ำงรำยได ้
 

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท นวนคร จ ากัด  (มหาชน ) ส าหรับปี  2559  – 2561 สามารถแยกตามลักษณะ                 
การด าเนินงานไดด้งัน้ี 

      หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : รายไดห้ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์เฉล่ียประมาณร้อยละ 

20.61 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการให้บริการเฉล่ียประมาณร้อยละ 65.30 ของรายไดร้วม รายไดค้่าเช่าเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 3.12 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้นเฉล่ียอยูป่ระมาณร้อยละ10.96 ของรายไดร้วม 

  * รายไดค้่าเช่า คือรายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินและสถานท่ี 
  ** รายไดอ่ื้น = รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล รายไดจ้ากการใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐาน ดอกเบ้ียรับ และ

อ่ืนๆ   
   
   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 

   ปี 2561 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายการหลกั คือรายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 39.94 ลา้นบาท และรายได ้               
จากการใหใ้ชโ้ครงสร้างพ้ืนฐาน 36.72 ลา้นบาท 

 

รำยละเอียด 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รำยได ้ % รำยได ้ % รำยได้ % 

รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

199.75 20.61 35.00 5.04 155.11 20.62 

    - รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการนวนคร
ปทุมธานี 

129.75 13.39 35.00 
 

5.04 155.11 20.62 

    - รายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการ    
นวนคร (นครราชสีมา) 

70.00 7.22 - - - - 

       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 632.81 65.30 547.29 78.84 493.32 65.59 
รายไดจ้ากค่าเช่า* 30.24 3.12 21.34 3.07 17.64 2.35 
รายไดอ่ื้น ** 106.22 10.96 90.51 13.04 86.11 11.44 

รำยได้รวม 969.02 100.00 694.14 100.00 752.18 100.00 
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ข้อมูลเพิม่เติม  

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

แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ร่งปรับปรุงทีมงานขายของบริษทัให้มีประสิทธิภาพในการท าการตลาดมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้ งบริษทัได้ก าหนดให้ฝ่ายการตลาดจดัท าประมาณการรายไดแ้ละเป้าหมายในการขายท่ีดินในแต่ละปี ซ่ึงในกรณีท่ี
สามารถท าไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้ริษทัจะจ่ายคอมมิชชัน่ในอตัราพิเศษเพ่ือเป็นการจูงใจในการท างานของฝ่ายขายให้
มากข้ึน และบริษัทยงัคงด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิม                         
ความคล่องตวัในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดท้ัว่ถึงและดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
  

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร   
 

การพัฒนาที่ดินเขตสง่เสริมอุตสาหกรรมเพือ่ขาย 
บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เร่ิมด าเนินธุรกิจด้านพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ                      

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เม่ือปี 2514 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพฒันาจดัสรรท่ีดินในโครงการให้มี
ลกัษณะเป็นเมืองบริวารของกรุงเทพฯ ให้เป็นสัดส่วนตามผงัเมืองท่ีถูกตอ้ง เพ่ือเป็นการรองรับตามนโยบายของ
ทางราชการและเพื่อเป็นชุมชนท่ีสมบูรณ์แบบในตวัเองอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีโครงการของบริษทัเป็นโครงการเอกชน
ท่ีไม่ได้ร่วมด าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แต่ด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ของ
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 ซ่ึงได้แก่ ศูนยก์ารคา้ โรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย ์และร้านคา้ทั่วไป                  
เพ่ือรับรองและใหบ้ริการแก่พนกังานท่ีท างานและผูอ้ยูอ่าศยั ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

- เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับสาธารณูปโภค ซ่ึงได้แก่ ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไป ระบบโทรศพัท์ ถนน รางระบาย
น ้ าฝน สถานีอนามยั สนามกีฬา สวนหยอ่ม ทะเลสาบ และสนามเด็กเล่น เป็นตน้ 
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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 9001:2015 ในด้านการพฒันาท่ีดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) และส านักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการรับรองระบบงาน (NAC) ในปี 2545 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความเช่ือมนัใน           
การตดัสินใจเขา้มาลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ใหก้บันกัลงทุนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

1.1  กำรแบ่งเขตพื้นที่ในเขตส่งเสริมอุตหสำกรรม นวนคร (ปทุมธำนี) 
1) เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 
บริษัทฯมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ 4,148 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ีทั้ งหมด 

(ปัจจุบันมีโรงงานตั้งในพ้ืนท่ีกว่า 203โรงงาน) และมีพ้ืนท่ีขายคงเหลือทั้ งส่วนอุตสาหกรรมและอีกประมาณ                   
107-2-89 ไร่ 

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

3) เขตปลอดอำกร  
บริษัทฯ ได้จัดแบ่งมี พ้ืน ท่ีประมาณ 137 ไร่  ห รือคิดเป็น ร้อยละ 4 ของพ้ืน ท่ีทั้ งหมดซ่ึงอยู่ทาง                                  

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการ ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาลงทุนในเขตปลอดอากรจะไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี
ตามกฎหมายทุกประการ ซ่ึงปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวไดข้ายหมดและปิดเฟสเรียบร้อยแลว้ 

4) เขตระบบสำธำรณูปโภคและพื้นที่สีเขียว 
เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,279 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  
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สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน ี

1.2  สิทธิและประโยชน์ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เขต 1 

 
 
 
 
 
  
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่ม ประเภทกิจกำร 

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

 
 
 

 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติบุคคล อำกรเครื่องจักร อำกรวัตถุดิบเพื่อสง่ออก Non-tax 

A1 8 ปี (ไม่ cap วงเงิน)    
A2 8 ปี    
A3 5 ปี + Merit    
A4 3 ปี + Merit    
B1 -    
B2 - -   

สิทธิประโยชน์ตำมประเภทกิจกำร 
(Activity-based Incentives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดสิทธิประโยชน์ตำมล ำดับ 

ควำมส ำคัญของประเภทกิจกำร 
 
 

B2 

B1 

A4 

A3 

A2 

 

A1 

กำรให้สิทธิประโยชน์ตำมยุทธศำสตร์ใหม่ (BOI) 
 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตำมคุณค่ำของ 
โครงกำร (Merit-based Incentives) 

 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือจูงใจให้มีกำรลงทุน 

หรือใช้จ่ำยในกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

หรืออุตสำหกรรมโดยรวมมำกขึ้น 

2.  สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือกระจำย 
ควำมเจริญสู่ภูมภิำค 

 

1.  สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำ 
     ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3.  สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำพ้ืนที ่
อุตสำหกรรม (ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิม 1 ปี)   
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กลุ่ม ประเภทกิจกำร 

A2  กิจการผลิตสารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient) จากวตัถุดิบทางธรรมชาติ 
 กิจการผลิตเสน้ใยท่ีมีคุณสมบติัพเิศษ 
 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 

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) 
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กลุ่ม ประเภทกิจกำร 

B1  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) 

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  5097 (2) / 2555 

วนัท่ีอนุมติั  :  14  ตุลาคม 2555    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  14  ธนัวาคม  2555 
ระยะเวลาของสิทธิ :   ตุลาคม 2555 ถึง ตุลาคม 2563   
ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  :  8     ปี 

  เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ กิจการผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน  

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

มิถุนายน 2558 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  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 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี  12 

 

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

กมุภาพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคัญเงื่อนไข 
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    
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  5171 (2) / 2556 

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

เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพ้ืนฐาน โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ 

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

กมุภาพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคัญเงื่อนไข 
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    
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5. ตอ้งยืน่แบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานท่ีผา่น 
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหส้ านกังานเห็นชอบภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบ 
ระยะเวลาบญัชี    

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  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 ำคัญสิทธิและประโยชน์  : 
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 ำคัญเงื่อนไข 
 ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1,508 ลา้นบาท 

1. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชาติไทยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
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 เพ่ือใช้ประกอบการ                     
ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

 
1.3  เขตปลอดอำกร (ปทุมธำนี)  

   พ้ืนท่ีในเขตโครงการปลอดอากร (ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรตามประกาศกรมศุลกากร) 
1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อน าเขา้ในเขตปลอดอากรใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 
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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 เพ่ือการส่งออก 
4. ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. ไดรั้บยกเวน้ภาษีสรรพสามิต 
6. ไม่ก าหนดอตัราส่วนหรือปริมาณและระยะเวลาในการส่งออก 

 
2.  สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  

2.1  ระบบถนนภายในเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

 ถนนภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร แบ่งได ้11 ขนาดความกวา้งของเขตทาง
ตั้งแต่ 9.00 เมตร ถึง 32.00 เมตร โดยเช่ือมกบัโครงข่ายและมีทางเขา้-ออก เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมน
วนคร ติดถนนพหลโยธิน กม.ท่ี 46 ถนนโดยทั่วไปมีทั้ งผิวจราจรเป็น แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบริษทัฯ ได้มีแผนการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายในโครงการท่ีช ารุด                
ปี 2561 โดยท าการซ่อมแซมถนนแบบขุดแก้ Sotf พร้อมเทคอนกรีตและปูยางแอสฟัลท์ฯ และ                  
ถนนแบบขดุแก ้Soft พร้อมปูยางแอสฟัลทฯ์ ตามรายการ คือ  
 1. งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 สาย คือ ถนน 16, 19, 20, 24 (รวมพ้ืนท่ี 
40,476.90 ตร.ม.) ด าเนินการแลว้เสร็จ 3 สาย คือ ถนน 16, 20 และถนน 24 ส่วนถนน 19 ไดจ้ดัจา้ง
และเร่ิมงานไดใ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 แลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2562 
 2. งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต จ านวน 1 สาย คือ ถนน 5 (รวมพ้ืนท่ี 7,598 ตร.ม.)  
 ทางบริษัทฯ ด าเนินการซ่อมแซมเอง โดยสั่งซ้ือแอสฟัลท์ฯ และใช้เคร่ืองจักร์ของบริษัท
ด าเนินงานซ่อมแซมอยา่งต่อเน่ือง จะแลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2562 
 ส าหรับแผนซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดและปรับปรุงไหล่ทาง ในปี 2562 ตามรายการดงัน้ี  
 1. ถนนนวนคร 4 
 2. ถนนนวนคร 4/1 
 3. ถนนนวนคร 5/6  
 4. ถนนนวนคร 24 (ปรับปรุงไหล่ทาง) ต่อจากงานก่อสร้างเดิมถึงแยกถนน 1 

2.2   ระบบระบายน้ าฝนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

ระบบระบายน ้ าฝนโดยทัว่ไปเป็นรางระบายน ้ าคอนกรีต แบบ V-DRAIN และ U-DRAIN ตลอด
สองขา้งถนน ท าหนา้ท่ีรองรับน ้ าฝนเพ่ือระบายน ้ าลงสู่คลองภายในโครงการ ซ่ึงมีความยาวโดยรวม
ประมาณ 45 กม. มีปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร เช่ือมกันเป็นโครงข่ายทั่วทั้ ง                          
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซ่ึงในปี 2561 ไดท้ าการลอกท าความสะอาดตลอดทั้งปี 
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน ้ าและรองรับน ้ าฝนได้มากข้ึน และทางบริษัทฯ ได้จัดซ้ือ                 
รถแบคโฮ แบบแขนยาว พร้อมแพเหล็ก เพ่ือด าเนินการขุดลอกคลองอย่างต่อเน่ือง และเป็นการลด
ค่าใชจ่้ายการจา้งขดุลอกคลอง ส่วนน ้ าฝนท่ีระบายลงสู่ระบบระบายน ้ าฝนภายในโครงการและไหลลง
สู่คลองสาธารณะภายในโครงการโดยตรง จะท าการสูบระบายออกนอกโครงการเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น
เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วมภายในเขตโครงการ แต่เน่ืองจากน ้ าฝนท่ีระบายลงสู่คลองสาธารณะภายใน
โครงการโดยตรง เม่ือไหลลงสู่คลองแลว้จะมีน ้ าจากพ้ืนถนน และจากรางระบายน ้ าฝนไหลลงคลอง
ดว้ย ท าให้น ้ าคลองมีตะกอนและเศษหินดินทรายปะปนอยู่และเม่ือบริษทัสูบน ้ าเพ่ือระบายออกสู่
ภายนอกโครงการการท าให้ตะกอนและเศษหินดินทรายปะปนไปด้วย ท าให้ค่า SS ในน ้ าคลอง
สาธารณะท่ีสูบระบายออกนอกโครงการอาจสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมชลประทานได้ใน
บางคร้ังแต่อยา่งไรก็ตามค่า SS ดงักล่าวจะไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2.3  ระบบบ าบัดน้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบ าบัดน ้ าเสียโดย                             
การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ส่วนขยาย) แลว้เสร็จพร้อมเปิดใชง้านไดต้ั้งแต่เดือน เมษายน 2552 
เป็นต้นมา และได้ด าเนินการขออนุญาตขยายโรงงานบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลาง ต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือขอประกอบกิจการเรียบร้อย โดยจดัอยูใ่นประเภทโรงงานล าดบัท่ี 101 เพ่ือรองรับ
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 25,116 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 54.60 % 
ของขีดความสามารถของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยผลการด าเนินงานของระบบบ าบดัน ้ าเสียนวนคร 
ถือวา่มีประสิทธิภาพท่ีดีมาโดยตลอด  
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คุณภาพน ้ าท้ิงเฉล่ียของระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของกรมชลประทาน และกระทรวงอุตสาหกรรม 

ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ ำท้ิง 
ค่ำมำตรฐำน

กรมชลประทำน 

ค่ำมำตรฐำน
กระทรวง

อุตสำหกรรม 
2561 2560 2559 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 6.94 7.12 7.15 
Biochemical Oxygen Demand 
(BOD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 20 < 20 2 2 13 

Chemical Oxygen Demand (COD) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

- < 120 29 32 74 

Suspended Solids (SS) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 30 < 50 5 6 23 

 

ในขณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจและเป็นการประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดั
จากระบบบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  บริษทัฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างบ่อพกัน ้ าท้ิง (Polishing 
Pond) ส าหรับเป็นบ่อรองรับน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางของบริษทัฯ โดย
บ่อพักน ้ าท้ิงน้ีจะมีลักษณะเป็นบ่อดินระดับความลึก 2.50เมตร รองรับปริมาณน ้ าท้ิง 50,000                   
ลูกบาศกก์เ์มตร เพ่ือท าการปรับสภาพน ้ าท้ิงขั้นสุดทา้ยก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะภายนอกซ่ึง
การปรับสภาพน ้ าท้ิงภายในบ่อพกัน ้ าท้ิงน้ีจะอาศยั กระบวนการตามธรรมชาติ โดยการตกตะกอนท่ี
ยงัแขวนลอยในน ้ าท้ิงโดยอาศยักระบวนการตกตะกอนตามกายภาพ และยงัเป็นการฆ่าเช้ือโรคบาง
ชนิดด้วยรังสี UV ท่ีตอ้งอาศัยแสงแดดเป็นตัวช่วยก าจัดซ่ึงจะเป็นการประกันคุณภาพน ้ าท้ิงขั้น
สุดท้ายก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะภายนอกโครงการต่อไปโดยถือเป็นมาตรการหน่ึงใน           
การใส่ใจคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษัทได้ด าเนินการติดตั้ งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring 
Systems) เพ่ือส่งสัญญาณคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
ตลอด 24 ชม. ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
โดยจะส่งสัญญาณทั้ งค่า BOD, COD กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบบ าบัด และ Flow rate เพื่อเป็น                 
การติดตามตรวจสอบว่าระบบบ าบัดน ้ าเสียกลางนวนครมีการเปิดการท างานตลอด 24 ชม. และ
คุณภาพน ้ าผา่นการบ าบดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

บริษทัฯ ยงัควบคุมคุณภาพน ้ าท้ิงของโรงงานต่างๆ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่ีจะปล่อย
ลงสู่ท่อรวบรวมน ้ าเสียไปยงัโรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร  ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานน ้ าท้ิง
ตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ ในกรณีท่ีโรงานมีคุณภาพน ้ าเสียไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิงท่ีก าหนด
ไว ้ โรงงานดงักล่าวจะตอ้งท าการบ าบดัน ้ าเสียเบ้ืองตน้เพ่ือลดความสกปรกใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีก าหนดก่อนระบายน ้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร ทั้งน้ี หากโรงงานอุตสาหกรรม
ใดปล่อยน ้ าเสียมีค่าใดค่าหน่ึงเกินกวา่มาตรฐานของบริษทัฯ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าบ าบดัน ้ าเสีย
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เพ่ิมข้ึนจากอตัราปกติ 2-6 เท่า ตามปริมาณความสกปรกของน ้ าเสียท่ีโรงงานอุตสาหกรรมระบาย
ออกมา 

นอกเหนือจากการให้บริการบ าบดัน ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนภายในเขตโครงการ 
บริษัทฯ ย ังให้บริการในส่วนของการเก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพน ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในโครงการโดยห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ของบริษทัฯ  รวมถึงการบริการให้
ค  าปรึกษาด้านส่ิงแวดลอ้มและการออกหนังสือยินยอมรับน ้ าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใช้
ประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่ ขออนุญาตขยายโรงงานหรือขอต่อใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

2.4  ระบบระบายน้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

ระบบระบายน ้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นระบบท่อปิด และแยกออกจาก
ระบบระบายน ้ าฝนท่ีเป็นระบบเปิด (U-drain) ขนาดเส้นท่อระบายน ้ าเสีย จะมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ตั้งแต่  150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 และ 1,000  มิลลิเมตร โดยสามารถระบายน ้ าเสียและรองรับ
น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจากเขตอุตสาหกรรม ท่ีอยูอ่าศยั และเขตพาณิชยก
รรม เป็นตน้ ระบบระบายน ้ าเสียจะประกอบไปดว้ย  บ่อพกัน ้ าเสีย และสถานีสูบน ้ าเสียยอ่ย ก่อสร้าง
ตามแนวท่อระบายน ้ าเสียท่ีมีอยู่รอบโครงการ จ านวน 51 สถานี ท าหน้าท่ีสูบระบายน ้ าเสียต่อไปยงั
โรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางนวนคร 
 

อน่ึง ระบบระบายน ้ าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จะเป็นระบบระบาย
น ้ าเสียแบบท่อแยก (separate System) คือ เป็นระบบระบายน ้ าเสียท่ีแยกระหว่างท่อระบายน ้ าฝน 
(Storm Sewer) ซ่ึงรับน ้ าฝนเพียงอย่างเดียวแล้วระบายลงสู่คลองสาธารณะภายในเขตโครงการ                  
ส่วนท่อระบายน ้ าเสีย (Sanitary Sewer) จะท าหน้าท่ีในการรองรับน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ชุมชนและการพาณิชย ์เพ่ือส่งไปท าการบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง ดงันั้นจะเห็นไดว้า่น ้ าฝนและน ้ าเสียจะ
ไม่มีการไหลปะปนกัน โดยมีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดแลว้เป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงผล                  
การตรวจวดัอยูใ่นเกณฑค์่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

 
2.5  ระบบป้องกันน้ าท่วมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี มีระบบป้องกนัน ้ าท่วม ดงัน้ี 
1)  ก ำแพงป้องกันน้ ำ:  ก าแพงป้องกันน ้ าท่วมรอบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ มีความยาว                

20.6 กิโลเมตร โครงสร้างของก าแพงโดยทั่วไปเป็นแผ่น corrugated concrete sheet pile (CCSP) 
ขนาดความกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร ถึง 15.50 ม. โดยท าการตอกใชร้ะบบสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนั
แผ่นแตกหัก ตลอดทั้ งแนวรอบโครงการ และจะเวน้ช่วงเข้า-ออก ไวป้ระมาณ 11 จุด โดยมี
อุปกรณ์เสริมทางเขา้-ออก เม่ือเหตุน ้ าท่วม คือ ชุดอุปกรณ์แผ่น STOP LOG ป้องกันน ้ า ส่วนถนน 
นวนคร 5 (ทางเขา้-ออก) จะท าการยกระดบัถนนให้สูงข้ึนเท่ากบัระดบัก าแพง CCSP รอบโครงการ 
เม่ือน ้ าท่วมจะสามารถวิ่งเขา้ออกไดป้กติ ส่วนดา้นในโครงการติดกบัก าแพงจะก่อสร้างคนัดินพร้อม
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ถนน สามารถวิ่งตรวจความปลอดภยัไดร้อบโครงการ (ผูรั้บจา้ง : บริษทั อิตาเลียนไทยฯ, ผูค้วบคุม
งานและบริษทัท่ีปรึกษา : บริษทั ทีม คอนซลัติ้งฯ) 

2)  คลองระบำยน้ ำฝน:  ภายในโครงการนวนคร  มีการขุดคลองเพ่ือรองรับน ้ าและกกัเก็บน ้ ามี 
ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  300  ไร่  คิดเป็นความจุปริมาณน ้ าได ้1,200,000  ลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูฝนจะ
สามารถรองรับปริมาณน ้ าฝนอย่างเพียงพอและสูบระบายน ้ าออกนอกโครงการ โดยสถานีสูบน ้ า
ป้องกนัน ้ าท่วมของโครงการ 

 
3)  สถำนีสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วม:  การสูบระบายน ้ าออกนอกโครงการ บริษทัฯ 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 าใหมี้ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้ ารวม 1,406,400 ลบ.ม./วนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   

ภำพแสดงต ำแหนง่สถำนีสบูน้ ำของเขตอตุสำหกรรมนวนคร 

 

 

 

สถานีสูบน ้ าท่ี 1 สถานีสูบน ้ าท่ี 5 

สถานีสูบน ้ าท่ี 2 สถานีสูบน ้ าท่ี 3 

สถานีสูบน ้ าท่ี 4 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนเครื่องสูบน้ ำและประสิทธภิำพกำรระบำยน้ ำ 

สถำนีสูบ
น้ ำ 

จ ำนวนเครื่อง
สูบ 

(เครื่อง) 

ประสิทธิภำพกำรสูบ
ระบำยน้ ำ 
( m3 / hr.) 

1 7 17,500 

2 5 12,500 

3 5 12,500 

4 2 5,000 

5 3 7,500 

รวม 22 
55,000 

( 1,320,000 m3/day ) 
 

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. 
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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. 

