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ส่วนที ่1 
กำรประกอบธุรกจิ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ  

          บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) มีท่ีตั้งโครงกำรจ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ โดยมีกำรด ำเนินธุรกิจประกอบไปดว้ย 4 ธุรกิจหลกั อนัไดแ้ก่  

1. กำรพฒันำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
2. กำรลงทุนทำงดำ้นสำธำรณูปโภค 
3. กำรลงทุนทำงดำ้นกำรบริกำร 
4. กำรลงทุนทำงดำ้นพลงังำน 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำน ี

ด้ำนทีด่นิ ท่ีดินท่ีพฒันำเพ่ือกำรอุตสำหกรรมโดยส่วนใหญ่พฒันำครบถว้นในกำรขำยแลว้ 100% ในส่วนท่ีดินท่ีเปิดใหม่ 
ไดมี้ลูกคำ้เขำ้มำติดต่อซ้ือเพ่ือท ำโรงงำนเป็นระยะ ๆ แต่ในปีท่ีผ่ำนมำจะเป็นสดัส่วนของลูกคำ้เดิมท่ีซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือขยำย
โรงงำนเป็นสัดส่วนมำกกว่ำลูกคำ้ใหม่ท่ีไม่เคยอยู่มำก่อน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำธุรกิจหลำยด้ำนมีกำรเจริญเติบโตท่ีดี และ 
ในขณะเดียวกันก็มีลูกคำ้รำยใหม่ท่ีสนใจในกำรซ้ือท่ีดินของบริษทั แสดงให้เห็นถึงลูกคำ้ยงัคงสนใจพ้ืนท่ีของบริษทัใน 
กำรลงทุนอยำ่งเสมอ   

ด้ำนสำธำรณูปโภค    
ด้านไฟฟ้า บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร (NNEG) ซ่ึงเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บมจ.นวนคร  บมจ.รำชบุรีโฮลด้ิง และ GPSC 
(ในเครือของ ปตท.)  ผลิตไฟฟ้ำขนำด 125 เมก็กะวตัต ์บดัน้ีไดท้ ำกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินสมบูรณ์และไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กบัทำง กฟผ. และลูกคำ้โรงงำนภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 
2559 โดยมีผลประกอบกำรเป็นท่ีน่ำพอใจและสำมำรถท ำก ำไรได้ตั้ งแต่ เดือนแรกท่ีเปิดด ำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำม                    
ยงัมีลูกคำ้โรงงำนต่ำง ๆ ท่ีให้ควำมสนใจมำกเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งในกำรรับกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ซ่ึงท ำให้มี
รำยไดเ้พ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนจะเต็มก ำลงักำรผลิต ดังนั้นทำง NNEG จึงมีนโยบำยและเร่ิมด ำเนินกำรในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ                    
โรงท่ี 2 เพ่ิมข้ึนเม่ือเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีผ่ำนมำ เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรทั้งทำงดำ้นกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ ำจำกลูกคำ้
ภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนอีก 60 เมกะวตัตแ์ละผลิตไอน ้ ำเพ่ิมข้ึน
อีก 10 ตนัต่อชั่วโมง ซ่ึงคำดว่ำจะท ำให้ NNEG มีรำยได้ท่ีเพ่ิมข้ึน กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำโรงท่ี 2 ดังกล่ำว ยงัท ำให้ระบบ 
กำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำมีประสิทธิภำพและควำมเช่ือถือไดม้ำกยิ่งข้ึน ณ เดือนธันวำคม 2562 ไดด้ ำเนินกำรสร้ำงโรงผลิต
ไฟฟ้ำ โรงท่ี 2 แลว้ ประมำณ 85% และคำดวำ่จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(COD) ในปลำยปี 2563 

ด้านโทรคมนาคม ส ำหรับกำรลงทุนสำธำรณูปโภคทำงดำ้นส่ือสำรโทรคมนำคม เป็นโครงกำรโครงข่ำยส่ือสำรสำยใยแกว้ 
ใตดิ้น เพ่ือตอบสนองนโยบำยจดัระเบียบพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตำสหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ซ่ึงด ำเนินโครงกำรร่วมกบั บริษทั 
เอแอลที เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส ไดแ้ก่ เฟส 1 เขตพ้ืนท่ีโรงงำน และเฟส 2 เขตพ้ืนท่ีพำณิชยกรรม
และชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัไดอ้ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำนของเฟส 1 โดยผูป้ระกอบกำรในพ้ืนท่ีไดย้ำ้ยไปใชร้ะบบโครงข่ำยกลำงแลว้ 
จ ำนวน 693 core และอยูใ่นขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรร้ือสำยส่ือสำรออกจำกพ้ืนท่ี ซ่ึงส ำเร็จแลว้ประมำณ 90% 
ส่วนท่ีเหลือจะมีกำรก ำหนดให้ผูใ้ห้บริกำรเขำ้มำร้ือสำยส่ือสำรให้เสร็จส้ินภำยในเดือนมีนำคม 2563 โดยผลกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรจนถึงปัจจุบนั ส่งผลให้บริเวณเขตพ้ืนท่ีโรงงำนซ่ึงเป็นเฟสท่ี 1 ท่ีมีกำรจดัระเบียบมีภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึนประกอบกบั
ลดอุบติัเหตุจำกรถบรรทุกท่ีมีควำมสูงเก่ียวสำยอำกำศ ส ำหรับเฟสท่ี 2 พ้ืนท่ีเขตพำณิชยกรรมและชุมชน อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำ
รูปแบบกำรจดัระเบียบท่ีเหมำะสมเพ่ือใหส่้งผลกระทบต่อกำรใชง้ำนโทรคมนำคมของผูอ้ยูอ่ำศยัในชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุด  
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ข้อมลูสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  
  ในปี 2562 ยงัคงมีอตัรำค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคในอตัรำคงเดิม ดงัน้ี  

1. อตัรำค่ำส่วนกลำงของพ้ืนท่ีอุตสำหกรรมทัว่ไปและเขตปลอดอำกร 
  

 
 
 

 
2. อตัรำค่ำน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม (จำกอตัรำปัจจุบนั 20 บำท/ ลบ. ม.) 

เกณฑ์กำรใช้น ำ้ 
(ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน) 

บำทต่อลูกบำศก์เมตร 

นอ้ยกวำ่ 500 20 
มำกกวำ่ 500 แต่ไม่เกิน 5,000 22 

มำกกวำ่ 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000 24 
มำกกวำ่ 10,000 26 

หมำยเหตุ  :  อตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำกำ้วหนำ้ โดยให้มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2561 เป็นตน้ไปเฉพำะโครงกำรปทุมธำนี        

ทั้งน้ี โรงผลิตน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม ยงัไดมี้กำรปรับปรุงโครงข่ำยท่อจ่ำยน ้ ำหลกั เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพและประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ  ดำ้นกำรบ ำบดัน ้ ำเสียมีกำรบ ำบดัน ้ ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ
กรมชลประทำน และกระทรวงอุตสำหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้ ำ ดำ้นงำนโยธำมีกำรซ่อมแซมและปรับปรุงถนนท่ีช ำรุด 
เพ่ือใหเ้กิดควำมสะดวกในกำรคมนำคมและสญัจรของผูอ้ำศยัและโรงงำนต่ำง ๆ ภำยในเขตส่งเสริมฯ เป็นตน้  

ด้ำนบริกำร ด้ำนกำรบริกำรชุมชนไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำควำมสะอำด กำรเก็บขยะ รวมถึงกำรคมนำคมภำยใน บริษทัได้มี                  
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรใหบ้ริกำร จนท ำใหปั้จจุบนัสำมำรถแกไ้ขปัญหำขยะตกคำ้งไดดี้ข้ึนอยำ่งมำก รวมทั้งท ำใหมี้รำยได้
ในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนตำมจ ำนวนขยะท่ีเก็บไดม้ำกข้ึน และท ำให้ทศันียภำพและสุขอนำมยัชุมชนของผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีนวนครดีข้ึน
อยำ่งเห็นไดช้ดั บริษทัยงัคงมุ่งพฒันำในดำ้นบริกำรอ่ืน ๆ ให้แก่ชุมชนและสำธำรณะ เพ่ือให้มำตรฐำนชุมชนและสำธำรณะ
ภำยในนวนครดีข้ึนเร่ือย ๆ ในปี 2562 บริษทัจดัท ำโครงกำรปรับปรุงคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม เขตชุมชนและพำณิชยกรรม ภำยใน
โครงกำรเพ่ือพฒันำและปรับปรุงดำ้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ให้มีคุณภำพดีข้ึน เพ่ือให้ผูอ้ำศยัในชุมชน มีคุณภำพชีวิตดีข้ึน 
และไม่มีผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนรอบโครงกำร  

นอกจำกน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัให้บริกำรลำนจอดรถ จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ลำนจอดรถชุมชนไทยธำนี และลำนจอดรถ
ถนนนวนคร 10 เพ่ือเป็นกำรจดัระเบียบกำรภำยในพ้ืนท่ี แกปั้ญหำกำรจอดรถรุกล ้ ำทำงจรำจร และเพ่ิมพ้ืนท่ีลำนจอดรถให้
เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของบริเวณโดยรอบ  

ด้ำนพลังงำน บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉริยะจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ซ่ึงเป็นโครงกำรน ำร่องเพ่ือกำรศึกษำและ
พฒันำสู่กำรเช่ือมโยงเครือข่ำยพลงังำน Smart Grid ภำยในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี เป็นโครงกำรท่ี
ด ำเนินกำรข้ึนเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนหลกัของกำรต่อยอดสู่กำรพฒันำเขตส่งเสริมฯ สู่กำรก้ำวข้ึนเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City)                      
ในอนำคต อีกทั้งยงัศึกษำดำ้นผลตอบแทนของกิจกำรดำ้นพลงังำน ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกำรทำงเลือกท่ีจะสำนต่อในอนำคต และ
ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนหมุนเวียน โดยไดมี้กำรติดตั้งและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์(Solar Roof) ก ำลงัผลิต
ไฟฟ้ำ 719 กิโลวตัต ์บริเวณหลงัคำโรงผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ปัจจุบนัไดรั้บใบอนุญำตขนำนระบบผลิตไฟฟ้ำเสร็จสมบูรณ์
แลว้ ซ่ึงในปี 2562 ไดมี้กำรทดลองใชง้ำน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – ธนัวำคม พบวำ่สำมำรถลดตน้ทุนค่ำไฟฟ้ำของโรงผลิตน ้ ำ

รำยกำร อตัรำค่ำบริกำร 
บำท/ไร่/เดือน 

ปี 2562 เขตพ้ืนท่ีอุตสำหกรรมทัว่ไป  1,200 
ปี 2562 เขตพ้ืนท่ีปลอดภำษี  1,600 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 3 

 

เพื่ออุตสำหกรรมเฉล่ียอยูท่ี่ 22.94% ของค่ำไฟฟ้ำโรงผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม และในอนำคตหำกมีนโยบำยกำรพฒันำจำก
ภำครัฐจะน ำโครงกำรดงักล่ำวต่อยอดโครงข่ำยส่งไฟฟ้ำอจัฉริยะในอนำคตส ำหรับกำรเช่ือมต่อโรงงำนในพ้ืนท่ี 
 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

ด้ำนที่ดิน ตำมท่ีไดเ้คยรำยงำนวำ่ ส่วนของท่ีดินในเฟส 3  ขนำด 800 ไร่ ไดพ้ฒันำเสร็จสมบูรณ์และเร่ิมกำรขำยไปแลว้นั้น 
บดัน้ีไดมี้ลูกคำ้ท่ีซ้ือท่ีดินไวแ้ลว้เขำ้มำเร่ิมก่อสร้ำงโรงงำนเพ่ิมข้ึน รวมทั้งลูกคำ้เดิมก็มีกำรขยำยกำรผลิตและก่อสร้ำงโรงงำน
ใหม่เช่นเดียวกบัเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ส่วนลูกคำ้ใหม่ก็ไดมี้กำรเขำ้มำติดต่อเยีย่มชมมำกมำยแต่ก็ยงั
ไม่ตดัสินใจ ซ่ึงก็คงเป็นเพรำะเหตุผลเดียวกนักบัท่ีไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ในตอนตน้ แต่อยำ่งไรก็ตำม บริษทัก็ยงัคงหำแนวทำงอ่ืนใน
กำรพฒันำท่ีดิน ยกตวัอยำ่งเช่น ท่ีดินดำ้นหนำ้ท่ีติดถนนมิตรภำพ ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรส ำรวจและเจรจำศึกษำควำมเป็นไปได้
ท่ีจะสร้ำงเป็นจุดพกัรถ โดยอำจประกอบไปดว้ยสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ท่ีพกั ร้ำนอำหำร และร้ำนจ ำหน่ำยสินคำ้ของท่ีระลึกต่ำง ๆ 
เป็นตน้  

ด้ำนกำรบริกำร เน่ืองจำกพ้ืนท่ีโครงกำรมีเฉพำะผูป้ระกอบกำร ไม่มีชุมชน จึงให้บริกำรในดำ้นควำมสะอำดเพื่อสุขอนำมยัท่ีดี 
กำรคมนำคมเพ่ือควำมปลอดภยัในกำรสัญจร อีกทั้ งกำรให้เช่ำห้องประชุม กำรรักษำควำมปลอดภยั เป็นตน้ พร้อมทั้ งมี 
กำรป้องกนัผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

ด้ำนสำธำรณูปโภค  ปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสุดของพ้ืนท่ีบริเวณจงัหวดันครรำชสีมำก็คือ แหล่งน ้ ำ เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
นวนคร นครรำชสีมำ เรำไดจ้ดัเตรียมบ่อเก็บน ้ ำขนำดใหญ่ไวถึ้ง 4 แห่ง ซ่ึงน่ำจะมีควำมจุรวมมำกวำ่ 1,700,000 ลบ.ม. ซ่ึงปกติ
ก็จะเกินกวำ่ควำมตอ้งกำรใชใ้นกำรผลิตในระหวำ่งรอบปี แต่จำกเหตุภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 นั้น ท ำให้บริษทัตระหนกัถึง                      
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นอนำคต บริษทัจึงมีแผนท่ีจะขยำยและก่อสร้ำงแหล่งเก็บน ้ ำเพ่ิมข้ึน รวมทั้งกำรรณรงคใ์หโ้รงงำน
ต่ำง ๆ มีนโยบำยในกำรใช้น ้ ำอย่ำงประหยดั รวมถึงกำรใช้น ้ ำหมุนเวียน (Recycle) ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงในกำรขำดน ้ ำ
ไดม้ำกข้ึน นอกจำกน้ี บริษทัยงัได ้เพ่ิมประสิทธิภำพและเสถียรภำพระบบผลิตน ้ ำ แกไ้ขปัญหำแหล่งน ้ ำดิบให้สำมำรถมีใชไ้ด้
ตลอด โดยกำรปรับปรุงระบบสูบน ้ ำใหส้ำมำรถใชไ้ดเ้ร็วข้ึน และ ปรับปรุง/แกไ้ขคุณภำพน ้ ำดิบจำกกำรกกัเก็บไวน้ำนข้ึน  

ด้ำนพลงังำน กำรติดตั้งและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์มีกำรทดลองใชง้ำนในโครงกำรปทุมธำนี พบวำ่สำมำรถ
ลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำได้ จึงมีนโยบำยท่ีจะติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ในพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสม ของโครงกำร
นครรำชสีมำ เพ่ือน ำไปสู่กำรลดตน้ทุนค่ำไฟฟ้ำในส่วนต่ำง ๆ ของโครงกำรไดใ้นอนำคต 

ด้ำนกำรคมนำคม ส ำหรับเส้นทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 6 หรือมอร์เตอร์เวย์ บำงประอิน- นครรำชสีมำ                              
มีจุดเร่ิมตน้โครงกำรเช่ือมต่อกบัถนนกำญจนำภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัออก และถนนพหลโยธิน บริเวณทำง
แยกต่ำงระดบับำงประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ มอเตอร์เวยส์ำยน้ีจะตดัเป็นถนนเส้นใหม่ขนำนกบัถนนพลหโยธิน และ                     
ถนนมิตรภำพ มีช่วงยกระดบัเหนือถนนมิตรภำพตอนท่ีอ่ำงเก็บน ้ ำล ำตะคอง ไปส้ินสุดท่ีทำงเล่ียงเมืองนครรำชสีมำ (บำยพำส) 
จงัหวดันครรำชสีมำ ซ่ึงห่ำงจำกเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม นครรำชสีมำ เพียง 1 กิโลเมตรเท่ำนั้น  

หำกใชม้อเตอร์เวยส์ำยน้ี จะใชเ้วลำเดินทำงเพียง 127 นำที ท่ีระยะทำง 196 กิโลเมตร เช่ือมโยงกรุงเทพมหำนคร และภำคกลำง 
เขำ้กบัศูนยก์ลำงของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือจงัหวดันครรำชสีมำ และเมืองอ่ืน ๆ ในภำคอีสำนให้ใกลชิ้ดกันมำกข้ึน 
รองรับกำรเช่ือมโยงไปยงัประเทศเพ่ือนบำ้น เช่น กมัพชูำ ลำว เวยีดนำม และจีนตอนใต ้

ทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมือง หรือมอเตอร์เวยส์ำยบำงปะอิน – นครรำชสีมำ มีก ำหนดกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จ ภำยในปี 2562 
และจะพร้อมเปิดใหใ้ชบ้ริกำรภำยในปี 2563 ถือเป็นโครงกำรท่ีอ ำนวยควำมสะดวกเป็นอยำ่งมำกในกำรเดินทำง ประหยดัเวลำ 
เช่ือมจงัหวดันครรำชสีมำและภำคอีสำน ให้ใกลเ้มืองหลวงมำกยิ่งข้ึน ช่วยเสริมศกัยภำพดำ้นคมนำคมขนส่งทำงถนนและ
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ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง แกไ้ขปัญหำกำรจรำจรติดขดับนถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภำพ นอกเหนือจำกกำรเช่ือมโยง                 
ทำงพิเศษหมำยเลข 6 กบัเมืองหลวงแลว้ มอเตอร์แวยส์ำยน้ียงัเช่ือมให้เดินทำงออกสู่ภำคตะวนัออกไปชลบุรีหรือพทัยำ และ
อีกฝ่ังไปยงัจงัหวดักำญจนบุรี ถือเป็นกำรเช่ือมโยงทั้ง 4 ภำคเขำ้ดว้ยกนั ท ำใหก้ำรเดินทำงสะดวกมำกยิง่ข้ึน  
 
พฒันำกำรทีส่ ำคญัทีผ่่ำนมำ 

บริษัท ผลติไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั 
ปี 2552 :  บริษทัฯ ไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ กบั บริษทัผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี  

โฮลด้ิง  จ ำกดั (มหำชน)  และ บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2553 :  เดือนมกรำคม  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง “ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั” (NNEG) 

ปี 2553 :  เดือนธนัวำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั (NNEG) ไดผ้่ำน
กำรคัดเลือกจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“ กฟผ ” ) จ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตประมำณ 125                       
เมกะวตัต ์และมีก ำลงัผลิตไอน ้ ำ 30 ตนัต่อชัว่โมง มีลูกคำ้ตำมสัญญำคือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและลูกคำ้โรงงำน
อุตสำหกรรม ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธำนี   

ปี 2554 :  เดือนพฤษภำคม บริษทัฯ ไดล้งนำมสญัญำระหวำ่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) เพ่ือเขำ้ร่วมลงทุนใน 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด (NNEG) กับ บริษัท ปตท. จ ำกัด(มหำชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลด้ิง จ ำกัด
(มหำชน) ในสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 30 30 และ 40 ตำมล ำดบั ทั้งน้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 
2,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯ ไดช้ ำระหุน้เป็นจ ำนวนเงิน 120,600,000 บำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 
402,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ ไดช้ ำระหุน้เป็นจ ำนวนเงิน 300,538,000 บำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 
1,002,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯ ไดช้ ำระหุน้เป็นจ ำนวนเงิน 300,538,000 บำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 
1,002,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 – 2560 บริษทัฯ ไดช้ ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 457,438,150 บำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้
จ ำนวน 1,525,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ ไดช้ ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 464,938,150 บำท มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 
1,550,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 155,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  
 
ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกำรร่วมค้ำ และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำโครงกำรเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม โดยบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
บรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจำกปอและพลำสติก ถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ จ ำนวน 220,950,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของทุนจดทะเบียน 
ช ำระแลว้   
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ตำมท่ีบริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (NSE) เป็นกำรประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัระบบไฟฟ้ำพลงังำนทุกประเภท ประกอบกิจกำรซ้ือ ขำย ผลิตเช้ือเพลิงส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ รวมถึงใหบ้ริกำรจดักำร
ดำ้นพลงังำนส ำหรับระบบพลงังำนทดแทนทุกประเภท โดยจดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 มีทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ 2,500,000 บำท โดยบริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 9,999,700 บำท 
ปัจจุบัน บริษัทดังกล่ำว ได้จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2562 เน่ืองจำกบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
สำมำรถด ำเนินกำรในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั โครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตยท์ั้ งในรูปแบบ Solar Roof และ Solar Floating ได้ด้วยนวนครเอง ดังนั้ น จึงได้ยกเลิกกำรลงทุนในบริษัทย่อย
ดงักล่ำว 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงส่วนใหญ่ด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหรือสนับสนุน 
ดำ้นกำรให้บริกำรแก่ผูพ้กัอำศยัและ ผูป้ระกอบกำรภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษทั โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนิน
ธุรกิจดงัน้ี  

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ดดิ้ง จ ากัด (เดมิ บริษัท นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ด จ ากัด)
ก่อตั้งในเดือนตุลำคม 2544 ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในพ้ืนท่ีของโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 
นวนคร ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท  โดย ณ ส้ินปี 2545 บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 100.00  ของทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ แต่ในเดือนมีนำคม 2546 บริษทัไดต้ดัสินใจขำยเงินลงทุนของบริษทั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล กำร์ด 
จ ำกดั จ ำนวน 40,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ให้แก่บุคคลภำยนอกในขณะนั้น เน่ืองจำก
บริษทัดงักล่ำว  มีผลประกอบกำรขำดทุนมำโดยตลอด อีกทั้งบริษทัไม่มีควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวเพียงพอ ท ำ
ใหปั้จจุบนับริษทัฯ คงเหลือกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวเพียงร้อยละ 15.08 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 

บริษัท ซูมิโช โกลบอลโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (เดิม บริษัท นวนคร ดิสตริบิวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด) ก่อตั้งในปี 2532 
เพ่ือด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ให้แก่บริษทัต่ำงๆ ท่ีตั้ งในพ้ืนท่ีโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 180.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้   

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) เป็นโรงไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producer : SPP) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ
และไอน ้ ำ โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิประมำณ 125 เมกะวตัต ์และมีก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำ  30  
ตนั ต่อชัว่โมง มีลูกคำ้ตำมสัญญำคือกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมภำยในเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม นวนคร จงัหวดัปทุมธำนี โดยเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยเ์ม่ือวนัที 3 มิถุนำยน 2559 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้ จ ำนวน 1,550,000,000 บำท  โดยบริษทัฯ ถือหุน้อยูร้่อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
465 ลำ้นบำท 

บริษัท ไทธนันต์ จ ากัด ประกอบกิจกำรด้ำนโทรคมนำโทรคมนำคม ผู ้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง (ให้บริกำร
อินเตอร์เน็ตโดยไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง) ปัจจุบนัมีทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ 2,500,000 บำท บริษทัฯ ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 51 
ของหุน้สำมญัทั้งหมดของไทธนนัต ์คิดเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 991,892.37 บำท 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 
 

โครงสร้ำงรำยได้รวมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน ) ส ำหรับปี  2560 – 2562 สำมำรถแยกตำมลักษณะ                 
กำรด ำเนินงำนไดด้งัน้ี 

      หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  : รำยได้หลกัของบริษัท ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บริกำรเฉล่ียประมำณร้อยละ 81.74 ของรำยได้รวม 

รำยไดค้่ำเช่ำเฉล่ียประมำณร้อยละ 3.85 ของรำยไดร้วม และรำยไดอ่ื้นเฉล่ียอยูป่ระมำณร้อยละ14.41 ของรำยได้
รวม 

  * รำยไดค้่ำเช่ำ คือรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำท่ีดินและสถำนท่ี 
  ** รำยไดอ่ื้น = รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยไดจ้ำกกำรใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ดอกเบ้ียรับ และ

อ่ืนๆ   
   ปี 2560 รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรำยกำรหลกั คือรำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล 39.99 ลำ้นบำท และรำยได ้               

จำกกำรใหใ้ชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำน 32.00 ลำ้นบำท 
   ปี 2561 รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรำยกำรหลกั คือรำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล 39.94 ลำ้นบำท และรำยได ้               

จำกกำรใหใ้ชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำน 36.72 ลำ้นบำท 
   ปี 2562 รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรำยกำรหลกั คือรำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล 33.61 ลำ้นบำท และรำยได ้               

จำกกำรใหใ้ชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำน 40.83 ลำ้นบำท 

 

 

 
 

รำยละเอยีด 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

- - 199.75 20.61 35.00 5.04 

    - รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินโครงกำรนวนคร
ปทุมธำนี 

-  - 129.75 13.39 35.00 
 

5.04 

    - รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินโครงกำร    
นวนคร (นครรำชสีมำ) 

- - 70.00 7.22 - - 

       

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 633.24 81.74 632.81 65.30 547.29 78.84 
รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำ* 29.84 3.85 30.24 3.12 21.34 3.07 
รำยไดอ่ื้น ** 111.61 14.41 106.22 10.96 90.51 13.04 

รำยได้รวม 774.69 100.00 969.02 100.00 694.14 100.00 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   

1. การพฒันาทีด่นิเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพือ่ขาย 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เร่ิมด ำเนินธุรกิจด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำร                      

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร เม่ือปี 2514 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพฒันำจัดสรรท่ีดินในโครงกำรให้มี
ลกัษณะเป็นเมืองบริวำรของกรุงเทพฯ ให้เป็นสดัส่วนตำมผงัเมืองท่ีถูกตอ้ง เพ่ือเป็นกำรรองรับตำมนโยบำยของทำง
รำชกำรและเพ่ือเป็นชุมชนท่ีสมบูรณ์แบบในตวัเองอยำ่งแทจ้ริง ทั้งน้ีโครงกำรของบริษทัเป็นโครงกำรเอกชนท่ีไม่ได้
ร่วมด ำเนินงำนกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แต่ด ำเนินงำนตำมหลกัเกณฑ์ของกระทรวง
อุตสำหกรรมและคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดมี้กำรจดัสรรท่ีดิน แบ่งตำมประเภทกำรใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีดินไดด้งัน้ี  