 

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 ้ าในคูคลองและบ่อ
หน่วงน ้ าในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับปริมาณน ้ าฝน บริษทัฯ ไดว้างแผนลดระดบัน ้ าเป็นช่วง ดงัน้ี 
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 -  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  

 
2.6  ระบบน้ าเพื่ออตุสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 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 

คุณภำพน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำฯ 

ดัชนีคุณภำพน้ ำ
เดือน/ปี 

pH 
(มำตรฐำน 6.5-8.5) 

Color 
(มำตรฐำน < 5) 

Pt-Co 
Taste Odor 

Turbidity 
(มำตรฐำน < 5 )  

NTU 

ม.ค.-61 7.69 4.40 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 1.47 

ก.พ.-61 7.72 1.72 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.34 

มี.ค.-61 7.77 3.16 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.22 

เม.ย.-61 7.91 4.12 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.42 

พ.ค.-61 7.84 4.99 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.65 

มิ.ย.-61 7.80 4.77 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.38 

ก.ค.-61 7.88 4.97 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.2 

ส.ค.-61 7.52 4.33 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.44 
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ดัชนีคุณภำพน้ ำ
เดือน/ปี 

pH 
(มำตรฐำน 6.5-8.5) 

Color 
(มำตรฐำน < 5) 

Pt-Co 
Taste Odor 

Turbidity 
(มำตรฐำน < 5 )  

NTU 

ก.ย.-61 7.88 1.26 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.54 

ต.ค.-61 7.48 3.26 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.39 

พ.ย.-61 7.70 4.77 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.66 

ธ.ค.-61 7.58 5.23 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.36 
 

2.7  ระบบน้ าประปาภายในเขตสง่เสริมอุตสาหกรรมนวนคร 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 

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-ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมาความตอ้งการในการใช้น ้ าของลูกคา้เฉล่ียอยู่ท่ี                   
เดือนละ 1,328,565.91 ลบ.ม. หรือเฉล่ียวนัละ 44,285.53 ลบ.ม. ซ่ึงคิดเป็น 59.05% ของก าลงัการผลิต
น ้ าโรงผลิตน ้ าฯ มีความมัน่ใจวา่โรงผลิตน ้ าฯ ยงัมีความสามารถรองรับการขยายตวัและการลงทุนของ
โรงงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 

จากโครงการลดน ้ าสูญเสียท่ีไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้นั้น ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คือ ปริมาณน ้ าสูญเสียนอ้ยกวา่ 13.00% โดยการด าเนินงานน ้ าสูญเสียในปี 2561 
เฉล่ียอยูท่ี่ 10.53%  

โครงกำรพัฒนำ   

1. บริษทัฯ มีโครงการปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายน ้ าหลกั เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ลูกคา้ในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ โดยการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีอายกุารใชง้าน
มาเป็นเวลานาน เช่น ประตูน ้ า และท่อจ่ายน ้ าบางส่วนท่ีเส่ือมสภาพ โดยในปี 2561 ไดด้ าเนินการไป
แลว้ทั้งส้ิน ตลอด 2 แนวถนนหลกั คือ ท่อจ่ายน ้ าถนนนวนคร 16 และถนนนวนคร 19 

2. บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเปล่ียนมาตรวดัน ้ าของผูใ้ชน้ ้ าเดิมในส่วนของเขตอุตสาหกรรม จากเดิม
เป็นมาตรวดัน ้ าชนิดใบพดั มาเป็นมาตรวดัน ้ าชนิด Ultrasonic Flow Meter ซ่ึงมีความเท่ียงตรงใน     
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การอ่านค่าสูงกว่า รวมทั้งเป็นการวางระบบส าหรับเทคโนโลยี Automatic Meter Reading (AMR) ท่ี
สามารถน ามาใชง้านต่อยอดไดใ้นอนาคต  

3. บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการจดมาตรวดัน ้ าและวางบิล โดยจ้างผูรั้บจ้างภายนอก เป็น
ผูด้  าเนินการจดมาตรและวางบิลในคราวเดียวกนั โดยใชเ้คร่ืองบนัทึกตวัเลขมาตรน ้ าแบบพกพาและ 
Mobile Printer ซ่ึงหลงัจากการจดมาตรวดัน ้ าแล้ว ผูใ้ช้น ้ าจะได้รับใบแจ้งหน้ีในทันที ซ่ึงสะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบ 

2.8 ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไปภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 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 เพื่อใหก้ารบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการฯ เป็นไปออย่างมีประสิทธิภาพและตามมาตรฐาน ISO 9000 
บริษทัไดว้่าจา้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจ พี เอ็น รีไซเคิล ด าเนินการจดัเก็บขยะมูลฝอยและน าไปก าจดั
ตามขั้นตอนอยา่งมีระบบต่อไป 

2.9  ระบบไฟฟ้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  

1)  มีสถานีไฟฟ้าย่อย ของส่วนการไฟฟ้าภูมิภาค จ านวน 4 สถานี และสถานีย่อยของการไฟฟ้า              
ฝ่ายผลิต จ านวน 1 สถานี โดยท่ีมีระบบจ าหน่ายสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ไดจ้ดัแบ่งจ่ายโหลดไดอ้ยา่ง
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 ได้ท าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของถนน โดยท าการเปล่ียนโคมไฟและ
หลอดไฟฟ้า จากของเดิมท่ีใช้ปัจจุบันเป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เปล่ียนเป็นโคมไฟ LED เพื่อลด               
การใชพ้ลงังานและประหยดัค่าไฟฟ้า โดยในปี 2561 สามารถลดค่าไฟฟ้าได ้60% ของค่าไฟฟ้าแสง
สวา่งของถนน  
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5)  งานติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จ านวน 5 เคร่ือง ตามสถานีสูบน ้ าออกนอกโครงการ
จ านวน 5 สถานี เพื่อใชส้ ารองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดบัฉุกเฉิน และเป็นการป้องกนัน ้ าท่วมพ้ืนท่ีใน
โครงการ (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย) 
 

2.10 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

การให้บริการทางด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
เพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ไดใ้ชร้ะบบการส่ือสาร , อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโครงข่ายใย
แกว้น าแสง ท่ีรองรับกบัการบริการทุกประเภทของผูใ้หบ้ริการ มีดงัน้ี 

1)  ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานให้บริการโดย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2)  ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G และ 4G ให้บริการโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) , 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

3) ระบบโครงข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) ให้บริการโดย บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) , บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั 

4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดเดินสายและไร้สายให้บริการโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) , บริษทั ทริปเปิลทรี บรอดแบรนด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทั ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

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

แกปั้ญหาไดร้วดเร็ว                                                                                        
3. มีทีมงานเฉพาะ ในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการของลูกคา้ 

2.11 ระบบรักษาความปลอดภัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี 

ระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีบริษทัเลือกมาใชง้านนั้น มีคุณภาพมาตรฐานตามหลกัสากล อีกทั้งเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นรวมทั้งการป้องกนัและสืบทราบภยัท่ีเกิดข้ึน 

2.11.1 ภายในเขตอตุสาหกรรมนวนครติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจ านวน 62 จุด ทัว่โครงการ ในปี 2561 
    โดยในปี 2562 คาดวา่จะเพ่ิมอีก 62 จุด 

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
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และเจา้หนา้ท่ีอ านวยการท างานดูแลภายในโครงการประมาณ 148 คน โดยบริษทัจะเป็น
ผูดู้แลควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

อีกทั้ง ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จะมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เพ่ิม 2 จุด คือ  

1. บริเวณทางข้ึนสะพานกลบัรถต่างระดบันวนคร 
2.  ส่ีแยกโรงงานทอสเท็ม  

 
2.12  ระบบท่อก๊าซภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี   

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

อุตสาหกรรมนวนคร เพ่ือให้บริการก๊าซธรรมชาติแก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ เน่ืองจากก๊าซ

ธรรมชาติถือเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนต ่า สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการวางท่อก๊าซจะ

ช่วยลดภาระตน้ทุนในการขนส่งให้แก่ลูกคา้ไดม้าก และมีความปลอดภยัภยัสูง  จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั

ของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง จุดเด่นและดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 

ปัจจุบัน บริษัท ปตท .ได้เปิดให้บริการจ่ายก๊าซให้กับโรงงานท่ีต้องการแล้วโดยบริษัทจะได้รับ

ค่าตอบแทนตามปริมาณการใชก๊้าซของลูกคา้ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ ตามอตัราท่ีตกลงกนั 

รวมถึงบริษทัยงัไดรั้บค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับระบบตรวจสอบและจ่ายก๊าซอีกดว้ย 

    3.  จุดเด่นของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

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 ) 
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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 

การให้บรกิารระบบสาธารณูปโภค   

บริษัทเป็นผูใ้ห้บริการระบบสาธารณูปโภคภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครแต่เพียงผูเ้ดียว                                    
โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการในแต่ละปีเฉล่ียร้อยละ 65 ของรายไดร้วม ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจการ
ใหบ้ริการเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

 
1. ค่าน ้าเพื่ออุตสาหกรรม  

บริษัทให้บริการน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยู่อาศัยใน                      
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยบ ริษัทจะจัด เก็บค่าบ ริการน ้ าจากผู ้ประกอบกิจการใน                                  
เขตอุตสาหกรรม ตามปริมาณการใชน้ ้ าในแต่ละเดือน โดยจะน าปริมาณการใชน้ ้ าคูณดว้ยอตัราค่าน ้ าเพ่ือ
อุตสาหกรรมต่อหน่วย ซ่ึงเป็นอตัรากา้วหนา้ กล่าวคือหากลูกคา้หลงัใดใชน้ ้ าปริมาณนอ้ยก็จะเสียค่าบริการ
น ้ าในอตัราต่อหน่วยต ่า แต่หากหลงัใดใชน้ ้ าปริมาณมาก ก็จะเสียค่าบริการมากข้ึนเป็นล าดบั นอกจากน้ี
บริษทัยงัเรียกเก็บค่ารักษามาตรวดัน ้ าเป็นรายเดือนตามขนาดของมาตรวดัน ้ าด้วย ทั้ งน้ีบริษทัมีรายได้
ค่าบริการน ้ าคิดเป็นประมาณร้อยละ 61 ของรายไดค้่าบริการทั้งส้ิน  

 
2. ค่าบ้าบัดน ้าเสีย 

บริษทัจดัเก็บค่าบริการก าจัดน ้ าเสียเฉพาะจากผูป้ระกอบการโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการหอพกั พาณิชยกรรม และ ชุมชนท่ีพกัอาศยั โดยก าหนดปริมาณน ้ าเสีย เป็นร้อยละ 80 ของ
ปริมาณน ้ าท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัราค่าบริการก าจดัน ้ าเสียต่อหน่วยซ่ึงเป็นอตัราท่ี
คงท่ี โดยในปัจจุบนั บริษทัฯไดด้ าเนินการเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียประเภทผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในอตัรา 8 – 45 บาท/ลบ.ม. (ข้ึนอยู่กับค่าความสกปรกของน ้ าเสียโรงงาน) และเรียกเก็บ
ค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียจากผูป้ระกอบการหอพกัในอตัรา 8 บาท/ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดอตัราค่าบริการ
บ าบดัน ้ าเสีย ดงัน้ี 

ปะเภทผู้ประกอบกำร อัตรำค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย (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. 
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อย่างไรก็ตามบริษทัไดก้ าหนดเกณฑ์มาตรฐานน ้ าเสียท่ีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
ปล่อยออกมาจากสถานประกอบการไวโ้ดยบริษทัจะตรวจสอบคุณภาพน ้ าเสีย หากผูป้ระกอบการรายใด
ปล่อยน ้ าเสียออกมามีคุณภาพสูงเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษัทจะคิดค่าบริการก าจัดน ้ าเสียเพ่ิมเป็น
ประมาณ 2-6 เท่า ของอตัราค่าบริการก าจดัน ้ าเสียปกติ (อตัรา 8 บาท/ลบ.ม.) ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ีเช่นกนั ในปี 
2561 มีโรงงานท่ีระบายน ้ าเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีบริษัทก าหนดไวจ้ านวน 22 โรงงาน จากจ านวน
โรงงานท่ีบริษทัเรียกเก็บค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียทั้งส้ิน 216 โรงงาน ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดให้ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัเป็นผูต้รวจสอบและติดตามการแกไ้ข  หากตรวจสอบพบคร้ังแรกบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้เตือน
ให้ปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิงภายใน 15 วนั  หลงัจากนั้นบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบคร้ังท่ี 2 หากยงัพบวา่
ยงัคงเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อยู่  บ ริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามเง่ือนไขหรืออาจระงับ                              
การให้บริการบ าบัดน ้ าเสีย  ทั้ งน้ี บริษทัมีรายได้ค่าบริการก าจดัน ้ าเสียคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของ
รายไดค้่าบริการทั้งส้ิน 

3. ค่าบริการชุมชน   
บริษทัจดัเก็บค่าบริการชุมชนทั้งในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยูอ่าศยั โดยเขตอุตสาหกรรม

จะจดัเก็บค่าบริการตามปริมาณการใชพ้ื้นท่ี คูณดว้ยอตัราค่าบริการชุมชนรายเดือน ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี ส่วน
ในเขตท่ีอยูอ่าศยั บริษทัจะจดักลุ่มผูอ้ยู่อาศยั ออกเป็นกลุ่มๆ  เช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารพาณิชย ์บา้น แฟลต 
และหอพกั เป็นตน้ โดยจะจดัเก็บค่าบริการชุมชนรายเดือนในอตัราท่ีก าหนดของแต่ละกลุ่ม เป็นอตัราคงท่ี
เช่นกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัเก็บค่าบริการให้ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆ ในพ้ืนท่ีโครงการดว้ย 
เช่น ค่าบริการติดตั้งเสาสญัญาณโทรศพัทมื์อถือ ตูเ้อทีเอม็ และโทรศพัทส์าธารณะ เป็นตน้  

 
4. ค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูล 

4.1 อตัราค่าจดัเก็บส่ิงปฏิกลูภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม คงเดิม 50 บาท/ ถงั (200 ลิตร)/ คร้ัง  
4.2 อตัราค่าบริการจดัเก็บส่ิงปฏิกลู ส าหรับเขตชุมชนท่ีอยูอ่าศยั จดัเก็บดงัน้ี  

- หอพกั บา้นเช่า อพาร์ทเมน้ท ์จดัเก็บแบบเหมาหอ้ง หอ้งละ 50 บาท โดยคิดท่ี 80% ของจ านวน
หอ้งเช่าท่ีมีทั้งหมด  

       - ประเภทพาณิชยกรรม ปรับจาก 20 บาท/ หลงั ปรับข้ึนเป็น 200 บาท/ หลงั  
       - ประเภทบา้นท่ีอยูอ่าศยั ปรับจาก 20 บาท/ หลงั ปรับข้ึนเป็น 100 บาท/ หลงั 
 

ก ำแพงปอ้งกนัน้ ำเขตส่งเสรมิอุตสำหกรรมนวนคร   

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 บริษัทฯจะใช้แผ่น Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) ความยาวกว่า 10 เมตร              
กดลงในดิน บนคนัดินเดิมท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ดว้ยเคร่ืองกดสัน่  (Vibro Hammer) ลงลึก 9 เมตร เพื่อป้องกนั 
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ป้องกันน ้ าซึมลอดใตดิ้นอนัเป็นสาเหตุของการพงัทลายของคนัดินอีกด้วย ส่วนบนสุดของก าแพงจะปิดทบัดว้ย              
การเทคอนกรีตปิดทบัในรูปแบบของ Cap Beam ท่ีมีความสูง  50 เซนติเมตร รวมความสูงของก าแพงท่ีอยูเ่หนือคนัดินเดิม 1.5 
เมตร (5.50 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง)  ระหวา่งแผ่นของ CCSP จะมียางชนิดพิเศษ Elastic Vinyl Chloride ใน      การ
ป้องกนัน ้ าไหลผา่นรอยต่อระหวา่งแผ่น และเพ่ือป้องกนัการถูกท าลายของยางชนิดดงักล่าวจากความร้อนของดวงอาทิตยแ์ละ
รังสี UV ท่ีสามารถท าลายยางชนิดน้ีได ้บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมดว้ยการใช ้Poly Urithane Silicone Sealant  ปิดทบัรอยต่อท่ีมียาง
ชนิดพิเศษทั้งดา้นนอกและดา้นในก 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 าเนินการยกระดบัถนนให้สูงข้ึน ( RAMP ) โดยมีความสูงของพ้ืนผิวถนนท่ี 
5.50 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางหรือเทียบเท่ากบัก าแพงป้องกนัน ้ าถาวร 

จากการส ารวจในปี 2561 พบวา่มีการช ารุดเสียหายบางส่วนบริเวณดา้นทิศใต ้ซ่ึงเกิดการขุดของพ้ืนท่ีภายนอก ทั้งน้ี
บริษทัฯ ไดท้ าการออกแบบและเตรียมซ่อมแซมแลว้โดยเร่ิมด าเนินการประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

1.  เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ในปี 2545 บริษทัไดข้ยายการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ออกไปเพ่ือเป็นช่องทางใน                  

การสร้างรายไดแ้หล่งใหม่ และเป็นการสร้างทางเลือกให้กบันกัลงทุนท่ีตดัสินใจมาตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษทั
เพ่ือจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยบริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเพ่ือลงทุนพฒันาเป็นเขต
อุตสาหกรรมแห่งใหม่ท่ีอ าเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา ภายใต้ช่ือโครงการ “เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 
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 ขายไปแลว้ 710 ไร่ คงเหลือพ้ืนท่ีพร้อมขาย
ประมาณ 593 ไร่          
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เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดรั้บการประกาศเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  ลงวนัท่ี  20  มิถุนายน  2548   เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ภายใต ้                    
การบริหารการพฒันาท่ีดินและการใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้มีความ มาตรฐานสูง ผา่นการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มีระบบบ าบดัน ้ าเสียกลางและระบบผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรมให้กบัโรงงาน 
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ในรัศมี 5 กม. จุดแข็งของโครงการ ท่ีจะดึงดูดนกัลงทุน คือ การบริหารจดัการอยา่ง มี
คุณภาพ ตรวจสอบดูแลและเอาใจใส่อยา่งทัว่ถึง  

ตามนโยบายของ ผูบ้ริหารระดบัสูง ของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดต้ั้งเป้าให้ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมา เป็นเขตอุตสาหกรรมน่าลงทุนในระดบัตน้ๆ ของเขตอุตสาหกรรมน่าลงทุนในภูมิภาค 
อาเซียน เพ่ือให้มีความทันสมัยดึงดูดนักลงทุนทั้ งไทยและต่างชาติในอนาคต เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  
นครราชสีมา  ได้เข้าร่วมโครงการและได้การรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3                        
(ระบบสีเขียว Green System) ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

 โดยทั้ งน้ี โครงการยงัได้รับการประกาศเกียรติคุณมอบโล่ประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงาน                    
สีเขียวระดบัเงิน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บรางวลั “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแม่น ้ าดีเด่น” จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจน CRS-DIW AWARD และโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงแสดงถึงความมุ่งมัน่ของโครงการในการด าเนินกิจการให้สอดคลอ้งตามนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดต้ั้งไวคื้อ 
ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั โดยตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมคืนสู่สังคมเพ่ืออยูย่ ัง่ยืน
ต่อไป  

1.1  กำรแบ่งเขตพื้นที่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 
1. เขตอุตสำหกรรม 

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

    เขตระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ 575-2-16 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.27 ของพ้ืนท่ี  
ทั้งหมด     

หน้ำโครงกำร 
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ถนนและระบบสำธำรณปูโภคเฟส 1 
                

                     
        

                                     ถนนสำยหลัก ขำเข้ำ                                                                        ถนนสำยหลัก ขำออก           
                                                                                     
                            
 
 

                          
 
 
 
 
 
                        สำมแยกถนน  B1 และ C3                   ถนน B1   
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  ถนน  C7                                                                                                        ถนน B1   
         

ถนนและระบบสำธำรณปูโภคเฟส 2 
 

         
    
                      สำมแยกถนน  B3 และ C9                                                                 สำมแยกถนน  B3 และ C11      
                             

                                                                                          
                                                                                                                                                      
      ถนน  C9                                                                                             ถนน C11 
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ถนนและระบบสำธำรณปูโภคเฟส 3   

                      
                       
                                      
 
 
 
 
 
 

 ถนน  C14                                                                                                 ถนน C1 
 

1.2  สรุปสิทธิประโยชนข์องผู้ซือ้ที่ดินภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
  

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  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  

 
หลักเกณฑ์กำรใหส้ิทธิและประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุที่ 2/2557 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) 
 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติ
บุคคล 

 ยกเว้นอำกร   
เครื่องจักร 

ยกเว้นอำกรวัตถุดิบ 
ผลิตเพื่อส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กิจกำรท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษีเงินได้นติิบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 

A1            8 ปี (ไม่ cap วงเงิน) + Merit                                                                      
A2              8 ปี + Merit                                                                                          
A3              5 ปี + Merit                                                                                          
A4              3 ปี + Merit                                                                                                
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กลุ่ม B  กิจกำรท่ีจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเครื่องจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 
B 1             Merit (บำงกิจกำร)                                                                        
B 2          Merit (บำงกิจกำร)                   -                                                       

 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  2764 (2) / 2556 เฟส 3 

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

 
เพ่ือแสดงว่าเป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ เขตอุตสาหกรรม ประเภท 7.8 กิจการพฒันาพ้ืนท่ี

ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์และปฏิบติัตามเง่ือนไข  
 

หลักเกณฑ์กำรใหส้ิทธิและประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุที่ 2/2557 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) 

 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงินไดน้ิติ
บุคคล 

 ยกเว้นอำกร   
เครื่องจักร 

ยกเว้นอำกรวัตถุดิบ 
ผลิตเพื่อส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กิจกำรท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษีเงินได้นติิบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 

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

กลุ่ม B  กิจกำรท่ีจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเครื่องจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 
B 1             Merit (บำงกิจกำร)                                                                        
B 2          Merit (บำงกิจกำร)                   -                                                       

2. สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

 2.1  ระบบถนนภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

ถนนสำยหลัก เช่ือมต่อกับทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  กม.231 โดยถนนเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม  นวนคร นครราชสีมา นั้นมีถนนสายหลกั 4 เลนพร้อมเกาะกลาง  เขตทาง 40 เมตร และ 
ถนน 4 เลน เขตทาง 30 เมตร  
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สำยรอง 2  เลน เขตทาง 30 เมตร และ 26 เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมไหล่ทางแอสฟัสต์
ติก และไหล่ทางคอนกรีตขา้งละ 2  เมตร 

2.2  ระบบระบายน ้ าฝนและเขื่อนดินป้องกันน ้าท่วมภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  
นครราชสีมา 

 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมาจะก่อสร้างแนวเข่ือนดินโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ  เพ่ือป้องกนัน ้ าฝนจากภายนอกอีกทั้งประกาศเขตท่ีดินกบัท่ีดินขา้งเคียงโดยภายในโครงการ
จะจดัเตรียมระบบระบายน ้ า เช่น ท่อระบายน ้ าและบ่อพกัตามแนวถนนสายหลกั ตลอดจนรางระบาย
น ้ า  คสล. เรียงขนานตามแนว 2 ฝ่ังถนน เพ่ือรวบรวมน ้ าฝนเขา้สู่บ่อกกัเก็บน ้ าฝนพร้อมกนัน้ีจดัตั้ ง
สถานีสูบน ้ าฝนจ านวน 4 แห่งรอบ ๆ โครงการโดยจะด าเนินการหน่วงน ้ าและบริหารจดัการสูบน ้ า
ออกจากบ่อกกัเก็บน ้ าฝน โดยอตัโนมติั เพ่ือระบายน ้ าฝนในช่วงฤดูฝนออกสู่คลองสาธารณะ    

2.3  ระบบบ้าบดัน ้าเสียกลางภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา  ได้เตรียมท่อรวบรวมน ้ าเสียโดยใช้ท่อ  
HDPE  (PN.4)  ฝังดินลึกใตดิ้นประมาณ  1.50-3.00 เมตร  เรียงขนานตามแนวถนนทั้ง 2 ฝ่ัง  พร้อม
จดัเตรียมบ่อพกัน ้ าเสียขนาด  1.60 x 1.60  ทุกๆ ระยะห่าง  40 เมตร/ 1 บ่อ  เพ่ือรวบรวมน ้ าเสียจาก
โรงงานทั้งหมดเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียกลาง   เน่ืองจากน ้ าเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใน                            
เขตประกอบการฯ จะมีลกัษณะของน ้ าเสียท่ีแตกต่างกนัมาก  ทางโครงการจึงก าหนดให้น ้ าเสียท่ี
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  เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดด้ าเนินการตรวจวดัน ้ าใตดิ้น น ้ าผิว
ดินคุณภาพของเสียงภายในโครงการ และ คุณภาพของอากาศ ในรัศมี 5 กม. พร้อมจดัท ารายงาน 
Monitoring report  เพื่อรายงาน ต่อ สผ. และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุก ๆ 6 เดือน พร้อมทั้งติดตั้ง  
BOD on Line เพ่ือรายงานผลใหก้บักรมโรงงานสามารถติดตามและตรวจสอบไดต้ลอดเวลาอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี  35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
    2.4 ระบบน ้าเพื่ออุตสาหกรรมภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

    เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดจ้ดัเตรียมอ่างเก็บน ้ าดิบบนพ้ืนท่ีกวา่ 60 
ไร่ ปริมาณความจุประมาณ 1,000,000  ลบ.เมตร พ้ืนท่ี 42 ไร่ ปริมาณความจุประมาณ 500,000                   
ลบ.เมตร และพ้ืนท่ี 24 ไร่ปริมาณความจุประมาณ 400,000 ลบ.เมตร พร้อมทั้งจดัตั้งสถานีสูบน ้ าดิบ
จากล าตะคอง  บริเวณเข่ือนกุดหิน  ใส่ท่อส่งน ้ าดิบมาตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ระยะทาง               
13.5 กม. ส่งน ้ าดิบมายงัอ่างเก็บน ้ าดิบของโครงการ  เพ่ือใชใ้นขบวนการผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 
ระบบผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม จะมีก าลงัการผลิตท่ี  20,000 ลบ.เมตร/วนั  เม่ือครบ 3 เฟส  ปัจจุบนั
ก าลงัการผลิตอยูท่ี่  5,000 ลบ.เมตร/วนั  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานการประปา
ภูมิภาค   
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2.5   ระบบก้าจัดขยะภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 การก าจดัขยะของโครงการไดพิ้จารณาเลือกใชบ้ริการขนส่งและก าจดัขยะอุตสาหกรรมและของ
เสียอนัตราย จากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม (โรงงานประเภท 101 และ 105) 
นอกจากนั้นแลว้ทางโครงการได้พิจารณาร่วมมือกับบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการคดัแยกขยะ
อุตสาหกรรม (โรงงานประเภท 106)  เพ่ือน ากลบัมาใชซ้ ้ า และขยะท่ีน าไปหมุนเวยีนผลิตใหม่เพ่ือให้
สามารถใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด  อีกทั้ งเป็นการลดปริมาณของขยะอีกด้วย โดยทาง
โครงการไดจ้ดัเตรียมอาคารโรงพกัขยะไวภ้ายในโครงการบนพ้ืนท่ีกวา่ 1,000  ตารางเมตร เพื่อรองรับ
การพักขยะท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ พร้อมทั้ งรณณรงค์ให้โรงงานบริหารจัดการคัดแยกขยะ                     
ตามนโยบายส่งเสริมจากทางภาครัฐ 

2.6  ระบบไฟฟ้าภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา  ไดจ้ดัตั้งสถานีไฟฟ้ายอ่ยขนาด 2x50 MVA. 