- เขตอุตสำหกรรม หมำยถึง พ้ืนท่ีส ำหรับประกอบอุตสำหกรรมซ่ึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคือกลุ่มอุตสำหกรรม
เบำ ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กลุ่มอุตสำหกรรม อิเลค็ทรอนิคส์ อะไหล่ยำนยนต ์กำรผลิตอญัมณี 
เคร่ืองประดบัหรือส่ิงประดิษฐท่ี์มีค่ำ ตลอดจนอุตสำหกรรมต่อเน่ืองและคลงัสินคำ้ เป็นตน้ 

- เขตท่ีอยูอ่ำศยั หมำยถึง พ้ืนท่ีส ำหรับกำรก่อสร้ำงท่ีอยูอ่ำศยั เช่น หอพกั แฟลต คอนโดมิเนียม และ บำ้นท่ี
อยูอ่ำศยั เป็นตน้ 

- เขตพำณิชยกรรม หมำยถึง พ้ืนทีส ำหรับประกอบกำรพำณิชยกรรม หมำยถึง พ้ืนท่ีส ำหรับประกอบกำร
พำณิชยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงได้แก่ ศูนยก์ำรคำ้ โรงพยำบำล ธนำคำร ไปรษณีย ์และร้ำนคำ้ทั่วไป                  
เพ่ือรับรองและใหบ้ริกำรแก่พนกังำนท่ีท ำงำนและผูอ้ยูอ่ำศยั ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

- เขตระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียว หมำยถึง พ้ืนท่ีส ำหรับสำธำรณูปโภค ซ่ึงได้แก่ ระบบไฟฟ้ำ 
ระบบประปำ ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ระบบบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยทัว่ไป ระบบโทรศพัท์ ถนน รำงระบำย
น ้ ำฝน สถำนีอนำมยั สนำมกีฬำ สวนหยอ่ม ทะเลสำบ และสนำมเด็กเล่น เป็นตน้ 

 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำน ี

1. เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
ปัจจุบนัโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี มีพ้ืนท่ีโครงกำรทั้งส้ินประมำณ 6,485 ไร่ แบ่งเป็น

พ้ืนท่ีอุตสำหกรรมทัว่ไปประมำณ 4,148 ไร่ และยงัคงมีพ้ืนท่ีขำยคงเหลือทั้งส้ินประมำณ 208 ไร่ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดพ้ฒันำพ้ืนท่ี
ขำยอยำ่งต่อเน่ืองอีกทั้งยงัไดพ้ฒันำระบบบริหำรจดักำรของโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ให้มีประสิทธิภำพจน
เป็นท่ียอมรับแก่นักลงทุน และไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน สรอ./ISO 9001:2015 ในดำ้นกำร
พฒันำท่ีดินและกำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน 
ไอเอสโอ (MASCI) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรแห่งชำติวำ่ดว้ยกำรรับรองระบบงำน (NAC) ในปี 2545 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วย
สร้ำงควำมเช่ือมนัในกำรตดัสินใจเขำ้มำลงทุนในโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ให้กบันกัลงทุนไดอี้กทำงหน่ึง
ดว้ย 

1.1 กำรแบ่งเขตพื้นทีใ่นเขตส่งเสริมอุตหสำกรรมนวนคร (ปทุมธำนี) 
1) เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

บริษัทฯมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุตสำหกรรมทั่วไปประมำณ 4,148 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ีทั้ งหมด 
(ปัจจุบนัมีโรงงำนตั้งในพ้ืนท่ีกวำ่ 203 โรงงำน) และมีพ้ืนท่ีขำยคงเหลือทั้งส่วนอุตสำหกรรมและอีกประมำณ                   
107-2-89 ไร่ 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 8 

 

2) เขตพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศัย 
บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันำเป็นเขตพำณิชยกรรมและท่ีอยู่อำศัย บนพ้ืนท่ีประมำณ 641ไร่ 

หรือประมำณร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด (ปัจจุบนัมีผูอ้ยูอ่ำศยัในพ้ืนท่ีประมำณ 5,000 ครัวเรือน) และมีพ้ืนท่ี
ขำยคงเหลือประมำณ 92 ไร่ 
3) เขตปลอดอำกร  

บริษัทฯ ได้จัดแบ่งมี พ้ืน ท่ีประมำณ 137 ไร่  ห รือคิดเป็น ร้อยละ 4 ของพ้ืน ท่ีทั้ งหมดซ่ึงอยู่ทำง                                  
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงกำร ผูป้ระกอบกำรท่ีเขำ้มำลงทุนในเขตปลอดอำกรจะไดรั้บสิทธิพิเศษทำง
ภำษีตำมกฎหมำยทุกประกำร ซ่ึงปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่ำวไดข้ำยหมดและปิดเฟสเรียบร้อยแลว้ 
4) เขตระบบสำธำรณูปโภคและพื้นทีสี่เขียว 
เขตระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมำณ 2,279 ไร่ หรือประมำณร้อยละ 35 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  

1.2 สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซ้ือทีด่นิภำยในโครงกำรเขตอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี  

สิทธิและประโยชน์ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เขต 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
                                                                                   
 

 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคล อำกรเคร่ืองจกัร อำกรวตัถุดบิเพ่ือส่งออก Non-tax 

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

สิทธิประโยชน์ตำมประเภทกจิกำร 
(Activity-based Incentives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดสิทธิประโยชน์ตำมล ำดบั 

ควำมส ำคญัของประเภทกจิกำร 

 
 

B2 

B1 

A4 

A3 

A2 

 

A1 

กำรให้สิทธิประโยชน์ตำมยุทธศำสตร์ใหม่ (BOI) 
 

สิทธิประโยชน์เพิม่เติมตำมคุณค่ำของ 
โครงกำร (Merit-based Incentives) 

 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดสิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือจูงใจให้มกีำรลงทุน 

หรือใช้จ่ำยในกจิกรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

หรืออุตสำหกรรมโดยรวมมำกขึน้ 

2.  สิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือกระจำย 
ควำมเจริญสู่ภูมภิำค 

 

1.  สิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือพฒันำ 
     ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
 

3.  สิทธิประโยชน์เพิม่เตมิเพ่ือพฒันำพืน้ที ่
อุตสำหกรรม (ยกเว้นภำษีเงนิได้นิตบุิคคลเพิม่ 1 ปี)   



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 9 

 

กลุ่ม ประเภทกจิกำร 

A1  กิจกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ หรือ พลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ ำจำกขยะ หรือเช้ือเพลิงจำกขยะ  
      (Refuse Derived Fuel) 
 กิจกำรบริกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑเ์ชิงสร้ำงสรรค ์
 กิจกำรออกแบบทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
 กิจกำรวจิยัและพฒันำ 

A2  กิจกำรผลิตสำรออกฤทธ์ิ (Active Ingredient) จำกวตัถุดิบทำงธรรมชำติ 
 กิจกำรผลิตเสน้ใยท่ีมีคุณสมบติัพเิศษ 
 กิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนพำหนะท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 
 กิจกำรผลิตช้ินส่วนในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE) 
 กิจกำรผลิตสำรออกฤทธ์ิส ำคญัในยำ (Active Pharmaceutical Ingredients) 
 กิจกำรขนส่งสินคำ้ทำงรำง 

A3  กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยอินทรียเ์คมีนำโน และสำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชชีวภณัฑ ์
 กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เคร่ืองด่ืม วตัถุเจือปนอำหำร(Food Additive) หรือ 
      ส่ิงปรุงแต่งอำหำร (Food Ingredient) โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 กิจกำรผลิตเคร่ืองยนตส์ ำหรับยำนพำหนะ 
 กิจกำรนิคมหรือเขตอุตสำหกรรมเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

A4  กิจกำรผลิตผลิตภณัฑจ์ำกผลพลอยไดห้รือเศษวสัดุทำงกำรเกษตร 
 กิจกำรผลิตเสน้ใยรีไซเคิล (Recycled Fiber) 
 กิจกำรอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) 
 กิจกำรประกอบเคร่ืองจกัร และ/หรือ อุปกรณ์เคร่ืองจกัร 
 กิจกำรผลิตผลิตภณัฑจ์ำกกระดำษปลอดเช้ือ 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 10 

 

B1 
 
 
 
 
 
 

 กิจกำรอบพืชและไซโล  
 กิจกำรหอ้งเยน็และขนส่งหอ้งเยน็ 
 กิจกำรส ำรวจแร่ ท ำเหมืองและ/หรือแต่งแร่โปแตช 
 กิจกำรผลิตแกว้ เซรำมิกซ์  
 กิจกำรผลิตเหลก็ทรงยำว และเหลก็ทรงแบนส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
 กิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนพำหนะอ่ืน ๆ 
 กิจกำรผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอ่ืน ๆ และช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำอ่ืน ๆ 
 กิจกำรผลิต Wire Harness 
 กิจกำรผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ และผลิตช้ินส่วนผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ  
 กิจกำรโรงกลัน่น ้ ำมนั 
 กิจกำรผลิตพลำสติกส ำหรับอุตสำหกรรม 
 กิจกำรผลิตยำ 
 กิจกำรผลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป 
 กิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ  
 กิจกำรขนส่งท่อ (ยกเวน้กำรขนส่งน ้ ำทำงท่อ) 
 กิจกำรศูนยบ์ริกำรโลจิสติกส์ (DC) 
 กิจกำรบริษทักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (International Trading Centers: ITC) 
 กิจกำรส ำนกังำนใหญ่ขำ้มประเทศ(International Headquarters: IHQ) 
 กิจกำรบริษทักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (International Trading Centers: ITC) 

B2  กิจกำรผลิตวสัดุทนไฟหรือฉนวนกนัควำมร้อน(ยกเวน้อิฐมวลเบำ อิฐมวลเบำ และอิฐน ้ ำหนกัเบำ) 
 กิจกำรผลิตยปิซัม่หรือผลิตภณัฑจ์ำกยปิซัม่ 
 กิจกำรติดโลหะ 
 กิจกำรพำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 กิจกำรสนบัสนุนกำรคำ้และกำรลงทุน(Trade and Investment Support Office: TISO) 

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5097 (2) / 2555 

บตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี  5097 (2) / 2555 
วนัท่ีอนุมติั  :  10  ตุลำคม 2555    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  14  ธนัวำคม  2555 
ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล :   25 พฤศจิกำยน 2562 ถึง 24 พฤศจิกำยน 2570   
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี  :  8     ปี 

  เพ่ือแสดงวำ่เป็นผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร กิจกำรผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม (ส่วนขยำย) ประเภท 7.1 
กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพ้ืนฐำน 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 11 

 

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภำษีนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้ 
2.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 
3. ได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั  จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวนัท่ี  

14  มิถุนำยน 2558 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
1.  ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระเตม็มูลค่ำหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1,508 ลำ้นบำท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชำติไทยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ในเร่ือง ชนิดของผลิตภณัฑ์ จะตอ้งมีก ำลงั

ผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมปีละประมำณ 10.95 ลูกบำศกเ์มตร  
4. ตอ้งได้รับใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 

ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร    
5. ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล และรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนท่ีผ่ำน 

กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ให้ส ำนักงำนเห็นชอบภำยใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชี    

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5170 (2) / 2556 

วนัท่ีอนุมติั  :   17 มิถุนำยน 2556  
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :     21  สิงหำคม  2556 
ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล :  ยงัไม่มีรำยไดจ้ำกโครงกำร 
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี  :  8 ปี 

  เพ่ือแสดงวำ่เป็นผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร เขตอุตสำหกรรมประเภท 7.8 กิจกำรพฒันำพ้ืนท่ีส ำหรับ
กิจกำรอุตสำหกรรม ตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟกูำรลงทุนหลงัจำกวกิฤตอุทกภยั 

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภำษีนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้ 
2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 
3. ได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจักร ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวนัท่ี 

21 กมุภำพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
1.  ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระเตม็มูลค่ำหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1,508 ลำ้นบำท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชำติไทยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม ในเร่ือง ขนำดของกิจกำร จะตอ้งมีพ้ืนท่ี 

เขตอุตสำหกรรม 3,130 ไร่ 
4. ตอ้งได้รับใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 

ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร    



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 12 

 

5. ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำน 
กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ให้ส ำนักงำนเห็นชอบภำยใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชี    
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5171 (2) / 2556 

วนัท่ีอนุมติั  :  17  มิถุนำยน  2556     
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  21  สิงหำคม  2556 
ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล :   25 มกรำคม 2557 ถึง 24 มกรำคม 2565 
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี  :  8     ปี 

เพ่ือแสดงวำ่เป็นผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภค
และบริกำรพ้ืนฐำน โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ 

สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1. ไดรั้บยกเวน้ภำษีนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้ 
2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 
3. ได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั  จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวนัท่ี 

21 กมุภำพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
1. ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระเตม็มูลค่ำหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1,508 ลำ้นบำท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชำติไทยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ในเร่ือง กำรผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม  

มีก ำลงักำรผลิตปีละประมำณ 16,425,000 ลูกบำศกเ์มตร 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ี

เปิดด ำเนินกำร    
5. ต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำน 

กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ให้ส ำนักงำนเห็นชอบภำยใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชี    

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 5172 (2) / 2556 

วนัท่ีอนุมติั  :    27 พฤษภำคม 2556  
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  21  สิงหำคม  2556 
ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล :   25 มกรำคม 2557 ถึง 24 มกรำคม 2565 
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี  :  8  ปี 

   เพ่ือแสดงวำ่เป็นผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย ประเภท 7.26 กิจกำรบริกำรบ ำบดั
น ้ ำเสีย ก ำจดัหรือขนถ่ำยขยะกำกอุตสำหกรรม หรือสำรเคมีท่ีเป็นพิษ โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ 
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สรุปสำระส ำคญัสิทธิและประโยชน์  : 
1.  ไดรั้บยกเวน้ภำษีนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได ้ 
2.  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 
3. ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวนัท่ี  

21 กมุภำพนัธ์ 2559 

สรุปสำระส ำคญัเง่ือนไข 
1. ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระเตม็มูลค่ำหุน้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 1,508 ลำ้นบำท 
2. ตอ้งมีผูถื้อหุน้สญัชำติไทยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
3. ตอ้งด ำเนินกำรตำมสำระส ำคญัของโครงกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ในเร่ือง กำรบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย มีก ำลงั

ผลิตบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียปีละประมำณ 7,300,000 ลูกบำศกเ์มตร 
4. ตอ้งไดรั้บใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000  หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 

ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด ำเนินกำร    
5. ตอ้งยื่นแบบขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำน                

กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีรับอนุญำต ให้ส ำนักงำนเห็นชอบภำยใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำบญัชี 

1.3  เขตปลอดอำกร (ปทุมธำนี)  
พ้ืนท่ีในเขตโครงกำรปลอดอำกร (ผูป้ระกอบกำรในเขตปลอดอำกรตำมประกำศกรมศุลกำกร) 

1. ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับของท่ีน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรเพื่อน ำเขำ้ในเขตปลอดอำกรใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
1.1 ของท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้รวมทั้ งส่วนประกอบของดงักล่ำวท่ี

จ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำรอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่กำร
เศรษฐกิจของประเทศ 

1.2 ของท่ีน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรและน ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร ส ำหรับใชใ้นกำรประกอบ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำรอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบ ท่ีน ำเขำ้มำผลิตเพ่ือกำรส่งออก 
3. ไดรั้บยกเวน้อำกรขำออก ส ำหรับของท่ีปลอดไปจำกเขตปลอดอำกร เพ่ือกำรส่งออก 
4. ไดรั้บยกเวน้ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
5. ไดรั้บยกเวน้ภำษีสรรพสำมิต 
6. ไม่ก ำหนดอตัรำส่วนหรือปริมำณและระยะเวลำในกำรส่งออก 

2.  สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  

 2.1  ระบบถนนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

  ถนนภำยในโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร แบ่งได ้11 ขนำดควำมกวำ้งของเขตทำงตั้งแต่ 9.00 
เมตร ถึง 32.00 เมตร โดยเช่ือมกับโครงข่ำยและมีทำงเขำ้-ออก เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ติดถนน
พหลโยธิน กม.ท่ี 46 ถนนโดยทั่วไปมีทั้ งผิวจรำจรเป็น แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำง
บริษทัฯ ไดมี้แผนกำรซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภำยในโครงกำรท่ีช ำรุด ปี 2562 โดยท ำกำรซ่อมแซมถนน
แบบขุดแก้ Sotf พร้อมเทคอนกรีตและปูยำงแอสฟัลท์ฯ และถนนแบบขุดแก้ Soft พร้อมปูยำงแอสฟัลท์ฯ 
ตำมรำยกำร คือ  
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1. งำนซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 2 สำย คือ ถนน 19,24  (รวมพ้ืนท่ี 25,866 ตร.ม.) ไดจ้ดัจำ้ง
และเร่ิมงำนไดใ้นเดือนพฤศจิกำยน 2561 แลว้เสร็จในเดือนมีนำคม 2562  
 2. งำนซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ ำนวน 1 สำย คือ ถนน 5 (รวมพ้ืนท่ี 7,598 ตร.ม.) ทำงบริษทัฯ 
ด ำเนินกำรซ่อมแซมเอง โดยสั่งซ้ือแอสฟัลท์ฯ และใชเ้คร่ืองจกัร์ของบริษทัด ำเนินงำนซ่อมแซมอยำ่งต่อเน่ือง 
จะแลว้เสร็จในเดือนมีนำคม 2562 ส ำหรับแผนซ่อมแซมถนนท่ีช ำรุดและปรับปรุงไหล่ทำง ในปี 2563 ตำม
รำยกำรดงัน้ี  

  1. ถนนนวนคร 4 (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท ์รำงระบำยน ้ ำฝน ขอบกั้นรถ ไหล่ทำง ตีเสน้จรำจร) 
  2. ถนนนวนคร 4/1 (ปรับปรุงไหล่ทำง พร้อมขอบกั้นรถ)  
  3. ถนนนวนคร 5/2 (ปรับปรุงไหล่ทำง พร้อมขอบกั้นรถ) 
  4. ถนนนวนคร 24 (ปรับปรุงไหล่ทำง) ต่อจำกงำนก่อสร้ำงเดิมถึงแยกถนน 1 

 2.2   ระบบระบายน ้าฝนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

ระบบระบำยน ้ ำฝนโดยทัว่ไปเป็นรำงระบำยน ้ ำคอนกรีต แบบ V-DRAIN และ U-DRAIN ตลอดสองขำ้ง
ถนน ท ำหน้ำท่ีรองรับน ้ ำฝนเพ่ือระบำยน ้ ำลงสู่คลองภำยในโครงกำร ซ่ึงมีควำมยำวโดยรวมประมำณ 45 กม. 
มีปริมำณควำมจุประมำณ 400,000 ลูกบำศกเ์มตร เช่ือมกนัเป็นโครงข่ำยทัว่ทั้งเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 
ปทุมธำนี ซ่ึงในปี 2562 ไดท้ ำกำรลอกท ำควำมสะอำดตลอดทั้งปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรระบำยน ้ ำและ
รองรับน ้ ำฝนไดม้ำกข้ึน และทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัซ้ือรถแบคโฮ แบบแขนยำว พร้อมแพเหล็ก เพ่ือด ำเนินกำรขุด
ลอกคลองอย่ำงต่อเน่ือง และเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยกำรจำ้งขุดลอกคลอง ส่วนน ้ ำฝนท่ีระบำยลงสู่ระบบระบำย
น ้ ำฝนภำยในโครงกำรและไหลลงสู่คลองสำธำรณะภำยในโครงกำรโดยตรง จะท ำกำรสูบระบำยออกนอก
โครงกำรเฉพำะฤดูฝนเท่ำนั้นเพ่ือป้องกนัปัญหำน ้ ำท่วมภำยในเขตโครงกำร แต่เน่ืองจำกน ้ ำฝนท่ีระบำยลงสู่
คลองสำธำรณะภำยในโครงกำรโดยตรง เม่ือไหลลงสู่คลองแลว้จะมีน ้ ำจำกพ้ืนถนน และจำกรำงระบำยน ้ ำฝน
ไหลลงคลองดว้ย ท ำให้น ้ ำคลองมีตะกอนและเศษหินดินทรำยปะปนอยูแ่ละเม่ือบริษทัสูบน ้ ำเพ่ือระบำยออกสู่
ภำยนอกโครงกำรกำรท ำให้ตะกอนและเศษหินดินทรำยปะปนไปดว้ย ท ำให้ค่ำ SS ในน ้ ำคลองสำธำรณะท่ีสูบ
ระบำยออกนอกโครงกำรอำจสูงกวำ่เกณฑม์ำตรฐำนของกรมชลประทำนไดใ้นบำงคร้ังแต่อยำ่งไรก็ตำมค่ำ SS 
ดงักล่ำวจะไม่เกินค่ำมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม 

 2.3  ระบบบ าบัดน ้าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ได้ด ำเนินกำรป รับปรุงประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน ้ ำเสียโดย                             

กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย (ส่วนขยำย) แลว้เสร็จพร้อมเปิดใชง้ำนไดต้ั้งแต่เดือน เมษำยน 2552 เป็นตน้มำ 
และไดด้ ำเนินกำรขออนุญำตขยำยโรงงำนบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำง ต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเพ่ือขอประกอบ
กิจกำรเรียบร้อย โดยจดัอยูใ่นประเภทโรงงำนล ำดบัท่ี 101 เพ่ือรองรับกำรบ ำบดัน ้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
เขตชุมชนและกำรพำณิชย ์ มำท ำกำรบ ำบดัน ้ ำเสียให้ไดคุ้ณภำพน ้ ำท่ีดีและอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนตำมมำตรฐำน
น ้ ำท้ิงของประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงปัจจุบนัมี 4 หน่วยบ ำบดั ประกอบดว้ย 
ระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย (ส่วนเดิม) จ ำนวน 2 หน่วยบ ำบัด เป็นระบบ Activeted  Sludge  แบบ  Conventional  
Aeration ส่วนระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย (ส่วนขยำย) จ ำนวน 2 หน่วยบ ำบัด เป็นระบบ Activeted Sludge  แบบ 
Oxidation Ditch ซ่ึงเป็นระบบบ ำบดัท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภำพ โดยระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงนวนครจะ
ท ำงำนตลอด 24 ชัว่โมง มีประสิทธิภำพรองรับปริมำณน ้ ำเสียไดสู้งสุดวนัละ 46,000  ลูกบำศก์เมตร ในขณะท่ี
ปัจจุบันมีปริมำณน ้ ำเสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย วนัละ 28,780 ลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็น 62.57 % ของ 
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ขีดควำมสำมำรถของระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย โดยผลกำรด ำเนินงำนของระบบบ ำบัดน ้ ำเสียนวนคร ถือว่ำมี
ประสิทธิภำพท่ีดีมำโดยตลอด  

คุณภำพน ้ ำท้ิงเฉล่ียของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำง เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนของกรมชลประทำน และกระทรวงอุตสำหกรรม 

ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ำ้ทิง้ 
ค่ำมำตรฐำน

กรมชลประทำน 

ค่ำมำตรฐำน
กระทรวง

อุตสำหกรรม 
2562 2561 2560 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 7.23 6.94 7.12 
Biochemical Oxygen Demand 
(BOD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 20 < 20 2 2 2 

Chemical Oxygen Demand (COD) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

- < 120 25 29 32 

Suspended Solids (SS) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

< 30 < 50 4 5 6 

 

ในขณะเดียวกนัเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจและเป็นกำรประกนัคุณภำพน ้ ำท้ิงท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบ
บ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงนวนคร  บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงบ่อพกัน ้ ำท้ิง (Polishing Pond) ส ำหรับเป็นบ่อ
รองรับน ้ ำท้ิงท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงของบริษทัฯ โดยบ่อพกัน ้ ำท้ิงน้ีจะมีลกัษณะเป็น
บ่อดินระดบัควำมลึก 2.50เมตร รองรับปริมำณน ้ ำท้ิง 50,000 ลูกบำศก์ก์เมตร เพ่ือท ำกำรปรับสภำพน ้ ำท้ิงขั้น
สุดท้ำยก่อนระบำยลงสู่แหล่งน ้ ำสำธำรณะภำยนอก ซ่ึงกำรปรับสภำพน ้ ำท้ิงภำยในบ่อพกัน ้ ำท้ิงน้ีจะอำศัย 
กระบวนกำรตำมธรรมชำติ โดยกำรตกตะกอนท่ียงัแขวนลอยในน ้ ำท้ิงโดยอำศยักระบวนกำรตกตะกอนตำม
กำยภำพ และยงัเป็นกำรฆ่ำเช้ือโรคบำงชนิดดว้ยรังสี UV ท่ีตอ้งอำศยัแสงแดดเป็นตวัช่วยก ำจดัซ่ึงจะเป็นกำร
ประกันคุณภำพน ้ ำท้ิงขั้นสุดท้ำยก่อนระบำยลงสู่แหล่งน ้ ำสำธำรณะภำยนอกโครงกำรต่อไปโดยถือเป็น
มำตรกำรหน่ึงในกำรใส่ใจคุณภำพส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บริษัทได้ด ำเนินกำรติดตั้ งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) 
เพ่ือส่งสัญญำณคุณภำพน ้ ำท้ิงท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัไปยงักรมโรงงำนอุตสำหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชม. ซ่ึงเป็น
ขอ้ก ำหนดของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด โดยจะส่งสญัญำณทั้งค่ำ BOD, 
COD กระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในระบบบ ำบัด และ Flow rate เพื่อเป็นกำรติดตำมตรวจสอบว่ำระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย
กลำงนวนครมีกำรเปิดกำรท ำงำนตลอด 24 ชม. และคุณภำพน ้ ำผำ่นกำรบ ำบดัอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด 

บริษทัฯ ยงัควบคุมคุณภำพน ้ ำท้ิงของโรงงำนต่ำงๆ ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม ท่ีจะปล่อยลงสู่ท่อ
รวบรวมน ้ ำเสียไปยงัโรงงำนบ ำบัดน ้ ำเสียส่วนกลำงนวนคร  ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน ้ ำท้ิงตำมท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนดไว ้ ในกรณีท่ีโรงำนมีคุณภำพน ้ ำเสียไม่อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนน ้ ำท้ิงท่ีก ำหนดไว ้ โรงงำนดงักล่ำวจะตอ้ง
ท ำกำรบ ำบดัน ้ ำเสียเบ้ืองตน้เพ่ือลดควำมสกปรกใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนดก่อนระบำยน ้ ำเสียเขำ้สู่ระบบ
บ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงนวนคร ทั้งน้ี หำกโรงงำนอุตสำหกรรมใดปล่อยน ้ ำเสียมีค่ำใดค่ำหน่ึงเกินกวำ่มำตรฐำน
ของบริษทัฯ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่ำบ ำบดัน ้ ำเสียเพ่ิมข้ึนจำกอตัรำปกติ 2-6 เท่ำ ตำมปริมำณควำมสกปรก
ของน ้ ำเสียท่ีโรงงำนอุตสำหกรรมระบำยออกมำ 
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นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียแก่โรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชนภำยในเขตโครงกำร บริษทัฯ 
ยงัให้บริกำรในส่วนของกำรเก็บตวัอยำ่งและทดสอบคุณภำพน ้ ำเสียของโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในโครงกำร
โดยห้องปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ของบริษทัฯ รวมถึงกำรบริกำรให้ค  ำปรึกษำด้ำนส่ิงแวดลอ้มและกำรออก
หนงัสือยินยอมรับน ้ ำเสียแก่โรงงำนอุตสำหกรรม เพ่ือใชป้ระกอบกำรขออนุญำตตั้งโรงงำนใหม่ ขออนุญำต
ขยำยโรงงำนหรือขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

 2.4  ระบบระบายน ้าเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

ระบบระบำยน ้ ำเสียภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร เป็นระบบท่อปิด และแยกออกจำกระบบ
ระบำยน ้ ำฝนท่ีเป็นระบบเปิด (U-drain) ขนำดเสน้ท่อระบำยน ้ ำเสีย จะมีขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำงตั้งแต่  150, 200, 
250, 300, 400, 600, 800 และ 1,000  มิลลิเมตร โดยสำมำรถระบำยน ้ ำเสียและรองรับน ้ ำเสียท่ีเกิดข้ึนจำก
กิจกรรมต่ำงๆ ภำยในโครงกำรจำกเขตอุตสำหกรรม ท่ีอยูอ่ำศยั และเขตพำณิชยกรรม เป็นตน้ ระบบระบำยน ้ ำ
เสียจะประกอบไปดว้ย  บ่อพกัน ้ ำเสีย และสถำนีสูบน ้ ำเสียย่อย ก่อสร้ำงตำมแนวท่อระบำยน ้ ำเสียท่ีมีอยูร่อบ
โครงกำร จ ำนวน 51 สถำนี ท ำหนำ้ท่ีสูบระบำยน ้ ำเสียต่อไปยงัโรงงำนบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนกลำงนวนคร 

อน่ึง ระบบระบำยน ้ ำเสียภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี จะเป็นระบบระบำยน ้ ำเสียแบบ
ท่อแยก (separate System) คือ เป็นระบบระบำยน ้ ำเสียท่ีแยกระหว่ำงท่อระบำยน ้ ำฝน (Storm Sewer) ซ่ึงรับ
น ้ ำฝนเพียงอยำ่งเดียวแลว้ระบำยลงสู่คลองสำธำรณะภำยในเขตโครงกำรส่วนท่อระบำยน ้ ำเสีย (Sanitary Sewer) 
จะท ำหนำ้ท่ีในกำรรองรับน ้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ชุมชนและกำรพำณิชย ์เพ่ือส่งไปท ำกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย
ส่วนกลำง ดงันั้นจะเห็นไดว้่ำน ้ ำฝนและน ้ ำเสียจะไม่มีกำรไหลปะปนกนั โดยมีกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำท่ีผ่ำน
กำรบ ำบดัแลว้เป็นประจ ำทุกวนั ซ่ึงผลกำรตรวจวดัอยูใ่นเกณฑค์่ำมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม  

2.5  ระบบป้องกนัน ้าท่วมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี มีระบบป้องกนัน ้ ำท่วม ดงัน้ี 
1)  ก ำแพงป้องกันน ้ำ:  ก ำแพงป้องกนัน ้ ำท่วมรอบเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ มีควำมยำว 20.6 กิโลเมตร 

โครงสร้ำงของก ำแพงโดยทัว่ไปเป็นแผ่น corrugated concrete sheet pile (CCSP) ขนำดควำมกวำ้ง 1.00 เมตร 
ยำว 6 เมตร ถึง 15.50 ม. โดยท ำกำรตอกใช้ระบบสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันแผ่นแตกหัก ตลอดทั้ งแนวรอบ
โครงกำร และจะเวน้ช่วงเขำ้-ออก ไวป้ระมำณ 11 จุด โดยมีอุปกรณ์เสริมทำงเขำ้-ออก เม่ือเหตุน ้ ำท่วม คือ 
ชุดอุปกรณ์แผ่น STOP LOG ป้องกนัน ้ ำ ส่วนถนน นวนคร 5 (ทำงเขำ้-ออก) จะท ำกำรยกระดบัถนนให้สูงข้ึน
เท่ำกบัระดบัก ำแพง CCSP รอบโครงกำร เม่ือน ้ ำท่วมจะสำมำรถวิ่งเขำ้ออกไดป้กติ ส่วนดำ้นในโครงกำรติดกบั
ก ำแพงจะก่อสร้ำงคันดินพร้อมถนน สำมำรถวิ่งตรวจควำมปลอดภัยได้รอบโครงกำร (ผูรั้บจ้ำง  : บริษัท 
อิตำเลียนไทยฯ, ผูค้วบคุมงำนและบริษทัท่ีปรึกษำ : บริษทั ทีม คอนซลัติ้งฯ) 

2)  คลองระบำยน ำ้ฝน:  ภำยในโครงกำรนวนคร  มีกำรขุดคลองเพ่ือรองรับน ้ ำและกกัเก็บน ้ ำมี ขนำดพ้ืนท่ี
ประมำณ  300  ไร่  คิดเป็นควำมจุปริมำณน ้ ำได้ 1,200,000  ลูกบำศก์เมตร ในช่วงฤดูฝนจะสำมำรถรองรับ
ปริมำณน ้ ำฝนอยำ่งเพียงพอและสูบระบำยน ้ ำออกนอกโครงกำร โดยสถำนีสูบน ้ ำป้องกนัน ้ ำท่วมของโครงกำร 

3)  สถำนีสูบน ้ำป้องกันน ้ำท่วม:  กำรสูบระบำยน ้ ำออกนอกโครงกำร บริษทัฯ มีสถำนีสูบ น ้ ำ 5 สถำนี 
ประกอบดว้ย สถำนีสูบน ้ ำท่ี 1 และ 5 ดำ้นทิศเหนือของโครงกำร และสถำนีสูบ น ้ ำท่ี 2 และ 3 ดำ้นทิศใตข้อง
โครงกำร และสถำนีสูบน ้ ำท่ี 4 ทิศตะวนัตกของโครงกำร นอกจำกน้ียงัมีเคร่ืองสูบน ้ ำป้องกนัน ้ ำท่วมแบบโม
บำยเคล่ือนยำ้ยได ้จ ำนวน 3 เคร่ือง ประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำเท่ำกบั 86,400 ลบ.ม./วนั ท ำให้มีประสิทธิภำพ
เคร่ืองสูบน ้ ำรวม 1,406,400 ลบ.ม./วนั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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ภำพแสดงต ำแหน่งสถำนีสูบน ำ้ของเขตอตุสำหกรรมนวนคร 
ตำรำงแสดงจ ำนวนเคร่ืองสูบน ำ้และประสิทธิภำพกำรระบำยน ำ้ 

สถำนีสูบ
น ำ้ 

จ ำนวนเคร่ือง
สูบ 

(เคร่ือง) 

ประสิทธิภำพกำรสูบ
ระบำยน ำ้ 
( 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 ) 
 
 
 
 

สถำนีสูบน ้ ำท่ี 1 สถำนีสูบน ้ ำท่ี 5 

สถำนีสูบน ้ ำท่ี 2 สถำนีสูบน ้ ำท่ี 3 

สถำนีสูบน ้ ำท่ี 4 
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สถำนีสูบน ้ ำท่ี 1 สูบระบำยน ้ ำจำกคลอง 6 ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ ำขนำด 75 KW จ ำนวน 7 เคร่ือง ประสิทธิภำพเคร่ืองสูบ
น ้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง 

 
สถำนีสูบน ้ ำท่ี 2 สูบระบำยน ้ ำจำกล ำรำงวงัตะพต ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ ำ ขนำด 75 KW จ ำนวน 5 เคร่ือง ประสิทธิภำพ

เคร่ืองสูบน ้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำรวมได ้วนัละ 300,000 ลบ.ม. 

 

สถำนีสูบน ้ ำท่ี 3 สูบระบำยน ้ ำจำกล ำรำงแม่ลำด ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ ำ ขนำด 75 KW จ ำนวน 5 เคร่ือง ประสิทธิภำพ
เคร่ืองสูบน ้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำรวมได ้ วนัละ 300,000 ลบ.ม. 

 

สถำนีสูบน ้ ำท่ี 4 สูบระบำยน ้ ำจำกคลอง 10 (ดำ้นหลงั บริษทั ทอสเท็มไทย จ ำกดั) ประกอบดว้ยเคร่ืองสูบน ้ ำ ขนำด 75 KW 
จ ำนวน 2 เคร่ือง ประสิทธิภำพเคร่ืองสูบน ้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำไดว้นัละ 120,000 
ลบ.ม. 
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สถำนีสูบน ้ ำท่ี 5 สูบระบำยน ้ ำจำกบ่อพกัน ้ ำในพ้ืนท่ี พรีเม่ียมโซน ประกอบด้วยเคร่ืองสูบน ้ ำ ขนำด 75 KW จ ำนวน 3  
เคร่ือง ประสิทธิภำพเคร่ืองสูบน ้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชัว่โมง/เคร่ือง หรือมีประสิทธิภำพ กำรสูบน ้ ำได ้วนัละ 
180,000 ลบ.ม. 

 
4)  แผนกำรป้องกนัน ้ ำท่วมจำกกรณีฝนตกในพ้ืนท่ี :  แผนกำรลดระดบัน ้ ำในคูคลองและบ่อหน่วงน ้ ำใน

พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับปริมำณน ้ ำฝน บริษทัฯ ไดว้ำงแผนลดระดบัน ้ ำเป็นช่วง ดงัน้ี 
-  ฤดูแลง้  ช่วงเดือนธนัวำคม ถึง มิถุนำยน  จะรักษำระดบัน ้ ำในคลองใหอ้ยูร่ะดบัควำมลึก 1.2  เมตร 
-  ฤดูฝน  ช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง พฤศจิกำยน  จะรักษำระดบัน ้ ำในคลองให้อยูร่ะดบั ควำมลึก 0.7 – 

1.0 เมตร 
*กรณีได้รับแจ้งหรือมีควำมเส่ียงจำกพำยุฝนและอุทกภัย บริษัทฯ จะรักษำระดับน ้ ำในคลองให้

เหมำะสมเพ่ือรองรับเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

บริษทัฯ จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีควบคุมและเฝ้ำระวงัดูแลกำรระบำยน ้ ำตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือป้องกนัน ้ ำท่วม
จำกกรณีฝนตกหนกัในพ้ืนท่ีของโครงกำร แผนส ำรองไฟฟ้ำกรณีเกิดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดบั ระบบสูบระบำย
น ้ ำป้องกนัน ้ ำท่วม บริษทัฯ จดัเตรียมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) ประจ ำสถำนีสูบน ้ ำป้องกนัน ้ ำ
ท่วม 1-5 และระบบเช่ือมต่อไฟฟ้ำแบบ สลบัสำย (Sub-Switching) ท่ีสถำนีสูบน ้ ำป้องกนัน ้ ำท่วมท่ี 1  

 2.6  ระบบน ้าเพือ่อตุสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

โรงผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม เปิดให้บริกำรตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2550 บนเน้ือท่ีประมำณ 39 ไร่ภำยใน
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี  น ้ ำจำกส่วนน้ีเป็นน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมท่ีจ ำหน่ำยให้ภำยในเขต
ส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครเท่ำนั้น  โดยน ำน ้ ำจำก แม่น ้ ำเจำ้พระยำ ส่งผำ่นท่อส่งน ้ ำดิบ HDPE ขนำดเสน้ผำ่น
ศูนยก์ลำง 900 มิลลิเมตร เป็นระยะทำงประมำณ 8 กิโลเมตร มำยงัโรงผลิตน ้ ำฯ ท่ีตั้ งอยู่ภำยในเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี เพ่ือผ่ำนกระบวนกำรผลิตน ้ ำโดยผูเ้ช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ดำ้นระบบผลิต
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น ้ ำฯ ให้ไดน้ ้ ำท่ีสะอำดและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มอก. ซ่ึงโรงผลิตน ้ ำฯ มีกำรตรวจสอบคุณภำพของน ้ ำดว้ย
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในหอ้ง Lab ภำยในโรงผลิตน ้ ำฯ เป็นประจ ำทุก 3 ชัว่โมง 

คุณภำพน ำ้จำกโรงผลติน ำ้ฯ 

ดชันีคุณภำพน ้ำ
เดือน/ปี 

pH 
(มำตรฐำน 6.5-8.5) 

Color 
(มำตรฐำน < 5) 

Pt-Co 
Taste Odor 

Turbidity 
(มำตรฐำน < 5 )  

NTU 

ม.ค.-62 7.89 4.70 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.33 

ก.พ.-62 8.30 3.99 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.26 

มี.ค.-62 7.74 4.15 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.37 

เม.ย.-62 7.86 2.30 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.19 

พ.ค.-62 8.18 3.10 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.32 

มิ.ย.-62 8.12 3.55 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.25 

ก.ค.-62 7.89 3.78 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.41 

ส.ค.-62 7.80 4.29 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.42 

ก.ย.-62 8.00 2.39 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.20 

ต.ค.-62 7.70 2.91 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.43 

พ.ย.-62 8.10 3.00 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.50 

ธ.ค.-62 7.60 4.50 ไม่มีรส ไม่มีกล่ิน 0.47 

   
 2.7  ระบบน ้าประปาภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี

  น ้ำประปำ จำกกำรประปำส่วนภูมิภำค บริษทั นวนคร ฯ ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยกบักำรประปำฯ เพ่ือจ ำหน่ำย
น ้ ำประปำใหก้บัเขตท่ีอยูอ่ำศยั และพำนิชยกรรม ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี โดยท่อส่ง
น ้ ำหลกัจำกกำรประปำฯ เขำ้มำทำงถนน นวนครสำย 1 และสำย 5 และบริษทั นวนครฯ ไดว้ำงท่อต่อจำกท่อ 
กำรประปำฯ เพ่ือส่งน ้ ำไปยงัเขตท่ีอยูอ่ำศยั และพำนิชยกรรม ต่อไป ระบบน ้ ำประปำท่ีให้กบัพ้ืนท่ีเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมนวนคร บริษทัจดัหำมำจำก 2 แหล่ง 

  1. ใชน้ ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมท่ี บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัสร้ำงโรงผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมให้กบั
ลูกคำ้ โดยจะมีมำตรฐำน/คุณภำพน ้ ำท่ีสูง และมีปริมำณกำรผลิตน ้ ำท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูล้งทุน 
ในปัจจุบนัสำมำรถผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมไดว้นัละ 75,000 ลบ.ม. 
  2. จดัซ้ือน ้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค โดยต่อท่อภำยในโครงกำรเขำ้กบัท่อหลกัของกำรประปำ
ส่วนภูมิภำค 

  ตั้งแต่เดือนมกรำคม-ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำควำมต้องกำรในกำรใช้น ้ ำของลูกค้ำเฉล่ียอยู่ท่ีเดือนละ  
1,321,084.75 ลบ.ม. หรือเฉล่ียวนัละ  43,432.92 ลบ.ม. ซ่ึงคิดเป็น  57.91  %  ของก ำลงักำรผลิตน ้ ำโรงผลิตน ้ ำฯ  
มีควำมมัน่ใจวำ่โรงผลิตน ้ ำฯ  ยงัมีควำมสำมำรถรองรับกำรขยำยตวัและกำรลงทุนของโรงงำนท่ีจะเกิดข้ึนใน
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อนำคตไดแ้น่นอนจำกโครงกำรลดน ้ ำสูญเสียท่ีไดด้ ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแลว้นั้น  ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้คือ ปริมำณน ้ ำสูญเสียนอ้ยกวำ่ 11.00 %   

โครงกำรพฒันำ   

1. ระบบท่อจ่ำยน ้ ำ 

1.1  บริษทัฯ มีโครงกำรปรับปรุงโครงข่ำยท่อจ่ำยน ้ ำหลกั เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพและประสิทธิภำพใน 
กำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ในพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ โดยกำรเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนมำเป็น
เวลำนำน เช่น ประตูน ้ ำ และท่อจ่ำยน ้ ำบำงส่วนท่ีเส่ือมสภำพ โดยในปี 2562 ไดด้ ำเนินกำรไปแลว้บำงส่วน
ไดแ้ก่ ถนน นวนคร 24 

1.2 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินโครงกำรวำงท่อจ่ำยน ้ ำภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร (ปทุมธำนี) 
โดยวำงท่อจ่ำยน ้ ำชนิด HDPE ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 500 ม.ม. และ 400 ม.ม. ระยะทำงประมำณ 5 
กิโลเมตร เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำท่ีเพ่ิมมำกข้ึนใน Zone อุตสำหกรรมคำด
วำ่จะแลว้เสร็จภำยในปี 2563 

    2. ระบบผลิตน ้ ำ 

2.1 ระบบผลิตน ้ ำไดมี้โครงกำรวำงท่อ By Pass  จะสำมำรถสูบส่งน ้ ำดิบจำกสถำนีสูบน ้ ำดิบตรงเขำ้
ระบบผลิตน ้ ำโดยไม่ผ่ำนบ่อพกัน ้ ำดิบ เพ่ือป้องกนักรณีบ่อน ้ ำดิบมีปัญหำช ำรุดหรือมีสำรปนเป้ือน ซ่ึงจะ
เพ่ิมศกัยภำพของกระบวนกำรผลิตน ้ ำใหดี้ข้ึน คำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในปี 2563 

2.2 ระบบ Pulsator มีกำรปรับปรุงเสถียรภำพในกำรตกตะกอน โดยกำรสร้ำงโครงหลงัคำป้องกัน
ปัจจยัภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่อกำรตกตะกอน คำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในปี 2563 

2.8 ระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  
กำรจดักำรขยะมูลฝอยภำยในโครงกำรฯ เน่ืองจำกโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร แบ่งเป็น 

เขตท่ีอยูอ่ำศยั และเขตอุตสำหกรรม ซ่ึงกำรจดักำรขยะมูลฝอยด ำเนินกำรตำม พรบ.โรงงำน พ.ศ.2535 ฉบบัท่ี 2 
ของกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง กำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีไม่เป็นของเสีย
อนัตรำย (Non-Hazardous Waste) ท่ีเกิดจำกส ำนกังำน บำ้นพกัอำศยั และโรงอำหำรภำยในบริเวณโรงงำน ท่ีอยู่
ภำยในโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร เพ่ือให้กำรบริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยภำยในโครงกำรฯ 
เป็นไปออยำ่งมีประสิทธิภำพและตำมมำตรฐำน ISO 9000 บริษทัไดว้ำ่จำ้ง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เจ พี เอ็น รีไซเคิล 
ด ำเนินกำรจดัเก็บขยะมูลฝอยและน ำไปก ำจดัตำมขั้นตอนอยำ่งมีระบบต่อไป 

ในกำรจัดกำรขยะท่ีจัดเก็บภำยในโครงกำรฯ ผูรั้บเหมำจะน ำขยะทั้ งหมด (ชุมชนและอุตสำหกรรม) 
ไปก ำจดัดว้ยวิธีฝังกลบ ยงับ่อขยะบริษทั บำงปะอิน เวสต ์แมเนจเมน้ท์ จ ำกดัต ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอบำงปะ
อิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

2.9  ระบบไฟฟ้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  

1)  มีสถำนีไฟฟ้ำย่อย ของส่วนกำรไฟฟ้ำภูมิภำค จ ำนวน 4 สถำนี และสถำนีย่อยของกำรไฟฟ้ำ              
ฝ่ำยผลิต จ ำนวน 1 สถำนี โดยท่ีมีระบบจ ำหน่ำยสำยป้อนไฟฟ้ำแรงสูง ไดจ้ดัแบ่งจ่ำยโหลดไดอ้ยำ่งสมบูรณ์และ
ยงัสำมำรถเช่ือม ต่อระบบเขำ้กบัสถำนีไฟฟ้ำยอ่ยบำงประอินในกรณีท่ีควำมไม่เสถียรของแรงดนั 

2)  ระบบไฟฟ้ำภำยในบริษทัฯ ไดท้ ำกำรปรับปรุงและแกไ้ขวงจรไฟฟ้ำ (GROUP CIRCUIT) ใหเ้หมำะกบั
กำรใช้งำนเฉพำะพร้อมมีแบบ (PLAN) ท่ีระบุต ำแหน่ง, ขอ้มูลดำ้นเทคนิค ท่ีชัดเจนตรงกับหน้ำงำนปัจจุบัน 
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สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งในกำรแกไ้ขไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนโดยไม่กระทบกบังำนส่วนอ่ืนของผูป้ระกอบกำรภำยใน
โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 

3)  บริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำต่ำงๆ ภำยในโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร เช่น 
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำรำยใหญ่ และผูใ้ชไ้ฟฟ้ำรำยยอ่ย เพ่ือให้เป็นไปตำมกรมอนุรักษพ์ลงังำน เร่ืองกำรอนุรักษพ์ลงังำนใน
สถำนประกอบกำรส่งผลใหมี้กำรจดักำรควบคุมระบบไฟฟ้ำท่ีถูกตอ้งชดัเจน 

4)  บริษทัฯ ไดท้ ำกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่งของถนน โดยท ำกำรเปล่ียนโคมไฟและหลอดไฟฟ้ำ 
จำกของเดิมท่ีใชปั้จจุบนัเป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต ์เปล่ียนเป็นโคมไฟ LED เพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนและประหยดั
ค่ำไฟฟ้ำ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี  

เขตส่งเสริมอุตสหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ในปี 2561 และ 2562 สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำได ้60% ของค่ำไฟฟ้ำ
แสงสวำ่งของถนน  

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวคร นครรำชสีมำ เร่ิมติดตั้งเม่ือ 18 ตุลำคม 2562 โดยตั้งแต่เดือนตุลำคม-
ธนัวำคม 2562 เฉล่ียแลว้ลดค่ำไฟฟ้ำได ้69% ของค่ำไฟฟ้ำแสงสวำ่งของถนน  

5)  งำนติดตั้งเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) จ ำนวน 5 เคร่ือง ตำมสถำนีสูบน ้ ำออกนอกโครงกำรจ ำนวน 5 
สถำนี เพ่ือใชส้ ำรองไฟฟ้ำในกรณีไฟฟ้ำดบัฉุกเฉิน และเป็นกำรป้องกนัน ้ ำท่วมพ้ืนท่ีในโครงกำรด ำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อย 

2.10 ระบบส่ือสารโทรคมนาคมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

กำรให้บริกำรทำงดำ้นกำรส่ือสำรและโทรคมนำคมภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร เพ่ือให้ลูกคำ้
และประชำชนทัว่ไป ไดใ้ชร้ะบบกำรส่ือสำร , อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และโครงข่ำยใยแกว้น ำแสง ท่ีรองรับกบั
กำรบริกำรทุกประเภทของผูใ้หบ้ริกำร มีดงัน้ี 

1)  ระบบโทรศพัท์พ้ืนฐำนให้บริกำรโดย บริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

2)  ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G และ 4G ให้บริกำรโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) , บริษทั 
แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

3)  ระบบโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic Cable) ให้บริกำรโดย บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) , บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ำกดั 

4)  ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงชนิดเดินสำยและไร้สำยให้บริกำรโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 
(มหำชน) , บริษทั ทริปเปิลทรี บรอดแบรนด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 

โดยผูใ้หบ้ริกำรทุกรำยมีกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ ดงัน้ี 
1. รองรับกำรก ำหนดคุณภำพบริกำร (Quality of Service) ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรได ้
2. มีระบบเฝ้ำระวงั (Monitoring System) แจง้ควำมผิดปกติในกำรใชง้ำนของลูกคำ้เพ่ือสำมำรถแกปั้ญหำ

ไดร้วดเร็ว                                                                                        
3. มีทีมงำนเฉพำะ ในกำรวเิครำะห์และแกไ้ขปัญหำ ท่ีเกิดข้ึนในกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้ 
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2.11 ระบบรักษาความปลอดภัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธาน ี 

ระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีบริษทัเลือกมำใชง้ำนนั้น มีคุณภำพมำตรฐำนตำมหลกัสำกล อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมควำม
ปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นรวมทั้งกำรป้องกนัและสืบทรำบภยัท่ีเกิดข้ึน 

2.11.1 ภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนครติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจ ำนวน 62 จุด  ในปี 2561 โดยในปี 2562 ติดตั้ง
เพ่ิมเติม 38 จุด รวม 100 จุดรอบโครงกำรฯ 

2.11.2 ภำยในพ้ืนท่ีของโรงผลิตน ้ำและสถำนีสูบน ้ ำติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ ำนวน 41 จุด 
2.11.3 ไดว้ำ่จำ้ง บริษทั รักษำควำมปลอดภยั นวนคร ซีเคียวริต้ี กำร์ด จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัให้บริกำรดำ้น 

กำรรักษำควำมปลอดภยั ดูแลและจดัหำเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัมีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำ
ควำมปลอดภยัและเจำ้หน้ำท่ีอ ำนวยกำรท ำงำนดูแลภำยในโครงกำรประมำณ 148 คน โดยบริษทัจะเป็นผูดู้แล
ควบคุมและตรวจสอบมำตรฐำนในกำรรักษำควำมปลอดภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

อีกทั้ง ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ไดติ้ดตั้งสญัญำณไฟจรำจร เพ่ิม 2 จุด คือ  
1. บริเวณทำงข้ึนสะพำนกลบัรถต่ำงระดบันวนคร 
2.  ส่ีแยกโรงงำนทอสเท็ม 

2.12 ระบบท่อก๊าซภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี   

บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) วำงท่อก๊ำซภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 
นวนคร เพ่ือใหบ้ริกำรก๊ำซธรรมชำติแก่โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีสนใจ เน่ืองจำกก๊ำซธรรมชำติถือเป็นพลงังำนท่ีมี
ตน้ทุนต ่ำ สะอำด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และกำรวำงท่อก๊ำซจะช่วยลดภำระตน้ทุนในกำรขนส่งให้แก่
ลูกคำ้ไดม้ำก และมีควำมปลอดภยัภยัสูง  จึงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม
เพ่ือสร้ำง จุดเด่นและดึงดูดควำมสนใจของลูกคำ้ ปัจจุบนั บริษทั ปตท.ไดเ้ปิดใหบ้ริกำรจ่ำยก๊ำซใหก้บัโรงงำนท่ี
ตอ้งกำรแลว้โดยบริษทัจะไดรั้บค่ำตอบแทนตำมปริมำณกำรใชก๊้ำซของลูกคำ้ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ 
ตำมอตัรำท่ีตกลงกนั รวมถึงบริษทัยงัไดรั้บค่ำเช่ำพ้ืนท่ีส ำหรับระบบตรวจสอบและจ่ำยก๊ำซอีกดว้ย 

 
  3.  จดุเด่นของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

1) ท ำเลท่ีตั้งท่ีใกลก้รุงเทพ และสนำมบินดอนเมืองสะดวกต่อกำรเดินทำงและคมนำคม 
2) สมบูรณ์ดว้ยระบบสำธำรณูปโภค อำทิเช่น ระบบผลิตน ้ ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม, ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ,  