ภายในโครงการโดย กฟภ.  และสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดท้ั้ ง 2 ระบบ คือ 22 kv. และ 115 kv. โดย
ปัจจุบนัน้ี ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดในโครงการประมาณ 25 เมกกะวตัต ์คิดเป็น 25%   สามารถ
รองรับปริมาณการใชไ้ฟไดอ้ยา่ง  เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ภายในโครงการ 

2.7  ระบบโทรศัพท์ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ระบบโทรศัพท์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ให้บริการโดย  มีรูปแบบ                  
การใหบ้ริการดงัน้ี 

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

3) โครงข่ายภายในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้น าแสง (Obtic Fiber Cable)  เพื่อใหบ้ริการโทรศพัทแ์ละ
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 
 

 2.8  ระบบรักษาความปลอดภัยภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
    มีบริการด้านการรักษาความปลอดภยั และมีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ดูแล  ภายในโครงการ

ตลอด24 ชัว่โมง โดยวิ่งตรวจสอบตามจุดเฝ้าระวงัและมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานในการ
รักษาความปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ จัดเตรียมระบบ CCTV วงจรปิด เก็บข้อมูลต่าง ๆ ตลอด 24 ชม.                        
เพ่ิมศกัยภาพในดา้นความปลอดภยั พร้อมจดัท าแผนฉุกเฉินเพ่ือใชใ้นการควบคุมก ากบัดูแลโครงการอีก
ดว้ย 

ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ไดจ้ดัเตรียมหัวดบัเพลิงตามแนวถนนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการโดยมี
ระยะห่างกนัไม่เกิน 150 เมตร  เพ่ือควบคุมเพลิงตลอดจนบริการรถดบัเพลิงของโครงการและรถตรวจ
การณ์เพื่อใชใ้นการใหต้รวจการณ์ และเฝ้าระวงัของโครงการ 
 
3.    จุดเด่นของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสมีา 

1) ไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก BOI ตามกลุ่มกิจกรรมท่ีก าหนดของ BOI 
2) ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจพร้อมศูนยค์มนาคมทั้งในและต่างประเทศ มีความพร้อมเขา้สู่  AEC 
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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  การตลาดและภาวการณ ์ 

1.  กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
1.1 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ  

เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนคู่แข่งขนัย่อมคิดกลยทุธ์และวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่าง ดงันั้น 
บริษทัตอ้งด าเนินการพฒันาสินคา้ใหดี้ข้ึนเพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยความจ ากดัของ
พ้ืนท่ีขายท่ีมีอยู ่บริษทัจึงด าเนินการดว้ยกลยทุธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 

1) พฒันาโครงการให้สมบูรณ์ ทั้งทางสาธารณูปโภค เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ระบบ One Stop Service ให้
สะดวกสบายต่อการลงทุน 

2) การด าเนินการพัฒนาระบบป้องกันน ้ าท่วมท่ีมีประสิทธิภาพสูง concrete sheet pile ซ่ึงได้รับ                            
ความไวว้างใจจากนานาประเทศอีกทั้ งยงัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่กลุ่มผูป้ระกอบการเดิมท่ีด าเนิน
กิจการภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร และเง่ือนไขการด าเนินการไดผ้่านเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐอีกดว้ย 

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

1.2 กำรจัดท ำรำคำท่ีดิน 
เน่ืองจากราคามีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของลูกคา้ ดังนั้ น บริษัทฯจึงตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์

ทางดา้นราคาเพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับลูกคา้ โดยการก าหนดราคาท่ีดินข้ึนอยา่งชดัเจนโดยใชข้อ้มูลทาง
การตลาดร่วมกับขอ้มูลทางบัญชีราคาดังกล่าวจะตอ้งมีความใกลเ้คียงกับคู่แข่งเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกบับริษทัฯ ซ่ึงทางบริษทัฯไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม และพ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรมทัว่ไป
ไวร้องรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน 
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1.3 กำรจัดสัมมนำย่อย หัวข้อต่ำง ๆ  
กลยทุธ์ต่าง 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 เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมรับ
ฟังขอ้มูลไปพิจารณาอีกคร้ัง 

4) จดัใหมี้การเสวนาระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมฟังสมัมนากบัผูป้ระกอบการภายในเขตอุตสาหกรรม นวนคร 
5) จัดท าแบบสอบถาม ส่งความต้องการในการขยายกิจการ/ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการจากผูข้าย 

เพ่ิมเติม 

1.4 กำรเชิญนกัลงทุนที่มศีักยภำพจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเยี่ยมชมโครงกำร 
เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้บริษัทฯจึงต้องมีกลยุทธ์

แผนงานท่ีจะเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพสูงโดยการเชิญนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพจากต่างประเทศ
เขา้เยีย่มชมโครงการของบริษทัฯ 

  1)   เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการขยายกิจการเขา้มาในประเทศไทย  
2)   เพ่ือโฆษณาโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มของนักลงทุน  เพ่ือการบอก

ต่อ ๆ กนั 
                                3)  เพ่ือเป็นการน าสินคา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง 

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  

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี  40 

 

3. ลักษณะของลกูค้ำ 

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

ลักษณะของลกูค้ำเป้ำหมำย  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 

 
กรำฟแสดงประเภทธรุกิจและสัญชำตินักลงทุนในเขตส่งเรมิอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำนี) 
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กรำฟแสดงประเภทธรุกิจและสัญชำตินักลงทุนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร (นครรำชสมีำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

4.1  ช่องทางท่ีเป็นบุคคล /นิติบุคคล 
1)  การหาลูกคา้แบบ  Direct to Customer การออก Direct to Mail ทางฝ่ายขายจะออกจดหมายทุก 4 
เดือน ให้กบัลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใชข้อ้มูลจากฐานของฝ่ายขาย และขอ้มูลทาง
การตลาดท่ีไดจ้ าแนกตามประเภทและกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายในปีน้ี 

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 
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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) บริษัทกฎหมายและบัญชีจัดการเซ็นสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ โดยทั้ งสองฝ่ายจะมี        
การแลกเปล่ียนลูกคา้ซ่ึงกนัและกนั 

 
4.4 ช่องทางการจดัท าส่ือโฆษณาต่าง ๆ และอุปกรณ์ 

1) การออก Booth ในงาน  Event ต่าง ๆ  เพื่ อประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าถึงลูกค้าท่ี มี             
ความตอ้งการศึกษาหาพ้ืนท่ีเพ่ือการลงทุน การด าเนินงาน Event ภายในประเทศงาน Event และ
สมัมนาต่างประเทศ 

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

  
   5. แนวโน้มอตุสำหกรรมในอนำคต 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตอาจวิเคราะห์ได้หลายมุมมองและมองจากสภาพทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทย  ซ่ึงมีอาจจะมองไดห้ลายประเด็นดงัน้ี 

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   
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3) ความไม่ชดัเจนและล่าชา้ของรัฐบาลในเร่ืองของแผนป้องกนัน ้ าท่วมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4)  พ้ืนฐานเศรษฐกิจไทยยงัมีความแขง็แกร่งในหลายดา้น ทั้งภาคเกษตรและอาหารยงัมีโอกาสสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและขยายการลงทุนไดอี้ก 

5) ระดบัค่าแรงมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการเน่ืองจากท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตามแรงงานในประเทศไทยต่างก็มีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานสูง 

 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2562 ไม่ว่าจะเร่ืองท าเลท่ีตั้ ง สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ, สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการสนบัสนุนอ่ืนๆ, ประสิทธิภาพการขนส่งและการ
กระจายสินคา้, ความพร้อมทางดา้นแรงงาน การพฒันาฝีมือแรงงาน ความเป็น 

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

 

2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบรกิาร 

สรุปพื้นที่เหลือขำย เขตส่งเสริมอตุสำหกรรมนวนครประจ ำปี 2561 

1.   เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำน)ี    

แปลง พท.ขำยทั้งหมด/ไร ่ พท.ขำยไป/ไร่ พท.เหลือขำย/ไร ่ 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 28-2-61 พร้อมขาย 

U 15-0-90 0  15-0-90 พร้อมขาย 

V  8-3-51   6-3-51  2-0-0 พร้อมขาย 

รวมพื้นทีข่ำยทั้งหมด ประมาณ 107-2-89 
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2.   เขตพำณิชยกรรม  (ปทุมธำน)ี 

แปลง พ.ทขำยทั้งหมด/ไร ่ พ.ทขำยไป/ไร่ พ.ทเหลือขำย/ไร ่ สถำนะ 

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 

รวมพื้นทีข่ำยทั้งหมด 92-1-37.5 

 
3.   เขตประกอบกำรอตุสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 

แปลง พ.ทขำยทั้งหมด/ไร ่ พ.ทขำยไป/ไร่ พ.ทเหลือขำย/ไร ่ สถำนะ 

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

phase2 460-3-57.9 319-1-16 141-2-41.9 พร้อมขาย 

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

รวมพื้นทีข่ำยทั้งหมด 1322-3-41.6 710-1-52.3 593-3-67.3   

 
 2.4  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการในการลงทุน 

กำรพัฒนำโครงกำร เดอะ นวไพรเวซี่ 

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) 
ให้มีทั้ งท่ีพกัอาศยั และศูนยก์ารคา้ภายในพ้ืนท่ีเดียวกนั ตั้งอยูบ่นถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อยู ่                 
ใจกลางแหล่งชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีสุด ส าหรับการด าเนินงานในส่วนของอาคารพกัอาศยั The Nava 
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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) 

  และในปี 2562 ทางบริษทัฯ ตดัสินใจท่ีจะท าการก่อสร้าง อาคาร A02 ให้แลว้เสร็จเป็นอาคารท่ี 2 เพ่ือรองรับกับ
พนกังานและผูบ้ริหารท่ีมีความประสงคจ์ะอยูอ่าศยัใกลท่ี้ท างาน โดยจะใชง้บประมาณเพ่ิมเติมอีกประมาณ 25 ลา้นบาท คาดวา่
จะแลว้เสร็จและสามารถใหเ้ขา้พกัอาศยัไดใ้นปี 2563  
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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 

ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร “เดอะ นวไพรเวซี”่ 
 

 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 
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จดัท าสนามแบดมินตนั ในชั้น 3 เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายบน 2560 น้ีส่วนบริเวณชั้น 2 ทางโครงการจะจดัให้มี
หอ้งสัมมนา และ ศูนยฝึ์กอบรบแรงงาน เพ่ือรองรับความตอ้งการลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดั
ปทุมธานี 

 

 

 

 
 
 

 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 
เปอร์เซ็นต์ ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ณ ส านักงานท่ีดิน จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงจะเรียกว่า “นิติบุคคลอาคารชุด                               
เดอะนวไพรเวซ่ี 1 คอนโดมิเนียม” ปัจจุบนัมีผูอ้าศยัอยูท่ั้งหมด 80 หอ้ง คิดเป็น 90% ของอาคาร และโครงการฯ ไดด้ าเนินการ
ดา้นระบบสาธารณูปโภค และถนนคอนกรีตเพ่ือรองรับการเขา้อยู ่อาศยัของลูกคา้โครงการฯ โดยเร่งด าเนินการก่อสร้างถนน
รอบอาคาร (ถนนรูปตวั T) ซ่ึงมีมูลค่ารวมราคางานถนน และระบบสาธารณูปโภคทั้ งส้ิน เป็นจ านวนเงิน 6,850,000 บาท 
ก่อสร้างร่วมกบั บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์ 
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 -โดยรอบโครงการ ไดมี้การก่อสร้างสนามฟตุซอร์ ในร่ม 3 สนามและเร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแต่ปลายปี 2560 
 

 
โดยรอบอาคารจดัใหมี้กิจกรรมตลาดนดัรอบอาคารทุกวนั ศุกร์  เสาร์ อาทิตย ์

 โครงการท าท่ีจอดรถใหเ้ช่าบริเวณท่ีวา่งเปล่า จ านวน 87 คนั เพ่ือก่อเกิดรายได ้
  

 
 
ด ำเนินโครงกำร “โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 

  พ้ืนท่ีในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จึงเลง็เห็น
ถึงการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และศึกษาด้านผลตอบแทนของกิจการด้านพลงังาน                      
ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจการทางเลือกท่ีสานต่อในอนาคต จึงไดริ้เร่ิมโครงการ “โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะจากพลงังานแสงอาทิตย”์ ข้ึน
ซ่ึงจะด าเนินการโดยการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โรงผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม คาดวา่จะมีก าลงัผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 350 กิโลวตัต ์และโรงบ าบดัน ้ าเสีย คาดวา่จะมีขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าประมาณ 700  กิโลวตัต ์ทั้งน้ี โครงการ
ดังกล่าว เป็นการน าร่องเพ่ือการศึกษาและพฒันาสู่การเช่ือมโยงโครงข่ายพลงังาน Smart Grid ภายในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม ปทุมธานี และต่อยอดสู่การพฒันาเขตส่งเสริมฯ สู่การกา้วข้ึนเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ในอนาคต มีมูลค่า
การลงทุนประมาณ 35 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือวา่ บริษทั นวนคร สมาร์ท เอน็เนอร์ยี ่ จ  ากดั เพ่ือรองรับการด าเนินงานของโครงการ
ดงักล่าว ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งขั้นตอนก่อสร้าง ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จและสามารถใชง้านไดภ้ายในไตรมาส 2 ปี 2562 

3. ปัจจัยความเสี่ยง  

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัการจดัหาท่ีดินในโครงการเดิมเพ่ิมเติม มาพฒันาเพ่ือขายในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั ธุรกิจหลกัดา้นหน่ึงคือดา้นการพฒันา ขายและให้เช่าท่ีดิน ทั้งเพ่ือการอุตสาหกรรม และการพาณิชย ์ดงันั้น 
จึงมีความจ าเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาท่ีดินทดแทนท่ีดินท่ีไดข้ายไป บริษทัจึงไดมี้นโยบายหลกัดงัน้ี 
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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 107 ไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นท่ี Prime Area และมีมูลค่าสูง      
ไม่เหมาะกบัการพฒันาใหเ้ป็นทางดา้นอุตสาหกรรม บริษทัจึงมีแผนการท่ีจะพฒันาท่ีส่วนใหญ่ท่ีเหลือไปในเชิงพาณิชยห์รือท่ี
อยูอ่าศยั ซ่ึงจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และสร้างรายไดป้ระจ าใหก้บับริษทัไดม้ากกวา่ 

ในส่วนท่ีดินทางด้านอุตสาหกรรม ยงัมีโอกาสท่ีจะขยายได้อีก แต่ก็จะมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ดงันั้นในการจะคดัเลือก
โรงงานท่ีจะมาอยูจึ่งควรท่ีจะตอ้งเลือกโรงงานท่ีจะใหผ้ลตอบแทนสูงในแง่การใชร้ะบบสาธารณูปโภคของบริษทัในระยะยาว  

ส่วนท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซ่ึงยงัมีพ้ืนท่ีเหลือขายอีกประมาณ 593 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 

ส าหรับความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทางการเงินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง หากเกิด
เหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง อาจท าใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได ้บริษทั จึงมุ่งเนน้การลงทุนพฒันา
โครงการท่ีมีความเส่ียงในระดบัยอมรับได ้โดยมีความเป็นไปไดข้องโครงการอยูใ่นระดบัสูง หากมีความจ าเป็นตอ้งจดัหา
แหล่งเงินทุน ก็จะตอ้งมีความเหมาะสมและ พอเพียง โดยมีตน้ทุนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม อีกทั้ งมีการบริหารจดัการโดย              
การรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบ
จากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

นอกจากน้ีการเตรียมวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนไว ้บริษทัฯ ไดด้ าเนินการไวด้ว้ยแลว้เช่นกนั ซ่ึงให้ความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินธุรกิจใหมี้สภาพคล่องอยา่งเพียงพอ เม่ือเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 

ส่วนความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยอาจส่งผลให้บริษทัมี ตน้ทุนทางการเงินสูงข้ึน หรือ อาจส่งผลให้บริษทัมี ผลตอบแทนทาง
การเงินท่ีลดลง ท าใหบ้ริษทัมีผลก าไรท่ีลดลง รวมถึงผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในอนาคตดว้ย 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้บริหารจัดการภายใต้นโยบายการบริหารกระแสเงินสดคงเหลือท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการโดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ในการตดัสินใจลงทุนใน
ขณะนั้น 
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4. สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  
4.1  ลักษณะส ำคัญของสินทรพัย์ถำวรหลักที่บริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวำคม 2561 

  ลักษณะ เนื้อที ่ วงเงินกู ้ มูลค่ำ รำคำ 
สินทรัพย์ถำวร ที่ตั้ง กรรมสิทธิ ์ (ไร-่งำน-

ตรว.) 
 ตำมบัญช ี ประเมิน 

    (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ท่ีใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจ  
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์
- ท่ีดิน  

 
 
 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธานี 

 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 

94-2-86.5 

 
 
 
- 

 
 
 

116.74 

 
 
 
- 

- ท่ีดิน(โครงการผลิตน ้ าเพ่ือ
อุตสาหกรรม) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธานี 

เจา้ของ 38-0-23 - 91.99 - 

- ท่ีดิน (สถานีสูบน ้ า)  ต.บุ่งข้ีเหลก็ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เจา้ของ 8-3-23 - 2.30 - 
- ท่ีดิน(ระบบผลิตน ้ าฯ และระบบ
บ 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 - 7.66 - 

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

เจา้ของ 3-3-01 - 24.84 - 

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

เจา้ของ - - 0.33 - 

- งานระบบ ถ.มิตรภาพ (กม.231)   จ.นครราชสีมา เจา้ของ - - 0.92 - 
- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่
และเคร่ืองใชส้ านกังาน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 80.76 - 

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

เจา้ของ - - 0.48 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงาน
ระหวา่งก่อสร้าง 

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

เจา้ของ - - 1,160.08 1,543.71 

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

เจา้ของ - - 176.29 
 

197.46 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

    1,695.75  
 

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

เจา้ของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 

- ศูนยก์ารคา้ และอาคารพกัอาศยั 
 โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 
- ร้านคา้ริมสระ 
 
- ท่ีดิน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 
ถ.มิตรภาพ (กม.231)  ค.นากลาง  
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 

8-0-58.8 - 47.24 288.43 
 
 
 

 
- 

 
1.71 

 
- 

17-2-19 - 16.24 35.10 

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

เจา้ของ - - 49.15 60.64 

รวม 
อสังหำริมทรัพยร์ะหว่ำงพฒันำ 
- ท่ีดินพฒันาแลว้  

 
 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง  

 
 

เจา้ของ 

 
 

159-3-40.8 

 
 

- 

115.21 
 

121.88 

 
 

1,209.32 
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หมายเหตุ  : - ราคาประเมินโดยวธีิตน้ทุนทดแทนโดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั เม่ือ ตุลาคม 2561 และพฤศจิกายน 

2561 อน่ึง ณ วนัประเมินราคาท่ีดิน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

   * ณ วนัท่ีประเมินยงัรวมแปลงท่ีดินท่ีขายออกไป เม่ือเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2561 
 

4.2 นโยบำยกำรลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิม

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

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย   

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 ์ 

วนัท่ี 17 มกราคม 2555 ศาลธญับุรีไดพิ้พากษาให้ จ าเลยท่ี 1 ช าระเงินจ านวน 2,877,071.94 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นบัแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2552 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบ้ียนบัถึงวนัฟ้อง
ตอ้งไม่เกิน 197,398.70 บาท ตามท่ีโจทก์ขอ 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 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาให้จ าเลยท่ี 2 
และจ าเลยท่ี 3 ร่วมรับผิดต่อโจทก์เช่นเดียวกบัจ าเลยท่ี 1 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั ซ่ึงจ าเลยท่ี 1 และ 2 ไดย้ืน่ค  าร้อง
ขอขยายฎีกา แต่ไม่ไดย้ืน่ฎีกาภายในก าหนดเวลาท่ีขยาย และไดย้ืน่ค  าร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาอีกคร้ัง 

จ.ปทุมธานี  
       
- ท่ีดินพฒันาแลว้ 

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

เจา้ของ 40-2-63.6 - 143.41 234.46* 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ 
 
- อาคารท่ีพกัอาศยั (โครงการเดอะ 
นวไพรเวซ่ี)  
 
รวม 

ถ.มิตรภาพ กม. 230 อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง   
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 

597-2-94.9 
 

10-0-94.7 

- 
 
- 

785.34   1,217.69* 
 

208.73* 
 

2.93 
 
 

1,053.56 
รวมทั้งสิ้น   1,070-2-

70.2 
- 2,864.52 5,023.72 
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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                  
รวมเป็นเงินตน้และดอกเบ้ียรวมทั้งส้ิน 49,406,787.26 บาท และผูค้ดัคา้นตอ้งช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจาก                
วนัเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 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 ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 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 นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลยจะช าระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมทั้งให้จ าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความแทน
โจทก ์ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ศาลไดมี้ค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงิน 420,430.18 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี จากตน้เงิน 329,745.18 นบัถดัจากวนัฟ้อง (24 มิถุนายน 2559) เป็นตน้ไปจนกวา่จะช 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
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เงินจ านวน 736,650 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 705,078.21 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลยจะ
ช าระเสร็จแก่โจทก ์พร้อมทั้งใหจ้ าเลยใชค้่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความแทนโจทก ์ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 ศาลนัดสืบพยาน จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ ศาลจึงมีค าสั่ง ให้พิจารณาคดีโจทก์ไป       
ฝ่ายเดียว พิพากษาให้จ าเลยช าระเงิน 705,078.21 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระใน
แต่ละรอบบิลจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้น าเงิน 8,000 บาท ท่ีจ าเลยวางประกนัไวแ้ก่โจทก์หักช าระดอกเบ้ียก่อนหากมี
เหลือให้น าไปช าระต้นเงิน ให้จ าเลย ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก าหนดค่าทนายความ 3,000 บาท คดีอยู่ระหว่าง                           
การบงัคบัคดี  

 
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 าระค่าเสียหายแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเงิน 84,629 บาท ค่าเสียหาย
จากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม ค่าขาดรายได ้ค่าเสียหายจากการละเมิดจ านวน 10,155,480 บาท เงินโบนสัตามสดัส่วนปี 2559 จ านวน 
38,720 บาท และค่าเสียหายจากการขาดเงินโบนสัค านวณถึงวนัเกษียณอาย ุจ านวน 846,290 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 11,125,119 
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัเลิกจา้งจนถึงวนัฟ้องจ านวน 93,725.18 บาท รวมเป็นเงิน 11,218,844.18 
บาท และช าระดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากตน้เงินจ านวน 11,125,119 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนช าระเสร็จแก่
โจทก์ ให้จ าเลยท่ี 2 ช าระค่าเสียหายจากการละเมิดจ านวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนั
ฟ้องเป็นตน้ไป จนช าระเสร็จแก่โจทก ์

ต่อมา โจทก์ไดถ้อนฟ้องจ าเลยท่ี 2 โดยศาลไดด้ าเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานโจทก์และจ าเลยเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2560 ไดมี้ค าพิพากษาโดยเห็นว่าจ าเลยท่ี 1 เลิกจา้งโจทก์โดยเป็นธรรมแลว้ จึงไม่ตอ้งช าระสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบ้ียให้แก่โจทก์ พิพากษายกฟ้อง นายดอน พาณิชนก ไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้น                 
ค  าพิพากษาศาลชั้นตน้  

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาให้บริษทัฯ ช าระเงินจ านวน 1,250,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนบัถดัจากวนัฟ้อง (26 กรกฎาคม 2559) จนกวา่จะช าระเสร็จ 

วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ไดว้างเงินค่าเสียหายตามค าพิพากษาต่อศาลแรงงานกลาง คดีเป็นอนัถึงท่ีสุด 
 
6. วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทวลัย ์สูงเนิน (โจทก์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ 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 าเลยในคดีดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องแยง้โจทก์ เรียกร้องค่าเสียหาย จาก       
การกระท า โดยการท้ิงงานและท างานไม่แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ซ่ึงตอ้งรับผิดช าระเงินแก่จ าเลย จ านวน 1,632,499 บาท                 
หักดว้ยยอดเงินท่ีจ าเลยไดห้ักไวเ้ป็นเงินประกัน จ านวน 760,000 บาท คงเหลือเงินท่ีโจทก์ตอ้งรับผิดต่อจ าเลย เป็นเงินจ านวน  
872,499 บาท พร้อมดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ีจ าเลยช าระเงินค่าจา้งแก่บุคคลภายนอก วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2554 เป็นตน้ไป จนกวา่โจทก์จะช าระเสร็จแก่จ าเลย ดอกเบ้ียคิดถึงวนัฟ้องแยง้เป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน คิดเป็นเงิน 327,187 บาท                 
รวมเป็นเงินท่ีโจทกต์อ้งช 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 อยุธยา ท่ี 1, ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยมี์                
ดีเวลล๊อปเมน้ท์ ท่ี 2, นางสาวธัณญาพร บัวข า ท่ี 3, นายเทวากุล จุลมณี ท่ี 4  เรียกค่าเสียหาย กรณีขุดดินแลว้ท าให้ก าแพงกนัน ้ า
คอนกรีตของบริษัทฯ พังเสียหาย โดยให้จ าเลยทั้ งส่ีร่วมกันหรือแทนกันช าระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์ 12,018,004 บาท                          
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน10,393,950 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่โจทก ์

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2560 ศาลนัดฟังค าสั่ง คู่ความทั้ งสองแถลงร่วมกนัมีความประสงค์ท่ีจะไกล่เกล่ีย คดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณา 

 
8. วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 คุณวลี เทพหัสดิน ณ อยธุยา ในฐานะส่วนตวัและผูจ้ดัการมรดกของ นางสุรี จารุศร (โจทก์) 

ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลยในคดีด าหมายเลขท่ี พ.636/2561 กรณีบริษทัท าถนน ก าแพงกนัน ้ าและคลองระบายน ้ าในท่ีดินของ
ตน โฉนดเลขท่ี 154405 และ 57664 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และให้ท าการร้ือถอนออกไป โดยให้
จ าเลยร้ือถอนถนน ก าแพงกันน ้ าออกไปจากท่ีดิน และปรับท่ีดินให้กลับสู่สภาพเดิม พร้อมทั้ งให้ช าระค่าเสียหายเดือนละ 
1,000,000 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จ าเลยจะด าเนินการร้ือก าแพงกนัน ้ าและปรับท่ีดินให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม คดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณา 
 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 