โรงไฟฟ้ำภำยในโครงกำร จึงท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเช่ือมัน่ในกำรลงทุน 
3) แรงงำนฝีมือจ ำนวนมำกท่ีพกัอำศยัอยูภ่ำยในและบริเวณรอบโครงกำรซ่ึงป็นปัจจยัหลกัของกำรประกอบธุรกิจ

โรงงำนอุตสำหกรรม 
4) กำรบริกำรแบบ ONE STOP SERVICE ท่ีช่วยใหก้ำรลงทุนสะดวกสบำยและง่ำยต่อกำรตดัสินใจ 

 
4. การให้บริการระบบสาธารณูปโภค   

บริษัทเป็นผู ้ให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครแต่ เพียงผู ้เดียว                                    
โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแต่ละปีเฉล่ียร้อยละ 65 ของรำยได้รวม  ซ่ึงสำมำรถแบ่งกลุ่มธุรกิจ 
กำรใหบ้ริกำรเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
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1. การให้บริการน า้เพ่ืออุตสาหกรรม  
บริษัทให้บริกำรน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอุตสำหกรรม และเขตท่ีอยู่อำศัยใน                      

เขต ส่ งเส ริม อุตสำหกรรมนวนคร  โดยบ ริษัท จะจัด เก็บค่ ำบ ริกำรน ้ ำจ ำกผู ้ป ระกอบ กิจกำรใน                                  
เขตอุตสำหกรรม ตำมปริมำณกำรใช้น ้ ำในแต่ละเดือน โดยจะน ำปริมำณกำรใช้น ้ ำคูณด้วยอตัรำค่ำน ้ ำเพ่ือ
อุตสำหกรรมต่อหน่วย ซ่ึงเป็นอตัรำกำ้วหนำ้ กล่ำวคือหำกลูกคำ้รำยใดใชน้ ้ ำปริมำณนอ้ยก็จะเสียค่ำบริกำรน ้ ำใน
อตัรำต่อหน่วยต ่ำ แต่หำกรำยใดใชน้ ้ ำปริมำณมำก ก็จะเสียค่ำบริกำรมำกข้ึนเป็นล ำดบั นอกจำกน้ีบริษทัยงัเรียก
เก็บค่ำรักษำมำตรวดัน ้ ำเป็นรำยเดือนตำมขนำดของมำตรวดัน ้ ำดว้ย ทั้ งน้ีบริษทัมีรำยไดค้่ำบริกำรน ้ ำคิดเป็น
ประมำณร้อยละ 60 ของรำยไดค้่ำบริกำรทั้งส้ิน  

2. การให้บริการบ าบัดน า้เสีย 
บริษัทจัดเก็บค่ำบริกำรก ำจัดน ้ ำเสียเฉพำะจำกผู ้ประกอบกำรโรงงำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

ผูป้ระกอบกำรหอพกั พำณิชยกรรม และ ชุมชนท่ีพกัอำศัย โดยก ำหนดปริมำณน ้ ำเสีย เป็นร้อยละ 80 ของ
ปริมำณน ้ ำท่ีผูป้ระกอบกำรใชใ้นแต่ละเดือนคูณดว้ยอตัรำค่ำบริกำรก ำจดัน ้ ำเสียต่อหน่วยซ่ึงเป็นอตัรำท่ีคงท่ี โดย
ในปัจจุบนั บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียประเภทผูป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมใน
อตัรำ 8 – 45 บำท/ลบ.ม. (ข้ึนอยูก่บัค่ำควำมสกปรกของน ้ ำเสียโรงงำน) และเรียกเก็บค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียจำก
ผูป้ระกอบกำรหอพกัในอตัรำ 8 บำท/ลบ.ม. โดยมีรำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย ดงัน้ี 

ประเภทผู้ประกอบกำร อตัรำค่ำบริกำรบ ำบัดน ำ้เสีย (บำท/ลบ.ม.) 
1. โรงงำนอุตสำหกรรม 8 - 45 

(ข้ึนอยูก่บัค่ำควำมสกปรกของน ้ ำเสีย) 
2. ผูป้ระกอบกำรหอพกั 6 / 8* 
3. ผูป้ระกอบกำรพำณิชยกรรม 6 
4. ชุมชนบำ้นพกัอำศยั 3 

หมำยเหตุ :  * อำคำรประเภทหอพกัท่ีขออนุญำตตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2553 เป็นตน้ไป จะเก็บค่ำบ ำบดั  
น ้ ำเสียในอตัรำ   8 บำท/ลบ.ม. 

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดก้ ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนน ้ ำเสียท่ีผูป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมสำมำรถปล่อย
ออกมำจำกสถำนประกอบกำรไวโ้ดยบริษทัจะตรวจสอบคุณภำพน ้ ำเสีย หำกผูป้ระกอบกำรรำยใดปล่อยน ้ ำเสีย
ออกมำมีคุณภำพสูงเกินกวำ่เกณฑ์ท่ีก ำหนด บริษทัจะคิดค่ำบริกำรก ำจดัน ้ ำเสียเพ่ิมเป็นประมำณ 2-6 เท่ำ ของ
อตัรำค่ำบริกำรก ำจดัน ้ ำเสียปกติ (อตัรำ 8 บำท/ลบ.ม.) ซ่ึงเป็นอตัรำคงท่ีเช่นกนั ในปี 2562 มีโรงงำนท่ีระบำยน ้ ำ
เสียเกินเกณฑ์มำตรฐำนท่ีบริษทัก ำหนดไวจ้ ำนวน 18 โรงงำน จำกจ ำนวนโรงงำนท่ีบริษทัเรียกเก็บค่ำบริกำร
บ ำบดัน ้ ำเสียทั้งส้ิน 216 โรงงำน ซ่ึงบริษทัไดก้ ำหนดให้ฝ่ำยส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นผูต้รวจสอบและติดตำม
กำรแกไ้ข  หำกตรวจสอบพบคร้ังแรกบริษทัจะส่งหนังสือแจง้เตือนให้ปรับปรุงคุณภำพน ้ ำท้ิงภำยใน 15 วนั  
หลงัจำกนั้นบริษทัจะด ำเนินกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 2 หำกยงัพบวำ่ยงัคงเกินกวำ่เกณฑท่ี์ก ำหนดไวอ้ยู ่ บริษทัจะ
เรียกเก็บค่ำบริกำรเพ่ิมตำมเง่ือนไขหรืออำจระงบักำรใหบ้ริกำรบ ำบดัน ้ำเสีย  ทั้งน้ี บริษทัมีรำยไดค้่ำบริกำรก ำจดั
น ้ ำเสียคิดเป็นประมำณร้อยละ 17 ของรำยไดค้่ำบริกำรทั้งส้ิน 
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3. การให้บริการชุมชน   
บริษทัจดัเก็บค่ำบริกำรชุมชนทั้งในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม และเขตท่ีอยูอ่ำศยั โดยเขตอุตสำหกรรมจะ

จัดเก็บค่ำบริกำรตำมปริมำณกำรใช้พ้ืน ท่ี  คูณด้วยอัตรำค่ำบริกำรชุมชนรำยเดือน ซ่ึงเป็นอัตรำคงท่ี 
ส่วนในเขตท่ีอยูอ่ำศยั บริษทัจะจดักลุ่มผูอ้ยูอ่ำศยั ออกเป็นกลุ่มๆ  เช่น ศูนยก์ำรคำ้ อำคำรพำณิชย ์บำ้น แฟลต 
และหอพกั เป็นตน้ โดยจะจดัเก็บค่ำบริกำรชุมชนรำยเดือนในอตัรำท่ีก ำหนดของแต่ละกลุ่ม เป็นอตัรำคงท่ี
เช่นกนั นอกจำกน้ี บริษทัยงัจดัเก็บค่ำบริกำรให้ติดตั้งอุปกรณ์สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ในพ้ืนท่ีโครงกำรดว้ย เช่น 
ค่ำบริกำรติดตั้งเสำสญัญำณโทรศพัทมื์อถือ ตูเ้อทีเอม็ และโทรศพัทส์ำธำรณะ เป็นตน้  

4. การให้บริการเกบ็ส่ิงปฏิกูล 
4.1 อตัรำค่ำจดัเก็บส่ิงปฏิกลูภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม คงเดิม 50 บำท/ ถงั (200 ลิตร)/ คร้ัง  
4.2 อตัรำค่ำบริกำรจดัเก็บส่ิงปฏิกลู ส ำหรับเขตชุมชนท่ีอยูอ่ำศยั จดัเก็บดงัน้ี  

- หอพกั บำ้นเช่ำ อพำร์ทเมน้ท ์จดัเก็บแบบเหมำหอ้ง หอ้งละ 50 บำท โดยคิดท่ี 80% ของจ ำนวนหอ้งเช่ำท่ี
มีทั้งหมด  

     - ประเภทพำณิชยกรรม ปรับจำก 20 บำท/ หลงั ปรับข้ึนเป็น 200 บำท/ หลงั  
     - ประเภทบำ้นท่ีอยูอ่ำศยั ปรับจำก 20 บำท/ หลงั ปรับข้ึนเป็น 100 บำท/ หลงั 
   5. การบริการลานจอดรถ  

ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี มีโรงงำนท่ีประกอบกอบธุรกิจขนำดใหญ่หลำยโรงงำน และ
มีผูอ้ยูอ่ำศยัเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงมีกำรน ำรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตม์ำใชใ้นพ้ืนท่ีเป็นจ ำนวนมำกเช่นกนั ท ำใหพ้ื้นท่ี
จอดรถไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้เกิดกำรจอดรถรุกล ้ ำทำงจรำจรอันส่งผลกระทบต่ำง ๆ เช่น กำรจรำจรติดขัด 
กำรสญัจรไม่สะดวก และอำจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุต่อชีวติและทรัพยสิ์น  

บริษทัฯ จึงไดส้ร้ำงลำนจอดรถให้แก่ชุมชนและโรงงำนไดเ้ช่ำ เพ่ือเป็นกำรจดัระเบียบจรำจรพฒันำคุณภำพ 
ชีวติของผูอ้ยูอ่ำศยัและประชำกรท่ีเขำ้มำท ำงำนในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 

1) ลำนจอดรถยนต์ชั่วครำว ถนนนวนคร 1 เพื่อรองรับกำรจอดรถ บัสรับส่งพนักงำน รถบรรทุก รถพ่วง 
ท่ีรอรับของออกจำกโรงงำน หรือน ำของมำส่งแต่ยงัไม่สำมำรถเขำ้โรงงำนได ้ 

2) ลำนจอดรถไทยธำนีซอย 23 เพ่ือใหบ้ริกำรจอดรถของเขตชุมชนท่ีอยูอ่ำศยั  
3) ลำนจอดรถถนนนวนคร 10 เพื่อใหบ้ริกำรจอดรถของโรงงำน 

   6. กำรใชเ้สน้ทำง 
ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี มีเส้นทำงและกำรจรำจรให้บริกำรท่ีมีควำมพร้อม 

ควำมปลอดภยั และควำมสะดวกต่อกำรคมนำคมขนส่งต่ำง ๆ โดยจดัให้มีกำรลงทะเบียนรถท่ีใชเ้ส้นทำงเขำ้มำท ำ
ธุรกิจ รถบรรทุก รถรับซ้ือของเก่ำต่ำงๆ   เพ่ือควบคุมน ้ ำหนักกำรบรรทุก กำรลกัลอบน ำส่ิงของท่ีไม่ถูกตอ้งออก
นอกโครงกำรฯ  

 

ก ำแพงป้องกนัน ำ้เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

จำกสภำวกำรณ์มหำอุทกภยัปี 2554 นั้น เพ่ือกำรสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมภำยใน                 
เขตอุตสำหกรรมนวนคร บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบป้องกนัอุทกภยัแบบเต็มรูปแบบไม่วำ่จะ
เป็นกำรปรับปรุงคนัดินและก่อสร้ำงก ำแพงป้องกนัน ้ ำถำวรในรูปแบบและเทคโนโลยพิีเศษจำกประเทศญ่ีปุ่น ปรับปรุงสถำนี
สูบน ้ ำและเคร่ืองสูบน ้ ำใหมี้อตัรำก ำลงัเพียงพอในกำรระบำยน ้ ำตำมหลกัเกณฑท่ี์ถูกก ำหนดโดยภำครัฐ   
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กำรออกแบบก ำแพงป้องกันน ้ ำถำวร บริษัทฯได้ประเมินจำกสภำวะจริง เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของระบบตำม                       
ควำมคิดเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญจำกต่ำงประเทศ และยงัเพ่ิมค่ำเพ่ือก ำหนดรูปแบบเพ่ิมเติมเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจแก่นกัลงทุนสูงสุด  

โดยรูปแบบกำรก่อสร้ำง บริษัทฯจะใช้แผ่น Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) ควำมยำวกว่ำ 10 เมตร              
กดลงในดิน บนคนัดินเดิมท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงแลว้ดว้ยเคร่ืองกดสัน่  (Vibro Hammer) ลงลึก 9 เมตร เพ่ือป้องกนั 

ป้องกันน ้ ำซึมลอดใตดิ้นอนัเป็นสำเหตุของกำรพงัทลำยของคนัดินอีกด้วย ส่วนบนสุดของก ำแพงจะปิดทบัดว้ย              
กำรเทคอนกรีตปิดทบัในรูปแบบของ Cap Beam ท่ีมีควำมสูง  50 เซนติเมตร รวมควำมสูงของก ำแพงท่ีอยูเ่หนือคนัดินเดิม 1.5 
เมตร (5.50 เมตรจำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำง)  ระหว่ำงแผ่นของ CCSP จะมียำงชนิดพิเศษ Elastic Vinyl Chloride ใน 
กำรป้องกนัน ้ ำไหลผำ่นรอยต่อระหวำ่งแผน่ และเพ่ือป้องกนักำรถูกท ำลำยของยำงชนิดดงักล่ำวจำกควำมร้อนของดวงอำทิตย์
และรังสี UV ท่ีสำมำรถท ำลำยยำงชนิดน้ีได ้บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมดว้ยกำรใช ้Poly Urithane Silicone Sealant  ปิดทบัรอยต่อท่ีมี
ยำงชนิดพิเศษทั้งดำ้นนอกและดำ้นในก ำแพงป้องกนัน ้ ำตลอดควำมยำวของก ำแพงทั้งหมด   

บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงก ำแพงป้องกนัน ้ ำถำวรรอบทั้งโครงกำร ระยะทำง 20.6  กิโลเมตร  โดยจะเปิดเสน้ทำง
กำรจรำจรไวแ้ต่หำกเกิดสภำวะน ้ ำท่วมข้ึน บริษทัจะด ำเนินกำรปิดเส้นทำงกำรเขำ้ออกเขตอุตสำหกรรมทั้งหมดโดยกำรใช้
ระบบประตู STOP LOG ซ่ึงเป็นนวตักรรมจำกต่ำงประเทศ คงเหลือเส้นทำงเขำ้ออกหลกัเพียงเส้นทำงเดียวเพ่ือป้องกนักำร
ชะงกัตวัของระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงบริษทัฯ จะด ำเนินกำรยกระดบัถนนให้สูงข้ึน ( RAMP ) โดยมีควำมสูงของพ้ืนผิวถนนท่ี 
5.50 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเลปำนกลำงหรือเทียบเท่ำกบัก ำแพงป้องกนัน ้ ำถำวร 

จำกกำรส ำรวจในปี 2561 พบวำ่มีกำรช ำรุดเสียหำยบำงส่วนบริเวณดำ้นทิศใต ้ซ่ึงเกิดกำรขุดของพ้ืนท่ีภำยนอก ทั้งน้ี
บริษทัฯ ได้ท ำกำรออกแบบ โดยได้ซ่อมแซมแลว้เสร็จตำมก ำหนดในปี 2562 และมีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

1. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครำชสีมำ 
ในปี 2545 บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมแห่งใหม่ออกไปเพ่ือเป็นช่องทำงใน                  

กำรสร้ำงรำยไดแ้หล่งใหม่ และเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกให้กบันกัลงทุนท่ีตดัสินใจมำตั้งโรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษทั
เพ่ือจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน(BOI) โดยบริษทัไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเพ่ือลงทุนพฒันำเป็นเขต
อุตสำหกรรมแห่งใหม่ท่ีอ ำเภอสูงเนิน จังหวดันครรำชสีมำ ภำยใตช่ื้อโครงกำร “เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร 
นครรำชสีมำ”  ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่ำวตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี 3 ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนมำกท่ีสุดจำก BOI นอกจำกน้ี พ้ืนท่ีดงักล่ำว
ยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัดี เน่ืองจำกเป็นศูนยก์ลำงกำรขนส่งภำคอีสำนโดยมีควำมพร้อมดำ้นสำธำรณูปโภค
พ้ืนฐำนต่ำงๆ เช่น ถนน ไฟฟ้ำ โทรศพัท์ (เคเบ้ิลใยแกว้น ำแสง) ใกลแ้หล่งแรงงำน และวตัถุดิบทำงกำรเกษตร โดยมีพ้ืนท่ี
โครงกำรเร่ิมแรกทั้งส้ินประมำณ 1,175 ไร่ ต่อมำในช่วงปี 2546 ถึง ปี 2548 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ิมข้ึนอีก 728 ไร่ ท ำใหมี้พ้ืนท่ี
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โครงกำรรวมประมำณ 1,904 ไร่  และมีพ้ืนท่ีขำยจ ำนวนประมำณ 1,322 ไร่ ขำยไปแลว้ 710 ไร่ คงเหลือพ้ืนท่ีพร้อมขำย
ประมำณ 593 ไร่          

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้รับกำรประกำศเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม (พ.ศ. 2548)  ลงวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2548 เป็นเขตอุตสำหกรรมแห่งใหม่ ภำยใต ้                    
กำรบริหำรกำรพฒันำท่ีดินและกำรใหบ้ริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน โดยก ำหนดให้มีควำม มำตรฐำนสูง ผำ่นกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มีระบบบ ำบดัน ้ ำเสียกลำงและระบบผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมใหก้บัโรงงำน 
ค ำนึงถึงคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ในรัศมี 5 กม. จุดแข็งของโครงกำร ท่ีจะดึงดูดนักลงทุน คือ กำรบริหำรจดักำรอย่ำง 
มีคุณภำพ ตรวจสอบดูแลและเอำใจใส่อยำ่งทัว่ถึง  

ตำมนโยบำยของ ผูบ้ริหำรระดบัสูง ของบริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ไดต้ั้งเป้ำให้ เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
นวนคร  นครรำชสีมำ เป็นเขตอุตสำหกรรมน่ำลงทุนในระดบัตน้ๆ ของเขตอุตสำหกรรมน่ำลงทุนในภูมิภำค อำเซียน เพ่ือใหมี้
ควำมทนัสมยัดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่ำงชำติในอนำคต เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ไดเ้ขำ้ร่วม
โครงกำรและได้กำรรับรองจำก กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นอุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 (ระบบสีเขียว Green System) 
ธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม อยำ่งเป็นระบบมีกำรติดตำมประเมินผลและทบทวนเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

โดยทั้งน้ี โครงกำรยงัไดรั้บกำรประกำศเกียรติคุณมอบโล่ประกำศกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงงำน สีเขียวระดบั
เงิน  จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และได้รับรำงวัล “กำรอนุ รักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้ ำดี เด่น” 
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ตลอดจน CRS-DIW AWARD และโครงกำรธรรมำภิบำลส่ิงแวดล้อม จำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม ซ่ึงแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ของโครงกำรในกำรด ำเนินกิจกำรให้สอดคลอ้งตำมนโยบำยคุณภำพและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดต้ั้งไวคื้อ ควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นส่ิงส ำคญั โดยตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและกำรมีส่วนร่วมคืนสู่สังคม
เพ่ืออยูย่ ัง่ยนืต่อไป  

1.1  กำรแบ่งเขตพ้ืนท่ีในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 
1. เขตอุตสำหกรรม 

เขตอุตสำหกรรมมี พ้ืนท่ีประมำณ 1,322 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.50 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  
(ปัจจุบนัมีโรงงำนตั้งในพ้ืนท่ีกวำ่ 25 โรงงำน พ้ืนท่ีขำยคงเหลือทั้งส่วนอุตสำหกรรมอีกประมำณ 593 ไร่) 

2. เขตระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียว 
    เขตระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมำณ 580 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.50 ของพ้ืนท่ี

ทั้งหมด     
หน้ำโครงกำร 
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ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 1 

      
ถนนสำยหลกั ขำเข้ำ                                                                        ถนนสำยหลกั ขำออก 

                                                                                      
                                     ถนน  A1                           ถนน B1   
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แยกถนน  C7                                                                                                        ถนน C6  
 
 ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 2 

 
         
 
 
 
 
       
 
         
 

                      สำมแยกถนน  B1 และ C11                                                                               ถนน  B3     
                             

                                                                                          
                                                                                                                                                      
      ถนน  C9                                                                                              ถนน C11 
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ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 3   

                      
                       
                                      
 
 
 
 
 

 
 ถนน  C14                                                                                                 ถนน C14 
 

1.2  สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซ้ือทีด่นิภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 1740 (2) / 2555 เฟส 2 

วนัท่ีอนุมติั  :  28  กมุภำพนัธ์  2555    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  12  มิถุนำยน  2555 
ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล:   25 พฤษภำคม 2555 ถึง  24 พฤษภำคม 2563    
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี  :  8     ปี 

 
เพ่ือแสดงวำ่เป็นผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร เขตอุตสำหกรรม ประเภท 7.8 กิจกำรพฒันำพ้ืนท่ีส ำหกิจกำร

อุตสำหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์และปฏิบติัตำมเง่ือนไข  

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

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงนิได้นิติ
บุคคล 

 ยกเว้นอำกร   
เคร่ืองจกัร 

ยกเว้นอำกรวตัถุดบิ 
ผลติเพ่ือส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กจิกำรทีจ่ะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษีเงนิได้นติบุิคคล เคร่ืองจกัร วตัถุดบิ และ Non-Tax 

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

กลุ่ม B  กจิกำรทีจ่ะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเคร่ืองจกัร วตัถุดบิ และ Non-Tax 
B 1            Merit (บำงกจิกำร)                                                                        
B 2            Merit (บำงกจิกำร)                   -                                                       
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บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที ่ 2764 (2) / 2556 เฟส 3 

วนัท่ีอนุมติั  :  15  ตุลำคม  2556    
วนัท่ีบตัรส่งเสริม  :  23  ธนัวำคม  2556 
ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล :   29 มกรำคม 2557  ถึง  28 มกรำคม 2565 
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี  :  8     ปี 

เพ่ือแสดงวำ่เป็นผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร เขตอุตสำหกรรม ประเภท 7.8 กิจกำรพฒันำพ้ืนท่ีส ำหรับ
กิจกำรอุตสำหกรรม โดยใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์และปฏิบติัตำมเง่ือนไข  

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

 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงนิได้นิติ
บุคคล 

 ยกเว้นอำกร   
เคร่ืองจกัร 

ยกเว้นอำกรวตัถุดบิ 
ผลติเพ่ือส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กจิกำรทีจ่ะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษีเงนิได้นติบุิคคล เคร่ืองจกัร วตัถุดบิ และ Non-Tax 

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

กลุ่ม B  กจิกำรทีจ่ะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเคร่ืองจกัร วตัถุดบิ และ Non-Tax 
B 1             Merit (บำงกจิกำร)                                                                        
B 2          Merit (บำงกจิกำร)                   -                                                       
 

2. สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

2.1  ระบบถนนภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

ถนนสำยหลกั เช่ือมต่อกับทำงคู่ขนำนถนนมิตรภำพ  กม.231 โดยถนนเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
นวนคร นครรำชสีมำ นั้นมีถนนสำยหลกั 4 เลนพร้อมเกำะกลำง  เขตทำง 40 เมตร และ ถนน 4 เลน เขตทำง 30 
เมตร  

สำยรอง 2  เลน เขตทำง 30 เมตร และ 26 เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทำงแอสฟัสตติ์ก และ 
ไหล่ทำงคอนกรีตขำ้งละ 2  เมตร 

 2.2  ระบบระบายน า้ฝนและเข่ือนดินป้องกันน า้ท่วมภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร  นครราชสีมา
  เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร  นครรำชสีมำจะก่อสร้ำงแนวเข่ือนดินโดยรอบพ้ืนท่ีโครงกำร 
เพ่ือป้องกนัน ้ ำฝนจำกภำยนอกอีกทั้งประกำศเขตท่ีดินกบัท่ีดินขำ้งเคียงโดยภำยในโครงกำรจะจดัเตรียมระบบ
ระบำยน ้ ำ เช่น ท่อระบำยน ้ ำและบ่อพกัตำมแนวถนนสำยหลกั ตลอดจนรำงระบำยน ้ ำ  คสล. เรียงขนำนตำมแนว 
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2 ฝ่ังถนน เพ่ือรวบรวมน ้ ำฝนเข้ำสู่บ่อกักเก็บน ้ ำฝนพร้อมกันน้ีจัดตั้งสถำนีสูบน ้ ำฝนจ ำนวน 4 แห่งรอบ ๆ 
โครงกำรโดยจะด ำเนินกำรหน่วงน ้ ำและบริหำรจดักำรสูบน ้ ำออกจำกบ่อกกัเก็บน ้ ำฝน โดยอตัโนมติั เพ่ือระบำย
น ้ ำฝนในช่วงฤดูฝนออกสู่คลองสำธำรณะ    

 2.3  ระบบบ าบัดน า้เสียกลางภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
  เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ  ไดเ้ตรียมท่อรวบรวมน ้ ำเสียโดยใชท่้อ  HDPE  (PN.4)  
ฝังดินลึกใตดิ้นประมำณ  1.50-3.00 เมตร  เรียงขนำนตำมแนวถนนทั้ง 2 ฝ่ัง  พร้อมจดัเตรียมบ่อพกัน ้ ำเสียขนำด  
1.60 x 1.60  ทุกๆ ระยะห่ำง  40 เมตร/ 1 บ่อ  เพ่ือรวบรวมน ้ ำเสียจำกโรงงำนทั้งหมดเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
กลำง   เน่ืองจำกน ้ ำเสียท่ีเกิดจำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ ภำยในเขตประกอบกำรฯ จะมีลกัษณะของน ้ ำเสียท่ีแตกต่ำง
กนัมำก  ทำงโครงกำรจึงก ำหนดใหน้ ้ ำเสียท่ีโรงงำนต่ำงๆ  จะสำมำรถปล่อยระบำยเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียกลำง
จะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้ โดยจะแจง้ให้ทรำบตั้งแต่เร่ิมเขำ้มำตั้งโรงงำน ในกรณีท่ีน ้ ำเสีย
จำกโรงงำนนั้นๆ  มีควำมเขม้ขน้ของสำรมำกกวำ่เกณฑท่ี์ก ำหนด  ทำงโครงกำรก ำหนดใหโ้รงงำนนั้นๆ จะตอ้ง
ท ำกำรบ ำบดัเบ้ืองตน้ให้ไดล้กัษณะตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดเสียก่อนท่ีจะระบำย ส่งไปบ ำบดัยงัระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย
กลำงอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนน ้ ำท้ิงตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ในกรณีท่ีตรวจพบวำ่น ้ ำเสียไม่ผำ่นเกณฑ์
ควบคุม ทำงโรงงำนจะตอ้งด ำเนินกำรกกัเก็บน ้ ำไวจ้นกวำ่จะตรวจสอบและแกไ้ขจนแลว้เสร็จ  เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ไดด้ ำเนินกำรตรวจวดัน ้ ำใตดิ้น น ้ ำผิวดินคุณภำพของเสียงภำยในโครงกำร 
และ คุณภำพของอำกำศ ในรัศมี 5 กม. พร้อมจดัท ำรำยงำน Monitoring report  เพ่ือรำยงำน ต่อ สผ. และกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม ทุก ๆ 6 เดือน พร้อมทั้งติดตั้ง  BOD on Line เพื่อรำยงำนผลให้กบักรมโรงงำนสำมำรถ
ติดตำมและตรวจสอบไดต้ลอดเวลำอีกดว้ย 
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    2.4 ระบบน า้เพ่ืออุตสาหกรรมภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ไดจ้ดัเตรียมอ่ำงเก็บน ้ ำดิบบนพ้ืนท่ีกวำ่ 60 ไร่ 
ปริมำณควำมจุประมำณ 1,000,000  ลบ.เมตร พ้ืนท่ี 42 ไร่ ปริมำณควำมจุประมำณ 500,000 ลบ.เมตร และ
พ้ืนท่ี 24 ไร่ปริมำณควำมจุประมำณ 400,000 ลบ.เมตร พร้อมทั้ งจัดตั้ งสถำนีสูบน ้ ำดิบจำกล ำตะคอง  
บริเวณเข่ือนกุดหิน  ใส่ท่อส่งน ้ ำดิบมำตำมแนวถนนสำธำรณประโยชน์ ระยะทำง 13.5 กม. ส่งน ้ ำดิบมำยงั
อ่ำงเก็บน ้ ำดิบของโครงกำร  เพ่ือใชใ้นขบวนกำรผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ระบบผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม 
จะมีก ำลงักำรผลิตท่ี  20,000 ลบ.เมตร/วนั  เม่ือครบ 3 เฟส  ปัจจุบนัก ำลงักำรผลิตอยูท่ี่  5,000 ลบ.เมตร/วนั  
ผลกำรวเิครำะห์คุณภำพน ้ ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนกำรประปำภูมิภำค   

     

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5   ระบบก าจัดขยะภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

  กำรก ำจดัขยะของโครงกำรไดพิ้จำรณำเลือกใชบ้ริกำรขนส่งและก ำจดัขยะอุตสำหกรรมและของเสีย
อันตรำย จำกบริษัทท่ีได้รับอนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรม (โรงงำนประเภท 101 และ 105) 
นอกจำกนั้ นแล้วทำงโครงกำรได้พิจำรณำร่วมมือกับบริษัทท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรคัดแยกขยะ
อุตสำหกรรม (โรงงำนประเภท 106)  เพ่ือน ำกลบัมำใช้ซ ้ ำ และขยะท่ีน ำไปหมุนเวียนผลิตใหม่เพ่ือให้
สำมำรถใชท้รัพยำกรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเป็นกำรลดปริมำณของขยะอีกดว้ย โดยทำงโครงกำรได้
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จดัเตรียมอำคำรโรงพกัขยะไวภ้ำยในโครงกำรบนพ้ืนท่ีกว่ำ 1,000  ตำรำงเมตร เพ่ือรองรับกำรพกัขยะท่ี
เกิดข้ึนภำยในโครงกำร พร้อมทั้งรณณรงคใ์ห้โรงงำนบริหำรจดักำรคดัแยกขยะ ตำมนโยบำยส่งเสริมจำก
ทำงภำครัฐ 

2.6  ระบบไฟฟ้าภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ  ได้จดัตั้ งสถำนีไฟฟ้ำย่อยขนำด 2x50 MVA. 

ภำยในโครงกำรโดย กฟภ.  และสำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไดท้ั้ง 2 ระบบ คือ 22 kv. และ 115 kv. โดยปัจจุบนั
น้ี ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งหมดในโครงกำรประมำณ 25 เมกกะวตัต ์คิดเป็น 25%   สำมำรถรองรับปริมำณ
กำรใชไ้ฟไดอ้ยำ่ง  เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ภำยในโครงกำร 

2.7  ระบบโทรศัพท์ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
ระบบโทรศัพท์ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ให้บริกำรโดย  มีรูปแบบ                 

กำรใหบ้ริกำรดงัน้ี 
  1)  TT&T ใหบ้ริกำรโทรศพัท ์และ โทรสำร 

2)  3BB ให้บริกำร โทรศพัท์ , โทรสำร , อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ,กำรส่ือสำรขอ้มูลควำมเร็วสูงดว้ย  
วงจรเช่ำ 

3) โครงข่ำยภำยในเช่ือมโยงดว้ยใยแกว้น ำแสง (Obtic Fiber Cable)  เพื่อให้บริกำรโทรศพัท์และกำร
ส่ือสำรขอ้มูลดว้ยควำมเร็วสูง 

4) รองรับกำรเช่ือมโยงได้หลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสมของควำมเร็วท่ีใช้บริกำร  เช่น บริกำร 
IP-VPN (3BB Leased Line ส ำหรับเช่ือมโยงขอ้มูลระหวำ่งสำขำ), บริกำรส่ือขอ้มูลผ่ำนโลกอินเตอร์เน็ท 
(3BB Internet Leased Line) โดยสำมำรถรองรับกำรใหบ้ริกำรท่ีควำมเร็วตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 100 Mbps 

5)  สำมำรถติดต่อกนัไดทุ้กจุดภำยในองคก์ร (Any to Any Connectivity within Enterprise)   
6)  รองรับกำรก ำหนดคุณภำพบริกำร  (Quality of Service by 3BB)   
7)  มีระบบเฝ้ำระวงั  (Monitoring System) แจง้ควำมผิดปกติในกำรใชง้ำนของลูกคำ้เพื่อให้สำมำรถ

แกปั้ญหำไดร้วดเร็ว 
8)  มีทีมงำนเฉพำะ  ในกำรวเิครำะห์และแกไ้ขปัญหำ  ท่ีเกิดข้ึนในกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้ 
9) CAT กสท โทรคมนำคม ระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 

ระบบส่ือสำรขอ้มูล ระบบโทรศพัท ์ระบบกลอ้งวงจรปิด และบริกำรโทรคมนำคมอ่ืนๆ 
10)  UIH ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย ์และสำยใยแก้วน ำแสง บริกำรวงจรเช่ำแบบไร้สำย บริกำร 

INTERNET 
  11)  TOT โทรคมนำคม ระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบองคก์ร ระบบส่ือสำร

ขอ้มูล ระบบโทรศพัท ์ระบบกลอ้งวงจรปิด และบริกำรโทรคมนำคมอ่ืนๆ 
12)  Sympony   ด ำเนินกำร สำยใยแกว้น ำแสง บริกำรวงจรเช่ำแบบไร้สำย บริกำร INTERNET 
13) TRUE ยนิูเวอร์แซล ด ำเนินกำรสำยใยน ำแสง บริกำรวงจรเช่ำแบบไร้สำย 
14)   AIS    ด ำเนินกำรสำยใยน ำแสง บริกำรวงจรเช่ำแบบไร้สำย 

 
 2.8  ระบบรักษาความปลอดภัยภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 

    มีบริกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และมีเจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยั ดูแล  ภำยในโครงกำร
ตลอด24 ชั่วโมง โดยวิ่งตรวจสอบตำมจุดเฝ้ำระวงัและมีกำรควบคุมดูแลและตรวจสอบมำตรฐำนใน 
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กำรรักษำควำมปลอดภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ จดัเตรียมระบบ CCTV วงจรปิด เก็บขอ้มูลต่ำง ๆ ตลอด 24 ชม.                        
เพ่ิมศกัยภำพในดำ้นควำมปลอดภยั พร้อมจดัท ำแผนฉุกเฉินเพ่ือใชใ้นกำรควบคุมก ำกบัดูแลโครงกำรอีก
ดว้ย 
  ภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมฯ ไดจ้ดัเตรียมหัวดบัเพลิงตำมแนวถนนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงกำร
โดยมีระยะห่ำงกันไม่เกิน 150 เมตร  เพ่ือควบคุมเพลิงตลอดจนบริกำรรถดับเพลิงของโครงกำรและ 
รถตรวจกำรณ์เพื่อใชใ้นกำรใหต้รวจกำรณ์ และเฝ้ำระวงัของโครงกำร 

3.    จดุเด่นของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 
1) ไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุดจำก BOI ตำมกลุ่มกิจกรรมท่ีก ำหนดของ BOI 
2) ใกลศู้นยก์ลำงธุรกิจพร้อมศูนยค์มนำคมทั้งในและต่ำงประเทศ มีควำมพร้อมเขำ้สู่  AEC 
3) มีแรงงำนท่ีมีฝีมือเป็นจ ำนวนมำก 
4) ประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงฐำนรำก เน่ืองจำกสภำพพ้ืนท่ีเป็นชั้นหินแขง็ 
5) ไดรั้บส่วนลดค่ำใชไ้ฟฟ้ำ 10 % เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
6) มีกำรขนส่งและกำรคมนำคมสะดวกทั้งในปัจจุบนัละอนำคต 
7) มีควำมพร้อมด้ำนระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  เช่น สถำนีไฟฟ้ำย่อย น ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมโทรศัพท ์

ระบบถนนภำยในโครงกำร  ระบบป้องกนัน ้ ำท่วม  ระบบจดัเก็บและก ำจดัขยะ ระบบดบัเพลิง และระบบ
รักษำควำมปลอดภยัภำยในโครงกำร   

8) มีอ่ำงเก็บน ้ ำดิบมีควำมจุถึง 2 ลำ้น ลบ.เมตร พร้อมระบบสูบส่งน ้ ำดิบจำกแหล่งน ้ ำดิบล ำตะคอง 
9) จงัหวดันครรำชสีมำเป็นจงัหวดัท่ีมีประชำกรเป็นอนัดบั 2 ของประเทศไทย และเป็นศูนยร์วมแรงงำน

ของภำคอีสำน 
10) กำรคมนำคมขนส่งท่ีสะดวกข้ึนอนัเน่ืองมำจำก มอเตอร์เวย ์สำยบำงปะอิน – นครรำชสีมำ 
11) บริกำรแบบ One Stop Service ท่ีช่วยใหก้ำรลงทุนสะดวกสบำยและง่ำยต่อกำรตดัสินใจ 

 
2.2 กำรตลำดและภำวกำรณ์ 

1.  กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
1.1 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้กบัสินค้ำ  

เน่ืองจำกปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึนคู่แข่งขนัยอ่มคิดกลยทุธ์และวิธีกำรน ำเสนอท่ีแตกต่ำง ดงันั้น บริษทั
ตอ้งด ำเนินกำรพฒันำสินคำ้ให้ดีข้ึนเพ่ือสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดว้ยควำมจ ำกดัของพ้ืนท่ีขำยท่ีมี
อยู ่บริษทัจึงด ำเนินกำรดว้ยกลยทุธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัสินคำ้ท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 

1) พฒันำโครงกำรให้สมบูรณ์ ทั้งทำงสำธำรณูปโภค เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ระบบ One Stop Service ให้
สะดวกสบำยต่อกำรลงทุน 

2) กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบป้องกันน ้ ำท่วมท่ี มีประสิทธิภำพสูง concrete sheet pile ซ่ึงได้รับ                            
ควำมไวว้ำงใจจำกนำนำประเทศอีกทั้งยงัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่กลุ่มผูป้ระกอบกำรเดิมท่ีด ำเนิน
กิจกำรภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนคร และเง่ือนไขกำรด ำเนินกำรไดผ้่ำนเกณฑก์ ำหนดมำตรฐำนจำก
หน่วยงำนภำครัฐอีกดว้ย 

3) กำรพฒันำระบบสำธำรณูปโภคเดิมให้ดีและพร้อมรองรับกำรเติบโตของกลุ่มผูล้งทุนท่ีด ำเนินกิจกำร
ภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนคร ไม่วำ่จะเป็นกำรพฒันำเพ่ิมก ำลงักำรสูบน ้ ำในกรณีท่ีมีน ้ ำในโครงกำร 
และซ่อมแซมถนนรอบโครงกำร กำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม และ กำรเพ่ิม



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 36 

 

ประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน ้ ำเสียจำกอุตสำหกรรมและยิ่งไปกว่ำนั้นทำงบริษทัไดมี้โรงผลิตไฟฟ้ำข้ึน
ภำยในโครงกำรอีกดว้ย 

1.2 กำรจดัท ำรำคำทีด่นิ 
เน่ืองจำกรำคำมีส่วนส ำคญัต่อกำรตัดสินใจของลูกคำ้ ดังนั้ น บริษัทฯจึงต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทำง 

ดำ้นรำคำเพ่ือเป็นแรงจูงใจส ำหรับลูกคำ้ โดยกำรก ำหนดรำคำท่ีดินข้ึนอยำ่งชดัเจนโดยใชข้อ้มูลทำงกำรตลำด
ร่วมกบัขอ้มูลทำงบญัชีรำคำดงักล่ำวจะตอ้งมีควำมใกลเ้คียงกบัคู่แข่งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ 
ซ่ึงทำงบริษัทฯได้จัดให้มีพ้ืนท่ี เขตพำณิชยกรรม และพ้ืนท่ีเพ่ือกำรอุตสำหกรรมทั่วไปไวร้องรับกับ 
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เพื่อเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัไดม้ำกข้ึน 

1.3 กำรจดัสัมมนำย่อย หัวข้อต่ำง ๆ  
กลยทุธ์ต่ำง ๆ ท่ีบริษทัฯไดก้ ำหนดเพ่ือวำงแนวทำงใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษทัฯ แต่ละกลยทุธ์ยอ่ม

มีควำมแตกต่ำงกนั และสำมำรถน ำมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ท ำให้บริษทัฯไดก้ ำหนดกลยุทธ์ในกำรจดั
สมัมนำยอ่ย หัวขอ้ต่ำงๆ ข้ึนมำ เพ่ือรวบรวมกลุ่มนักลงทุนท่ีมีศกัยภำพในกำรขยำยธุรกิจเขำ้มำชมโครงกำร 
และเปิดให้กลุ่มนกัลงทุนท่ีมีปัญหำในดำ้นต่ำง ๆ เช่น แรงงำน ส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ ไดเ้ขำ้ร่วมทรำบขอ้มูลและ
ทำงเลือกใหม่ของลูกคำ้  

1)   กลยุทธ์ในกำรจดัสัมมนำดงักล่ำว เพ่ือเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยของลูกคำ้ และสอบถำมติดตำม เพื่อเป็น
ฐำนขอ้มูลใหแ้ก่บริษทัฯ 

2)  กำรสรรหำบุคลำกร นักพูดและนักวิชำกำร ตลอดจนหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมสัมมนำ
เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจใหก้บัลูกคำ้ช้ีแจงในส่วนขอ้ดีและขอ้เสียในกำรลงทุนและทำงออกท่ีดีท่ีสุด 

3) จดัให้มีกำร Present ในส่วนของ บริษทั นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ผสมผสำน เพ่ือให้ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟัง
ขอ้มูลไปพิจำรณำอีกคร้ัง 

4) จดัใหมี้กำรเสวนำระหวำ่งผูเ้ขำ้ร่วมฟังสมัมนำกบัผูป้ระกอบกำรภำยในเขตอุตสำหกรรม นวนคร 
5) จดัท ำแบบสอบถำม ส่งควำมตอ้งกำรในกำรขยำยกิจกำร/ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีตอ้งกำรจำกผูข้ำย เพ่ิมเติม 

1.4 กำรเชิญนกัลงทุนทีม่ศัีกยภำพจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเยีย่มชมโครงกำร 
เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัฯเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีไดก้ ำหนดไว ้บริษทัฯจึงตอ้งมีกลยทุธ์แผนงำนท่ี

จะเจำะกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยท่ีมีศักยภำพสูงโดยกำรเชิญนักลงทุนท่ีมีศักยภำพจำกต่ำงประเทศเขำ้เยี่ยมชม
โครงกำรของบริษทัฯ 

1)   เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในกำรขยำยกิจกำรเขำ้มำในประเทศไทย  
  2)   เพื่อโฆษณำโครงกำรเขตอุตสำหกรรมนวนครให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มของนักลงทุน เพื่อกำรบอก 

       ต่อ ๆ กนั 
                               3)  เพ่ือเป็นกำรน ำสินคำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยโดยตรง 

2.  กำรด ำเนินงำน  
1)   ติดต่อกบับริษทัฯ หรือหน่วยงำนต่ำงประเทศท่ีสำมำรถจะน ำนกัลงทุนท่ีมีศกัยภำพ และตอ้งกำรลงทุนใน

ต่ำงประเทศ เขำ้มำชมโครงกำรเขตอุตสำหกรรมนวนคร 
2) สร้ำงควำมประทบัใจในกำรพบเจอกนัและสำมำรถท ำให้นกัลงทุนจดจ ำและนึกถึงหำกมีกำรขยำยกิจกำร

หรือลงทุน 
3)  สร้ำงระบบจดัเก็บขอ้มูล ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ พร้อมติดตำมควำมคืบหนำ้ 
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4)  ศึกษำขอ้มูลกำรจดังำนในท่ีต่ำงๆ และกำร Road show ของหน่วยงำนรำชกำร BOI  ท่ีเปิดให้เอกชนเขำ้ไป
ร่วมงำน 

5)  เตรียมควำมพร้อม อุปกรณ์ ส่ือกำรขำยต่ำง ๆ  

3. ลกัษณะของลูกค้ำ 
ลูกคำ้ส่วนใหญ่ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษทัฯเป็นนกัลงทุนชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะนกัลงทุนจำกญ่ีปุ่น

และนกัลงทุนไทยบำงส่วน โดยสดัส่วนนกัลงทุนต่ำงชำติต่อนกัลงทุนไทยอยูท่ี่ประมำณ 60:40 ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้น
อุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมพลำสติก และ
อุตสำหกรรมอำหำร เป็นตน้  

ลกัษณะของลูกค้ำเป้ำหมำย  ไดแ้ก่ 
1) แบ่งตำมประเภทอุตสำหกรรมท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

ลงทุน (BOI)  เช่น อุตสำหกรรมอิเล็ตโทรนิค อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมอำหำรและยำ
อุตสำหกรรมผลิตภณัฑก์ำรเกษตร วจิยัและพฒันำ  เป็นตน้ 

2) ลูกคำ้เดิมหรือบริษทัในเครือของลูกคำ้เดิมท่ีตอ้งกำรขยำยกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 
3) อุตสำหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัอุตสำหกรรมเดิมท่ีตั้งอยูภ่ำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษทั 
4) ลูกค้ำท่ีตอ้งกำรควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภคท่ีพร้อมมูล มีเส้นทำงคมนำคมท่ีสะดวก และอยู่ใกล้

กรุงเทพมหำนครมำกท่ีสุด และแรงงำนฝีมือท่ีสมบูรณ์ 
5) ธุรกิจก่อสร้ำงท่ีพกัอำศยัและพำณิชยกรรมต่ำง ๆ เน่ืองจำกในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษทัฯ ไม่ใช่ 

มีแต่เพียงเขตอุตสำหกรรมเท่ำนั้น แต่ยงัมีเขตท่ีพกัอำศยัและเขตพำณิชยกรรมพร้อมกบัแหล่งบริกำรชุมชน
อยำ่งครบวงจร เช่น อำคำรพำณิชย ์หอพกั โรงพยำบำล และ ธนำคำร เป็นตน้ 

กรำฟแสดงประเภทธุรกจิและสัญชำตนิักลงทุนในเขตส่งเริมอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำนี) 
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กรำฟแสดงประเภทธุรกจิและสัญชำตนิักลงทุนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4.  ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
4.1  ช่องทำงท่ีเป็นบุคคล /นิติบุคคล 

1)  กำรหำลูกคำ้แบบ  Direct to Customer กำรออก Direct to Mail ทำงฝ่ำยขำยจะออกจดหมำยทุก 4 เดือน 
ให้กบัลูกคำ้ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยใชข้อ้มูลจำกฐำนของฝ่ำยขำย และขอ้มูลทำงกำรตลำดท่ีได้
จ ำแนกตำมประเภทและกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นลูกคำ้เป้ำหมำยในปีน้ี 
 2)  กำรจัดทัวร์เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมทุกเดือน โดยผ่ำนกำรแนะน ำจำกท่ีปรึกษำทำงกำรตลำดและ
หน่วยงำนรำชกำร สมำคมต่ำงๆ เช่น ไตห้วนั จีน ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

3) Trading Company เน่ืองจำกบริษทัประเภทน้ีจะมีกำรท ำงำนร่วมกบับริษทัในเครือหลำยบริษทัและเป็น
กลุ่มเป็นกอ้น ซ่ึงจะสำมำรถแนะน ำลูกคำ้ในกลุ่มท่ีตอ้งกำรขยำยกิจกำรใหม่ โดยทำงบริษทัฯ จะมีคู่ทำงกำร
ตลำดใหก้บับริษทัดงักล่ำว  

4)  Sale Agent ท่ีทำงบริษทัฯ จะพิจำรณำแต่งตั้งบุคคล หรือบริษทัท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำกำรตลำด
และหำลูกคำ้ใหก้บั บริษทั นวนครฯ โดยจะมีเงินเดือนประจ ำในอตัรำท่ีเหมำะสม เพ่ือเป็นกำรจูงใจในงำน และ
ค่ำกำรตลำด เม่ือมีกำรปิดกำรขำยลง แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอ ำนำจในกำรตดัส้ินใจ จะข้ึนอยู่กรรมกำรผูจ้ดักำร
บริษทัฯและรองกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำ โดยจะแบ่งเป็นประเทศญ่ีปุ่น และประเทศจีน เป็นตน้  

5)  Real Estate บริษทัขำ้มชำติช่วยแนะน ำลูกค้ำให้และมีกำรปิดกำรขำย โดย บริษัท นวนครฯจะมีค่ำ
นำยหนำ้แลว้แต่กรณีไป ทั้งน้ีอ ำนำจในกำรตดัสินใจข้ึนอยูก่บันโยบำยของบริษทัฯ 

4.2 ช่องทำงจำกภำครัฐและองคก์ำรภำยในและต่ำงประเทศ 
1) คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน BOI กำรติดต่อขอควำมร่วมมือจำก BOI ในกำรแนะน ำลูกคำ้ให้

บริษทัฯ ทำงบริษทัจะมีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมตำ่งๆของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเปิดโอกำสในกำรพบ
ประกบันกัลงทุนใหม่ 

2) สถำนทูตและหอกำรคำ้ประจ ำประเทศต่ำงๆซ่ึงจะมีกำรแลกเปล่ียนข่ำวสำรและเข้ำร่วมกิจกรรม
ตลอดจนให้ค  ำแนะน ำต่อนักลงทุนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ อำทิเช่น กำรจดัตั้งบริษทั กำรขออนุญำต 
ต่ำง ๆ 
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4.3 ช่องทำงผำ่นพนัธ์มิตรคู่คำ้ 
1) ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรสัญชำติญ่ีปุ่น ขอควำมร่วมมือในกำรแนะน ำลูกคำ้ใหก้บั

บริษทัเขำ้ไปเสนอท่ีดิน ในทำงกลบักนับริษทั นวนครฯ ก็จะแนะน ำลูกคำ้ให้กบัทำงธนำคำรทำงดำ้นสินเช่ือ
เช่นกนั 

2) บริษทัรับเหมำก่อสร้ำงและบริษทัท่ีปรึกษำต่ำง ๆ จดักำรเซ็นสัญญำขอ้ตกลงระหวำ่งบริษทัฯ โดยทั้ง
สองฝ่ำยหำกมีกำรแนะน ำลูกคำ้เขำ้มำติดต่อตลอดจนสำมำรถปิดกำรขำยได ้ทำงบริษทัจะ มีกำรจ่ำยค่ำกำรตลำด
ใหเ้พื่อเป็นกำรตอบแทน 

3) บริษัทกฎหมำยและบัญชีจัดกำรเซ็นสัญญำข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ โดยทั้ งสองฝ่ำยจะมี 
กำรแลกเปล่ียนลูกคำ้ซ่ึงกนัและกนั 

4.4 ช่องทำงกำรจดัท ำส่ือโฆษณำต่ำง ๆ และอุปกรณ์ 
1) กำรออก Booth ในงำน Event ต่ำง ๆ เพื่อประชำสัมพนัธ์โครงกำรและเขำ้ถึงลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำร

ศึกษำหำพ้ืนท่ีเพ่ือกำรลงทุน กำรด ำเนินงำน Event ภำยในประเทศงำน Event และสมัมนำต่ำงประเทศ 
2) ส่ือโฆษณำต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ต่ำง ๆ , Directory Web Site / Web Link Magazine, ส่ือ BOI 

รำยเดือน, New Letter จำกทำง นวนคร ถึงลูกคำ้ทุก 4 เดือน,  Billboard  บริเวณจงัหวดัสระบุรีทำงไปจงัหวดั
นครรำชสีมำ และบริเวณสนำมบิน  

 5.  แนวโน้มอตุสำหกรรมในอนำคต 
แนวโน้มอุตสำหกรรมในอนำคตอำจวิเครำะห์ไดห้ลำยมุมมองและมองจำกสภำพทำงเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทย  ซ่ึงมีอำจจะมองไดห้ลำยประเด็นดงัน้ี 
1) สภำพเศรษฐกิจและสภำวะกำรลงทุนของประเทศ ปัจจยัทำงกำรเมืองและทิศทำงเศรษฐกิจไทยในอนำคต 

ส่งผลต่อกำรท่องเท่ียว บรรยำกำศกำรลงทุน ท ำให้นักลงทุนต่ำงชำติ เร่ิมมีควำมเช่ือมัน่มำกข้ึน อีกทั้ ง 
กำรออกนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแบบใหม่ท่ีส่งเสริมโดยพิจำรณำ
จำกกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีสำมำรถเลือกท ำเลท่ีตั้งโรงงำนไดอ้ยำ่งอิสระ
แต่ก็ส่งผลต่อกำรแข่งขนัในธุรกิจเขตอุตสำหกรรมมีกำรแข่งขนักนัมำกข้ึนดว้ยเช่นกนั 

2) ระดบัรำคำน ้ ำมนัท่ีมีแนวโน้มปรับตวัลดลงอยำ่งต่อเน่ือง จำกปัจจยักำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณน ้ ำมนัดิบจำก
แหล่งใหม่ท่ีคน้พบในสหรัฐอเมริกำ อีกทั้งอุปสงค์ของกำรใชน้ ้ ำมนัลดลงอยำ่งต่อเน่ืองผลจำกกำรพฒันำ
เทคโนโลยตี่ำงๆ ท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชน้ ้ ำมนัลดลง   

3) ควำมไม่ชดัเจนและล่ำชำ้ของรัฐบำลในเร่ืองของแผนป้องกนัน ้ ำท่วม/น ้ ำแลง้ทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
4) พ้ืนฐำนเศรษฐกิจไทยยงัมีควำมแขง็แกร่งในหลำยดำ้น ทั้งภำคเกษตรและอำหำรยงัมีโอกำสสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