6.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ชื่อบริษัท     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 
 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่  999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-0031-5, 0-2529-0131-5 
โทรสาร     0-2529-2176 
 
ที่ตั้งโครงกำรจังหวัดนครรำชสีมำ  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 นวไพรเวซี่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์    0-2529-2203, 0-2529-2746, 0-2529-0600  
โทรสาร     0-2529-1889 
 ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์  thenavaprivacy@navanakorn.co.th 

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

บริษัท นวนคร สมำร์ท เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด 
ประเภทธุรกิจ ผลิตพลงังานไฟฟ้าด้วยระบบพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานการเผาไหม ้วสัดุจาก

การเกษตร พลงังานน ้ า พลงังานขยะ และระบบเช้ือเพลิงทุกประเภท เพ่ือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
ใหแ้ก่ บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ และองคก์รของรัฐ 

ผูถื้อหุน้     บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ถือ 99.99 % 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  999 หมู่ 13 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-0031 
โทรสาร     0-2529-2176 
ทุนจดทะเบียน   10,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้   2,500,000 บาท 
 
บริษัทร่วม 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 
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     0-2978-5080 
ทุนจดทะเบียน   1,550,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  1,550,000,000 บาท 
 
นำยทะเบียนหลักทรพัย์ 
ช่ือบริษทั     ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน    93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
      เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์    0-2009-9000, 0-2009-9999 
โทรสาร     0-2009-9991 
 
ผู้สอบบัญช ี
ช่ือผูส้อบบญัชี   นางสาววไิลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8420 
ช่ือบริษทั     บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังาน    ชั้น 50-51 เอม็ไพร์ ทาวเวอร์,   

1 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์    0-2677-2000 
โทรสาร     0-2677-2222 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 
7. ข้อมูลหลักทรพัย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพยข์องบริษัท   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม2561บริษัทมีทุนจดทะเบียน  2,048,254,862 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,048,254,862 หุ้น                  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 2,048,254,862 บาท   
 

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกช าระแลว้ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
 

ปี 
ทุนท่ีเพิ่ม 
(ล้ำนบำท) 

หลังเพิ่มทุน 
(ล้ำนบำท) 

เหตุผลในกำรเพิ่มทุน สัดส่วน และรำคำในกำรเพิ่มทุน 

2554 71.36 1,521.41 

(ณ 10 .ม.ค.55) 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิท ธิ  NNCL-W2และ
ESOP-W1 ได้ใช้สิท ธิในการซ้ือหุ้นสามัญ 
ของบริษทัคร้ังท่ี 1-4 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2555 13.00 1,522.71 

(ณ 10 .ม.ค.56) 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2ได้ใช้
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-W2ได้ใช้
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-W2ได้ใช้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทคร้ังท่ี  
13-16 ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

2558 488.88 2,048.25 

(ณ 7 .ม.ค.59) 

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

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2ได้ใช้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทคร้ังท่ี  
17-20 (คร้ังสุดทา้ย)ในราคาหุน้ละ 1 บาท 
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 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 
ปี 2552 :   บริษทัฯ ไดร่้วมพนัธมิตรทางธุรกิจในโครงการโรงไฟฟ้า 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 ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) ได้

ผา่นการคดัเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ”) จ านวน 1 โครงการ ขนาดก าลงัการ
ผลิตประมาณ 125 เมกะวตัตแ์ละมีก าลงัผลิตไอน ้ า 30 ตนัต่อชัว่โมง มีลูกคา้ตามสญัญาคือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี  

ปี 2554 :   เดือนพฤษภาคม บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) เพ่ือเขา้ร่วม
ลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) กบั บริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) และ บริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั(มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 30 และ 40 ตามล าดบั ทั้งน้ี 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 2,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 120,600,000 บาท  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 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
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 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559-2560 บริษทัฯ ไดช้ าระหุ้นเป็นจ านวนเงิน 457,438,000 บาท  มีทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้จ านวน 1,525,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                    
10 บาททั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยอ์ยา่ง
เป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ ไดช้ าระหุน้แลว้เป็นจ านวนเงิน 464,938,150 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 1,550,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 155,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 
 บริษัท นวนคร สมำร์ท เอ็นเนอรย์ี ่จ ำกัด 
13 ธนัวาคม 2561   เดือนธนัวาคม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง “บริษทั นวนคร สมาร์ท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั” (NSE) 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาทโดย
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99% 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 2,500,000 บาท  
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 7.2 ผู้ถือหุ้น  

บริษทัมีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 20รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดวนัท่ี 31มกราคม2562

และเปรียบเทียบสดัส่วนของผูถื้อหุน้วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดงัน้ี  

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น สัดส่วนกำรถอืหุ้น* 

(ณวันที3่1 ม.ค. 2562) (ณวันที3่1 ม.ค. 2561) 

จ ำนวนหุ้น %  จ ำนวนหุ้น %  

1 นายทวฉีตัร จุฬางกรู 506,006,000 24.704 502,642,700 24.540 

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

3 นายณฐัพล จุฬางกรู 182,234,800 8.897 144,796,600 7.069 

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

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

6 นายวรีชยั เดชอมรธญั 101,598,400 4.960 81,089,100 3.959 

7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 66,572,400 3.250 72,362,800 3.533 

8 นายวรัญญู เทพหสัดินณอยธุยา 50,621,420 2.471 50,621,420 2.471 

9 บริษทั นิคมอตุสาหกรรมรังสิต จ ากดั 31,100,000 1.518 31,100,000 1.518 

10 การเคหะแห่งชาติ 30,000,000 1.465 30,000,000 1.465 

11 นายพรเดช จนัทวานิช 23,363,655 1.141 33,363,655 1.629 

12 นายสุทธิพร จนัทวานิช 22,799,055 1.113 22,799,055 1.113 

13 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 22,553,805 1.101 22,553,805 1.101 

14 นายภพพร จนัทวานิช 22,046,905 1.076 - - 

15 นายกฤษณ์ ออศิริวกิรณ์ 18,100,000 0.884 19,470,000 0.951 

16 พลเอกอคัรเดช ศศิประภา 15,900,000 0.776 15,900,000 0.776 

17 บริษทั อญัญพฒันา จ ากดั 15,000,000 0.732 15,000,000 0.732 

18 นายประสิทธ์ิ รักไทยแสนทว ี 14,801,000 0.723 14,345,000 0.700 

19 น.ส.มยรีุ โฉมเชิด 13,799,100 0.674 13,230,000 0.646 

20 นายคมวชิ จารุศร 13,500,000 0.659 13,500,000 0.659 

รวม 1,617,473,850 78.967 1,550,251,445 75.685 

*แสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการถือหุน้ ปี 2561 เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ 20 ราย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 
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หมายเหตุ :  1 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.nep.co.th 

ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือประชุมสามญั         

ผูถื้อหุ้นส าหรับปีล่าสุด ไดจ้ากขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย ์ในช่ือยอ่ NNCL ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปีในแต่ละปีไดจ้ากหวัขอ้ “ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ” 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 
หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั   

ทั้งน้ี ในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีประวติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 

จ่ำยเงินปันผลปี 2562  
(ผลประกอบการปี 2561) 

จ่ำยเงินปันผลปี 2561  
(ผลประกอบการปี 2560) 

จ่ำยเงินปันผลปี 2560  
(ผลประกอบการปี 2559) 

จ่ำยเงินปันผลปี 2559  
(ผลประกอบการปี 2558) 

184 163 75 - 0 - 

 
 
หมายเหต ุ:     - 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 

- ปี 2562 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจ าปี 2561 ในอตัรา0.09บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 184.3 ลา้นบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nep.co.th/
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรและแผนผังกำรบริหำรองค์กร  
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8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ในปี 2561 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ รายละเอียดดงัน้ี 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 

1. พลเอกอคัรเดชศศิประภา*** 0.83 
2. พลอากาศเอก  ดร.นพพร จนัทวานิช 3.35 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 
คุณสุวลยั  จนัทวานิช 
พลเอก สมหมาย วชิาวรณ์** 
คุณลีนา เจริญศรี  
พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน ์
คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 
คุณปริญญา ไววฒันา * 
คุณธนิต ธรรมสุคติ* 
คุณวรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  

2.06 
0.61 
0.23 
0.67 
0.61 
0.61 
0.38 
0.21 
0.51 

12. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา 0.51 
13. คุณพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ 0.51 

รวม 11.10 
 
 หมายเหตุ: *   เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ ในระหวา่งปี 2561 
     **  กรรมการท่ีลาออกในระหวา่งปี 2561 
     *** กรรมการท่ีถึงแก่อนิจกรรมระหวา่งปี 2561 
 

ข) ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรในปี 2561 

รายละเอียด 
ปี 
พ.ศ. 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(ลา้นบาท) 

โบนสั 
(ลา้นบาท) 

กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 
(ลา้นบาท) 

อ่ืน ๆ 
(ลา้นบาท) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร 1 

2560 15 32.1 7.8 1.8 0.2 41.9 
2561 14 32.3 7.5 1.8 0.6 42.2 

 หมายเหต ุ : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือน โบนสั เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพและอ่ืน ๆ  
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ค) ค่าตอบแทนอื่น 
 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์หก้บักรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นกิจการของบริษทั 
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนตใ์ห้กบักรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นกิจการของบริษทั โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

รายละเอียด 
ปี 2561 ปี 2560 

จ านวนคน  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) จ านวนคน  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
1. ประธานกรรมการ  1 1.66 1 0.57 
2. กรรมการและผูบ้ริหาร 4 1.15 9 2.08 

 

หมายเหตุ:  ค่าใชจ่้ายในการจดัหารถยนต ์ประกอบดว้ย เงินดาวน์ ค่าเช่าซ้ือ ค่าเช่า  ค่าบ ารุงรักษา และค่า
ประกนัภยั 

 
ง) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 

 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือท าหนา้ท่ีพิจารณาการ
จ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงไดก้ับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในโอกาสต่อๆ ไป ทุกปี โดยบริษทัจะ
ไม่จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดทั้ งท่ี เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการรวมถึงผู ้ท่ี เก่ียวข้อง 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็นไป
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษัทจะก าหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าทุกปี 
 

8.2บุคลากร  

ก) บุคลากรณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานทั้งหมด 171 คน ดงัน้ี  
 

ล าดบั ฝ่าย จ านวนพนกังาน 

1 ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 4 
2 ฝ่ายกิจการพิเศษ 12 

3 ส านกัเลขานุการ 2 

4 โครงการนวนคร นครราชสีมา 23 
5 ฝ่ายกฎหมาย 3 

6 ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 1 

7 ฝ่ายการบริหาร  26 

8 ฝ่ายบญัชีและการเงิน   13 
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9 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 

10 ฝ่ายขายและการตลาด 10 

11 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 5 

12 ฝ่ายโยธา     23 

13 ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม    19 

14 ฝ่ายระบบน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 28 

รวม 171 

 
โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2561 ซ่ึงได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เท่ากับ 

107,247,883 บาท 
 

 ข) สวัสดิการและสิทธิประโยชนข์องพนักงาน 
    1. การประกนัสุขภาพและอุบติัเหต ุ
    2. การประกนัชีวติ 

3. กองทุนประกนัสงัคม 
4. กองทุนทดแทน 
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) 
 
 ค) นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาบุคลากรเน่ืองจากบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดของ
องคก์รเพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และความส าเร็จขององคก์รบริษทัฯ จึงไดมุ่้งมัน่พฒันา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงทั้งในดา้นนโยบายและกลยทุธ์และมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบุคลากรทั้งดา้น
ร่างกายและจิตใจ รวมทั้ งปรับปรุงระบบการบริหาร ระบบการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย 
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาใหพ้นกังานเป็นทั้งคน
ดีและคนเก่ง อนัจะน าไปสู่ความกา้วหนา้ขององคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนืโดยไดก้ าหนดนโยบายในดา้นต่างๆดงัน้ี 
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1. กำรสรรหำและกำรคัดเลอืกบุคลำกร 

ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ จะเร่ิมตั้งแต่การสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถดา้น
ต่างๆเขา้มาท างาน โดยคดัเลือกพนักงานท่ีมีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทกัษะ (Skill) และ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งงาน (Attribute) เข้ามาท างาน โดยมีการก าหนดสมรรถนะหลัก 
(Competency) ของทุกต าแหน่งงานไว ้ซ่ึงกระบวนการในการสรรหา และคดัเลือกจะด าเนินการโดยผ่านการ
สมัภาษณ์แบบมุ่งเนน้สมรรถนะหลกั (Competency Based Interview) 

ส าหรับหลกัการในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรของบริษทัฯ ตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีไม่เลือกปฏิบติั โดย
ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม                          
คุณวฒิุทางการศึกษา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแลว้ผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกมาปฏิบติังานกบับริษทัฯฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจดัหลกัสูตร
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบติั (On the Job Training) เพื่อให้พนกังานมี
ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นอกเหนือจากนั้นบุคลากรท่ีมาร่วมงานกบับริษทัฯ 
จะตอ้งเป็นพนักงานท่ีมีทศันคติท่ีดี และเขา้ใจวฒันธรรมองค์กรของบริษทัฯ เพ่ือท่ีจะช่วยท าให้การท างาน
ร่วมกนัเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ส าหรับการส่งเสริมโอกาสในความกา้วหนา้ในงานโดยเฉพาะต าแหน่งงานในระดบัหวัหนา้งานบริษทัฯมี
นโยบายท่ีจะพิจารณาเล่ือนต าแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน (Promote from Within) เพื่อเป็นการให้โอกาส
พนกังานภายใน ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถเพ่ือพฒันาตนเองไปในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน หรือใหโ้อกาสในการ
โอนยา้ยเพื่อท างานขา้มสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นตน้ 

2. กำรบริหำรค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร 

การก าหนดผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมตามผลส าเร็จของงานเป็นระบบหน่ึงท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญั 
เพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาคนดีและเก่งใหร่้วมงาน บริษทัฯ จึงเขา้ร่วม
การส ารวจค่าจา้งและผลตอบแทนกบับริษทัท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
เพ่ือก าหนดนโยบายค่าจา้งและผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและแข่งขนัได ้

3. กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีในองค์กร 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรูปแบบการส่ือสารและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ทั้งกิจกรรมท่ีจดัตามเทศกาลส าคญัๆ อาทิเช่น กิจกรรมวนัสงกรานต ์กิจกรรมงานเล้ียง
ประจ าปี กิจกรรมความปลอดภยัภายใน กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี และยงัมีกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆของ
บริษทัฯ ท่ีพนกังานมีโอกาสส่ือสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงโดยตรง เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัไดรั้บทราบถึงแนว
ทางการด าเนินงานขององคก์ร อุปสรรค หรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน พร้อมเปิดโอกาสให้พนกังานแสดง
ความเห็นและมีส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร นอกเหนือจากนั้น
บริษทัฯ ยงัท าการส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนกังาน เช่น การบริจาคส่ิงของเหลือใช้
ต่างๆ เพ่ือสาธารณกุศล การเขา้ร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นตน้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาระดบัจิตใจของ
พนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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4. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

บริษทัฯ ถือว่าการพฒันาบุคลากรคือการลงทุนระยะยาวท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหแ้ก่องคก์ร การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นพนัธกิจหลกัท่ีส าคญั ดงันั้นกลยทุธ์ยงัมุ่งเนน้การพฒันาความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีพนกังานรับผิดชอบ เพ่ือใหพ้นกังานไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่หม้ากท่ีสุด 
และการให้ความส าคญักบัพนกังานเพ่ือความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นการ
ปรับปรุงหลกัสูตร รูปแบบการพฒันา และวิธีการพฒันา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันสมยัอยู่เสมอ 
เพ่ือให้รองรับการเติบโตของบริษทัฯ และเพ่ือให้องค์กรมีความสามารถในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

ส าหรับการพฒันาพนกังานในรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีท าเป็นลกัษณะไม่เป็นทางการ เช่น การจดัพ่ีเล้ียง (Mentor) 
ส าหรับพนักงานใหม่ ให้มีความพร้อมและมีท่ีปรึกษาในระหว่างช่วงทดลองงาน การให้ค  าแนะน าในการ
ท างาน (Coaching) ของหัวหน้ากบัพนักงานใหม่ท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้างานข้ึนไป ก็ไดมี้การด าเนินการ
ควบคู่กนัไปกบัการพฒันาท่ีเป็นรูปแบบแบบเป็นทางการเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี เพ่ือให้พนักงานไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัในการเรียนรู้ตลอดชีวตินัน่เอง                          

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาชั้นน า ผ่านโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือเป็น
การใหโ้อกาสและสนบัสนุนนกัศึกษา และเป็นการสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสสอนงาน ถ่ายทอดความรู้                  
แก่นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวดว้ย 

จากความมุ่งมัน่พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ทั้ งด้าน
ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอยูใ่นระดบัแถวหนา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในโลกการแข่งขนัท่ีไม่หยดุน่ิง เพ่ือให้บริษทัฯเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื อนัจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมไทยใหดี้ข้ึนต่อไป 

 
9.  การก ากับดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้มีระบบการก ากบัดูแลท่ีเป็นมาตรฐานและ
น่าเช่ือถือ โดยไดจ้ดัท าแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัโครงสร้าง องคก์ร 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตาม 
CG Code มาปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้ โดยมุ่งเนน้การก ากบัดูแลในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
การด าเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยมี
สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล  และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการตามแนวทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนโดยมีการก ากบัดูแลและติดตาม
อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งก าหนดนโยบายให้ปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ียงัก าหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนพฒันาบุคลากร
อยา่งสม ่าเสมอ 
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2. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์
และในฐานะเจา้ของบริษทั ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ เช่น บริษทัฯ ไดเ้ปิด
โอกาสให้ผถืูอหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยมีวาระการพิจารณาท่ีส าคญั 
ได้แก่ การแต่งตั้ งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี การก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และการอนุมติังบการเงิน เป็นตน้ 

2. บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมทั้ง ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อ
หุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวนันัด
ประชุมเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม รวมถึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียด สาระส าคญัของ
การประชุม และความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระไวโ้ดยชดัแจง้ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

4. ก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทฯ ได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบ 

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็น
อิสระ รวมทั้งสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งโปร่งใส นอกจากน้ียงัจดัให้
มีการจดัท ารายงานทางการเงินและรายงานประจ าปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง                         
โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีรับรองทัว่ไป 

5. ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นซักถามและ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยคณะกรรมการบริษทั
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูแ้ทนจากผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ร่วมประชุม และร่วมตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในทุกประเด็น 

6. ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชุมโดยในรายงานการประชุมไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีการบนัทึกค าถามค าตอบและ
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และไดเ้ปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ 
มีการกบัดูแลและวางระบบการบริหารจดัการโดยให้ความเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วน

เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้ งผู ้ถือหุ้น  พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัดโดย
คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานและพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ และส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ไดแ้ก่  

1. ก าหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า และ
ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (Whistle Blowing) ผา่นช่องทาง
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ร้องเรียนท่ีหลากหลาย เช่น การส่งไปรษณีย ์โทรศพัท์ โทรสาร และอีเมล ์และเม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส 
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการแก้ไขรวมไปถึงมีมาตรการการคุ้มครองผู ้
ร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแสโดยในปี 2561 ไม่มีผูมี้
ส่วนไดเ้สียแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนมายงับริษทัฯ 

2. พนักงานในเร่ืองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น                      
วนัอนุรักษ์พลงังาน วนัแห่งความปลอดภยับริษทัฯ และกิจกรรม CSR อย่างต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและ
พนกังานของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

3. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนา เพ่ือน าความรู้มาปรับใชแ้ละพฒันาบริษทั 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส                         

ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี  

1. บริษทัฯ ให้ความส าคญักับหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อ
ประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผูถื้อหุ้น นักลงทุนสถาบัน                         
นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั มีความส าคญัและพึงเปิดเผย ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทั้ งน้ี ข้อมูลท่ีบริษัทฯ เปิดเผยมีความ
ครบถว้นและเป็นไปตามแนวปฏิบติัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  

5. ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและนโยบายการด าเนินธุรกิจใหแ้ข่งขนัได ้โดยมีหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบ คือ ด าเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพ่ือประโยชน์ท่ีสมดุลและยัง่ยืนของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง  

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ใหค้วามส 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 ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น 

กรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารภายใน และกรรมการอิสระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนคณะกรรมการ 
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9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยมีการก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ียงัให้มีการพิจารณาคดัเลือกฝ่ายจดัการดว้ยความ
โปร่งใสเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลกัษณะท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน โดยเปรียบเทียบกบั

อุตสาหกรรมเดียวกันซ่ึงจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 11 คร้ัง โดยมีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ทั้ง

ปี ซ่ึงกรรมการจะไดรั้บขอ้มูลอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วนั เพื่อสามารถใชเ้วลาพิจารณาและ
แสดงความเห็นได้อย่างรอบคอบ นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ
รายงานผล ให้ขอ้มูลและเสนอแนะขอ้คิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงส านกัเลขานุการจะจดัท าร่างรายงานการประชุม
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยเวน้วา่งมติไว ้ซ่ึงในวนัประชุมคณะกรรมการ ส านกัเลขานุการจะจดบนัทึกการ
ประชุมและมติท่ีประชุม โดยระบุถึงขอ้เสนอแนะและขอ้ท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
พร้อมกบับนัทึกเสียงการประชุมไวเ้พ่ือตรวจสอบภายหลงั และเม่ือจบการประชุมจะจดัท ารายงานการประชุม 
และตรวจสอบมติท่ีประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ีจะใชเ้วลาจดัท ารายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์เป็นเวลา 3-5วนั 
และให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการคร้ังต่อไป โดยคณะกรรมการ
สามารถขอแกไ้ขรายงานการประชุมในคร้ังนั้นๆ ได ้หลงัจากนั้นฝ่ายจดัการจะจดัเก็บรายงานการประชุมในสมุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการและดิจิทลัไฟลซ่ึ์งกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
12. คณะอนุกรรมการ 

ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการก ากับดูแลเฉพาะด้านเพ่ือช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตาม         
ความจ าเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ โดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการภายในเวลาท่ีก าหนด และมีวาระด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี1 ปี และ 3 ปี ตามล าดบั 
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งองค์กร แต่คงไวซ่ึ้งความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน ก าหนดวธีิการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีเป็น
รายงานประจ าปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ียงัท ารายงานอธิบายรายงาน
ทางการเงินควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย อน่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทนัสมยัและ
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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15. ความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และรักษาสัมพนัธภาพ
อนัดีระหวา่งบริษทั  กบันกัลงทุน  ผูถื้อหุน้  นกัวเิคราะห์และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นการเงินและ
การด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใส  และทนัต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ในผลการด าเนินงานของบริษทั  ตลอดจนส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับบริษทัในการเป็นบริษัท
มหาชนท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดี  มีคณะกรรมการบริษทั  ท่ีสามารถบริหารกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุ้น นอกจากน้ี ยงัให้บริการแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั  อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบขอ้ซักถามแก่
บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์  ผูถื้อหุ้นทั้งในและต่างประเทศให้ไดรั้บทราบขอ้มูลเท่าเทียม
กนัสม ่าเสมอและครบถว้น ตามความเป็นจริง 

ส าหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารกบันักลงทุน บริษทัฯ ให้บริการขอ้มูลข่าวสารต่างๆแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมของบริษทัฯ เพ่ือรับทราบขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่าน
รายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทางเว็บไซต ์ 
www.navanakorn.co.thหรือhttp://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
กรรมการไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 8ท่าน ท่ีไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรดงักล่าว
แลว้ 

9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัท  
มีดงัต่อไปน้ี  
(ก) คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561ประกอบดว้ย 

    1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช  ประธานกรรมการบริษทั 1, 3  
   2. พลต ารวจเอกสมชาย   วาณิชเสนี  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษทั/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ1, 2 

   3. นางสุวลยั   จนัทวานิช  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 

   4. นางลีนา    เจริญศรี   กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
             กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   5. พลเอกสมทตั   อตัตะนนัทน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

http://www.navanakorn.co.th/
http://nncl.listedcompany.com/home.html
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6. นางชวนพิศ   ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

7. นายปริญญา   ไววฒันา   กรรมการอิสระ 
8. นายธนิต    ธรรมสุคติ  กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
9. นางสาววรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการ 1,3 
10. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 1, 2 
11. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 

ดา้นการตลาด 3 
 

หมายเหตุ : 1กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึงกรรมการสองในส่ีท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

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

กรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัแต่อยา่งใด  
 3  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจนัทวานิชและกลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยาตามล 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. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลัเบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆตามขอ้บังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ทั้ งน้ี             
ไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป
หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

5. เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐาน ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการไม่รวมถึงการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือรายการท่ีไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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(ข) คณะกรรมการบริหาร 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 15 กนัยายน 2559  มีมติใหย้บุคณะ
กรรมการบริหาร 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

 1. นางลีนา เจริญศรี  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. พลเอกสมทตั อตัตะนนัทน ์  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางชวนพิศ  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 