และขยำยกำรลงทุนไดอี้ก 
5) ระดบัค่ำแรงมีกำรปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบกำรเน่ืองจำกท ำให้ตน้ทุนกำร

ผลิตสูงข้ึน แต่อยำ่งไรก็ตำมแรงงำนในประเทศไทยต่ำงก็มีควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทั้งมีประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนสูง 

 อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มอุตสำหกรรมในปี 2563 ไม่ว่ำจะเร่ืองท ำเลท่ีตั้ ง สำธำรณูปโภคและสำธำรณูป 
กำรสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและมำตรกำรสนับสนุนอ่ืน  ๆ  ประสิทธิภำพกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ 
ควำมพร้อมทำงด้ำนแรงงำน กำรพฒันำฝีมือแรงงำน ควำมเป็นมิตรของคนไทย และ กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ  
ประเทศไทยมีศกัยภำพสนบัสนุนกำรลงทุน อีกทั้งช่ือเสียงของประเทศไทยท่ีมีมำนำนและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปของ
นักลงทุน ในขณะเดียวกันประเทศต่ำงๆประสบปัญหำ เร่ืองขำดแคลนแรงงำน แรงงำนรำคำสูง  ภูมิประเทศ 
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ถูกกระทบจำกภยัธรรมชำติบ่อยคร้ังเช่นกนัจึงท ำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยงัคงให้ประเทศไทยเป็นประเทศน่ำลงทุน
ต่อไป 

2.3  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

สรุปพื้นทีเ่หลือขำย เขตส่งเสริมอตุสำหกรรมนวนครประจ ำปี 2562 

1.   เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร (ปทุมธำน)ี    

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

C 110-3-22 110-3-22 0 พร้อมขำย 

D 4-3-89 4-3-89 0 พร้อมขำย 

F 10-3-39 2-1-36 8-2-30 พร้อมขำย 

G 15-0-00 3-0-00 12-0-00 พร้อมขำย 

P 43-3-25.2 0 43-3-25.2 พร้อมขำย 

T 149-1-76.8 112-1-48.6 28-2-61 พร้อมขำย 

U 15-0-90 0  15-0-90 พร้อมขำย 

V  8-3-51   6-3-51  2-0-0 พร้อมขำย 

รวมพื้นทีข่ำยทั้งหมด ประมำณ 107-2-89 

2.   เขตพำณิชยกรรม  (ปทุมธำน)ี    

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

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

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

รวมพื้นทีข่ำยทั้งหมด 92-1-37.5 

 
3.   เขตประกอบกำรอตุสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) 

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

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

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

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

รวมพื้นทีข่ำยทั้งหมด 1,322-3-36.3 710-1-52.3 593-3-67.3   

 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 41 

 

 2.4  โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการในการลงทุน 

โครงกำร เดอะ นวไพรเวซ่ี 
โครงกำร “เดอะ นวไพรเวซ่ี” เป็นโครงกำรลงทุนพฒันำท่ีดินในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี เพื่อกำร

พำณิชยกรรมในรูปแบบศูนยก์ำรคำ้อนัทนัสมยั และอำคำรพกัอำศยัเพ่ือเช่ำ และขำย เนน้กำรสร้ำงสังคม (Social Community) 
ให้มีทั้ งท่ีพกัอำศยั และศูนยก์ำรคำ้ภำยในพ้ืนท่ีเดียวกนั ตั้งอยูบ่นถนนไทยธำนี ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครอยู ่                 
ใจกลำงแหล่งชุมชนท่ีมีประชำกรอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกท่ีสุด  

   The Nava Privacy Condominium คืออำคำรพักสูง 8 ชั้น ห้องพักจะมีขนำดพ้ืนท่ี 31 ตำรำงเมตร ซ่ึงกวำ้งขวำง 
สะดวกสบำย อีกทั้งยงัมีขนำดใหญ่กวำ่ห้องพกัของโครงกำรอ่ืนๆ โดยแต่ละยนิูตจะออกแบบให้มีกำรจดัแบ่งพ้ืนท่ีอยำ่งเป็น
สัดส่วนลงตวั ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เช่น ส่วนของห้องนอน ส่วนพกัผ่อน ส่วนรับประทำนอำหำร ครัวพร้อม
เฟอร์นิเจอร์คุณภำพดี บิวทอิ์นครบชุด ระเบียง และหอ้งน ้ ำท่ีแยกส่วนเปียก และส่วนแหง้ โดยกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรฯ จะ
เป็นพนกังำนภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี และผูท่ี้อำศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

  นอกจำกน้ี “โครงกำร เดอะ นวไพรเวซ่ี” ยงัมอบควำมสะดวกสบำยให้กบัผูอ้ยูอ่ำศยัของโครงกำรไวเ้หนือกวำ่คู่แข่ง 
ดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น พ้ืนท่ีส ำหรับจอดรถยนต์ และจกัรยำนยนต ์ท่ีกวำ้งขวำงและปลอดภยั พร้อมทั้งระบบ
สำธำรณูปโภคตำมมำตรฐำนสำกลอยำ่งครบครัน และระบบรักษำควำมปลอดภยัโดยเจำ้หนำ้ท่ี ระบบคียก์ำร์ดส ำหรับกำรเขำ้-
ออกอำคำรพักอำศัย “เดอะ นวไพรเวซ่ี” ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำน และข้อบังคับทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
พระรำชบญัญติัส่งเสริม และรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ (EIA) ท่ีก ำหนดใหมี้กำรเวน้ระยะห่ำงตวัอำคำร มีถนนหลกัใน
โครงกำรกวำ้ง 16 เมตร ถนนรอบอำคำรกวำ้ง 12 เมตร มีระบบป้องกนัอคัคีภยั ถงัดบัเพลิง และติดตั้งบนัไดหนีไฟท่ีมัน่คง
แข็งแรงในจุดท่ีถูกตอ้งเหมำะสม ดงันั้นนอกเหนือจำกควำมสะดวกสบำยท่ีจะพบไดใ้น “เดอะ นวไพรเวซ่ี” แลว้สมำชิกของ
โครงกำรจึงมัน่ใจได ้ในควำมปลอดภยัของชีวติ และทรัพยสิ์น ดงั CONCEPT ของโครงกำรคือ “ควำมเป็นส่วนตวัท่ีหำไดใ้จ
กลำง นวนคร” (Be your privacy @ The Nava Privacy Condominium) 

ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร “เดอะ นวพลำซ่ำ” 
 อำคำรศูนยก์ำรคำ้ 3 ชั้น (อำคำร A)  

ชั้น 1 บริเวณลำนกิจกรรมรอบอำคำรเพ่ือจดังำนนิทรรศกำร จดัเล้ียง งำนแสดงสินคำ้ มหกรรมสินคำ้ทัว่ไป 
ชั้ น 2 พ้ืนท่ีว่ำง บริเวณชั้ น 2 ทำงโครงกำรจะจัดให้มีห้องสัมมนำ และ ศูนย์ฝึกอบรบแรงงำน เพื่อรองรับ 

ควำมตอ้งกำรลูกคำ้ท่ีอำศยัอยูใ่นเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธำนี 
ชั้น 3 จดัท ำสนำมแบดมินตนั เปิดด ำเนินกำรตั้งแตเ่ดือนมิถุนำยน 2560  
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 อำคำรพำณิชยกรรมชั้นเดียว 2 อำคำร (B/C) 

ปัจจุบันมีร้ำนคำ้เปิดขำยสินคำ้ในอำคำรพำณิชยกรรมชั้นเดียว อำคำร B (ด้ำนทิศใต)้ จ ำนวน 101 ห้อง ประเภท
อำหำรและเคร่ืองด่ืม และมีร้ำนคำ้เปิดขำยสินคำ้ในอำคำรพำณิชยกรรมชั้นเดียว อำคำร C (ดำ้นทิศเหนือ) จ ำนวน 101  ห้อง 
ขำยสินคำ้ประเภทเส้ือผำ้แฟชัน่ และ Gift shop และ Super Market ( All D )  

 อำคำรพกัอำศยั 8 ชั้น หลงัท่ี 1 อำคำร A-03  
ภำพรวมควำมกำ้วหน้ำของอำคำรพกัอำศัย A-03 แลว้เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลอำคำรชุด ณ 

ส ำนกังำนท่ีดิน จงัหวดัปทุมธำนี ซ่ึงจะเรียกวำ่ “นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะนวไพรเวซ่ี 1 คอนโดมิเนียม” ปัจจุบนัมีผูเ้ช่ำอำศยัอยู่
ทั้งหมด 80 หอ้ง คิดเป็น 90% ของอำคำร  

 
 โดยรอบโครงกำร ไดมี้กำรก่อสร้ำงสนำมฟตุซอล ในร่ม 3 สนำมและเร่ิมเปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ปลำยปี 2560 

 
 โครงกำรสร้ำงลำนจอดรถใหเ้ช่ำบริเวณท่ีวำ่งเปล่ำ จ ำนวน 87 คนั เพ่ือก่อเกิดรำยได ้มีผูเ้ช่ำเตม็จ ำนวน 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง 
3.1. ควำมเส่ียงในกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน กำรตลำด และกำรขำย 
ปัจจุบนั รัฐบำลให้ควำมส ำคญักบัพ้ืนท่ีทำงภำคตะวนัออกโดยมีโครงกำรให้สิทธิประโยชน์สูงสุดของพ้ืนท่ีระเบียบ

เศรษฐกิจ EEC สำมจงัหวดั อนัไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรำ ระยอง และชลบุรี ท ำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญัและมุ่งหนำ้ไป
ทำงนั้นก่อน ท่ีจะเขำ้มำพิจำรณำพ้ืนท่ีของโครงกำรนวนคร แลว้พ้ืนท่ี EEC ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกำรโครงกำรประกอบกำร
อุตสำหกรรมรถยนต์และเคมีเป็นหลกั ซ่ึงจะแตกต่ำงจำกเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นอุตสำหกรรม
อิเลค็ทรอนิคส์ อำหำร และอุปกรณ์กำรแพทย ์เป็นตน้  

อีกทั้ง ในโครงกำรยงัมีระบบสำธำรณูปโภคท่ีรองรับกบัประเภทอุตสำหกรรมท่ีกล่ำวไป ไม่วำ่จะเป็นระบบน ้ ำเพ่ือกำร
อุตสำหกรรมท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรและระบบส ำรองน ้ ำในกรณีฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำแห่งประเทศไทยและ
กำรไฟฟ้ำของนวนคร ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัจจยัในกำรผลิตทั้งส้ิน จึงท ำใหน้กัลงทุนสนใจต่อเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 

3.2. ควำมเส่ียงดำ้นเศรษฐกิจ 
ปัจจุบนั ภำวะเศรษฐกิจและกำรเมืองมีผลเส่ียงต่อกำรลงทุนเป็นอยำ่งยิ่ง กำรเมืองไทยเพ่ึงผ่ำนกำรเลือกตั้งมำไม่นำน 

และตอ้งมำพบกับปัญหำเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวอย่ำงเห็นได้ชัดเจนส่งผลให้ธนำคำรชะลอกำรปล่อยสินเช่ือและอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนท ำให้หลำยธุรกิจประสบปัญหำอยูใ่นขณะน้ี โดยบริษทัฯ จะเน้นนกัลงทุนภำยในประเทศและเครือข่ำยของ
ลูกคำ้เดิมท่ีมีอยู่ และเน้นกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ตอบโจทยโ์รงงำนและผูอ้ำศัยภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 
นวนคร เพื่อเพ่ิมรำยไดใ้หก้บับริษทัฯ มำกยิง่ข้ึน 

3.3. ควำมเส่ียงจำกภยัธรรมชำติ  
เกิดภยัธรรมชำติท่ียำกต่อกำรควบคุม เช่น 
- น ้ ำท่วม ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อ พ้ืน ท่ีไม่ว่ำจะเป็น ท่ีอยู่อำศัย โรงงำน อำกำรพำณิชย์ต่ ำง ๆ 

ของผูป้ระกอบกำรและ   ผูอ้ำศยัอยูภ่ำยในนิคมฯ  
- ภยัแลง้ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจโดยตรง เน่ืองจำกบริษทัฯ มีโรงผลิตน ้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม และ    

โรงบ ำบดัน ้ ำเสีย 
โดยบริษัทฯ ได้สร้ำงก ำแพงป้องกันน ้ ำท่วมโดยรอบนิคมฯ และบริษัทยงัได้ร่วมมือกับทำงจังหวัด 

กรมชลประทำน และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือหำทำงรับมือและป้องกนัอยำ่งดีทุกวถีิทำง ทั้งน้ีไดมี้กำรเรียก
ประชุมผูป้ระกอบกำรโรงงำนทั้งหมดภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครปทุมธำนี และ เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
นครรำชสีมำ เพ่ือช้ีแจงในแผนกำรรับมือของทำงบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบกำรไดใ้ห้ควำมร่วมมือ
เป็นอยำ่งดีในกำรรับมือกบัภยัแลง้ ทั้งในเร่ืองคุณภำพน ้ ำ และ กำรประหยดักำรใชน้ ้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรผลิตเพ่ือ
รับมือกบัสถำนกำรณ์ไดท้นั 

3.4. ควำมเส่ียงดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
เน่ืองจำกมีโรงงำนภำยในนวนคร (ปทุมธำนี) กว่ำ 200 โรงงำน และประชำกรประมำณ 150,000 คน อำจเกิด 

ขอ้ร้องเรียนท่ีท ำให้เสียหำยต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ และมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของนักลงทุนในอนำคตบริษทัจึงค ำนึงถึง
กำรบริหำรจดักำรกฎระเบียบและมำตรกำรท่ีชดัเจนและเป็นธรรมกบัลูกคำ้เพ่ือให้เกิดควำมเขำ้ใจแนวทำงและปฏิบัติตำม
ระเบียบอยำ่งถูกตอ้ง ส่งผลใหก้ำรอยูร่่วมกนัภำยในนวนครอยำ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.5. ควำมเส่ียงดำ้นกำรจดัหำท่ีดินในโครงกำรเดิมเพ่ิมเติม มำพฒันำเพ่ือขำย 
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ธุรกิจหลกัดำ้นหน่ึงคือดำ้นกำรพฒันำ ขำยและใหเ้ช่ำท่ีดิน ทั้งเพ่ือกำรอุตสำหกรรม และ

กำรพำณิชย ์ดงันั้น จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหำท่ีดินทดแทนท่ีดินท่ีไดข้ำยไป บริษทัจึงไดมี้นโยบำยหลกัดงัน้ี  
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1. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี  
ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีกวำ่ 6,500 ไร่ และโรงงำนอีกกวำ่ 200 โรงงำน รวมทั้งมีประชำกรทั้งท่ีท ำงำนและอำศยัอยูก่วำ่ 

150,000 แสนคน ท ำให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีค่อนข้ำงแออัดและมีควำมเจริญมำกพอสมควร บวกกับกำรเติบโตของตัวเมืองและ 
Infrastructure ท่ีขยำยตวัมำถึงเขตปทุมธำนี รวมทั้งรถไฟฟ้ำเส้นสีแดง และทำงด่วนยกระดบัท่ีก ำลงัสร้ำงอยู ่และคำดว่ำจะ
มำถึงนวนครในอนำคต จึงท ำใหท่ี้ดินบริเวณรอบๆ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีวำ่งเปล่ำขนำดใหญ่หำไดย้ำกและมีรำคำแพง บริษทัเองมีท่ีดิน
ใน Stock เหลืออีกประมำณ 200 ไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นท่ี Prime Area และมีมูลค่ำสูงไม่เหมำะกบักำรพฒันำให้เป็นทำงดำ้น
อุตสำหกรรม บริษทัจึงมีแผนกำรท่ีจะพฒันำท่ีส่วนใหญ่ท่ีเหลือไปในเชิงพำณิชยห์รือท่ีอยูอ่ำศยั ซ่ึงจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำ 
และสร้ำงรำยไดป้ระจ ำใหก้บับริษทัไดม้ำกกวำ่ ส ำหรับในส่วนท่ีดินทำงดำ้นอุตสำหกรรมยงัมีโอกำสท่ีจะขยำยไดอี้ก แต่ก็จะมี
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ดงันั้นในกำรจะคดัเลือกโรงงำนท่ีจะมำอยู่จึงควรท่ีจะตอ้งเลือกโรงงำนท่ีจะให้ผลตอบแทนสูงในแง่กำรใช้
ระบบสำธำรณูปโภคของบริษทัในระยะยำว  

2. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ  
มีพ้ืนท่ีเหลือขำยอีกประมำณ 600 ไร่ นั้น ยงัมีโอกำสท่ีจะขำยและท ำก ำไรใหแ้ก่บริษทัต่อไปในอนำคต ส่วนใน                 

ด้ำนกำรขยำยไปในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ก็คงจะพิจำรณำในพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมทั้ งด้ำนกำรคมนำคมและสำธำรณูปโภค รวมทั้ งตอ้ง
ค ำนึงถึงนโยบำยดำ้นกำรส่งเสริมของรัฐบำล เช่น กำรส่งเสริมใหส้ร้ำงนิคมขนำดเล็กเฉพำะทำงในลกัษณะ Cluster มำกกวำ่ท่ี
จะสร้ำงนิคมขนำดใหญ่ท่ีเป็นลกัษณะ Mixed Use ซ่ึงก็จะมีกำรลงทุนท่ีไม่สูงมำกนกั 

6. ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง หำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีเหนือควำมคำดหมำยอยำ่งรุนแรง อำจท ำ

ให้เกิดปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินได ้บริษทั จึงมุ่งเน้นกำรลงทุนพฒันำโครงกำรท่ีมีควำมเส่ียงในระดบัยอมรับได ้โดยมี
ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรอยูใ่นระดบัสูง  

หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งจดัหำแหล่งเงินทุน ก็จะตอ้งมีควำมเหมำะสมและ พอเพียง โดยมีตน้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม  
อีกทั้งมีกำรบริหำรจดักำรโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของ

กลุ่มบริษทั และเพ่ือท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
นอกจำกน้ีกำรเตรียมวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนไว ้บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรไวด้ว้ยแลว้เช่นกนั ซ่ึงให้ควำมเช่ือมัน่ในกำร

ด ำเนินธุรกิจใหมี้สภำพคล่องอยำ่งเพียงพอ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์เหนือควำมคำดหมำยอยำ่งรุนแรง 
7. ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย  
ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดย

อำจส่งผลให้บริษทัมี ตน้ทุนทำงกำรเงินสูงข้ึน หรือ อำจส่งผลให้บริษทัมี ผลตอบแทนทำงกำรเงินท่ีลดลง ท ำให้บริษัท 
มีผลก ำไรท่ีลดลง รวมถึงผลกระทบต่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตดว้ย 

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไดบ้ริหำรจดักำรภำยใตน้โยบำยกำรบริหำรกระแสเงินสดคงเหลือท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
โดยค ำนึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมำะสมและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ในกำรตดัสินใจลงทุนในขณะนั้น 
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4. สินทรัพย์ทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 

4.1 ลกัษณะส ำคญัของสินทรัพย์ถำวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวำคม 2562 

  ลกัษณะ เน้ือที ่ วงเงนิกู้ มูลค่ำ รำคำ 
สินทรัพย์ถำวร ทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งำน-ตรว.)  ตำมบัญชี ประเมนิ 

    (ล้ำน
บำท) 

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ทีใ่ช้ในกำรประกอบ
ธุรกจิ  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
- ท่ีดิน  

 
 
 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธำนี 

 
 
 

เจำ้ของ 

 
 
 

100-1-44.5 

 
 
 
- 

 
 
 

120.21 

 
 
 
- 

- ท่ีดิน(โครงกำรผลิตน ้ ำเพ่ือ
อุตสำหกรรม) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธำนี 

เจำ้ของ 38-0-23 - 91.99 - 

- ท่ีดิน (สถำนีสูบน ้ ำ)  ต.บุ่งข้ีเหลก็ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ เจำ้ของ 8-3-23 - 2.30 - 
- ท่ีดิน(ระบบผลิตน ้ ำฯ และระบบ
บ ำบดัน ้ ำเสีย)  

ถ.มิตรภำพ (กม.231)  ค.นำกลำง  
อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 

เจำ้ของ 80-0-26.1 - 33.36 - 

- อำคำรส ำนกังำน ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธำนี 

เจำ้ของ 4-1-10.3 - 6.53 - 

- อำคำรส ำนกังำน ถ.มิตรภำพ (กม.231)  ค.นำกลำง  
อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 

เจำ้ของ 3-3-01 - 23.25 - 

- ส่ิงปลูกสร้ำงชัว่ครำว ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลอ งหลวง     
จ.ปทุมธำนี 

เจำ้ของ - - 0.95 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่
และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธำนี เจำ้ของ - - 83.95 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ถ.มิตรภำพ (กม.231)  ค.นำกลำง  
อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 

เจำ้ของ - -  1.71 - 

- ระบบสำธำรณูปโภคและงำน
ระหวำ่งก่อสร้ำง 

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

เจำ้ของ - - 1,073.52 1,528.02 

- ระบบสำธำรณูปโภค ถ.มิตรภำพ (กม.231)  ค.นำกลำง  
อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 

เจำ้ของ - - 162.71 191.29 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

    1,600.48  
 

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

เจำ้ของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 

- ศูนยก์ำรคำ้ และอำคำรพกัอำศยั 
  
- ลำนจอดรถ และร้ำนคำ้ริมสระ 
  
- ท่ีดิน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธำนี 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธำนี 
ถ.มิตรภำพ (กม.231)  ค.นำกลำง  
อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 

เจำ้ของ 
 

เจำ้ของ 
 

เจำ้ของ 

8-0-58.8 - 46.42 288.30 
 
 
 

 
- 

 
14.89 

 
- 

17-2-19 - 16.24 35.10 

- โรงงำนใหเ้ช่ำ ถ.มิตรภำพ (กม.231)  ค.นำกลำง  
อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 

เจำ้ของ - - 47.07 60.00 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 
- ท่ีดินพฒันำแลว้  

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

 
 

เจำ้ของ 

 
 

159-3-40.8 

 
 

- 
 

125.49 
 

121.88 

 
 

1,209.32 
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หมำยเหตุ  : - รำคำประเมินโดยวิธีต้นทุนทดแทนโดย บริษัท ก รุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด เม่ือพฤศจิกำยน 2562                                 

อน่ึง ณ วนัประเมินรำคำท่ีดิน บริษทั กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกดั เป็นบริษทัประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ 
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

    
4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำ  

บริษทัมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจต่ำงๆ ทั้งในส่วนของกำรลงทุนใหม่ กำรขยำยหรือเพ่ิม
ก ำลงักำรผลิตเดิม เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกัของบริษทัให้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้นและมีประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ ประกอบดงัน้ี แนวโน้มกำรขยำยตวัของธุรกิจ กำร
ลงทุนท่ีสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบับริษทั และพิจำรณำลงทุนในสัดส่วนท่ีมำกพอให้
บริษทัเขำ้ร่วมบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจได ้

5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

1. เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2553 บริษทัฯ ไดย้ืน่ฟ้อง นำยสมยศ เรืองบุรพ ท่ี 1, บริษทั คดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษพ์ำณิชย ์
จ ำกัด ท่ี  2, บริษัท พีเอสบีอำร์ ทูลล่ิงส์ จ ำกัด ท่ี  3 เป็นจ ำเลยในคดีละเมิดเรียกค่ำเสียหำยต่อศำลธัญบุรีเป็น                
คดีหมำยเลขด ำ ท่ี พ.177/2553 เน่ืองจำกเม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2552 จ ำเลยท่ี 1 ซ่ึงเป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยท่ี 2 ได้ขบั
รถยนตบ์รรทุกไปในทำงกำรท่ีจำ้งของจ ำเลยท่ี 3 ดว้ยควำมประมำทเลินเล่อเป็นเหตุใหเ้สำเครนเก่ียวเขำ้กบัสำยไฟฟ้ำ
และดึงใหเ้สำไฟฟ้ำในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร หกัโค่นลม้ จ ำนวน 20 ตน้ หมอ้แปลงไฟฟ้ำระเบิด กลอ้งทีวี
วงจรปิดภำยในโครงกำร จ ำนวน 20 กลอ้ง สำยไฟเบอร์ออฟติค โคมไฟส่องสวำ่งบนเสำไฟฟ้ำเสียหำย จึงให้จ ำเลย
ทั้งสำมร่วมกนัหรือแทนกนัช ำระเงินค่ำเสียหำยจ ำนวน 3,074,870.64 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของเงินตน้จ ำนวน 2,877,071.94 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องจนกวำ่จ ำเลยทั้งสำมจะร่วมกนัหรือแทนกนัช ำระเสร็จแก่
โจทกใ์หจ้ ำเลยใชค้่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำทนำยควำมแทนโจทก ์

วนัท่ี 17 มกรำคม 2555 ศำลธญับุรีไดพิ้พำกษำให้ จ ำเลยท่ี 1 ช ำระเงินจ ำนวน 2,877,071.94 บำท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่ำว นับแต่วนัท่ี 3 เมษำยน 2552 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก ์
ดอกเบ้ียนับถึงวนัฟ้องตอ้งไม่เกิน 197,398.70 บำท ตำมท่ีโจทก์ขอ ให้จ ำเลยท่ี 1 ใชค้่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก ์
ค่ำทนำยควำม 10,000 บำทยกฟ้องโจทกส์ ำหรับจ ำเลยท่ี 2 และท่ี 3 ค่ำฤชำธรรมเนียมระหวำ่งโจทกก์บัจ ำเลยท่ี 2 และ 
ท่ี 3 ใหเ้ป็นพบั 

บริษทัฯ ไดย้ืน่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2555 ศำลอุทธรณ์ไดพิ้พำกษำให้จ ำเลยท่ี 2 และ                
จ ำเลยท่ี 3 ร่วมรับผิดต่อโจทก์เช่นเดียวกบัจ ำเลยท่ี 1 ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ซ่ึงจ ำเลยท่ี 1 และ 2 ไดย้ื่น 
ค ำร้องขอขยำยฎีกำ แต่ไม่ไดย้ืน่ฎีกำภำยในก ำหนดเวลำท่ีขยำย และไดย้ืน่ค  ำร้องขอขยำยระยะเวลำฎีกำอีกคร้ัง 

       
- ท่ีดินพฒันำแลว้ 

 (โครงกำร พรีเม่ียมโซน) 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง   
จ.ปทุมำนี 

เจำ้ของ 40-2-63.6 - 143.41 196.30* 

- ท่ีดินพฒันำแลว้ 
 
- อำคำรท่ีพกัอำศยั (โครงกำรเดอะ 
นวไพรเวซ่ี)  
รวม 

ถ.มิตรภำพ กม. 230 อ.สูงเนิน จ.
นครรำชสีมำ 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง   
จ.ปทุมธำนี 

เจำ้ของ 
 

เจำ้ของ 

597-2-94.9 
 

10-0-94.7 

- 
 
- 

788.29   1,151.19* 
 

206.79* 
 

2.93 
 
1,056.51 

รวมทั้งส้ิน   1,076-1-28.2 - 2,782.48 4,894.49 
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ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2556 จ ำเลยท่ี 2 ยื่นค ำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนกำรพิจำรณำท่ีผิดระเบียบ และ
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำใหม่ เน่ืองจำกทนำยจ ำเลยท่ี 2 คนเดิมตกเป็นบุคคลลม้ละลำย ซ่ึงศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์
มีค ำสั่งยกค ำร้อง จ ำเลยท่ี 2 จึงฎีกำค ำสั่งศำล ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 14 ธันวำคม 2559 ศำลฎีกำได้มีค  ำสั่งว่ำเป็นฎีกำปัญหำ 
ขอ้กฎหมำยซ่ึงศำลอุทธรณ์ไดว้นิิจฉยัถูกตอ้งแลว้ จึงไม่รับคดีไวพิ้จำรณำพิพำกษำ คดีอยูร่ะหวำ่งกำรบงัคบัคดี 

2. เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ผู ้ค ัดค้ำน ต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร เป็นข้อพิพำทหมำยเลขแดงท่ี 82/2558 เรียกร้องเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำมสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง 
เลขท่ี 17/2551The Nava Privacy Phase 1 ส่วนอำคำรพำณิชยแ์ละส่วนพกัอำศยั ให้ผูค้ดัคำ้นช ำระเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้คืนเป็น
เงินจ ำนวน 36,532,747.23 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคิดจำกวนัท่ี 1 มกรำคม 2554 (หลงัจำก
ช ำระเงินค่ำงวดงำนแก่ผูค้ดัคำ้นเสร็จส้ินแลว้ในปี 2553) จนถึงวนัเสนอขอ้พิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร เป็นเวลำ 4 ปี 8 
เดือน 15 วนั คิดเป็นดอกเบ้ียจ ำนวน 12,874,404.03 บำท รวมเป็นเงินตน้และดอกเบ้ียรวมทั้งส้ิน 49,406,787.26 บำท 
และผูค้ดัคำ้นตอ้งช ำระดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจำกวนัเสนอขอ้พิพำท ต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร 
จนกวำ่ผูค้ดัคำ้นจะช ำระเสร็จแก่ผูเ้รียกร้อง 

ต่อมำสถำบันอนุญำโตตุลำกำร ไดจ้ ำหน่ำยคดีชั่วครำว เพ่ือรอฟังผลในคดีขอฟ้ืนฟูกิจกำรของศำลลม้ละลำยกลำง 
ตำมล ำดบัดงัน้ี 

(1) บริษทั พีเออีฯ ไดถู้กเจำ้หน้ีฟ้องลม้ละลำยในคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ.31/2558 โดยมี ร้ำนสมำนโลหะกิจ เจำ้หน้ี 
ยื่นขอฟ้ืนฟูกิจกำร ต่อมำ ร้ำนสมำนโลหะกิจโดย นำยสมำน สุ่มงำม ไดย้ื่นค ำร้องขอถอนค ำร้องขอฟ้ืนฟู
กิจกำรดงักล่ำว 

(2) บริษัท พีเออีฯ ในนำมส่วนตัวได้ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง ในคดีหมำยเลขด ำท่ี 
   ฟ.6/2559 บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  ำร้องคดัคำ้นซ่ึงศำลไดไ้ต่สวนค ำร้องแลว้ไดมี้ค ำสัง่ใหย้กค ำร้องขอฟ้ืนฟกิูจกำร 

(3) บริษทั พีเออีฯ ไดย้ืน่ค  ำร้องขอใหฟ้ื้นฟกิูจกำร ในคดีหมำยเลขด ำท่ี 23/2560 และบริษทัฯ ไดย้ืน่ค  ำร้องคดัคำ้นกำร 
ฟ้ืนฟกิูจกำรของ บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ศำลไดท้ ำกำรไต่สวนพยำนหลกัฐำนและมีค ำสัง่ยก
ค ำร้อง 

(4) บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดย้ืน่อุทธรณ์ค ำสัง่ของศำลลม้ละลำยกลำง ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ  
ไดมี้ค ำพิพำกษำกลบัค ำสั่งศำลลม้ละลำยกลำง ให้ บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ฟ้ืนฟูกิจกำร และ 
ตั้ง บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูท้  ำแผนฟ้ืนฟกิูจกำร 

คดีอยูใ่นกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำร ของ บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยบริษทัฯ ไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีตอ่เจำ้
พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์กองฟ้ืนฟูกิจกำรลูกหน้ี กรมบงัคบัคดีแลว้ ปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งสอบสวนพยำนฝ่ำยเจำ้หน้ีประกอบ
ส ำนวนค ำขอรับช ำระหน้ีของบริษทัฯ 

3. วนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กำรเคหะแห่งชำติ เป็นจ ำเลยฐำนผิดสัญญำ เรียกค่ำเสียหำย                
ต่อศำลจงัหวดัธัญบุรี เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี พ.729/2559 เน่ืองจำกจ ำเลยคำ้งช ำระค่ำไฟฟ้ำเคร่ืองป๊ัมน ้ ำเคหะชุมชน 
นวนคร ท่ีบริษทัฯ ไดช้ ำระแทนจ ำเลยไป โดยใหช้ ำระเงินจ ำนวน 420,450.50 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 
ต่อปี ของตน้เงิน 329,765.49 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องจนกวำ่จ ำเลยจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมทั้งใหจ้ ำเลยใชค้่ำฤชำธรรม
เนียมค่ำทนำยควำมแทนโจทก ์ 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงิน 420,430.18 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จำกตน้เงิน 329,745.18 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้อง (24 มิถุนำยน 2559) เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่
โจทก ์กบัใหจ้ ำเลยใชค้่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก ำหนดค่ำทนำยควำม 5,000 บำท  
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กำรเคหะแห่งชำติ ไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ และศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำให้กำรเคหะฯ ช ำระ
เงินค่ำไฟฟ้ำเฉพำะเดือนธนัวำคม 2552-สิงหำคม 2555 จ ำนวนเงิน 191,534.09 บำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2555 บริษทัฯ ไดย้ืน่ฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์  

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2562 ศำลฎีกำมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้โจทก์ฎีกำ ยกค ำร้อง และไม่รับฎีกำของโจทก์ และเม่ือวนัท่ี 
18 พฤศจิกำยน 2562 ศำลจงัหวดัธญับุรีไดโ้อนเงินตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์แก่บริษทัฯ คดีเป็นอนัถึงท่ีสุด 

4. วนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษทั เคนโปร โปรดกัส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั หรือ บริษทั เอ็นโปร 
โปรดกัส์  (ไทยแลนด์) จ ำกดั เป็นจ ำเลยฐำนผิดสัญญำ เรียกค่ำเสียหำย ต่อศำลจงัหวดัธัญบุรี เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 
ผบ.7581/59 เน่ืองจำกจ ำเลยคำ้งช ำระค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2550 ถึง เดือนกันยำยน 2555 
โดยให้จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน 736,650 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 705,078.21 บำท 
นับถดัจำกวนัฟ้องจนกว่ำจ ำเลยจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมทั้ งให้จ ำเลยใชค้่ำฤชำธรรมเนียมค่ำทนำยควำมแทน
โจทก ์ 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2559 ศำลนดัสืบพยำน จ ำเลยขำดนดัยืน่ค  ำใหก้ำร ศำลจึงมีค ำสัง่ ใหพิ้จำรณำคดีโจทกไ์ป
ฝ่ำยเดียว พิพำกษำใหจ้ ำเลยช ำระเงิน 705,078.21 บำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัตั้งแต่วนั
ผิดนดัช ำระในแต่ละรอบบิลจนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก ์โดยให้น ำเงิน 8,000 บำท ท่ีจ ำเลยวำงประกนัไวแ้ก่โจทก์
หักช ำระดอกเบ้ียก่อนหำกมีเหลือให้น ำไปช ำระตน้เงิน ให้จ ำเลย ใชค้่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก ำหนดค่ำ
ทนำยควำม 3,000 บำท คดีอยูร่ะหวำ่งกำรบงัคบัคดี  

5. วนัท่ี 15 สิงหำคม 2559 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นันทวลัย ์สูงเนิน (โจทก์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ ำเลยฐำนผิดสัญญำ              
เรียกค่ำเสียหำย ต่อศำลจงัหวดัธญับุรี เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี พ.968/2559 เน่ืองจำกกำรผิดสัญญำ ไม่คืนเงินประกนั
ตำมสัญญำจำ้งขุดอ่ำงเก็บน ้ ำดิบ 42 ไร่ เลขท่ี นม.004/2553 จ ำนวน 760,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 
ต่อปี นับแต่วนัผิดสัญญำ วนัท่ี 7 มีนำคม 2555 ถึงวนัฟ้องเป็นเงิน 253,135 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,013,135.36 
บำท และช ำระดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 760,000 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะ
ช ำระเสร็จส้ินแก่โจทก ์ 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2559 บริษทัฯ ในฐำนะจ ำเลยในคดีดงักล่ำวไดย้ื่นฟ้องแยง้โจทก ์เรียกร้องค่ำเสียหำย จำกกำร
กระท ำโดยกำรท้ิงงำนและท ำงำนไม่แลว้เสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ ซ่ึงตอ้งรับผิดช ำระเงินแก่จ ำเลย จ ำนวน 1,632,499 
บำท หกัดว้ย ยอดเงินท่ีจ ำเลยไดห้กัไวเ้ป็นเงินประกนั จ ำนวน 760,000 บำท คงเหลือเงินท่ีโจทก์ตอ้งรับผิดต่อจ ำเลย เป็น
เงินจ ำนวน  872,499 บำท พร้อมดอกเบ้ีย  ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ีจ ำเลยช ำระเงินค่ำจำ้งแก่บุคคลภำยนอก 
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2554 เป็นต้นไป จนกว่ำโจทก์จะช ำระเสร็จแก่จ ำเลย ดอกเบ้ียคิดถึงวนัฟ้องแยง้เป็นเวลำ 4 ปี 
11 เดือน คิดเป็นเงิน 327,187 บำท รวมเป็นเงินท่ีโจทก ์ตอ้งช ำระแก่จ ำเลยถึงวนัฟ้อง เป็นเงินจ ำนวน 1,199,686 บำท  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์และฟ้องแยง้ของบริษทัฯ ต่อมำ หจก.นนัทวลัย ์
 สูงเนินฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้  และศำลอุทธรณ์ไดพ้ิพำกษำให้บริษทัฯ ในฐำนะจ ำเลย ช ำระเงิน 
760,000 บำท แก่โจทก์พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 7 มีนำคม 2555 ไปจนกวำ่ช ำระเสร็จ ค ำนวณ
ดอกเบ้ียถึงวนัฟ้อง (ฟ้องวนัท่ี 15 สิงหำคม 2559) ตอ้งไม่เกิน 253,135.36 บำท บริษทัฯ ไดย้ืน่ฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำศำล
อุทธรณ์ 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2562 ศำลฎีกำมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้โจทก์ฎีกำ ยกค ำร้องขออนุญำตฎีกำ ไม่รับฎีกำของจ ำเลย และ 
ยกค ำร้อง ขอทุเลำกำรบังคับในระหว่ำงฎีกำ คืนค่ำข้ึนศำลชั้ นฎีกำทั้ งหมดให้แก่จ ำเลย  ค่ำฤชำธรรมเนียมอ่ืน
นอกเหนือจำกท่ีสัง่ใหคื้นเป็นพบั  
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เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯ ไดว้ำงเงินค่ำช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ต่อศำลจงัหวดัธญับุรี คดีเป็น
อนัถึงท่ีสุด 

6. วนัท่ี 27 มกรำคม 2560 บริษัทฯ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นำงวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยำ ท่ี 1, ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพยมี์ดี
เวลล๊อปเมน้ท์ ท่ี 2, นำงสำวธัณญำพร บัวข ำ ท่ี 3, นำยเทวำกุล จุลมณี ท่ี 4 เรียกค่ำเสียหำย กรณีขุดดินแลว้ท ำให้
ก ำแพงกนัน ้ ำคอนกรีตของบริษทัฯ พงัเสียหำย โดยใหจ้ ำเลยทั้งส่ีร่วมกนัหรือแทนกนัช ำระเงินค่ำเสียหำย 10,393,950 
บำท พร้อมดอกเบ้ีย ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัถดัจำกวนัฟ้องรวมเป็นเงิน 12,018,004 บำท และ  

วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 คุณวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยำ ในฐำนะส่วนตัวและผูจ้ ัดกำรมรดกของ นำงสุรี จำรุศร 
(โจทก์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ ำเลยในคดีด ำหมำยเลขท่ี พ.636/2561 กรณีบริษทัท ำถนน ก ำแพงกนัน ้ ำและคลอง
ระบำยน ้ ำในท่ีดินของตน โฉนดเลขท่ี 154405 และ 57664 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี และ
ใหท้ ำกำรร้ือถอนออกไป โดยใหจ้ ำเลย ร้ือถอนถนน ก ำแพงกนัน ้ ำออกไปจำกท่ีดิน และปรับท่ีดินใหก้ลบัสู่สภำพเดิม 
พร้อมทั้งให้ช ำระค่ำเสียหำย เดือนละ 1,000,000 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องจนกวำ่จ ำเลยจะด ำเนินกำรร้ือก ำแพงกนัน ้ ำ
และปรับท่ีดินใหก้ลบัคืนสู่สภำพเดิม  

 ต่อมำ ศำลไดพ้ยำยำมไกล่เกล่ียโดยให้คู่ควำมเจรจำและหำแนวทำงท่ีเป็นไปไดใ้นกำรประนีประนอมยอมควำมและ 
ยติุคดีทั้งสองคดีร่วมกนั เป็นเหตุใหเ้ม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2562 โจทก์และจ ำเลยตกลงกนัได ้ศำลมีค ำพิพำกษำตำมยอม 
โดยให้โจทก์และจ ำเลย น ำท่ีดินท่ีมีควำมเก่ียวพนักันมำจดทะเบียนภำรจ ำยอมให้สิทธ์ิในกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ระหวำ่งกนั และหกักลบลบกบัค่ำเสียหำยท่ีมี กำรเรียกร้องระหวำ่งกนั คดีเป็นท่ียติุ 

7. วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 บริษทั  เอส วี อำร์ คอน จ ำกดั ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ ำเลยฐำนผิดสัญญำเรียกค่ำเสียหำย 
ต่อศำลจงัหวดัสีคิ้ว เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 857/2561 เน่ืองจำกกำรผิดสญัญำไม่คืนเงินประกนัควำมเสียหำยจำกงำนจำ้ง
ของโครงกำรนครรำชสีมำ โดยให้จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน 3,900,623 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน 
2,325,000 บำท นับถัด จำกวนัฟ้องจนกว่ำจ ำเลยจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมทั้ งให้จ ำเลยใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมค่ำ
ทนำยควำมแทนโจทก ์

บริษทัฯ ไดย้ื่นค ำให้กำรต่อสู้คดีโดยจำกกำรตรวจสอบหลกัฐำนของบริษทัฯ ไดมี้กำรคืนเงินประกนัดงักล่ำวไปแลว้                 
โดย บริษทั เอส ว ีอำร์.คอน.จ ำกดั ไดโ้อนสิทธิ กำรรับเงินดงักล่ำวใหแ้ก่บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บเงินประกนั คดีอยูร่ะหวำ่ง
กำรตรวจพิสูจน์หลกัฐำนลำยมือช่ือ 

8. วนัท่ี 5 กรกฎำคม 2562 นำยหฎัฐจิต  หนุนภกัดี อดีตผูบ้ริหำรของบริษทั ไดเ้ป็นโจทกย์ืน่ฟ้องบริษทัฯ เป็นจ ำเลย ต่อ
ศำลแรงงำนภำค 1 (สระบุรี) เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจำ้งท่ีไม่เป็นธรรม โดยขอให้บริษทัฯ ช ำระค่ำสินจำ้ง
แทนกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ เป็นเงิน 243,315 บำท ค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจำ้งไม่เป็นธรรม จ ำนวน 8,394,367.50 บำท 
เงินโบนสัตำมสดัส่วนปี 2559 จ ำนวน 111,316.61 บำท และใหช้ดใชด้อกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน จ ำนวน 
8,748,999.11 บำท ค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนำยน 2559 ถึงวนัฟ้อง 5 กรกฎำคม 2562 เป็นดอกเบ้ีย 2,004,479.59 
บำท รวมเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียถึงวนัฟ้อง เป็นเงินจ ำนวน 10,753,478.70 บำท และช ำระดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของตน้เงินจ ำนวน 8,748,999.11 บำท นบัถดัจำกวนัฟ้องจนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหว่ำง
กำรไกล่เกล่ีย  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญั 
ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท     บริษทั นวคร จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์   NNCL 
เวบ็ไซด ์     www.navanakorn.co.th 
เลขทะเบียนบริษทั   0107545000322 
ทุนจดทะเบียน   2,048,254,862 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้  2,048,254,862 บำท  
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ พฒันำอสงัหำริมทรัพยป์ระเภท เขต/สวนอุตสำหกรรม 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่   999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-0031-5 
โทรสำร     0-2529-2176 

ทีต่ั้งโครงกำรจงัหวดันครรำชสีมำ  
999/1 หมู่ 1 กิโลเมตรท่ี 231 ถนนมิตรภำพ ต.นำกลำง อ.สูงเนิน จงัหวดันครรำชสีมำ 30380 

โทรศพัท ์    0-4400-0111-5, 0-4429-1333 
โทรสำร     0-4433-5478 

ส ำนักงำนโครงกำร เดอะ นวไพรเวซ่ี 
999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

โทรศพัท ์    0-2529-2203, 0-2529-2746, 0-2529-0600  
โทรสำร     0-2529-1889 
อีเมล:      thenavaprivacy@navanakorn.co.th 

บริษัทร่วม/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมค้ำ 
บริษัท ผลติไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ    โรงไฟฟ้ำขนำดเลก็ 
ผูถื้อหุน้     บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 29.99% 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  111 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
โทรศพัท ์    0-2024-8804-06 
ทุนจดทะเบียน   1,550,000,000 บำท  
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้  1,550,000,000 บำท   

บริษัท ไทธนนัต์ จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ    โทรคมนำคม ผูใ้หบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง  

(ใหบ้ริกำรอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง) 
ผูถื้อหุน้     บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 51% ของหุน้สำมญัทั้งหมดของไทธนนัต ์
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-0031-5 
โทรสำร     0-2529-2176 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 51 

 

ทุนจดทะเบียน   10,000,000 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้    2,500,000 บำท 

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร อนิเตอร์เนช่ันแนล กำร์ดดิง้ จ ำกดั  
ประเภทธุรกิจ    กำรรักษำควำมปลอดภยั 
ผูถื้อหุน้     บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 15.08%  
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  101/98 หมู่ท่ี 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
โทรศพัท ์    0-2529-2176 
ทุนจดทะเบียน   6,300,000 บำท 

บริษัท ซูมโิช โกลบอล โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ประเภทธุรกิจ    กำรใหบ้ริกำรขนส่ง  
ผูถื้อหุน้     บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ 1.71%  
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  55/20 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
โทรศพัท ์    02-529-2361 
ทุนจดทะเบียน   180,000,000 บำท 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ช่ือบริษทั     ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำน    93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์    0-2009-9000, 0-2009-9999 
โทรสำร     0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี 
ช่ือผูส้อบบญัชี   นำงสำวนำรีวรรณ ชยับนัทดั  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 9219 
ช่ือบริษทั     บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำน    ชั้น 50-51 เอม็ไพร์ ทำวเวอร์ 1 ถนนสำทรใต ้กทม. 10120 
โทรศพัท ์    0-2677-2000 
โทรสำร     0-2677-2222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้ำที ่ 52 

 

โครงสร้ำงกลุ่มธุรกจิ 
 

บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  
ทุนช ำระแล้ว 2,048.25 ล้ำนบำท 

ด ำเนินธุรกิจพฒันำนิคมอุตสำหกรรม 

บริษัท ไทธนนัต์ จ ำกดั 
ทุนช ำระแลว้ 2.5 ลำ้นบำท 

ด ำเนินธุรกิจดำ้นโทรคมนำคม 

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร  
อนิเตอร์เนชันแนล กำร์ดดิง้ จ ำกดั* 

ทุนช ำระแลว้ 6.30 ลำ้นบำท 
ด ำเนินธุรกิจดำ้นใหบ้ริกำรกำรรักษำควำมปลอดภยั 

บริษัท ซูมโิช โกลบอล โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ทุนช ำระแลว้ 180.00 ลำ้นบำท 

ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรใหบ้ริกำรขนส่ง 

บริษัท ผลติไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั 
ทุนช ำระแลว้ 1,550.00 ลำ้นบำท 

ด ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนไอร้อน 

15.08% 

*เดิมช่ือ บริษทั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล กำร์ด จ ำกดั  

1.71% 

29.99% 

51% 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 1 

 

ส่วนที ่2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,048,254,862 หุน้                  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 2,048,254,862 บาท   

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเรียกช าระแลว้ ดงัน้ี  

ปี 
ทุนทีเ่พิม่ 
(ล้ำนบำท) 

หลงัเพิม่ทุน 
(ล้ำนบำท) 

เหตุผลในกำรเพิม่ทุน สัดส่วน และรำคำในกำรเพิม่ทุน 

2554 71.36 1,521.41 

(ณ 10 ม.ค.55) 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายใน
กิจการ 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  NNCL-W2และ
ESOP-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ของ
บริษทัคร้ังท่ี 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
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญั ของบริษทัคร้ังท่ี  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
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญั ของบริษทัคร้ังท่ี  17-
20 (คร้ังสุดทา้ย)ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 2 

 

2559 - 2561    ไม่มีการเปล่ียนแปลงรายการเก่ียวกบัทุนของบริษทั  

2562  เม่ือวนัที ่13 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืน โดยใหซ้ื้อ
หุ้นคืนไดไ้ม่เกินร้อยละ 4.15 หรือ 85 ลา้นหุ้นของหุ้นบริษทัท่ีออก โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์
ในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน จ านวนเงินสูงสุดท่ีไดรั้บอนุมติัส าหรับการซ้ือหุ้นคืนคือ 
150 ลา้นบาท บริษทัสามารถซ้ือหุน้ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2562 ถึง 27 กุมภาพนัธ์ 2563 หุ้นท่ีซ้ือน้ีสามารถน าออกขายไดอี้กคร้ังหลงัจาก 
6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัถือหุ้นของบริษทั จ านวน 37.0 ลา้นหุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.8 
ของหุน้บริษทัท่ีออกและช าระแลว้ รวมเป็นตน้ทุนทั้งหมด 76.8 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรร
ก า ไ ร ส ะสม ไ ว้ เ ป็ น ส า ร อ ง ส า ห รั บ หุ้ น ทุ น ซ้ื อ คื น  ณ  วัน ท่ี  31 ธั น ว า ค ม  2562 
เป็นจ านวนเงิน 76.8 ลา้นบาท  

 27 กุมภำพันธ์ 2563 บริษทัส้ินสุดโครงซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน โดยไดซ้ื้อหุ้นคืนรวม
ทั้งส้ิน 70.7 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
149.7 บาท 

 
 7.2 กำรถือหุ้น  

  7.2.1 ผูถื้อหุน้ 20 รายแรก 
บริษทัมีรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 20 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
และเปรียบเทียบสดัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ดงัน้ี  

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น* 

สัดส่วนกำรถือหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 

(ณวนัที ่31 ม.ค. 2563) (ณวนัที ่31 ม.ค. 2562) 

จ ำนวนหุ้น %  จ ำนวนหุ้น %  

1 นายทวฉีตัร จุฬางกรู 506,006,000 24.704 506,006,000 24.704 

2 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

245,950,000 12.008 220,950,000 10.787 

3 นายณฐัพล จุฬางกรู 182,234,800 8.897 182,234,800 8.897 

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 99,795,500 4.872 101,598,400 4.960 

7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 65,106,100 3.179 66,572,400 3.250 

8 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน)**  55,221,600 2.696 0 0 

9 บริษทั นิคมอุตสาหกรรมรังสิต 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 นางสาววรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 28,810,700 1.407 3,500,000 0.170 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 3 

 

12 นายวรัญญู เทพหสัดิน ณ อยธุยา 25,310,720 1.236 50,621,420 2.471 

13 นายพรเดช จนัทวานิช                           23,363,655 1.141 23,363,655 1.141 

14 นายสุทธิพร จนัทวานิช                         22,799,055 1.113 22,799,055 1.113 

15 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ               22,553,805 1.101 22,553,805 1.101 

16 นายภพพร จนัทวานิช     22,046,905 1.076 22,046,905 1.076 

17 นายพิชยั โอทยากลุ 20,000,000 0.976 918,800 0.004 

18 นายกฤษณ์  ออศิริวกิรณ์ 18,100,000 0.884 18,100,000 0.884 

19 นายคมวชิ จารุศร 15,898,800 0.776 13,500,000 0.659 

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

รวม 1,675,824,950 81.817 1,577,392,550 76.968 

หมายเหตุ :  *แสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือ 20 รายแรก ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
**บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) เร่ิมโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2562 - 27 กุมภาพนัธ์ 2563    
(6 เดือน) 

 
7.2.2  การเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
  บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ  

(ผูบ้ริหาร ตามนิยามของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ ัดการลงมา) 
ปี 2562 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ณ วนัที ่1 ม.ค. 2562 ณวนัที ่31 ธ.ค. 2562 
1 พลอำกำศเอก ดร.นพพร จนัทวำนิช 

ประธานกรรมการ 
2,000,000 2,000,000 

2 พลต ำรวจเอก สมชำย วำณิชเสนี 

รองประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ไม่มี ไม่มี 

3 นำงสุวลยั จนัวำนิช  
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7,925,000 7,925,000 

4 นำงลนีำ เจริญศรี 
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ไม่มี ไม่มี 

5 พลเอก สมทตั อตัตนันทน์ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
 

ไม่มี ไม่มี 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 4 

 

6 นำงชวนพศิ ฉำยเหมือนวงศ์ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ไม่มี ไม่มี 

7 นำยปริญญำ ไววฒันำ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี ไม่มี 

8 นำงสำววรำงคณำ เทพหัสดนิ ณ อยุธยำ 
กรรมการ 

3,500,000 28,810,700 

9 นำยนิพฐิ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ 
กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4,300,000 4,300,000 

10 นำยสุทธิพร จนัทวำนิช 
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ดา้นสาธารณูปโภค 

22,799,055 22,799,055 

11 นำงพรียลกัษณ์ ตั้งสุณำวรรณ 
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการบริหาร 

22,553,805 22,553,805 

12 นำงมลฤด ีสุขพนัธรัชต์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงิน 

ไม่มี ไม่มี 

รวม 63,077,860 88,388,560 

 7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท  
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 

หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั   

ทั้งน้ี ในช่วง 4  ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีประวติัการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

จ่ำยเงนิปันผลปี 2563  
(ผลประกอบการปี 2562) 

จ่ำยเงนิปันผลปี 2562  
(ผลประกอบการปี 2561) 

จ่ำยเงนิปันผลปี 2561  
(ผลประกอบการปี 2560) 