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีอ านาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ หัวหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมทั้งจดัแสวงหา
ความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นวา่จ าเป็น 
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(ง) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

 1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2.   นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3. นางลีนา เจริญศรี กรรมการสรรหาและก 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 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

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) คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ  
คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

1. พล.ต.อ สมชาย วาณิชเสนี  ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
2. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
3. นายธนิต ธรรมสุคติ   กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
1. พิจารณาก าหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลกัษณะ

ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัตลอดจน
ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

2. พิจารณาก าหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตลอดจนก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

3. พิจารณาก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและติด
สินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้มี
การปฏิบติัตามนโยบายและ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและติดสินบน 

4. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีประจ าปีและรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 
6. แต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

ตลอดจนแต่งตั้ งท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเพ่ือให้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน า 
ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และปฏิบติัการใดๆ ตามท่ี
ก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ 

 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2561 

รายช่ือกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม เขา้ด ารงต าแหน่ง 

ปี 2561 3 ปี 2560 2 ปี 25591 

1. พลเอก อคัรเดช ศศิประภา*** 2 10 11 เมษายน 2544 
2 พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช 12 11 10 1 ธนัวาคม 2552 
3. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี 12 11 11 1 ตุลาคม2545 
4. นางสุวลยั  จนัทวานิช 10 10 8 22 มกราคม 2544 
5. พลเอก สมหมาย  วชิาวรณ์* 6 11 9 กนัยายน 2545 
6. นางลีนา  เจริญศรี 11 11 11 10 ธนัวาคม 2545 
7. พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน ์ 11 10 7 10 พฤษภาคม 2559 
8. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 12 2 3 7 พฤศจิกายน 2560 
9. นายปริญญา ไววฒันา** 6 - - 31 มีนาคม 2561 
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รายช่ือกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม เขา้ด ารงต าแหน่ง 

ปี 2561 3 ปี 2560 2 ปี 25591 

10. นายธนิต ธรรมสุคติ** 4 -  -  7 สิงหาคม 2561 
11. น.ส.วรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 12 10 8 22 กมุภาพนัธ์ 2549 
12. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 12 11 11 1 มกราคม 2544 
13. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 12 11 11 17 มีนาคม 2558 

หมายเหต ุ: 1  ในปี2559 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน    11  คร้ัง 
 2 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน    11 คร้ัง 
 3 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน    12 คร้ัง 

 * พลเอก สมหมาย วชิาวรณ์   ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  
 **  นายปริญญา ไววฒันา เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
  นายธนิต ธรรมสุคติ เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 
 *** พลเอก อคัรเดช ศศิประภา ถึงแก่อนิจกรรมเม่ือ 23 มีนาคม 2561  

  กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุน้ประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรปี 2561 

รายช่ือกรรมการบริษทั 
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1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช 1/1 12/12    
2. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี 1/1 12/12  4/4 - 

3. นางสุวลยั  จนัทวานิช 1/1 10/12  4/4  

4. นางลีนา  เจริญศรี** 1/1 11/12 4/4 1/4  

5. พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน ์ 1/1 11/12 4/4 4/4  

6. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 0/1 12/12 4/4  - 
7. นายปริญญา ไววฒันา 0/1 6/12    

8. นายธนิต ธรรมสุคติ 0/1 4/12   - 

9. น.ส.วรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 1/1 12/12    

10. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 1/1 12/12    
11. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 1/1 12/12    
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*คณะกรรมการก าดบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2561 โดยในปี 2561 ยงัไม่การ
ประชุมคณะอนุกรรมการดงักล่าว  
    ** นางลีนา  เจริญศรีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ในปี 2561 จึงประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1 คร้ัง  
 

(ฉ) เจ้าหน้าท่ีบริหาร  
เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

 1. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 
 2.  นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 
    ดา้นการตลาด 
 3. นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต ์ รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 
    ดา้นการเงิน 
 4. นายสุทธิพร จนัทวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้บริหาร 

    ดา้นสาธารณูปโภค 
5. นายวรีะชยั  ชุติมากรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม  

 6. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช  ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร 
 7.  นายปิยบุตร ชูวงั  ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

8. นายณฐันรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
9.  นางสุรีรัตน ์ สร้อยสุนทร ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 10. นายภพพร จนัทวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา 
 11.  นายวรภพ จารุศร ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

12. นางอรอนงค ์ เนาวรัตน์กลูชยั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 13.  นายพิพฒัน์  พว่งสุข ผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 

 
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 

 
(ช) เลขานุการบริษัท 

  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี7/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 10กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติให้แต่งตั้งให ้นางสาววรรณิษา ตน้ถาแกว้ 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) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ไดใ้ห้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
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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 าหนดค่าตอบแทนมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอยา่งนอ้ย 1 คน 
เป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจจะได้รับการแต่งตั้ งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี และอาจจะไดรั้บเลือกให้เขา้รับต าแหน่งอีก
คร้ังไดห้ากคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
  

9.4 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลู 
บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 
1. ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกส้ินเดือน 
2. บริษทัจะส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบวา่จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในใดๆ และไม่มี

สิทธิขายหุ้นโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน (ทั้ งงบไตรมาสและงบประจ าปี) จะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือจนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้ 

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

 
ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวเป็นเพียงการก าหนดมาตรการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
น าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์เท่านั้น โดยบริษทัไม่ได้มีขอ้ก าหนดหรือบทลงโทษเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวแต่          
อยา่งใด 
 
9.5  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
ผูส้อบบัญชี จ ากัด โดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420 หรือ                     
นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5752หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบเป็นเงินรวม 
จ านวน 2,250,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน 

 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัท ท่ีลงทุนด้านการพัฒนาท่ี ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเก่ียวกับสาธารณูปโภค 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและบริษทัย่อยให้มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน                
ทั้ งรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากในปี 2561 บริษัทได้เร่ิมด าเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเขตชุมชนและพาณิชยกรรมภายในโครงการ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
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ของชุมชนในโครงการ เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และไม่มีผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนรอบโครงการ 
นอกจากน้ียงัค านึงถึงและมีการปฏิบติัต่อชุมชนรอบ ๆ บริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครดว้ยดีเช่นกนั  

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 ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ                        

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
จากการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บค่าสาธารณูปโภค กบัผูท่ี้อยูอ่าศยัและผูป้ระกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยงัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท าการร้องเรียนกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

และรายงานใหผู้บ้ริหารรับทราบทนัที  

การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม มีการตกลงราคาอยา่ง

เท่าเทียมกนั เห็นชอบดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษทัฯปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไม่น า

ขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

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

ตามท่ีฝ่ายขายและการตลาดร่วมกบัหน่วยพฒันาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ไดจ้ดักิจกรรมตลาดกลางซ้ือ
ขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 5เพ่ือรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตภายในประเทศจดัร่วมกบั บริษทั นวนคร จ ากดั มหาชน เม่ือวนัศุกร์              
ท่ี 23 พฤศจิกายน 2561ณ อาคาร เดอะนวไพรเวซ่ี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานีเพ่ือรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิต 
กระตุน้ให้มีการจดัซ้ือช้ินส่วนภายในประเทศมากข้ึน และสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย                 
ขอรายงานสรุปกิจกรรม ดงัน้ี 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 5 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 171 คน 
86 บริษทั แบ่งเป็น  
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- บริษทัผูซ้ื้อ (จดัซ้ือช้ินส่วน)   จ านวน     6    บริษทั จ านวน    26  คน 
- บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน/ใหบ้ริการ  จ านวน   78   บริษทั จ านวน  138  คน 

SMEs       จ านวน 50 บริษทั (คิดเป็นร้อยละ 51%)                         
Non-SMEs         จ านวน   28 บริษทั 

- หน่วยงานเครือข่าย     จ านวน   2    หน่วยงาน จ านวน    7 คน  

2 .  กิจกรรมประกอบไปดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
2.1  การจดัแสดงช้ินส่วนของบริษทัผูซ้ื้อและผูผ้ลิตช้ินส่วน 

- มีบริษทัร่วมออกบูธแสดงช้ินส่วน รวมทั้งส้ิน 63 บริษทั หรือ 63 บูธ 
2.2  กิจกรรมจบัคู่เจรจาธุรกิจ 

- เกิดการจบัคู่ธุรกิจจ านวน 43 คู่ จากการจดั one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยีย่มชมบูธ มูลค่า
การเช่ือมโยงรวม  376 ลา้นบาท  

- เกิดการจบัคู่ธุรกิจเฉพาะจากกิจกรรม one-on-one meeting จ านวน 155 คู่ มูลค่าการเช่ือมโยง 193 
ลา้นบาท  

3.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 
   สรุปผลการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมจากกิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วนคร้ังท่ี 5 

- จ านวนบริษทัท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 56บริษทั คิดเป็นร้อยละ 80 
- จ านวนบริษทัผูซ้ื้อ ไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 6 บริษทั 
- จ านวนผูผ้ลิตช้ินส่วน/ให้บริการ ท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 56 บริษทั โดยแบ่งเป็น 

SMEs จ านวน 40 บริษทั และ Non-SMEs จ านวน16 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 80 ของบริษทั SMEs ท่ี
เขา้ร่วมทั้งหมด 

- เกิดการซ้ือขายและมีแนวโน้มจะเกิดธุรกิจต่อเน่ืองและคาดว่าจะมีการซ้ือขายเกิดข้ึนในอนาคต 
จ านวน 121 คู่ เกิดมูลค่าการซ้ือขายหรือมูลค่าการเช่ือมโยง จากการจดั one-on-one meeting และการ
เจรจาขณะเยีย่มชมบูธ มูลค่าประมาณ 569ลา้นบาท 

2.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  9/2559 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติันโยบายต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่/นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัเร่ืองการให้การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงิน

สนบัสนุน การจ่ายค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับและค่าใชจ่้ายต่างๆและ นโยบายการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือแจง้เบาะแส 

เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณโดยบริษทัฯด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ปลูกฝังให้ผูบ้ริหาร

และพนักงานปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ(สามารถดูขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้ www.navanakorn.co.th) 

ทั้งน้ี จากการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้

การรับรองบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต                         

ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยใบรับรองจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรับรอง 

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

บริษทัฯเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้และบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  อีกทั้งยงัส่งเสริมและ 

ดูแลดา้นความเป็นอยูข่องพนกังานทั้งดา้นสุขภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัจากการท างาน การไดรั้บค่าตอบแทนและ

ค่าชดเชย การพฒันาดา้นบุคลากรและการเกษียณจากการท างาน 

4.  กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเปน็ธรรม 

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 2561 ไดมี้การท าประกนัชีวิตอุบัติเหตุให้กบัพนักงานเพ่ิมเติมจากสวสัดิการท่ีมีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนใน
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดเ้ปล่ียนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ทางเลือกดว้ยตนเอง 

 
ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน บริษัทให้ความส าคัญในการพฒันาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถและ

ทกัษะการบริหาร โดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดูงาน โดยใชห้ลกัการพฒันาบุคลากร ตามสมรรถนะ3 ดา้น 
อันได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะ                  
ดา้นสายอาชีพ (Functional Competency) และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบุคคลากรข้ึน (Development Framework) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานทุกระดบัและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 

ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบัติงำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน  บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐาน 
ตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีไม่เลือกปฏิบติัและตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้โอกาสทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั    
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ทั้งในดา้นสัดส่วนของหญิงชาย เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ภูมิล าเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
คุณวฒิุการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัแต่อยา่งใด 
 

อัตรำกำร เข้ำ - ออกของพนักงำน บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ประจ าปี สาขา 
อตัราการเขา้งาน อตัราการลาออก 

จ านวน (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) จ านวน (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

2561 
ส านกังานปทุมธานี 20 18 2 23 16 7 
ส านกังานโคราช 3 3 0 0 0 0 

 
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในที่ท ำงำน  บริษัทฯห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้ น                  

การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด
แลว้ บริษทัฯยงัสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง และมีการส ารวจ ปรับปรุง สภาพ                     
ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั              
เพ่ือดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐาน ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
  อีกทั้ งบริษัทฯ มีโครงการปรับสภาพแวดลอ้มด้านแสงสว่างในการท างาน โดยการปรับเปล่ียนหลอดไฟเป็น
หลอดไฟ LED ส าหรับอาคารส านกังานซ่ึงจะช่วยลดการใชไ้ฟฟ้า อีกทั้งค่าใชจ่้ายและพลงังานก็ลดลงตามไปดว้ย 
 

5.  ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาท่ีดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุง

สาธารณูปโภคใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ไดม้าตรฐานกรมทางหลวง  การจดัเวรยามเพ่ือดูแลความ
ปลอดภยั ของผูอ้ยูอ่าศยัภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของเขตชุมชนเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น การขุดลอกคลอง การก าจดัวชัพืช รวมทั้ งการรักษาความลบัของลูกคา้และธุรกิจของลูกคา้ ไม่
น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 

6.  กำรดูแลรกัษำส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงปัญหาการป้องกนัและการลดผลกระทบจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูภ่ายใน             

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงจะตอ้งอยู่ภายใต ้พระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535                   
ซ่ึงทางบริษทัฯไดท้ าการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน ้ าท้ิงให้มีค่ามาตรฐาน ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 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
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ปริมาณน ้ าเสียไดสู้งสุดวนัละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปัจจุบันมีปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่การบ าบัดเพียงวนัละ 25,116 
ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกนัเพ่ือความมัน่ใจและประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัจากส่วนกลาง บริษทัฯ จึงไดมี้บ่อ
พกัน ้ าท้ิง (Polishing Pond) รองรับน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อนการระบายน ้ าท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั ถือเป็นมาตรการหน่ึงในการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการใช้พลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า จึงได้ด าเนินการจัดตั้ ง
คณะท างานจดัการพลงังานข้ึน เพ่ือสร้างค่านิยมและจิตส านึกให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานในองคก์รในการใชพ้ลงังานอยา่งรู้
คุณค่า รวมถึงการวางแผนและควบคุมการใชพ้ลงังานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสีย
พลงังาน มีการตรวจสอบดูแลและเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น การเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟ LED 
และการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่ใชพ้ลงังานลดลง เป็นตน้ 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรใช้น  ำและปริมำณน  ำเสียที่เข้ำสู่ระบบบ ำบัดน  ำเสียส่วนกลำงนวนครปี 2561 

เดือน 
ปริมำณน  ำที่ขำยได ้ ปริมำณน  ำเสียที่เข้ำระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

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

มกราคม 1,174,304 749,860 

กมุภาพนัธ์ 1,373,328 750,437 

มีนาคม 1,308,700 832,889 

เมษายน 1,302,310 771,513 

พฤษภาคม 1,342,348 894,238 

มิถุนายน 1,357,777 851,760 

กรกฎาคม 1,331,604 848,545 

สิงหาคม 1,289,878 892,373 

กนัยายน 1,384,721 914,863 

ตุลาคม 1,349,389 893,271 

พฤศจิกายน 1,388,301 856,106 

ธนัวาคม 1,340,131 778,612 

รวมทั งป ี2561 15,942,791 10,034,467 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีการติดตั้ งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพ่ือส่ง

สญัญาณคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง  

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม  บริษทัฯ ให้ความส าคญักับชุมชน ทั้ งภายในโครงการและโดยรอบของเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  
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อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปล่อยน ้ าท้ิงออกสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ไดมี้การบ าบดัอยา่งถูกตอ้งกฎหมาย เช่น การสอนชุมชนก าจดั

ไขมนัจากบา้น การส่งเสริมให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การท าถงัดกัไขมนัอยา่งง่าย เป็นตน้ โดยยึดหลกัการอยูร่่วมกนัอยา่ง

ผาสุก และยัง่ยนื 

8.  กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและผู ้

มีส่วนไดเ้สียเน่ืองจากบริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจในส่วนการพฒันาท่ีดินและใหบ้ริการสาธารณูปโภค ยงัไม่มีนวตักรรมใหม่ท่ีจะ

เผยแพร่ 

กำรด ำเนินงำนกับผู้มีส่วนได้เสียทั งภำยในและภำยนอกมีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกนัในการร่วมคา้และ

ร่วมปฏิบติังานกนั มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป้ระกอบการ แจง้ข่าวสาร ส ารวจความพึงพอใจ ความตอ้งการและ

การคาดหวงัจากลูกคา้ เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขโอกาสต่อไป 

โครงกำรและกิจกรรมของบรษิัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ไดด้ าเนินการมากวา่ 48 ปี  โดยอยูร่่วมกนักบัชุมชนภายในเขตส่งเสริม
ฯ และชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมฯ  บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจท่ีสร้างผลตอบแทนและเติบโตอยา่งเป็น
ธรรมร่วมกัน  กับผู ้มี ส่ วนได้เสี ย  พ ร้อมทั้ งมีความรับผิดชอบต่อสั งคมและชุมชน มีการส่ือสารไปยังชุมชน                                        
ทางวิทยกุระจายเสียงชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบความตอ้งการของชุมชน  บริษทัฯ มีการเปิดเส้นทางสัญจร เขา้ออกระหวา่ง
ชุมชนรอบๆเขตส่งเสริมฯ เพ่ือให้เดินทางโดยสะดวก และมีความปลอดภยั  มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีอนามยัภายในเขตส่งเสริม 
เพื่อสร้างความสะดวกในการใหบ้ริการกบัประชาชน  ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 

1. โครงกำร วันแห่งควำมปลอดภัย (Safety Day) ประจ ำปี 2561 

วนัท่ี 17 สิงหาคม2561 ณ บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) ส านกังานปทุมธานี 

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

บริษทัฯ ไดม้องเห็นวา่ การเสริมสร้างทศันคติท่ีดีดา้นสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัฯ นั้นเป็นอีกหน่ึงส่ิงส าคญั
ท่ีจะช่วยกระตุน้ และพฒันางานดา้นความปลอดภยัใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย น ามาซ่ึงความเช่ือมัน่และมัน่ใจ ทั้งของลูกคา้
และพนักงาน นอกจากน้ียงัช่วยลดการสูญเสียแบบสูญเปล่าได้อีกด้วย อาทิ ลดความสูญเสียทั้ งชีวิตและทรัพยสิ์น ช่วย                        
ลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ช่วยลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุภายในองคก์ร ฯลฯ  

การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในโอกาสต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติท่ีดีด้านความปลอดภัยในการท างาน นอกจากน้ีแล้วยงัเป็นการช่วยเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง                         
ด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภยัอีกด้วย ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององค์กรท่ีมีต่อพนักงาน 
คณะกรรมการความปลอดภยัฯ จึงจดัใหมี้งานวนัแห่งความปลอดภยั(Safety Day) ประจ าปี 2561 ข้ึน ซ่ึงภายในงานฯไดจ้ดัให้
พนกังานมีส่วนร่วมในหัวขอ้ต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น การประกวดเมนูโภชนาการเพื่อสุขภาพ พร้อมบอร์ดนิทรรศการจาก
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ฝ่ายต่าง ๆ การประกวดค าขวญัด้านสุขภาพ และความปลอดภัย การบรรยายด้านสุขภาพอนามัย การตอบค าถามด้าน                    
ความปลอดภยัเพ่ีอชิงรางวลั และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรณรงค ์และกระตุน้จิตส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังาน 
2. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนวิชาการ และประสบการณ์ดา้นสุขภาพ และความปลอดภยั น าไปสู่การดูแล

ตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน  
3. เพื่อแนะน าแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน 
4. เพ่ือถ่ายทอดความตั้งใจของผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 

กลุ่มเป้ำหมำย 
พนกังาน บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน)และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครท่ีสนใจ 

รูปแบบของกำรจัดงำน 
เป็นการจัดงานในรูปแบบศูนยก์ลาง โดยมีการประกวดเมนูโภชนาการเพื่อสุขภาพ พร้อมบอร์ดนิทรรศการ                      

ฝ่ายต่าง ๆ การประกวดค าขวัญด้านสุขภาพและความปลอดภัย การบรรยายด้านสุขภาพอนามัย การตอบค าถาม                                            
ดา้นความปลอดภยัเพ่ือชิงรางวลั และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. พนกังานเห็นความส าคญัถึงความปลอดภยัในการท างาน และมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 
2. พนกังานตระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญั และประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. ไดแ้นวคิดจากการแลกเปล่ียนทางวชิาการ และประสบการณ์ดา้นความปลอดภยั เพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างสุข

ภาวะท่ีดีในการท างาน 
4. มีการแลกเปล่ียนทศันคติดา้นสุขภาพและความปลอดภยัเกิดข้ึนภายในงาน 

 
ภาพประกอบกิจกรรมวนัความปลอดภยั ประจ าปี 2561 
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2. โครงกำรปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อมเขตชุมชนและพำนิชกรรมภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 
 
 ปัจจุบนัสภาพคลองสาธารณะภายในพ้ืนท่ีเขตชุมชนและพาณิชกรรมของโครงการ ซ่ึงเป็นล ารางสาธารณะของทาง
ราชการท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีโครงการ (ล ารางวงัปลายและล ารางวงักล ่า) มีสภาพเส่ือมโทรม  ต้ืนเขิน และมีทศันียภาพท่ีไม่น่ามอง 
ประกอบกบัชุมชนบา้นพกัอาศยั ผูป้ระกอบการหอพกั ผูป้ระกอบการร้านคา้ และสถานประกอบการต่างๆ  มีการท้ิงน ้ าเสีย/ 
ของเสีย ลงคลองสาธารณะโดยไม่ผ่านการบ าบัดขั้ นต้นก่อน รวมถึงการท้ิงขยะ เศษวสัดุต่างๆ ริมคลองสาธารณะ                    
มีผลให้คุณภาพน ้ าคลองเกิดการเน่าเสีย และเกิดทัศนียภาพท่ีไม่น่ามอง  บางช่วงมีสภาพต้ืนเขิน ท าให้ในช่วงฤดูฝนไม่
สามารถระบายน ้ าไดท้นั เกิดปัญหาน ้ าท่วมรอการระบายในพ้ืนท่ีชุมชน  
 ในการน้ีบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้แผนกส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาแนวทางฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพน ้ าคลองสาธารณะใน
เขตพ้ืนท่ีชุมชนภายในโครงการคลองสวยน ้ าใส เพ่ือแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้ าให้ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของทางราชการ และ
ช่วยเก็บกกัน ้ าในช่วงฤดูฝน ท าให้ระบบป้องกนัน ้ าท่วมมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เกิดทศันียภาพท่ีดี  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตคน
ในชุมชนดีข้ึน และส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีดีต่อชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในเขตโครงการ ส่งผลใหสุ้ขอนามยัและคุณภาพชีวติของชุมชนท่ีอาศยัอยูภ่ายใน
โครงการดีข้ึน 

2. เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน ้ าคลองสาธารณะภายในโครงการ ให้สะอาดและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีทาง
ราชการก าหนดไว ้โดยเฉพาะคลองสาธารณะของทางราชการในพ้ืนท่ีชุมชน (ล ารางวงักล ่าและล ารางวงัปลาย)  

3. เพ่ือรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบดว้ย หมู่บา้นไทยธานี ,หมู่บา้นนวนคร วลิล่า 
และหมู่บา้น บดถ. เป็นตน้ ในการฟ้ืนฟแูละรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 
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4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บกกัน ้ าในช่วงฤดูฝน ท าใหก้ารระบายน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมของโครงการมีประสิทธิภาพดี
ยิง่ข้ึน 

5. ส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของโครงการ  
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เป็นการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในเขตโครงการ ส่งผลให้สุขอนามยัและคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีอาศยัอยู่
ภายในโครงการ มีคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

2. มีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนส าหรับใชเ้ป็นมาตรการในการควบคุม ดูแลและบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในพ้ืนท่ีชุมชนและพาณิชกรรมภายในเขตโครงการ 

3. ช่วยแกไ้ขปัญหาและฟ้ืนฟูคลองสาธารณะของทางราชการในพ้ืนท่ีชุมชน (ล ารางวงักล ่าและล ารางวงัปลาย) ให้มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีทางราชการก าหนดไว ้ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บกักน ้ าในช่วงฤดูฝนมากข้ึนและท าให้การระบายน ้ าป้องกันน ้ าท่วมของโครงการมี
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

5. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนร่วมกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ  

6. ส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 
3.  โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน 

มีกำรประชุมร่วมกนัระหว่ำงผู้แทนบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ผู้น ำชุมชน และผู้แทนจำกชุมชนต่ำง ๆ ภำยใน                            
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ครั งท่ี 1/2561 เมื่อวนัที่ 21 สิงหำคม 2561 เพือ่แจ้งแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร

ปรับปรงุคุณภำพสิ่งแวดล้อมและแผนกำรพฒันำด้ำนสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรแก่ชุมชน 
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มีกำรประชุมร่วมกนัระหว่ำงผู้แทนของบรษิัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ผู้น ำชุมชน และผู้แทนจำกชมุชนต่ำง ๆ ภำยใน
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม ปทุมธำนี ครั งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2561 เพื่อแจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร

ปรับปรงุคุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำร พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจำกชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภำพกิจกรรมสอนกำรก ำจัดไขมนั และท ำถังดักไขมันอย่ำงง่ำยเพือ่ก ำจัดไขมันจำกบ้ำนเรือน และรำ้นค้ำภำยใน 
ชุมชนต่ำง ๆ (หมู่บ้ำนไทยธำนตีะวันตก/ ตะวันออก, ชุมชน บดถ. และชุมชนหน้ำเมือง/ หมู่บ้ำนวิลล่ำ) 

ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวคร ปทุมธำน ี
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3. โครงกำรวันอนุรักษ์พลังงำน (ENERGY DAY) ประจ ำปี 2561 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 ดว้ยบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า ซ่ึงตอ้ง                                 
สร้างค่านิยมและจิตส านึกให้แก่พนักงานในองคก์รในการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า รวมถึงการวางแผนและควบคุมการใช้
พลงังานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลงังาน มีการตรวจสอบดูแล และเลือกใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น เปล่ียนมาใช้หลอดไฟ LED การใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้
พลงังานลดลง เป็นตน้ 
 การจดักิจกรรมโครงการ วนัอนุรักษพ์ลงังาน (ENERGY DAY) เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างค่านิยม และจิตส านึกใหแ้ก่
พนักงานในองค์กรให้ให้พลงังานอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมวนัอนุรักษ์
พลงังาน ในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ณ ส านกังานปทุมธานี โดยในงานไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการในอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การประกวดคลิปวีดิโอ เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช ้ (“ Use Me Again ใส่ความคิด พิชิตขยะ”) การแสดงขอ้เสนอแนะวธีิ  “ลดการใชพ้ลงังานใน
ส านกังาน”  และกิจกรรมเล่นเกมส์ถามตอบปัญหาอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้  
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 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ไดแ้ก่ 

 1. โครงการปิดใช้งานบ่อบ าบัดน ้ าเสีย หน่วยเดิม (หน่วยบ าบัดท่ี 2) โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เพื่อเป็นการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า เน่ืองจากปัจจุบนัมีปริมาณน ้ าเสียเขา้ระบบบ าบดัฯ ลดลง  ท าให้สามารถท่ีจะปิดใชง้านระบบบ าบดั
น ้ าเสียบางหน่วยบ าบดั เพ่ือช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ดือนละ 372,960 บาท หรือ
ปีละ 4,475,520 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. โครงการประหยดัพลงังาน โดยติดตั้งเคร่ือง SSES เพ่ือช่วยในการประหยดัพลงังานในระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง 
นวนคร โดยเร่ิมโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ผลการติดตั้งท าให้ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลงเฉล่ียเดือนละ 17,400 Kwh 
หรือประหยดัค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 60,900 บาท หรือปีละ 730,800 บาท โดยมีงบประมาณการลงทุน 1,800,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2.5 ปี 
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 3. โครงการเปล่ียนเคร่ืองเติมอากาศ แบบ TURBO AIR BLOWER ในโรงงานบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง นวนคร ซ่ึงเดิมมี
การใชเ้คร่ืองเติมอากาศแบบ ROOT AIR BLOWER ขนาด 126 Kw ซ่ึงมีการใชพ้ลงังานต่อเดือนเท่ากบั 90,720 Kwh บริษทัฯ 
ไดเ้ร่ิมโครงการเปล่ียนมาใชเ้คร่ืองเติมอากาศแบบ TURBO AIR BLOWER ขนาด 69 Kw ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 ผลการ
เปล่ียนเคร่ืองเติมอากาศท าให้ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบบ าบัดน ้ าเสียกลางนวนครต่อเดือนลดลง 44,040 Kwh หรือ
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าเดือนละ 143,640 บาท หรือปีละ 1,723,680 บาทโดยมีงบประมาณการลงทุน 5,000,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2.9 ปี 
  
 
 
 
 
 
 
 

4.   กิจกรรมสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของสิทธิความเท่าเทียมกนัการพฒันาชุมชนและสงัคมจึงไดจ้ดั
ใหมี้กิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

1. มอบสิ่งของโรงเรียนท่ำสองยำงและโรงเรียนแม่สลิดเหนือ ณ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เมื่อเดือนกรกฎำคม 2561 
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2. มอบสิ่งของโรงเรียนแม่สลิดเหนือ ณ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เมื่อเดือนกรกฎำคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ท ำหมันสุนัข โครงกำรเครือข่ำยคนรักน้องหมำในพระอุปถัมภพ์ระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ปี 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนโดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประสานและมีการ
อบรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยโครงการมีการเตรียมขอ้มูลชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เก่ียวกบั ชุมชน/หมู่บา้น/โรงเรียน หรือวดั 
อีกทั้งลกัษณะของชุมชน เช่นอาชีพ กลุ่มคนในชุมชน สินคา้พ้ืนเมือง  และจดัเตรียมหัวขอ้ ลกัษณะกิจกรรมท่ีโรงงานจะท า
ร่วมกบัชุมชน เพ่ือใหเ้กิดเป็นรูปธรรม และเครือข่ายสีเขียวอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืต่อไป 

 
โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันไดอ้ย่ำงย่ังยืน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจ้ดัให้กิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไดมี้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
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Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อย่างต่อ เน่ืองตั้ งแต่ ปี  2561 จนถึงปัจจุบันโดยมีสถาน
ประกอบการน ามาตรฐานไปประยุกต์ใชม้ากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศและได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่าง
กวา้งขวางซ่ึงการด าเนินโครงการดงักล่าวมีความจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริมและผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาให้การอยู่
ร่วมกนัระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอยา่งย ัง่ยืนอีกทั้งเพ่ือให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศเพ่ือข้ึนทะเบียนพนักงานประจ าโรงงานท่ีด าเนินงานดา้น CSR 
เป็นบุคลากรเฉพาะดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมประจ าโรงงานในอนาคตอีกดว้ย 

 
วัตถุประสงค์  

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 ท่ีได้รับ 

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

-   แนวทางการพฒันาเขา้สู่ เกณฑ ์มาตรฐานสากล ISO 26000  
-   แนวทางการพฒันา เขา้สู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ  
- เป็นบริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ยกระดบัสู่วฒันธรรมและเครือข่ายสีเขียวอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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หัวใจของ  CSR-DIW   ประกอบด้วย 7 หลักกำร 7 หัวข้อหลกั 9 เกณฑ์ปฏบิัติ  

หลักแนวคิดของ CSR     

1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

3. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

5. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7.การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม  

8. การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
กิจกรรมสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ 
 
1. โครงกำรนวนคร นครรำชสีมำ จัดกิจกรรมมอบของขวญัวันเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 

3. โครงกำรนวนคร นครรำชสีมำ ร่วมมือกบับรษิัท แคนนอน ลอกคลองรักน  ำ รักคลอง เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2561 
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4. ศึกษำดูงำนคณะท ำงำนตรวจประเมินโครงกำรธรรมมำภิบำลสิ่งแวดล้อม 

โครงการนวนคร นครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะท างานตรวจประเมินโครงการธรรมมา ภิบาลส่ิงแวดล้อม                          
เพื่อการศึกษาดูงานโรงงานตน้แบบดา้นการรับอุตสากรรมสีเขียว จ านวน 60 คน เขา้ศึกษาดูงาน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของโครงการ 
คุณพิชยั นิยมไทย ด าเนินการบรรยายภาพรวมและตอบขอ้ซกัถามพร้อมใหค้วามรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการ
เม่ือวนัองัคารท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
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5. โครงกำรนวนคร นครรำชสีมำร่วมกิจกรรมเทศกำลธรรมภิบำล ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส โคราช เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 
 
 
6. กิจกรรม สงกรำนต์ ชื่นบำน ส่งแรงงำนกลบับ้ำน ปลอดภัยเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 5 เดือน เมษายน 2561 
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7. Canon Earth Day กิจกรรม Earth Day 
   พนักงานโครงการนวนคร นครราชสีมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัคุม้ครองโลก (Earth Day) ท่ีจดัโดยบริษทั แคนนอน                             

ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั สาขานครราชสีมา โดยการท าความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณถนนดา้นหนา้ และการปลูกตน้ไมเ้พ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณดา้นหนา้และรอบๆบริษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือปรับปรุงทศันียภาพและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ  
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8. กำรประชุมชี แจงโครงกำรและประชุมคณะกรรมกำรท ำงำนตรวจประเมินโครงกำรธรรมำภบิำลสิง่แวดล้อมอุตสำหกรรม 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 การประชุมช้ีแจงโครงการและประชุมคณะกรรมการท างานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิ

บาลส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมประจ าปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยมีนายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 
เป็นประธาน มี โรงงาน ท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 3 โรงงาน ไดแ้ก่ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) อ.สูงเนิน ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก, บริษทั เบนซ์มารค (ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน) อ.เมือง ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิคส์ และ บริษทัสงวนวงษเ์อน็เนอร์ย ีจ ากดั อ.เมือง ผลิตไบโอแก๊ส 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9. No One Left Behind “หมอชวนวิ่ง” 

โครงการหมอชวนวิ่งส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา เชิญชาวโคราชทุกท่าน เขา้ร่วมโครงการหมอชวน
วิง่ในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 100 ปี การสาธารณสุขไทย และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรในวนัท่ี21-
22 พฤศจิกายน 2561ทางเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เขา้ร่วมพร้อมใหก้ารสนบัสนุน 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2562เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระทั้ ง 5 ท่าน 
(กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เขา้ประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซกัถาม
ขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้น
ต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม 
โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน
ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให้ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการ
ท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาววไิลวรรณ ผลประเสริฐ จากบริษทัเคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชี ของบริษทัฯ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2561 มิไดพ้บขอ้พร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในแต่อยา่งใด 

 
ส่วนท่ี 1 กำรควบคุมภำยในองค์กร 

บริษัทฯ ได้มีการจัดท าโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการจัดแบ่งสายงาน และก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน ตลอดจนการจดัท าระเบียบในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในดา้นการเงิน, การจดัซ้ือ,การ
บริหารงานทัว่ไปท่ีรัดกุม, สามารถป้องกนัการทุจริตได ้และค านึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ของบริษทัฯมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
จริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และ
การใหร้างวลัท่ีเหมาะสม 

 
ส่วนท่ี 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

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

 
ส่วนท่ี 3 กำรควบคุมกำรปฏบิัติงำน 

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 
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ส่วนท่ี 4 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 
ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการทราบ ก่อนการประชุมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั บริษทัฯ รายงานการประชุมมีการ
บันทึกความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา บริษทัฯ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี             
และบัญชีต่างๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และไดล้งทุนพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัระบบบญัชี เพ่ือให้ฝ่ายบญัชีสามารถสรุปขอ้มูล
และรายงานต่อผูบ้ริหารไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน บริษทัก าหนดใหมี้การส่ือสารขอ้มูลอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจดั
ใหมี้ช่องทางใหก้บับุคคลต่าง ๆ สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (Whistle-blower) 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
ส่วนท่ี 5 ระบบกำรติดตำม 

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 2561ผู ้สอบบัญชีโดย นางสาววิไลวรรณ                                
ผลประเสริฐ แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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) P01-P06 หลกัสูตรการลงทุนเพื่อสังคม หลกัสูตรการน า BSC 
และ KPI เป็นเคร่ืองมือน าแผนกลยุทธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) หลกัสูตรปลูกจิตส านึกทางการอนุรักษ์
พลงังานในสถานประกอบการ หลกัสูตรมาตรฐานภาคธุรกิจ ตา้นทุจริตการติดสินบน หลกัสูตร พรบ.อ านวยการความ
สะดวกกบัการพฒันาประสิทธิภาพของกรมศุลกากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั หลกัสูตรการลงทุนมัน่ใจ 
ห่วงใยสุขภาพ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) อบรมหลกัสูตร Update มาตรฐานการบญัชี บริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ ากัด (มหาชน) และหลกัสูตรจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น หลกัสูตร Smart 
Disclosure Program หลกัสูตรความเขา้ใจเคร่ืองหมาย C และ Back Door เป็นตน้นอกจากน้ียงัมีความเขา้ใจในกิจกรรมและ
การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีจึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

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

12.1 รำยกำรระหว่ำงกนั  
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนในปี 2560และ ปี 2561ตามรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

ลักษณะรำยกำร คู่สัญญำ ลักษณะควำมสัมพันธ์ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมสมเหตุสมผล 

ปี 2561 ปี 2560  

รายไดจ้ากการให้บริการ บมจ.เอน็อีพี 
อสงัหาริมทรัพย ์และ
อุตสาหกรรม* 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หุ้นในบริษทัร้อยละ 10.79  
และมีกรรมการร่วมกนั 

0.70 0.63 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
บริษทัถือหุ้น  ร้อยละ 29.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

45.32 36.24 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดจ้ากการให้ใช้
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

35.79 32.20 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน   3.77 3.69 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

เงินปันผลรับ   107.99 - ตามการประกาศจ่าย 

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

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 15.08 

 

0.03 0.02 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดค้่าเช่า 

 

0.36 0.36 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภยั 

21.41 21.05 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

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

มีกรรมการร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ
ถือหุ้นร้อยละ 1.71 

 

0.68 0.74 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 0.65 0.60 ตามการประกาศจ่าย 

ซ้ืออุปกรณ์ บจ.ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกนั 0.77 0.18 ราคาตลาด 
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ทั้งน้ี บริษทัมียอดบญัชีคงเหลือท่ีเกิดจากรายการคา้และรายการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีปรากฏในงบการเงิน
ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

 
 

รำยกำร ลักษณะรำยกำร คู่สัญญำ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลูกหน้ีการคา้ รายไดจ้ากการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค 

บมจ.เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม 

0.06 

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

0.06 
 
 

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 4.22 

บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

0.003 

รวม 4.35 

ค่าบริการท่ียงัไม่ได้
เรียกเก็บ 

รายไดค้่าเช่า บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

0.27 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 0.31 

รวม 0.58 

เจา้หน้ีการคา้ ค่าบริการรักษาความปลอดภยั บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

1.98 

รวม 1.98 

เจา้หน้ีเงินประกนั
ผลงาน 

เงินประกนังานจา้ง บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง 
จ  ากดั 

0.05 

รวม 0.05 

รายไดร้อตดับญัชี รายไดจ้ากการใชโ้ครงสร้าง
พ้ืนฐาน 25 ปี และ 23 ปี 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 367.65 

รวม 367.65 

เงินประกนัรับ เงินประกนัค่าสาธารณูปโภครับ
จากลูกคา้ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 0.030 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 
นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด
ด้ิง จ  ากดั 

0.030 

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) 

0.007 

บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิ
สติคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

0.002 

รวม 0.069 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี  48 

 

12.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกันท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2561แลว้มีความเห็นว่าเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล มีการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และไม่ท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์แต่อยา่งใด นอกจากน้ี ในอนาคต หากบริษทัมีความ
จ าเป็นต้องเข้าท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการอยา่งรอบคอบ ในราคาและเง่ือนไขท่ียติุธรรม โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งไม่มี
ส่วนในการตดัสินใจเขา้ท ารายการและจะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 
12.3 นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

 

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) 

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

5. ในขั้นตอนการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเขา้ท ารายการ จะไม่เขา้ร่วมพิจารณา และ/หรือ อนุมติัการเขา้
ท ารายการดว้ย 
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ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือ การ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบท่ีบงัคบัใชก่้อนเขา้ท ารายการ 

7. เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีติดตามดูแลการเขา้ท ารายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และด าเนินการให้มีการสุ่มสอบทานการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัวา่
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัไว ้รวมทั้งตอ้งเปิดเผยผลการสุ่มสอบ
ทานดงักล่าวไวใ้นรายงานก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนนิงำน 

 
13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.1 งบกำรเงิน  

ก)    สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 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 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผูส้อบบญัชีโดย นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  แห่ง
บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 
และเห็นว่ำ  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั 
นวนคร จ ำกดั(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ทั้ ง น้ี  ท่ีประชุมผู ้ถื อ หุ้น ท่ี จัดประชุมเม่ือวัน ท่ี  20  เมษำยน  2561 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 2561 โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียม ในกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 2,250,000 บำท รวมกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมจ ำนวน 6 บตัร และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ร้อยละ 7 ของค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 

ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน             
สินทรัพย ์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 672.32 15.61 200.37 5.00 4.80 0.12 
เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - - 21.66 0.55 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 56.08 1.30 48.16 1.20 45.95 1.18 
ค่ำบริกำรท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 23.31 0.54 16.72 0.42 17.05 0.44 
โครงกำรอสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งกำรพฒันำ 1,053.56 24.46 1,148.59 28.64 1,148.80 29.43 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8.56 0.20 5.46 0.14 5.54 0.14 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,813.83 42.11 1,419.29 35.39 1,243.80 31.86 
เงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงิน 60.00 1.39     
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 598.16 13.89 587.03 14.64 465.15 11.92 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 3.40 0.08 3.40 0.08 3.40 0.09 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 115.21 2.67 117.85 2.94 192.11 4.92 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,695.75 39.37 1,842.41 45.94 1,948.20 49.91 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14.64 0.34 10.15 0.25 6.89 0.18 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 0.35 0.01 26.69 0.67 40.04 1.03 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6.22 0.14 3.79 0.09 3.96 0.10 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,493.73 57.89 2,591.34 64.61 2,659.75 68.14 
รวมสินทรัพย ์ 4,307.56 100.00 4,010.63 100.00 3,903.55 100.00 
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รายการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

2561 2560 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น             
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 0.04 0.00 0.64 0.02 9.88 0.25 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - - - 59.36 1.52 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 20.26 0.47 18.81 0.47 32.00 0.82 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์ 2.28 0.05 0.13 0.00 0.28 0.01 
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

40.09 0.93 40.09 1.00 40.09 1.03 

รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปี – กิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

16.37 0.38 9.20 0.23 9.20 0.24 

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

36.00 0.84 12.00 0.30 - - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

6.35 0.15 4.12 0.10 3.10 0.08 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50.44 1.17 82.80 2.06 39.44 1.01 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 172.77 4.01 168.73 4.21 193.36 4.95 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 5.23 0.12 4.90 0.12 4.84 0.12 
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชี 298.38 6.93 338.31 8.44 378.30 9.69 
รำยไดร้อตดับญัชี – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 351.27 8.15 206.23 5.14 215.43 5.52 
รำยไดร้อตดับญัชี 12.81 0.30 13.75 0.34 - - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 307.96 7.15 337.96 8.43 349.96 8.97 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 14.09 0.33 10.11 0.25 3.35 0.09 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 24.89 0.58 21.42 0.53 18.84 0.48 
เงินประกนัค่ำสำธำรณูปโภครับจำกลูกคำ้ 39.34 0.91 38.37 0.96 35.52 0.91 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.00 0.02 1.85 0.05 2.78 0.07 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,054.97 24.49 972.90 24.26 1,009.02 25.85 
รวมหน้ีสิน 1,227.75 28.50 1,141.63 28.46 1,202.37 30.80 

ทุนจดทะเบียน 2,048.25 47.55 2,048.25 51.07 2,048.25 52.47 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้             
    - หุน้สำมญั  2,048.25 47.55 2,048.25 51.07 2,048.25 52.47 

รวมทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 2,048.25 47.55 2,048.25 51.07 2,048.25 52.47 
เงินรับจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั - - - - - - 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 283.56 6.58 283.56 7.07 283.56 7.26 
ก ำไรสะสม 748.00 17.36 537.19 13.39 369.36 9.46 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 

3,079.81 
0 

71.50 
0 

2,869.00 
0 

71.54 
0 

2,701.17 
0 

69.20 
0 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,079.81 71.50 2,869.00 71.54 2,701.17 69.20 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,307.56 100.00 4,010.63 100.00 3,903.55 100.00 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็             
รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 199.75 20.61 35.00 5.04 155.11 20.62 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 632.81 65.30 547.29 78.84 493.32 65.59 
รำยไดค้่ำเช่ำ 30.24 3.12 21.34 3.07 17.64 2.35 
รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล 39.94 4.12 39.99 5.76 40.01 5.32 
รำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพื้นฐำน 36.72 3.79 32.51 4.68 14.95 1.99 
รำยไดเ้งินปันผล 0.65 0.07 0.60 0.09 0.44 0.05 
รำยไดอ่ื้น 28.91 2.99 17.40 2.52 30.71 4.08 
รวมรำยได ้ 969.02 100.00 694.13 100.00 752.18 100.00 
ตน้ทุนขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 95.03 9.81 0.86 0.12 17.61 2.34 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 341.95 35.29 331.83 47.80 344.47 45.80 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 22.56 2.33 12.52 1.80 18.53 2.46 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 217.94 22.49 214.32 30.88 223.85 29.76 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - - - 7.41 0.98 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 1.71 0.18 2.62 0.38 13.02 1.73 
รวมค่ำใชจ่้ำย 679.19 70.09 562.15 80.99 624.89 83.08 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 111.61 11.52 121.88 17.56 32.48 4.32 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 401.43 41.43 253.87 36.57 159.77 21.24 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้ (26.76) (2.76) (10.25) (1.48) 0.02 0.00 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 374.67 38.66 243.62 35.10 159.79 21.24 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำมหลกั             
คณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน 

- - - - (3.05) (0.41) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

- - - - 0.61 0.08 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 374.67 38.66 243.62 35.10 157.35 20.91 

งบกระแสเงินสด             
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 626.12   332.83   375.73   
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 21.69   10.70   (100.90)   
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (175.86)   (147.96)   (716.85)   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 471.95   195.56   (442.02)   
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ค) อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญทีส่ะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธรุกิจหลักของบริษทั  

รายการ 
งบการเงินรวมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

*อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)         
   อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)               10.50                 8.41                 6.43  
   อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)                4.22                 1.47                 0.37  
   อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)                3.67                1.84                 0.67  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ)              11.50              10.78               10.38  
   ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั)                   31                    33                    35  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ)          0.07462           0.00064           0.01280  
   ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั)             4,824           562,500             28,125  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี (เท่ำ)              17.51               13.34               12.67  
   ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั)                  21                   27                    28  
          Cash Cycle (วนั)             4,834           562,506             28,132  
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)         
   อตัรำก ำไรขั้นตน้ %              49.35               44.88               45.64  
   อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  %                21.28                6.87                 7.30  
   อตัรำก ำไรอ่ืน %              10.96              13.04               11.45  
   อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร %           341.01            802.49             773.26  
   อตัรำก ำไรสุทธิ  %              38.66               35.10               21.24  
   อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %                12.60                 8.75                 6.09  
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)         
   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ %                9.01                 6.16                 3.89  
   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร %              29.7               21.69               16.51  
   อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ (เท่ำ)                0.23                 0.18                 0.18  
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)         
   อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)                0.40                 0.40                 0.45  
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (Cash Basis) (เท่ำ)            368.71            111.17               21.05  
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) (เท่ำ)                6.05               1.75                0.26  
   อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล %               51.79*             67.26              47.43  
เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น          
   ก ำไรสุทธิต่อหุน้  (บำท)                0.18                 0.12                 0.08  
   มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้  (บำท)                1.50                 1.40                 1.32  

 
*รออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 
 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝา่ยจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  

ก) ผลกำรด ำเนินงำน  

ภำพรวมของกำรด ำเนินงำน 
บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรพฒันำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
และเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครนครรำชสีมำ โดยมีรำยไดห้ลกัมำจำก 2 ส่วน คือ รำยได้จำก                 
กำรขำยท่ีดิน และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรภำยในโครงกำรของบริษทั (รำยไดป้ระจ ำ)  
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ในปี 2561 บริษทัมีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินประมำณร้อยละ 21 ของรำยไดร้วม และรำยได้จำก
กำรให้บริกำรและรำยไดค้่ำเช่ำ ประมำณร้อยละ 68 ของรำยไดร้วม ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและ
รำยไดค้่ำเช่ำ เป็นรำยได้ท่ีแน่นอน มัน่คงและเติบโตข้ึนมำโดยตลอดตำมปริมำณพ้ืนท่ีขำย จ ำนวน
ผู ้ประกอบกำร ลูกจ้ำง และผู ้อยู่อำศัยในโครงกำร บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจ                        
กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึนโดยมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงและปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ กล่ำวคือ 

จำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำงๆ และมำตรกำรสนับสนุนกำรลงทุนของภำครัฐบำล เช่น กำรลด
ภำษีธุรกิจอสังหำริมทรัพยแ์ละค่ำธรรมเนียมกำรโอนท่ีดิน และมำตรกำรสนับสนุนกำรลงทุนของ
ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดยอ่ม รวมทั้งอตัรำดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำ เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิด
กำรลงทุนและกำรบริโภคมำกข้ึน และส่งผลให้ภำวะเศรษฐกิจขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง นกัลงทุนทั้งใน
และต่ำงประเทศเกิดควำมมัน่ใจต่อภำวะเศรษฐกิจในประเทศและขยำยกำรผลิตและกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ประกอบกับบริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม                 
จนไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 ในดำ้นกำรพฒันำท่ีดิน
และกำรใหบ้ริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมจำกคณะกรรมกำรแห่งชำติ             
วำ่ดว้ยกำรรับรองระบบงำน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในระบบกำรบริหำรจดักำรของ
บริษัทให้กับลูกค้ำมำกยิ่งข้ึน ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถสร้ำงผลก ำไรจำก                 
กำรด ำเนินงำนตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ลอดมำ 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยรวมเป็นดงัน้ี  

บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เป็นผลก ำไรสุทธิ จ ำนวน
374.7 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงเป็นผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 243.6 ลำ้นบำท ผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 131.1 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54 เน่ืองจำกเหตุผลหลกัท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. ก ำไรสุทธ ิ
 ในปี 2559 - 2561 บริษทัฯ มีผลก ำไร (ขำดทุน) สุทธิเท่ำกับ 159.8, 243.6 และ374.7 ลำ้นบำทตำมล ำดับ ซ่ึงปี 
2561 มีผลก ำไรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 131.1 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54  
 โดยปี 2561 บริษัทมีผลประกอบกำรเป็นผลก ำไร เน่ืองจากในงวดน้ีบริษัทฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 
ท่ีเป็นรายไดป้ระจ า (recurring income) เพ่ิมข้ึน ดว้ยลูกคำ้มีปริมำณกำรใชบ้ริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึน ประกอบกบัมี
กำรปรับข้ึนอตัรำค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคตั้งแต่ตน้ปี 2561 อีกทั้งในปีน้ี บริษทัฯ มีกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดิน
เพ่ิมข้ึนดว้ย รวมทั้งรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรร่วมคำ้- บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั  

นอกจำกน้ียงัรับรู้รำยไดค้่ำตอบแทนกำรใชพ้ื้นท่ีส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวน 
1.92 ลำ้นบำทต่อเดือน และกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรตดัจ ำหน่ำยรำยไดค้่ำตอบแทนล่วงหน้ำ จำกกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ท ำ
สัญญำกำรใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำนกบักำรร่วมคำ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั เดือนละ 0.77 ลำ้นบำท โดยรับรู้เป็น
รำยไดต้ำมวธีิเสน้ตรงตลอดระยะเวลำ 25 ปีตำมอำยสุญัญำ  
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และมีกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรตดัจ ำหน่ำยรำยไดค้่ำตอบแทนล่วงหนำ้ จำกสญัญำใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เฟสขยำย กบับริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั เดือนละ 0.6 ลำ้นบำท (จ ำนวนค่ำตอบแทนตำมสัญญำ 165 ลำ้นบำท รับรู้
เป็นรำยไดต้ำมวธีิเสน้ตรงตลอด ระยะเวลำสญัญำ 23 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏำคม 2561)   

แต่อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัคงด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร และกำรบริหำรพฒันำระบบกำรให้บริกำร
สำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมคล่องตวัในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ไดท้ัว่ถึงและดียิ่งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง                    
ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนและเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่บริษทัอีกทำงหน่ึง 

โดยบริษทัฯ มีอตัรำก ำไรสุทธิ ส ำหรับปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 39 เปรียบเทียบกบัปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 35 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 11 

 

2. รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รำยได้จำกกำรให้บริกำร รำยได้ค่ำเช่ำ และรำยได้อื่น 
2.1 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร และรำยได้ค่ำเช่ำ เป็นรำยได้ประจ ำ (recurring income) ส ำหรับ                     

ปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 663.1  ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบังวดปี 2560 ซ่ึงบริษทัมี  รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร  และรำยได้
ค่ำเช่ำรวม  568.6 ล้ำนบำท  เพ่ิมข้ึน  94.4  ล้ำนบำท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 เน่ืองจำกลูกค้ำเดิมและลูกค้ำใหม่                                          
ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร มีปริมำณกำรใชบ้ริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึน ประกอบกบัมีกำรปรับข้ึนอตัรำ
ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคตั้งแต่ตน้ปี 2561 ดว้ย 

 

2.2 รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  
รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ ส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 199.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 164.7 

ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 471 เปรียบเทียบกับ ปี 2560 ซ่ึงมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรโอนขำยท่ีดิน จ ำนวน 35.0              
ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินในช่วงปี 2559 – 2561 ดงัน้ี 

 

หน่วย : ลำ้นบำท 
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รำยได้จำกกำรขำย
โครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย ์

2559 2560 2561 

ล้ำนบำท เพิ่ม (ลด) % ล้ำนบำท 
เพิ่ม (ลด) 

% 
ล้ำนบำท 

เพิ่ม (ลด) 
% 

รวม 155.1 (72.0) 35.0 (77.0) 199.7 (164.7) 

ลูกคำ้รำยใหญ่ 1 128.4 - 35.0 - 70.0 - 

หมำยเหตุ : 1   ปี 2559 รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินให้แก่ บริษทั ไทยฮะจิบงั จ  ำกดั จ  ำนวนเงิน 128.4 ลำ้นบำท  บริษทั 
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 
      ปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยท่ีดิน จ ำนวน 4 รำย โดยรำยใหญ่ คือ บริษทัไทยมิตซูวำ จ  ำกดั จ  ำนวนเงิน                  
70 ลำ้นบำท 

2.3 รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
ในปี 2561 บริษทับันทึกรับรู้รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำลจ ำนวน 40.0 ลำ้นบำท เปรียบเทียบจำกปี 2560 

จ ำนวน 40.0 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกนัอุทกภยัจำกกระทรวงอุตสำหกรรม โดย
บริษทับนัทึกเป็นเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชี และตดับญัชีเพื่อรับรู้เป็นรำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพย ์

2.4 รำยได้จำกกำรให้ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน และรำยได้อื่น 
ในปี 2561 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรให้ใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำน และรำยไดอ่ื้น  เป็นจ ำนวนเงิน 66.3 ลำ้นบำท

เปรียบเทียบกบั ปี 2560 ซ่ึงบริษทัมีรำยไดด้งักล่ำวรวม 50.5 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 15.8 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31
เน่ืองจำกในปี 2561 น้ีบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้ใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เฟสขยำย เดือนละ 0.6 ลำ้นบำท 
(จ ำนวนค่ำตอบแทนตำมสัญญำ 165 ลำ้นบำท ระยะเวลำสัญญำ 23 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฏำคม 2561) และมีรำยได้
ดอกเบ้ียรับมำกข้ึนดว้ย 

3. ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร และก ำไรขั้นต้น  
ในปี 2559 - 2561  บริษัทฯ มีต้นทุนรวม 362.1 ,  332.7 และ  437.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และมีก ำไรขั้นต้นรวม         

304.0 , 270.9 และ 425.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

3.1 ต้นทุนกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  
บริษทัฯ มีตน้ทุนกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์จ ำนวน 95.0 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน 

104.7 ลำ้นบำท ก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 207 เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีตน้ทุนขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์
จ ำนวน 0.9 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้ 34.1 ลำ้นบำท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์
ท่ีเพ่ิมข้ึน  

3.2 ต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร 
บริษทัฯ มีตน้ทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร จ ำนวน 341.9 ลำ้นบำทและมีก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน 321.1 ลำ้นบำท 

เปรียบเทียบกบังวด ปี 2560 ซ่ึงมีตน้ทุนทำงตรงในกำรให้บริกำรจ ำนวน  331.8 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน 
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236.8 ลำ้นบำท ก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 84.3 ลำ้นบำท ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำก ลูกคำ้เดิมและลูกคำ้ใหม่มีปริมำณ                
กำรใชบ้ริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึนประกอบกบัมีกำรปรับอตัรำค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคเพ่ิมข้ึนตั้งแต่เดือนมกรำคม 
2561  

หน่วย : ร้อยละของรำยไดจ้ำกกำรขำย กำรให้บริกำร และให้เช่ำ 

อัตรำก ำไรขั้นตน้ 2559 2560 2561 

- จำกกำรขำยท่ีดิน 89 98 52 

- จำกกำรใหบ้ริกำรและใหเ้ช่ำ 33 42 48 

รวม 46 45 49 

เม่ือพิจำรณำจำกขอ้มูลขำ้งตน้  จะเห็นไดว้ำ่อตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยท่ีดินมีสัดส่วนท่ีสูง  แต่จะมีควำมผนั
ผวนในแต่ละปี ทั้ งน้ีเน่ืองจำก บริษทับนัทึกตน้ทุนขำยตำมรำคำท่ีดินท่ีซ้ือมำ ซ่ึงท่ีดินแต่ละแปลงมีตน้ทุนไม่เท่ำกนั 
ดงันั้นอตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยท่ีดินท่ีเพ่ิม/ลดลงจะข้ึนอยูก่บัตน้ทุนท่ีดินแปลงท่ีขำย   

ส ำหรับอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรให้บริกำรและให้เช่ำ ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกลูกคำ้เดิมและลูกคำ้ใหม่มี
ปริมำณกำรใชบ้ริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึนประกอบกบัมีกำรปรับอตัรำค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคเพ่ิมข้ึนตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2561 ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับงวดปี 2561 จ ำนวน 240.5 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบังวด                  

ปี 2560 ซ่ึงบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรวม 226.8 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 13.7 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดร้วมดงักล่ำวขำ้งตน้   

 

อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยจดักำรยงัคงเดินหน้ำด ำเนินนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยในภำพรวม
ทั้งหมดอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั 

5. ค่ำเสื่อมรำคำ 
บริษัทฯ มีค่ำเส่ือมรำคำกลุ่มอำคำรและอุปกรณ์ รวมทั้ งอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน จ ำนวนรวม 185.3                   

ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบังวด ปี 2560 จ ำนวน 201.1 ลำ้นบำท มียอดลดลง (15.8) ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 8 
เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลงจำกรำคำทุนเดิมสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำแลว้ 

6. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
บริษทัฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินในงวดปี 2561  จ ำนวน 1.7  ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบังวด ปี 2560 จ ำนวน 2.6 

ล้ำนบำท รวมต้นทุนทำงกำรเงินลดลง  (0.9) ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 35  โดยสำเหตุหลักมำจำกบริษัทฯ                               
ไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินจำกเงินกูย้ืมธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียสูง เป็นกำรออกตัว๋แลกเงินท่ีมีตน้ทุน
ทำงกำรเงินถูกกว่ำ  กำรเจรจำปรับลด อตัรำดอกเบ้ีย ค่ำธรรมเนียม รวมทั้ งจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียอย่ำง
ต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2557 จนถึงปัจจุบนั 
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7. ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
บริษทัฯมีเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ – บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) โดยถือหุ้นในสัดส่วน 29.99%

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

ทั้งน้ีบริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์ในเดือนมิถุนำยน 2559 

ในงวดปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - NNEG ตำมมำตรฐำน                           
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  (Joint Arrangements) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
111.6 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกผลก ำไรสุทธิ ของ NNEG 372.1 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลประกอบกำรจำกกำรด ำเนินงำน                    
เชิงพำณิชย ์(COD) x 29.99%)   

ในขณะท่ีงวดปี 2560 บริษทัฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - NNEG ตำมมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  (Joint Arrangements) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ใน คิดเป็นจ ำนวน
เงิน 121.9 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกผลก ำไรสุทธิ ของ NNEG 406.3 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลประกอบกำรจำกกำรด ำเนินงำน
เชิงพำณิชย ์(COD) x 29.99%) 

8.ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ในงวดปี 2561 บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 26.8 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 16.5 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 161 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดปี 2560 มีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 10.2 ลำ้นบำทซ่ึงเป็นไปตำมผลก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีตอ้งเสียภำษีท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

9. อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ในปี 2559 -2561 บริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 6.1 , 8.8 และ 12.6 ตำมล ำดบั โดยในปี 

2561 บริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ปรับตวัดีข้ึน เน่ืองมำจำกมีผลประกอบกำรก ำไรเพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้  
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ข) สภำพคล่อง  

1. กระแสเงินสด 
บริษทัมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดในระหวำ่งปี 2559 – 2561 ท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

           หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร 2559 2560 2561 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 159.8 243.6 374.7 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 375.7 332.8 626.1 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (100.9) 10.7 21.7 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (716.9) (148.0) (175.9) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (442.0) 195.5 472.0 

ด้ำนกระแสเงินสด ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 672.3 ล้ำนบำท 
เปรียบเทียบกบัปี 2560 จ ำนวน 200.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 472.0 ลำ้นบำท 

โดยในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน ซ่ึงรวมรำยรับจำกกำรให้ใช้
พ้ืนท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เฟสขยำย – NNEG จ ำนวน 165 ลำ้นบำทแลว้ รวมเป็นจ ำนวน 626.1 ลำ้นบำท ซ่ึง บริษทัมี
เงินทุนหมุนเวียนคงเหลือหลงัจำกจ่ำยช ำระคืน หน้ีสินด ำเนินงำน ซ่ึงตอ้งจัดสรรไวส้ ำหรับช ำระหน้ีสินท่ีจะครบ
ก ำหนดต่อไป 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุนสุทธิ จ ำนวน 21.7 ลำ้นบำท ซ่ึงรำยกำรหลกัเกิดจำกเงิน
ปันผลรับ จ ำนวน 108.6 ลำ้นบำท 

ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (175.9) ล้ำนบำท โดยเป็นกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม,                  
กำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 163.9 ลำ้นบำทและ อ่ืนๆ จ ำนวน 12.0 ลำ้นบำท ดว้ย 

กล่ำวโดยสรุปจะเห็นไดว้่ำ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวนมำกเน่ืองจำก
รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยใ์นปีน้ี และ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและค่ำเช่ำซ่ึงเป็นรำยไดป้ระจ ำ
ดงัท่ีไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ในส่วนของผลกำรด ำเนินงำน ประกอบกบัมีรำยรับจำกกำรใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เฟส
ขยำย – NNEG จ ำนวน 165 ลำ้นบำท  อีกทั้งกำรไดก้ระแสเงินสดรับจำกเงินปันผลจำก NNEG ซ่ึงตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำน และยงัมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอในกำรจ่ำยเงินปันผลไดอี้ก
ดว้ย 

2. อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
ณ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำก 8.4 เท่ำ ในปี 2560 เป็น 10.5 เท่ำ

ในปีน้ี และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำก 1.5 เท่ำ ในปี 2560 เป็น 4.2 เท่ำในปีน้ี ซ่ึงท ำใหเ้ห็นสภำพ
คล่องของบริษทัท่ีแขง็แกร่งข้ึนเร่ือยๆ 
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3. รำยจ่ำยลงทุน 
ปัจจุบนับริษทัมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจพฒันำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเป็นหลกั 

อน่ึง บริษทัมีนโยบำยลงทุนในแต่ละโครงกำรว่ำก่อนกำรตดัสินใจลงทุนไม่ว่ำในโครงกำรใหม่ใดๆ 
บริษทัจะศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรวำ่มีผลตอบแทนคุม้ค่ำต่อกำรลงทุนหรือไม่  ทั้งทำงดำ้นกำรเงิน  กำรตลำด  
สังคม  และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้ประกอบกำรตดัสินใจได้อย่ำงถูกตอ้งและแม่นย  ำมำกยิ่งข้ึน โดยจะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บสูงสุดเป็นท่ีตั้ง 

ค) ฐำนะกำรเงิน 
ส่วนประกอบของสินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมทั้ งส้ิน 4,307.6 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 296.9                    

ลำ้นบำท จำกสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 4,010.6 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 672.3 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 472.0 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
สำเหตุหลกัคือมีกระแสเงินสดรับจำกกำรประกอบกำร หลงัหกักำรจ่ำยช ำระหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน และมีรำยรับจำก
กำรใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เฟสขยำย – NNEG จ ำนวนค่ำตอบแทนตำมสญัญำ 165 ลำ้นบำท (ระยะเวลำ
สญัญำ 23 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏำคม 2561 และทยอยรับรู้เป็นรำยไดเ้ดือนละ 0.6 ลำ้นบำท)  

- สินทรัพย์หมุนเวียน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพยร์ะหว่ำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 1,053.6 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็น
อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย ท่ีโครงกำร ปทุมธำนี และนครรำชสีมำ 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์-สุทธิ รวมทั้ งอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ลดลง
จ ำนวน (149.3) ลำ้นบำท เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำในระหวำ่งปี  

และเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 598.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 11.1 ลำ้นบำท จำกกำรรับรู้ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  
(Joint Arrangements) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ในงวดปี 2561 และกำรรับเงินปันผลในเดือนพฤษภำคม 2561 

 คุณภำพของสินทรัพย์ 
- ลูกหนี้กำรค้ำ  

ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ จ ำนวน 56.1 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 7.9 ลำ้นบำท และ
ในส่วนของระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ี 31 วนั แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัคงมีกำรติดตำมกำรช ำระเงิน
ของลูกหน้ีอย่ำงใกลชิ้ด โดยบริษทัได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยกำรวิเครำะห์
ประวติักำรช ำระหน้ีและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีในอนำคต 
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- โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 

ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 1,053.6 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย ท่ีดินท่ีพฒันำแล้วเสร็จพร้อมขำย ในส่วนของอัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือดีข้ึนจำกปีก่อน                                 
จำก 0.00 เท่ำ เป็น 0.08 เท่ำ เน่ืองจำกในปีน้ีบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินสูงกวำ่ปีก่อน 

- ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์กลุ่มท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพ่ือ                   
กำรลงทุน จ ำนวน 1,811.0 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน (149.3) ลำ้นบำทจำกปีก่อน เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำ ในระหวำ่งปี 
2561 

- เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 

รำยกำรเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 598.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 11.1 
ลำ้นบำท จำกสำเหตุหลกั คือกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  (Joint Arrangements) ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ในงวดปี 2561 จ ำนวน 111.6 ลำ้น
บำท และกำรรับเงินปันผลในเดือนพฤษภำคม 2561 จ ำนวน 108.6 ลำ้นบำท 

ง) แหล่งเงินทุน 
บริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีมำจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งเงินกู ้จำกสถำบนักำรเงิน โดยสรุปดงัน้ี 

- อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 0.40 เท่ำ ยอดไม่
เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน  

 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 3,079.8 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 210.8 ลำ้นบำท จำกส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 2,869.0 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลักดังน้ี ก ำไรสุทธิประจ ำงวด 374.7                       
ลำ้นบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2561 จ ำนวน 163.8 ลำ้นบำท เม่ือเดือนพฤษภำคม 2561 

 
 

หน่วย : เท่ำ 
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- หนี้สิน 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  จ ำนวน 1,227.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 
86.1 ลำ้นบำท จำกหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 1,141.6 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำรหลกัเป็นผล
มำจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย และจ่ำยช ำระหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนด้วยกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำน และมีรำยกำรรับค่ำตอบแทนล่วงหน้ำจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนแห่งหน่ึงดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 

- อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย 

ในปี 2559 -2561 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ  21.1 ,111.2 และ 
368.7 ตำมล ำดบั ในปี 2561 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ียปรับตวัดีข้ึน เน่ืองมำจำกผลประกอบกำร
ก ำไรเพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้  

จ) ปัจจัยท่ีอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

ต้นทุนที่ดินโครงกำรใหม่ที่อำจเพิ่มสูงขึ้นในอนำคต 

บริษทัก่อตั้งเม่ือปี 2514 เพ่ือด ำเนินธุรกิจเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมโดยมีพ้ืนท่ีโครงกำรเร่ิมตน้ประมำณ 
5,000 ไร่ และไดท้ยอยจดัซ้ือท่ีดินบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงกำรเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 6,485 ไร่ และมีพ้ืนท่ี
คงเหลือขำยประมำณ 168 ไร่ ซ่ึงจำกกำรท่ีบริษทัทยอยซ้ือท่ีดินเพ่ือน ำมำพฒันำดงักล่ำว ท ำให้บริษทัมีตน้ทุนท่ีดินเพ่ือ
ขำยแต่ ละแห่งไม่เท่ำกนัโดยท่ีดินท่ีซ้ือมำก่อน (โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเม่ือเร่ิมโครงกำร) ส่วนใหญ่มกัจะมีตน้ทุนต ่ำกว่ำ
ท่ีดินท่ีซ้ือมำภำยหลงั และเม่ือบริษทัขำยท่ีดินท่ีซ้ือมำก่อนก็จะไดรั้บก ำไรสูงกวำ่กำรขำยท่ีดิน ท่ีซ้ือมำภำยหลงั ดงันั้น 
ในอนำคตเม่ือบริษทัขำยท่ีดินท่ีซ้ือมำตั้งแต่เร่ิมตน้โครงกำรหมดก็จะท ำให้บริษทัมีก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินลดลง อนั
เน่ืองมำจำกตน้ทุนท่ีซ้ือใหม่สูงกวำ่ตน้ทุนเดิมมำก  นอกจำกน้ี ในปี 2545 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินท่ีอ ำเภอสูงเนิน จงัหวดั
นครรำชสีมำ อีกจ ำนวน 1,175 ไร่ และในระหวำ่งปี 2546 ถึง ณ 31 ธนัวำคม 2548 บริษทัไดซ้ื้อเพ่ิมข้ึนอีกประมำณ 728 
ไร่ รวมพ้ืนท่ีทั้งส้ินประมำณ 1,903 ไร่ เพ่ือพฒันำเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ)  

อน่ึง ในกำรจดัซ้ือท่ีดินแปลงใหม่เพ่ือขยำยกำรลงทุนในแต่ละคร้ัง บริษทัจะมีกำรศึกษำควำมเป็นไดใ้น
กำรลงทุนก่อนจดัซ้ือท่ีดิน โดยปัจจยัหลกัท่ีบริษทัใชใ้นกำรพิจำรณำ คือ รำคำท่ีดินท่ีจดัซ้ือมำเป็นส ำคญัโดยตอ้งมีรำคำ
จ ำหน่ำยท่ีสำมำรถแข่งขนัได ้รวมทั้งผลตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรลงทุนตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ดงันั้น บริษทัจึงเช่ือ
วำ่ถึงแมใ้นอนำคตบริษทัอำจจะมีอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยท่ีดินลดลง แต่คงจะลดลงอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนั
กบัคู่แข่งขนัไดแ้ละเพียงพอท่ีจะสร้ำงผลก ำไรและจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอต่อไป 

แผนผังท่ีดินของโครงกำร 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำนี) เป็นโครงกำรเขตอุตสำหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย 
ซ่ึงไดก่้อตั้งมำเป็นระยะเวลำนำน ประกอบกบัมีกำรขยำยตวัของโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้งในอดีตบริษทัไดข้ำยท่ีดิน
ในเขตอุตสำหกรรมบำงส่วนให้แก่นกัลงทุนทัว่ไปท่ีไดน้ ำท่ีดินไปพฒันำเป็นเขตพำณิชยกรรมและท่ีอยูอ่ำศยั ส่งผลต่อ
กำรจดัวำงผงัเมืองของโครงกำรในปัจจุบนัท่ีไม่มีระเบียบมำกนัก  และอำจส่งผลให้เกิดขอ้จ ำกดัในกำรขำยท่ีดินใน
โครงกำรบำงแปลงให้แก่นกัลงทุนได ้อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนับริษทัไดมี้กำรจดัวำงแผนผงัแม่บทของโครงกำรท่ีชดัเจน 
และในกำรขำยท่ีดินใหก้บันกัลงทุน บริษทัจะพิจำรณำถึงกำรน ำท่ีดินไปใชป้ระโยชน์ให้ตรงกบัเขตท่ีตั้งท่ีไดก้ ำหนดไว้
ในแผนผงัแม่บทของบริษทั 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

 

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี  15 

 

พื้นที่โครงกำรอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำพื้นที่ข้ำงเคียง 

สถำนท่ีตั้งของโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร เดิมเป็นท่ีลุ่มและมีพ้ืนท่ีอยู่ในระดับท่ีต ่ำ 
บริษทัจึงตอ้งก่อสร้ำงแนวเข่ือนบริเวณรอบโครงกำรและระบบระบำยน ้ ำภำยในโครงกำรเพ่ือรองรับและป้องกัน                  
กำรเกิดน ้ ำท่วม รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัมีกำรจดัซ้ือท่ีดินแห่งใหม่เพ่ือน ำมำพฒันำก็ตอ้งมีกำรสร้ำงแนวเข่ือนใหม่และ
วำงระบบระบำยน ้ ำเพ่ิมเติม ซ่ึงท ำให้บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำท่ีดินและค่ำใชจ่้ำยในกำรบ ำรุงรักษำแนวเข่ือนและ
ระบบระบำยน ้ ำของโครงกำรสูงกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีมีท่ีตั้งโครงกำรอยูใ่นท่ีสูงหรือท่ีดอนซ่ึงไม่ตอ้งเสีย
ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลให้ตน้ทุนในกำรพฒันำโครงกำรของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน แต่อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนั
บริษัทได้ก่อสร้ำงแนวเข่ือนและระบบระบบบำยน ้ ำภำยในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีเพียงค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ                         
กำรบ ำรุงรักษำและค่ำใชจ่้ำยเฉพำะส่วนท่ีตอ้งสร้ำงเพ่ิมเติมตำมบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีซ้ือเพ่ิมข้ึนเท่ำนั้น โดยในช่วงท่ีผำ่นมำ 
ในแต่ละปีบริษทัจะมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบ ำรุงรักษำแนวเข่ือนและระบบระบำยน ้ ำประมำณ 1 -2 ลำ้นบำทคิดเป็นประมำณ
ร้อยละ 1 - 3 ของค่ำใชจ่้ำยรวม ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยโดยรวมของบริษทั บริษทัจึงเช่ือว่ำ
ปัจจยัดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
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บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ( ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2562 )       

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช 
 
- ประธานกรรมการ 
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- ปริญญาเอก (ดุษฎีบณัฑิต) 
วศิวกรรมศาสตร์  
  Michigan State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา                    
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัรจากจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่น 138 ปี 2553 
   
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 
 

0.0976 % สามีนางสุวลยั จนัทวานิช 
บิดานางพีรยลกัษณ์         

ตั้งสุณาวรรณ 
นายสุทธิพร จนัทวานิช 

และ 
นายภพพร จนัทวานิช 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

ปี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ก.ค. 2559 -  30 มี.ค. 2561 กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2558 - เม.ย.2559 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2544 - ปี 2559 กรรมการ 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์
เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จ ากดั 

ปี 2559 – ปี 2560 ท่ีปรึกษากรรมการ 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์
เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จ ากดั 

2 พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 
 
- กรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบญัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program 

- - 
 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

    15 ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั  
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2552 - ปัจจุบนั กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 (DAP) รุ่นท่ี 6/2546 
2. หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 40/2547 
3. หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 6/2548 
4. หลกัสูตร Finance for Non - Finance 
Directors (FND) รุ่นท่ี 8/2547 
5. หลกัสูตร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 
4/2559 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 
 

 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

5 เม.ย - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2554 – ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2552 – 4 เม.ย. 2561 รองประธานกรรมการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

3 นางสุวลยั จนัทวานิช 
 
- กรรมการ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  
 

72 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์          
           
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 
 

0.3869 % ภรรยา พลอากาศเอก            
ดร. นพพร จนัทวานิช, 
มารดา นางพีรยลกัษณ์              

ตั้งสุณาวรรณ,                        
นายสุทธิพร จนัทวานิช 

และ นายภพพร                           
จนัทวานิช 

 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

15 ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ: ไม่มี 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

4 นางลีนา เจริญศรี 
 
- กรรมการอิสระ   
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
 

73 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- MINI MBA การพฒันาผูบ้ริหาร
กระทรวงการคลงั รุ่นท่ี 1 
- นกับริหารระดบัสูง (นบส.) รุ่นท่ี 19 
ส านกังาน กพ. 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมือง
การปกครองในระบบประชาธิปไตยส าหรับ
นกับริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 6 สถาบนั
พระปกเกลา้ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) ปี 2553 
2. หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP) 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

- - 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

16 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (2) 

ปี 2551 - 30 พ.ย. 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2545 – ปี 2551 
กรรมการและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2556 - ปี 2558 กรรมการตรวจสอบภายใน 
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 

5 พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน์ 
 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 

74 - ป ริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 53/2549 

- - 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

24 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สาล่ี คลัเลอร์ จ  ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2. หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 90/2550 
3 .  ห ลั ก สู ต ร  Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 14/2549 
4 .  ห ลั ก สู ต ร  Finance for Non - Finance 
Directors (FND) รุ่นท่ี 29/2549 
5. ห ลั ก สู ต ร  monitoring the System of 
Internal Control and Risk Management 
(MIR) รุ่นท่ี 1/2550 
6. หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 20/2551 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2555 - ปัจจุบนั ประธานท่ีปรึกษา บริษทั พีน่าเฮาส์ จ  ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (2) 

ปี 2555 - 10 พ.ค. 2559 ท่ีปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2555 - 23 ก.พ. 2558 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั สาล่ี คลัเลอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

6 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์
 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 13/2560 
2. หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า            

- - 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

7 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (2) 

13 พ.ค. 2559 - 6 พ.ย. 2560 ท่ีปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2553 - 12 พ.ค. 2559 กรรมการอิสระ  บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2555 - ปี 2560 กรรมการ บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

โดยทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

7 นายปริญญา ไววฒันา 
 
- กรรมการอิสระ 
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- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่นท่ี 10/2553 
2. หลกัสูตร Monitoring the System of 
Internal Control and Risk Management  
(MIR) รุ่นท่ี 2/2551 
3. หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 72/2549 
4. หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 35/2548 
5. หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 9/2548 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

- - 

  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (4) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2553 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระและกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

บริษทั สามารถคอร์ปเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ปี 2553 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการลงทุน และกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ และกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

บริษทั ไทยสตรีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ: ไม่มี 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

8 นายธนิต ธรรมสุคติ 
 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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- ปริญญาโท Public Administration
มหาวทิยาลยั Santo Tomas                               
ประเทศฟิลิปปินส์ 
- ปริญญาตรี Political Science มหาวทิยาลยั 
Negros Occidental-Recoletos                        
ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 2547  
2. หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) 2547 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

- - 
  
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11 ธ.ค 2561 – ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

7 ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2548 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 
บริษทั ทศภาค จ ากดั ในเครือบริษทั ไทยเบฟเวอ
เรจ จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วฒันศิริ คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั  

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ: ไม่มี 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

9 นางสาววรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 
 
-กรรมการ 

 

 

 

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
Hawaii Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

0.1708 %  หลานสาวนางสุวลยั             
จนัทวานิช 

  
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2549 -ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (6) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 พ.ย. 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จ ากดั             

26 ม.ค. 2539 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 

บริษทั นวนครพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

กรรมการ บริษทั ชุมนุมทรัพย ์จ ากดั 

22 ต.ค. 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั เค.ว.ี อินเตอร์เนชัน่แนล ดีวลิ็อปเมน้ท ์
จ ากดั 

4 ก.ย. 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อญัญพฒันา จ ากดั 

 และบริษทัในเครือ เค.ว.ี กรุ๊ป 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2539 – ปี 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนครการแพทย ์จ ากดั 

10 นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 
 
-กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
 
 
 
 

59 
 
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
  มหาวทิยาลยั Minnesota ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) ปี 2545 

0.2099 % - 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2544 - ปัจจุบนั 
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 
ประธ านกรรมการส รรห าและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2534 – ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

  ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (5) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คลองหลวงพฒันา (ปทุมธานี) จ  ากดั 

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

ปี 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั คาซ่า จ ากดั 

ปี 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั เอซีเอช คอนสตรัคชัน่ คอสท ์คอนซัล
แทนต ์จ ากดั 

ปี 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทย 
จ ากดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

17 ก.ย. 2561 – 14 ม.ค. 2562 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

11 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 
 
-กรรมการ 
-รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการตลาด 
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New Hampshire 
Collage  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

1.1011  % บุตรีนางสุวลยั จนัทวานิช 
และ พลอากาศเอก  
ดร.นพพร จนัทวานิช 

พี่นายสุทธิพร จนัทวานิช
และนายภพพร                     
จนัทวานิช 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2545 - ปัจจุบนั 
รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการตลาด 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

13 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 

10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คลองหลวงพฒันา (ปทุมธานี) จ  ากดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2551 - ปี 2558 กรรมการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

12 นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์
 
- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
 
 
 

54 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 
2 สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
เลขทะเบียน 4020 
- อนุญาโตตุลาการ สังกดัสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ (THAC) ตั้งแต่ มกราคม 
2561 
- 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 2561 
- KPMG Executive Briefing: Sustainability 
Trends and Reporting with a summary of 
the issues raised, practical recommendations 

- - 
 

ปี 2557 - ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2556 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2550 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2543 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2535 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2540 – ปี 2554 
 
 

ปี 2530 – ปี 2539 
 

 

 

 

 
รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นบญัชีและการเงิน 

 
กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

อาจารยพ์ิเศษ 
 

อาจารยพ์ิเศษ 
 
 
กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารดา้นการเงิน 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
 
 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 
 
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ 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) 
 
 
บริษทั ส านกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 

 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

for improvement, and areas of focus ahead 
of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี :KPMG       
- PwC Forensics Seminar on Employee 
Fraud and Labour Law in Actions, บ ริ ษั ท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- PwC Forensics Seminar on Third Party 
Due Diligence: Ethical and Transparent 
Supply Chain,  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์          
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อร าลึกและเชิด
ชูเกียรติ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ เกษรี ณรงค์
เดช คร้ังท่ี 2 (2nd KESREE NARONGDEJ 
Forum) เร่ือง “บญัชีกบัความย ัง่ยนืในกระแส
ดิจิตอล”, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีก
วชิาชีพ กบัคณะพาณิชยฯ์ ธรรมศาสตร์ เร่ือง 
“ประเด็นแตกต่างทางบญัชี NPAEs กบั ภาษี 
ด้ าน รายไ ด้  แ ล ะ แน วท างก ารจัด ก า ร                      
ค ว าม เส่ี ย งจากก าร ทุ จ ริต ” แล ะ  เร่ื อ ง 
“ประเด็นแตกต่างทางบญัชี NPAEs กบั ภาษี 
ดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการบญัชีเพื่อ
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร วั ด ผ ล ” ,                                    
ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Trends in mediation and arbitration for the 
maritime sector, สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
(Thailand Arbitration Center: THAC)     



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

13 นายสุทธิพร  จนัทวานิช 
 
- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นสาธารณูปโภค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ Washington 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ Maryville 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท Finance Webster University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต 
Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

1.1130 % บุตรนางสุวลยั จนัทวานิช 
และ 

พลอากาศเอก ดร.นพพร 
จนัทวานิช, 

นอ้ง นางพีรยลกัษณ์            
ตั้งสุณาวรรณ, 

พี่นายภพพร จนัทวานิช 

ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั 
 
 

ก.ย. 2559 – ก.พ. 2561 
 
 

ปี 2552 - ส.ค. 2559 

ปี 2546 - ปี 2552 

13 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบนั 

10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั 
 

ปี2553 – 31 พ.ค. 2556 

รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณูปโภค  

รักษาการผูอ้  านวยการ                         
ฝ่ายระบบน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 

 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

กรรมการ 

กรรมการ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

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

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั  นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 

บริษทั คลองหลวงพฒันา (ปทุมธานี) จ  ากดั 
 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

14 นายปิยบุตร  ชูวงั 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 
 
 

54 
 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- - ปี 2546 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2532 - ปี 2545 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 
 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

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

15 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  สัมมานุช 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร 
 
 
 
 

53 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- อบรมหลกัสูตร HR for non HR 
- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- - 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) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

16 นายณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 
 
 

49 - ปริญญาตรี วศิวกรรม สาขา เคร่ืองกล 
RMIT University   
- ปริญญาตรี วศิวกรรม สาขา อุตสาหกรรม
โรงงาน Monash University 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
- อบรมหลกัสูตรความเป็นไปได ้โครงการ
อสังหาริมทรัพย/์กระแสเงินสด 

- - ปี 2548 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2543 - ปี 2547 

ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 

17 นายวีระชยั ชุติมากรณ์ 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

54 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
- 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 างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
- อบรมหลกัสูตร การประเมิน Water Foot 
Print 
- อบรมหลกัสูตร การบริหารความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาท่ีย ั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) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

18 นางสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

64 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- อบรมหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย จาก
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลกัสูตรอบรมจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
1. หลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบต่อ
สังคมเชิงกลยทุธ์ 
2. หลกัสูตร การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. หลกัสูตร การพฒันากิจกรรมเชิงกลยทุธ์
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
4. หลกัสูตร การวเิคราะห์ความเส่ียงและ
ประเด็นส าคญัดา้นความย ัง่ยนื 
5. หลกัสูตร การประเมินผลและการจดัการ
ขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. หลกัสูตร การจดัท ารายงานแห่งความ
ย ัง่ยนื 
 7. หลกัสูตรความเขา้ใจเคร่ืองหมาย C และ 
Back Door 
8. หลกัสูตรการลงทุนเพื่อสังคม  
9. หลกัสูตร Smart Disclosure Program 
10. หลกัสูตร การใชง้านระบบ Set Portal 
- อบรมหลกัสูตรการน า BSC และ KPI เป็น
เคร่ืองมือนน าแผนกลยทุธ์ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 
- อบรมหลกัสูตรปลูกจิตส านึกทางการ
อนุรักษพ์ลงังานในสถานประกอบการ 
- อบรมหลกัสูตรมาตรฐานภาคธุรกิจ ตา้น
ทุจริตการติดสินบน 
 

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



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- อบรมหลกัสูตรพรบ. อ านวยการความ
สะดวกกบัการพฒันาประสิทธิภาพของกรม
ศุลกากรสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทั 
- อบรมหลกัสูตร การลงทุนมัน่ใจ ห่วงใย
สุขภาพ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- อบรมหลกัสูตร Update มาตรฐานการบญัชี 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 
(มหาชน) 

19 นายวรภพ จารุศร 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 

40 - ปริญญาตรี การจดัการ(เศรษฐศาสตร์) 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยา Valdosta 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  อบรมหลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ระดบับริหาร 
-  อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
-  อบรมหลกัสูตร จิตส านึกการจดัการระบบ
ISO9001:2008 & ISO14001:2004 
-  อบรมหลกัสูตร Professional QMR/EMR  
role & Responsibility 
-  อบรมหลกัสูตร กฎหมายแรงงานส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

0.6590 % - 13 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบนั 

ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั 
 

ก.ค. 2558 – ส.ค.2559 
 

พ.ย. 2557 – ส.ค.2559 
 

ปี 2554 – ปี 2558 

 

กรรมการ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

ผูจ้ดัการแผนกขาย (ยโุรป) 

บริษทั นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 

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

 

20 นางอรอนงค ์เนาวรัตน์กูลชยั 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 
 

45 

 

 

 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
เลขทะเบียน 6310 

- - 1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2557 – ก.พ. 2558 
 

ปี 2545 – ก.ค. 2556 
 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินและเลขานุการบริษทั 

 

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

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 

 

 

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

-นกับญัชีวชิาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) 
ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 
 
การเขา้ร่วมอบรมสัมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ระหวา่งปี 2561 
- KPMG Executive Briefing: Sustainability 
Trends and Reporting with a summary of 
the issues raised, practical recommendations 
for improvement, and areas of focus ahead 
of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี :KPMG       
- PwC Forensics Seminar on Employee 
Fraud and Labour Law in Actions, บริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 - PwC Forensics Seminar on Third Party 
Due Diligence: Ethical and Transparent 
Supply Chain ,  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- โครงการสัมมนาวชิาการเพื่อร าลึกและเชิด
ชูเกียรติ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ เกษรี ณรงค์
เดช คร้ังท่ี 2 (2nd KESREE NARONGDEJ 
Forum) เร่ือง “บญัชีกบัความย ัง่ยนืในกระแส
ดิจิตอล” , คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีก
วชิาชีพ กบัคณะพาณิชยฯ์ ธรรมศาสตร์ เร่ือง 
“ประเด็นแตกต่างทางบญัชี NPAEs กบั ภาษี 
ดา้นรายได ้และแนวทางการจดัการความ
เส่ียงจากการทุจริต” 

ปี 2539 – ปี 2542  ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     

21 นายภพพร   จนัทวานิช  
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา 
 
 
 
 
 

42 ปริญญาตรี Music Business Management 
Berklee  College of Music 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

1.0763 % บุตรนางสุวลยั                            
จนัทวานิช และ 
พลอากาศเอก               
ดร.นพพร  

จนัทวานิช, นอ้ง 
นางพีรยลกัษณ์                     
ตั้งสุณาวรรณ, 
นอ้งนายสุทธิพร             

จนัทวานิช 

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

22 นายพิพฒัน์  พ่วงสุข 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

54 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
- ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการ
จดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 

- ส าเร็จหลกัสูตร: TLCA Executive 
Development Program (EDP รุ่นท่ี7) สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย 
- ส าเร็จหลกัสูตร: การบริหารจดัการน ้ าแบบ
บูรณาการ ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 3
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 
(สปปท.) 

- - ปี 2561 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2537 – ปี 2560  

ผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

ผูอ้  านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง,  
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ, 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) 

23 นางสาววรรณิษา ตน้ถาแกว้ 
 
- เลขานุการบริษทั 
 

28 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ มหาวทิยลยัราชภฏัสวนดุสิต 

- หลกัสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่น 97/2562 จากสมาคมส่งเสริม

- - เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั 
 

ธ.ค. 2560 – ปัจจุบนั 
 
 

เลขานุการบริษทั  
 

เจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 

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



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรความรู้พื้นฐานส าหรับวชิาชีพ    
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
- หลกัสูตรอบรมดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
1. P01: หลกัสูตรพื้นฐานดา้นความย ัง่ยนืของ
ธุรกิจ 
2. S01 S02 S03: ชุดหลกัสูตรกลยทุธ์ดา้น
ความย ัง่ยนืของธุรกิจ 
3. S04: หลกัสูตรการวเิคราะห์ความเส่ียงและ
ประเด็นส าคญัดา้นความย ัง่ยนื  
4. S05: หลกัสูตรการประเมินผลและการ
จดัการขอ้มูลดา้นความย ัง่ยนื  
5. S06: หลกัสูตรการจดัท ารายงานความ
ย ัง่ยนื  
- หลกัสูตรความเขา้ใจเคร่ืองหมาย C และ 
Back Door 
- หลกัสูตรการลงทุนเพื่อสังคม  
- หลกัสูตร Smart Disclosure Program 
- หลกัสูตร IR Talk Series 

ปี 2556 – ปี 2560 นกัส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 

ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) ภายใตก้ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 
 
 
     



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

 

เอกสำรแนบ 2 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทและบริษัทย่อย  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รำยช่ือ บมจ. นวนคร 

บมจ. เอ็นอีพี 
อสังหำริมทรัพย์ 
และอุตสำหกรรม 

(บริษัทใหญ่) 

บจ. ซูมิโช โกลบอล 
โลจิสติคส์ 

(ประเทศไทย) 
(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกัด 

(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บริษัท นวนคร 
สมำร์ท                   

เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 

บริษัท คลองหลวง
พัฒนำ (ปทุมธำนี)

จ ำกัด 

บริษทั       

1. พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช A   A   

2. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 

3. คุณสุวลยั จนัทวานิช 

4. คุณลีนา เจริญศรี 

5. พลเอกสมทตั อตัตะนนัทน์ 

6. คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ 

7. คุณปริญญา ไววฒันา  

8. คุณธนิต ธรรมสุคติ 

9. คุณวรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 

10. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 

11. คุณพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ 

12. คุณมลฤดี สุขพนัธรัชต ์

13. คุณสุทธิพร  จนัทวานิช 

14. คุณณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ 

15. คุณณรงคฤ์ทธ์ิ  สัมมานุช 

16. คุณปิยบุตร  ชูวงั 

17. คุณวีระชยั ชุติมากรณ์ 

18. คุณสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 

19. คุณวรภพ จารุศร 

20. คุณภพพร  จนัทวานิช 

21. คุณอรอนงค ์เนาวรัตน์กูลชยั 

22. คุณพิพฒัน์ พ่วงสุข 

B,C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C,D 

C,E 

E 

E 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
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E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

C 

 

 

 

 

 

C 
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C 

 

หมายเหตุ :  A  =  ประธานกรรมการ  B  =  รองประธานกรรมการบริษัท   C  =   กรรมการ  
 D = กรรมการผู้จัดการ  E = รองกรรมการผู้จัดการ   F =   ผู้อ านวยการฝ่าย  
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน ( ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2562 )       

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 นางสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

64 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- อบรมหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย จาก
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลกัสูตรอบรมจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
1. หลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบต่อ
สังคมเชิงกลยทุธ์ 
2. หลกัสูตร การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. หลกัสูตร การพฒันากิจกรรมเชิงกลยทุธ์
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
4. หลกัสูตร การวเิคราะห์ความเส่ียงและ
ประเด็นส าคญัดา้นความย ัง่ยนื 
5. หลกัสูตร การประเมินผลและการจดัการ
ขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. หลกัสูตร การจดัท ารายงานแห่งความ
ย ัง่ยนื 
 7. หลกัสูตรความเขา้ใจเคร่ืองหมาย C และ 
Back Door 
8. หลกัสูตรการลงทุนเพื่อสังคม  
9. หลกัสูตร Smart Disclosure Program 
10. หลกัสูตร การใชง้านระบบ Set Portal 
- อบรมหลกัสูตรการน า BSC และ KPI เป็น
เคร่ืองมือนน าแผนกลยทุธ์ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 
- อบรมหลกัสูตรปลูกจิตส านึกทางการ
อนุรักษพ์ลงังานในสถานประกอบการ 
- อบรมหลกัสูตรมาตรฐานภาคธุรกิจ               

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



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 3 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตา้นทุจริตการติดสินบน 
- อบรมหลกัสูตรพรบ. อ านวยการความ
สะดวกกบัการพฒันาประสิทธิภาพของกรม
ศุลกากรสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทั 
- อบรมหลกัสูตร การลงทุนมัน่ใจ ห่วงใย
สุขภาพ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- อบรมหลกัสูตร Update มาตรฐานการบญัชี 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั 
(มหาชน) 

  



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

 

เอกสำรแนบ 4 
 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
  ลักษณะ เนื้อที่ วงเงินกู้ มูลค่ำ รำคำ 

สินทรัพย์ถำวร ที่ตั้ง กรรมสิทธิ ์ (ไร่-งำน-
ตรว.) 

 ตำมบัญช ี ประเมิน 

    (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
- ท่ีดิน  

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธานี 

เจา้ของ 94-2-86.5 - 116.74 - 

- ท่ีดิน(โครงการผลิตน ้าเพ่ือ
อุตสาหกรรม) 

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 และระบบ
บ 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 - 7.66 - 

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

เจา้ของ 3-3-01 - 24.84 - 

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

เจา้ของ - - 0.33 - 

- งานระบบ ถ.มิตรภาพ (กม.231) จ.นครราชสีมา เจา้ของ - - 0.92 - 
- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใชส้ านกังาน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 80.76 - 

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

เจา้ของ - - 0.48 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงาน
ระหวา่งก่อสร้าง 

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

เจา้ของ - - 1,160.08 1,543.71 

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

เจา้ของ - - 176.29 
 

197.46 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

    1,695.75  
 

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

เจา้ของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 

- ศูนยก์ารคา้ และอาคารพกัอาศยั 
 โครงการ เดอะ นวไพรเวซ่ี 
- ร้านคา้ริมสระ 
 
- ท่ีดิน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง                       
จ.ปทุมธานี 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง                              
จ.ปทุมธานี 
ถ.มิตรภาพ (กม.231) ค.นากลาง  
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 

8-0-58.8 - 47.24 288.43 
 
 
 

 
- 

 
1.71 

 
- 

17-2-19 - 16.24 35.10 

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

เจา้ของ - - 49.15 60.64 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 
- ท่ีดินพฒันาแลว้  

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

 
 

เจา้ของ 

 
 

159-3-40.8 

 
 

- 
 

115.21 
 

121.88 

 
 

1,209.32 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ 

 (โครงการ พรีเม่ียมโซน) 
 

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

เจา้ของ 40-2-63.6 - 143.41 234.46* 
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หมายเหตุ  : - ราคาประเมินโดยวิธีตน้ทุนทดแทนโดย บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ  ากดั เม่ือ ตุลาคม 2561 และพฤศจิกายน 2561 อน่ึง ณ วนัประเมิน

ราคาท่ีดิน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ  ากดั เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

       * ณ วนัท่ีประเมินยงัรวมแปลงท่ีดินท่ีขายออกไป เม่ือเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2561 
  

  ลักษณะ เนื้อที่ วงเงินกู้ มูลค่ำ รำคำ 
สินทรัพย์ถำวร ที่ตั้ง กรรมสิทธิ ์ (ไร่-งำน-

ตรว.) 
 ตำมบัญช ี ประเมิน 

    (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ 
 
- อาคารท่ีพกัอาศยั (โครงการเดอะ                    
นวไพรเวซ่ี)  
 
รวม 

ถ.มิตรภาพ กม. 230 อ.สูงเนิน                                 
จ.นครราชสีมา 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง                           
จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ 
 

เจา้ของ 

597-2-94.9 
 

10-0-94.7 

- 
 

- 

785.34   1,217.69* 
 

208.73* 
 

2.93 
 
 

1,053.56 
รวมทั้งส้ิน   1,070-2-70.2 - 2,864.52 5,023.72 
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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 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมี 
นางสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและปฏิบติัท่ีดี
ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยในรอบปีบัญชี 2561 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง และในปี 2562 จนถึงวนัท่ีรายงาน อีกจ านวน 2 คร้ัง รวมทั้ งส้ิน 6 คร้ัง โดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมและมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบ
ภายใน ตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 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 2561 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวา่จา้ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นบริษัทสอบบัญชีท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้การรับรองและยงัเป็นผูส้อบบัญชีของ          
บริษทัฯ ในปี 2560 ท่ีผา่นมา โดยมีระบบการรายงานทางบญัชีและการเงินอยา่งละเอียดถ่ีถว้น   

 การคัดเลือกและค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจ าปี  2562 บ ริษัทฯ ได้พิ จารณาคัดเลือกจากผล                   
การปฏิบตังาน ความเป็นอิสระ คุณสมบติัทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ
ธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรม และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ                             
เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ดงัน้ี  
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1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420 หรือ 
(ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2560 และ 2561) หรือ 

2. นางสาวนารีวรรณ ชยับนัทดั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 
(ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน) หรือ  

3. นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4795  
(ผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2559)  

โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2,250,000.- บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของ                             
บตัรส่งเสริมจ านวน 6  บตัร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ร้อยละ 7 ของค่าสอบบญัชีประจ าปี  

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

บริษทัไดมี้นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ซ่ึงกรรมการบริษทัได้เห็นชอบและ
ประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 ปัจจุบนั บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 และไดรั้บประกาศนียบตัร 
ในวนัองัคารท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างจริงจงั และให้
กรรมการและพนงังานปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรม  

โดยสรุปในภาพรวมแลว้ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ไดติ้ดตามการด าเนินงาน
ของบริษทั โดยใชค้วามรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร              
มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีระบบควบคุมภายใน                 
มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้ง และระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
อยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้

 
       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     

                                                                            (นางลีนา   เจริญศรี) 
                                                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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