จ่ำยเงนิปันผลปี 2560  
(ผลประกอบการปี 2559) 

158 184 163 75 

 
หมายเหต ุ:     - 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 ในอตัรา 0.09บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 184.3 ลา้นบาท 
- ปี 2563 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจ าปี 2562 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 158.2 ลา้นบาท
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8.  โครงสร้างการจดัการ 
                   ผงัโครงสร้ำงบริษัท 
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8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

 ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ เปรียบเทียบกบัปี 2561 รายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 
รายช่ือกรรมการ ปี 2562 

ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 
ปี 2561 

ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 
1. พลอากาศเอก  ดร.นพพร จนัทวานิช 4.25 3.35 
2. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 2.37 2.06 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 

นางสุวลยั  จนัทวานิช 
นางลีนา เจริญศรี  
พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน ์
นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์ 
นายปริญญา ไววฒันา 
นายธนิต ธรรมสุคติ** 
นางสาววรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา 
นายสุทธิพร  จนัทวานิช* 
นางพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ 

0.84 
0.87 
0.84 
0.84 
0.74 
0.34 
0.74 
0.74 
0.37 
0.74 

0.61 
0.67 
0.61 
0.61 
0.38 
0.21 
0.51 
0.51 

- 
0.51 

รวม 13.68 11.10 
 
   หมายเหตุ: *   เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ ในระหวา่งปี 2562 
      **  กรรมการท่ีลาออกในระหวา่งปี 2562 
       

ข) ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรในปี 2562 

รายละเอียด 
ปี 
พ.ศ. 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(ลา้นบาท) 

โบนสั 
(ลา้นบาท) 

กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 
(ลา้นบาท) 

อ่ืน ๆ 
(ลา้นบาท) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร 1 

2561 14 32.3 7.5 1.8 0.6 42.2 
2562 14 31.6 5.4 1.7 2.4 41.1 

  หมายเหตุ  : ระดบัผูอ้  านวยการ รองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือน โบนสั เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพและอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 7 

 

ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 

  เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2545 บริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือท าหน้าท่ี
พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการแต่ละท่าน เพ่ือใหส้ามารถ
เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมติัการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใน
โอกาสต่อๆ ไป ทุกปี โดยบริษทัจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน
ให้แก่กรรมการรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และเพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัจะก าหนดให้ฝ่าย
การเ งินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าทุกปี 

 
8.2 บุคลากร  

ก)    บุคลากร 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานทั้งหมด 164 คน ดงัน้ี  

ล าดบั ฝ่าย จ านวนพนกังาน 
1 ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 4 

2 ฝ่ายกิจการพิเศษ 11 
3 ส านกัเลขานุการ 3 

4 โครงการนวนคร นครราชสีมา 17 

5 ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 1 
6 แผนกกฎหมาย/ ฝ่ายการบริหาร 3 

7 แผนกบุคคลและธุรการ  
ฝ่ายการบริหาร  

21 

8 ฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 4 

9 ฝ่ายบญัชีและการเงิน   13 

10 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 

11 ฝ่ายขายและการตลาด 9 

12 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 6 

13 ฝ่ายโยธา    24 

14 ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม   18 

15 ฝ่ายระบบน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 28 

รวม 164 

โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2562 ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เท่ากบั 40,595,586.72 
บาท 
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 ข) สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
1. การประกนัสุขภาพและอุบติัเหต ุ
2. การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
3. การประกนัชีวติ 
4. กองทุนประกนัสงัคม 
5. กองทุนทดแทน 
6. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
7. งานเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่ หรือท่องเท่ียวประจ าปี 
8. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
9. เงินช่วยเหลือการจดังานศพ 
10. เงินกูเ้พ่ือการศึกษา 
11. เคร่ืองแบบพนกังาน 
12. เงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 
13. ของเยีย่มไขพ้นกังาน 
14. การพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งหน่วยงาน (Section Party) 
15. เงินโบนสัประจ าปี (ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ) 
16. การปรับค่าจา้งประจ าปี (ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ) 

 
  ค) นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการส่งเสริมพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ
เก่ียวกบังาน เป็นไปตามความสามารถท่ีต าแหน่งงานนั้นๆตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้น
นโยบายและกลยทุธ์ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้พนกังานเพ่ิมพูน
ความรู้ให้ตวัเอง โดยผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ  การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถจากภายนอกองคก์ร 
 

การฝึกอบรมจากผูมี้ประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จาก 
การปฏิบติังานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การถ่ายทอด
ความรู้ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานตามแนวทาง Learning 
Organization  เ พ่ือท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้ งคนดีและคนเก่ง อันจะน าไปสู่
ความกา้วหนา้ขององคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนืโดยก าหนดนโยบายในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. กำรสรรหำและกำรคดัเลือกบุคลำกร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ จะเร่ิมตั้งแต่การสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถดา้น           
ต่าง ๆ เขา้มาท างาน โดยคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ(Ability) ทกัษะ (Skill) 
และพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน (Attitude) เขา้มาท างานโดยมีการก าหนดสมรรถนะหลกั 
(Competency) ของทุกต าแหน่งงานไว ้ซ่ึงกระบวนการในการสรรหา และคดัเลือกจะด าเนินการโดยผ่าน 
การสมัภาษณ์แบบมุ่งเนน้สมรรถนะหลกั (Competency Based Interview) 
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บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในต าแหน่งงาน
บริหารท่ีส าคญัของบริษทั ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯไดผู้บ้ริหารและ
พนกังานท่ีมีคุณสมบติั ทกัษะประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพ และตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีไม่
เลือกปฏิบติั โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั อาทิ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา อาย ุฐานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคม เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้พยายามปรับกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้การท างาน 
มีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ  และจดัสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนักงานมี
ความรู้  ความช านาญในงานนั้น ๆ  เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบันโยบายในทุกส่วนงาน 

2. กำรบริหำรค่ำจ้ำงและสวสัดกิำร 

การก าหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และยุติธรรมตามผลส าเร็จของงานเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ 
ให้ความส าคญั เพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาคนดีและเก่งไวก้บั
บริษทัฯ และบริษทัฯ จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในดา้นต่าง ๆ ให้ทดัเทียมกลุ่มธุรกิจประเภท
เดียวกนั ตามความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบติัของพนักงาน ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของบริษทัฯ สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม 

3. กำรส่งเสริมควำมสัมพนัธ์อนัดใีนองค์กร 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรูปแบบการส่ือสารและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งกิจกรรมตามเทศกาลส าคญัต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมวนัสงกรานต ์งานเล้ียง
และท่องเท่ียวประจ าปี งานกิจกรรมดา้นความปลอดภยัภายใน และยงัมีกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆของ
บริษทัฯ ท่ีพนกังานมีโอกาสส่ือสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงโดยตรง เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัไดท้ราบถึง
แนวทางการด าเนินงานขององคก์ร อุปสรรค หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนพร้อมเปิดโอกาสให้พนกังาน
ทุกคนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพฒันาและปรังปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
องคก์ร นอกเหนือจากนั้น บริษทัฯ ยงัส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทางศาสนา 
เช่น การบริจาคส่ิงขอเหลือใชต้่าง ๆ เพ่ือสาธารณกุศล การร่วมกนัท าบุญบริษทัฯ และการร่วมใส่บาตร
พระภิกษุสามเณร เป็นตน้ 

4. กำรส่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้ และพฒันำควำมก้ำวหน้ำในวชิำชีพ 

 บริษทัฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 
เพราะบุคลากรนับเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการผลกัดนัให้ธุรกิจกา้วไปขา้งหน้า และ
รักษาความเป็นผูน้ าในธุรกิจและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน บริษทัฯ จึงมีการด าเนินการในการบริหารและการ
พฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบในกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมความกา้วหน้าในสายอาชีพอย่างเท่า
เทียมกนั มีการพฒันาความรู้ ความสามารถให้กบับุคลากรทั้งดา้นทักษะและความรู้ ตลอดจนการให้
ความส าคญักบั การรักษาสุขภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อให้บุคลากรมี
ความภูมิใจในองคก์ร และยงัสามารถน าความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมได ้
 บริษัทฯ มีการประเมินความพร้อมว่าองค์กรมีก าลังคนท่ีมีคุณสมบัติ และความสามารถ 
(Competencies) มากน้อยเพียงใด เพื่อสามารถวางแผนในการพฒันาบุคลากร และการสรรหาคดัเลือก
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บุคลากรไดล่้วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพฒันาจากบุคลากรจากภายในองค์กรท่ีมี
ศกัยภาพในต าแหน่งงานระดบัหวัหนา้ข้ึนไป หรือจากภายนอกโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ 
 1. วางแผนทดแทนและสืบทอดต าแหน่งงานท่ีจะมีผูเ้กษียณอายุและการบริหารพนักงานใน
ต าแหน่งงานท่ีเป็นท่ีตอ้งการ  

  2. เพื่อลดอตัราสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
  3. เพื่อเป็นการจูงใจและธ ารงรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถ และมีศกัยภาพเพื่อวางแผนทดแทน
และสืบทอดต าแหน่งงาน พร้อมไดรั้บโอกาสในการพฒันา และปรับเล่ือนต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีการสร้างเครือข่ายกับสถานบันการศึกษา ผ่านโครงการสหกิจศึกษา 
เพื่อเป็นการให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา และยงัสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสอนงาน 
ถ่ายทอดความรู้ แก่นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวดว้ย 

 
9.  การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใหมี้ระบบการก ากบัดูแลท่ีเป็นมาตรฐานและ
น่าเช่ือถือ โดยไดจ้ดัท าแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัโครงสร้าง องคก์ร 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัโดยมุ่งเน้นการก ากบัดูแลในเร่ือง การบริหาร
ความเส่ียงการด าเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือ
ปฏิบติัโดยมีสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
คณะกรรมการปฏิบัติตามหลกับรรษทัภิบาล  และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการตามแนวทางของ                         
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนโดยมีการก ากบัดูแลและ
ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งก าหนดนโยบายใหป้ฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับ
กรรมการ บริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ียงัก าหนดให้มีการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจน
พฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 

2. สิทธิและควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 
   คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ทั้ งในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรัพย ์และใน ฐานะเจา้ของบริษทั ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ เช่น บริษทัฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผ้ถืูอหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยมีวาระการพิจารณาท่ีส าคญั 
ได้แก่ การแต่งตั้ งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี การก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และการอนุมติังบการเงิน เป็นตน้ 

2. บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้ง ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให ้
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนันดั
ประชุมเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุม รวมถึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียด สาระส าคญัของ
การประชุม และความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระไวโ้ดยชดัแจง้ 
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3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

4. ก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทฯ ได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบ 

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็น
อิสระ รวมทั้งสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งโปร่งใส นอกจากน้ียงัจดัให้
มีการจดัท ารายงานทางการเงินและรายงานประจ าปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดย
คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีรับรองทัว่ไป 

5. ระหว่างการประชุม ประธานฯ ไดจ้ดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นซักถามและ                           
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยคณะกรรมการบริษทั
โดยเฉพาะประธาน คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูแ้ทนจากผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ร่วมประชุม และร่วมตอบขก้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในทุกประเด็น 

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

3. บทบำทของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 
มีการดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้มี 
ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้ งผูถื้อหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด 
โดยคณะกรรมการบริษทั ตระหนักว่าการสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานและพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ และส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่  

1. ก าหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า และ
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (Whistle Blowing) ผา่นช่องทาง
ร้องเรียนท่ีหลากหลาย เช่น การส่งไปรษณีย ์โทรศพัท์ โทรสาร และอีเมล ์และเม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส 
บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกระบวนการแก้ไข รวมไปถึงมีมาตรการการคุม้ครองผู ้
ร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแสโดยในปี 2562 ไม่มี 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนมายงับริษทัฯ 

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

3. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนา เพ่ือน าความรู้มาปรับใชแ้ละพฒันาบริษทั 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส                         
ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและ                         
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี  

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

2. คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิ ดเผยขอ้มูลท่ีเป็ นปัจจุบนั มีความส าคญัและพึงเปิดเผย ทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทั้ งน้ี ข้อมูลท่ีบริษทัฯ เปิดเผยมีความ
ครบถว้นและเป็นไปตามแนวปฏิบติัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  

5. ภำวะผู้น ำและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการมีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและนโยบายการด าเนินธุรกิจให้แข่งขนัได ้โดยมีหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบ คือ ด าเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพ่ือประโยชน์ท่ีสมดุลและยัง่ยืนของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง  

6. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ให้ความส าคญัในเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรมและ
โปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น ทั้งน้ีก าหนดใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง 

7. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการยงัส่งเสริมให้พนักงานยึดถือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติเป็นตน้แบบท่ีดี นอกจากน้ียงัมุ่งให้พนกังานปฏิบติัตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด และรักษาไวซ่ึ้งความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมี
คุณธรรม 

8. กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 
ก าหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจ านวนเหมาะสม ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น 
กรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารภายใน และกรรมการอิสระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนคณะกรรมการ 

9. กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
ก าหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
ของกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัให้มีการพิจารณาคดัเลือกฝ่ายจดัการดว้ยความโปร่งใส
เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

10. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลกัษณะท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน โดยเปรียบเทียบกบั
อุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมทั้งส้ิน 13.68 ลา้นบาท โดย 
ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 13 

 

11. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 11 คร้ัง โดยมีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าทั้ง
ปีซ่ึงกรรมการจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้นล่วงหนา้ก่อนการประชุม 7 วนั เพื่อสามารถใชเ้วลาพิจารณาและ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งรอบคอบ นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ
รายงานผล ให้ขอ้มูลและเสนอแนะขอ้คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงส านักเลขานุการจะจดัท าร่างรายงานการ
ประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 1 วนั โดยเวน้วา่งมติไว ้ซ่ึงในวนัประชุมคณะกรรมการ ส านกัเลขานุการจะ
จดบนัทึกการประชุมและมติท่ีประชุม โดยระบุถึงขอ้เสนอแนะและขอ้ทว้งติงของกรรมการทุกท่านเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พร้อมกบับนัทึกเสียงการประชุมไวเ้พ่ือตรวจสอบภายหลงั และเม่ือจบการประชุมจะจดัท า
รายงานการประชุม และตรวจสอบมติท่ีประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ีจะใชเ้วลาจดัท ารายงานการประชุมฉบบั
สมบูรณ์เป็นเวลา 3-5 วนั และใหค้ณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการคร้ัง
ต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแกไ้ขรายงานการประชุมในคร้ังนั้นๆ ได ้หลงัจากนั้นฝ่ายจดัการจะ
จัดเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและดิจิทัลไฟล์ ซ่ึงกรรมการและ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

12. คณะอนุกรรมกำร 
ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการก ากับดูแลเฉพาะด้านเพ่ือช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตาม         
ความจ าเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ โดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการภายในเวลาท่ีก าหนด และมี
วาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตามล าดบั 

13. ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งองค์กร แต่คงไวซ่ึ้ง                               
ความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ก าหนดวธีิการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  

14. รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการจดัใหมี้การท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี เป็น
รายงานประจ าปีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ียงัท ารายงานอธิบายรายงาน
ทางการเงินควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย อน่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทนัสมยัและ
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

15. ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ถือหุ้น 
บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และรักษาสัมพนัธภาพ
อนัดีระหวา่งบริษทั กบันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีนักลงทุนสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นการเงินและ  
การด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส  และทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้าง 
ความเช่ือมัน่ในผลการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับบริษทัในการเป็น 
บริษทัมหาชนท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีมีคณะกรรมการบริษทั ท่ีสามารถบริหารกิจการ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ต่อผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบขอ้ซกัถาม
แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูถื้อหุ้นทั้ งในและต่างประเทศให้ได้รับทราบขอ้มูล 
เท่าเทียมกนัสม ่าเสมอและครบถว้น ตามความเป็นจริง 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งกรรมการท่ีสนใจเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร “ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษทัฯเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ
กรรมการได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 ท่าน ท่ีได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร
ดงักล่าวแลว้ 

ส าหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุน บริษทัฯ ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของบริษทัฯ เพ่ือรับทราบขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ ของบริษทัฯ โดยผ่าน
รายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทางเวบ็ไซตบ์ริษทั  
www.navanakorn.co.th  
ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์    คุณวรรณิษา หตัถมาศ 
    โทรศพัท ์:  02-529-0031 ต่อ 227 และ 299 
    โทรสาร  :  02-529-2176 
    E-mail  : ird@navanakorn.co.th 

9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั  
มีดงัต่อไปน้ี  
(ก) คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
    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/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   5. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

7. นายปริญญา  ไววฒันา*     กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.  นางสาววรางคณา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการ 1,3 
9. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ ณ อยธุยา   กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้บริหาร 1, 2 
10.   นายสุทธิพร จนัทวานิช     กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ1,3 

11. นางพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ   กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการการบริหาร3 
 

หมายเหตุ : 1  กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึงกรรมการสองในหา้ท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 2 กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ  

 

http://www.navanakorn.co.th/
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- กระทรวงการคลงั ถือหุน้ร้อยละ 15.86 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  
- กลุ่มกาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 16.46 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ไม่ไดมี้ตวัแทน

กรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัแต่อยา่งใด  
 3  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มจนัทวานิชและกลุ่มเทพหสัดิน ณ อยธุยาตามล าดบั 
 *    กรรมการท่ีมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งในคณะกรรมการย่อยในเดือนมกราคม 2563 

รายละเอียดปรากฎอยูใ่นขอ้มูลคณะกรรมการยอ่ย  
 

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
(Board of Directors Charter) 

วตัถุประสงค์   
 คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทัฯ  
รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการไดน้ านโยบาย และกลยทุธ์ ไปปฏิบติั
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย ความระมดัระวงั รอบคอบ และซ่ือสตัยสุ์จริต ภายใตห้ลกัการก ากบั
กิจการท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

องค์ประกอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ให้มีจ านวนตามท่ีขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะ
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่ก็ได ้

2. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการหน่ึงคนเป็น ประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

คุณสมบัต ิ
 คุณสมบติักรรมการบริษทัฯ 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. เป็นผูไ้ม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่แจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3. มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

4. เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายอาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

5. เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
6. เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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 คุณสมบติักรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุมบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ี น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้งพนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัได ้
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

1. ก าหนดนโนบายและกลยุทธ์ของบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัควบคุมให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. ก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ของบริษทัฯ โดยให้การสนับสนุนในทุกด้านเพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต และดูแลให้ การด าเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรักษาสิทธิแลผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกราย  

4. พิจ ารณาอนุมัติ งบประมาณประจ า ปี  และการลง ทุนของบริษัทฯ  รวมถึงการก ากับ ดูแลให้ มี 
การจดัสรรทรัพยากร การควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและการติดตามการด าเนินงานตามกลยทุธ์และ
แผนงานประจ าปี 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ย ท่ีน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด ๆ 
นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดย
บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทน จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตน
แทน 

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว ้และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบ และติดตามดูแลใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บการมอบหมาย 

8. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ และก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษทัฯ รวมทั้งติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9. พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ 
กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังาน รวมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป 

10. จัดให้มีการท างบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี เพื่อเปิดเผยสารสนเทศ หรือน าเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติั แลว้แต่กรณี ตลอดจนก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง 
เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

11. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีเสนอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

12. จดัใหมี้นโยบายก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งดูแลไม่ใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

13. ก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯได้มี 
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14. ก ากับดูแลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

15. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรมใหม่ ท่ีส่งผลใหชุ้มชนและส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน 
16. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้แก่ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 
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17. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

18. พิจารณาอนุมติัการท ารายการเก่ียวโยงของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

19. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทัฯ 

20. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณของบริษทัฯ 

21. ก ากบัดูแล บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 

1. ก ากบั ติดตาม ดูแลให้มัน่ใจวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

2. ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ กรรมการบริษทัฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรมและ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมี
มาตรการท่ีดูแลในเร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4. การจัดสรรเวลาอย่างพอเ พียงให้ ฝ่ ายจัดการได้เสนอเ ร่ืองส าคัญ  และมีการอภิปรายกันอย่า ง 
รอบดา้น ส่งเสริมใหก้รรมการใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ และใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัฯและฝ่ายจดัการ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตาม

วาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2. กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
และการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนด มิไดท้ าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย 

กำรประชุม 
1. ควรจัดให้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

ก าหนดการดงักล่าว 
2. คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง โดยเลขานุการจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนัท าการ 

3. คณะกรรมการควรสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้
สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทั และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจได ้กรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความ
รับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ แลว้น าขอ้มูลเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมัติ ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ     

กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งคณะ และรำยบุคคล 
 คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้ งรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจ าทุกปี และร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

กำรรำยงำน 
 คณะกรรมการบริษทัฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี ผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นใน
รายงานประจ าปี 

กำรทบทวนกฎบัตรฯ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ จะท าการทบทวนกฎบตัรฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  

 1. นางลีนา เจริญศรี  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ* 
 2. พลเอกสมทตั อตัตะนนัทน ์  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
 *นางลีนา เจริญศรี ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 โดยนายปริญญา 
ไววฒันา กรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัแต่งตั้งให้นายปริญญา ไววฒันา ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป 

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(Audit Committee Charter) 

 
วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ึน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการแบ่งเบาภาระ ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ใหมี้การบริหารงานท่ีดี ถูกตอ้ง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินท่ีน่าเช่ือถือ ในการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการ
เงิน และเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย จึงตรากฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งัต่อไปน้ี 
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1. องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกาอิสระจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน 
1.2 กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.3 แต่งตั้ งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพ่ือช่วยงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการประสานงานผูส้อบบญัชี นดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม 
น าส่งเอกสารและบนัทึกรายงานการประชุม 

2. คุณสมบัตขิองกรรมกำรตรวจสอบ 
2.1 เป็นผูถื้อหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2.2 เป็นกรรมการท่ีมีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้

อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทัฯ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

2.3 สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3. กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

การแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการบริษทัฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูค้ดัเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ราย ให้ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้

ครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้ งกรรมการ
ตรวจสอบทดแทนให้ครบถว้นภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการ

พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ได ้
 

การพ้นจากต าแหน่ง 
 พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
 ครบก าหนดตามวาระ 
 ลาออก 
 เสียชีวติ 
 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 เม่ือกรรมการพน้วาระ หรือมีเหตุท่ีไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ คณะกรรมการตอ้งแต่งตั้งกรรมการ

อิสระทดแทนใหค้รบภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการไม่ครบถว้น และใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้ง
มีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง 

 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นวาระจากการเป็นกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้ งอีกวาระหน่ึง ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่เหมาะสม 
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4. หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4.1 สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ โดยประสานกับผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารท่ี

รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน 
4.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน  (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.3 สอบทานระดับความเ ส่ียง ท่ีส าคัญ  การบริหารความเ ส่ียง  และผลกระทบท่ีจะ เ กิดความเ ส่ียง 

นั้น ๆ จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี 
4.4 สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนนโยบายและระเบียบ

ปฏิบติัของบริษทัฯ 
4.5 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ 

ผูส้อบบญัชี 
4.6 สอบทานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางและแผนงานในการด าเนินการตรวจสอบ และ

ประสานกบัผูส้อบบญัชีในปัญหาท่ีพบระหวา่งตรวจสอบ ตลอดจนประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีสาระส าคญั 
4.7 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 
4.8 แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
4.9 สอบทานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกบัเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การรายงาน

ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของ
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการตรวจสอบภายใน พิจารณางบประมาณ และก าลงัคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4.10 อนุมติักฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนงานตรวจสอบภายใน 
4.11 สร้างความเช่ือมัน่ และยนืยนัในความมีอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 
4.12 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงในรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
4.13 สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม กฎท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัของบริษทัฯ รวมถึงการให้ฝ่ายจดัการ 

หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้ง
จ าเป็น รวมทั้งจดัหาวา่จา้ง หรือน าเอาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบตามความเหมาะสม 

4.15 ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
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4.16 สอบทานนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตของบริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

5 กำรประชุม 

 คณะกรรมการตรวจสอบ จดัให้มีการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง รายงานภารกิจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมด ารงต าแหน่ง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมาย การประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารการ
ประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม 

 องคป์ระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึง ทั้งน้ีในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาส หรือประจ าปี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด และห้ามมิให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ 
ในเร่ืองท่ีพิจารณาแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงเร่ืองนั้น ๆ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  จะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผล การประชุมต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6 กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.1 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน /การตรวจสอบภายใน 
6.2 สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี 
6.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ 
6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ  ไวอ้ยา่งชดัเจน 
6.5 รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ จะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 

 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดใดๆของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7 กำรรำยงำนของบริษัท ต่อตลำดหลกัทรัพย์ 
การแต่งตั้งหรือพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อม
น าส่งแบบแจง้รายช่ือ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์

 น าส่งหนังสือรับรอง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ (F24-2) ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติแต่งตั้ง 

การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ี และขอบเขตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดหลกัทรัพย ์
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว 

8 กำรประเมนิผลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติ งาน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน  

การสอบทานแบบประ เ มินผลการป ฏิบั ติ หน้ า ท่ี ข อ งคณะกรรมการตรวจสอบ  จ ะจัด ให้ มี ข้ึ น ทุ ก ปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินผลดว้ยตนเอง และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

กำรทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวนกฎบตัรฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

 
(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  
 1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2.   นางสุวลยั จนัทวานิช กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3. นางลีนา เจริญศรี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee Charter) 

วตัถุประสงค์ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และเลขานุการบริษทั รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน เงินรางวลัพนกังาน ตลอดจนรูปแบบและ
หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 3 คน โดยเลือกจากกรรมการจ านวนหน่ึง
ของบริษทัฯ ในจ านวนนั้นตอ้งมีกรรมการอิสระ 1 คน ทั้ งน้ีกรรมการบริษทัจะพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ จ านวน 1 คน 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการจ านวนหน่ึง ประกอบดว้ยสมาชิก 3 คน ทั้งน้ี

ก าหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งร่วมดว้ย 1 คน โดยมีคุณสมบติั เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม 
และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทั ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่
เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัฯ 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 24 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ก าหนดใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งทุก 2 ปี โดยใหก้รรมการท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีท่ีต าแหน่งวา่งลง 
คณะกรรมการสรรกาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจ านวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทัฯ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง เพ่ือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอด
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
5. ก าหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน ให้แก่กรรมการบริษทั ทั้งน้ี

ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามภาวะตลาดอยูเ่สมอ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจา้ง การเปล่ียนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวลัประจ าปีของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

กำรประชุม 
1. คณะกรรการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม 
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนล่วงหนา้ก่อนการประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง

หน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม กรณีประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุม ให้
กรรมการเลือกคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

4. มติท่ีประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม กรรมการท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 25 

 

กำรรำยงำน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
สม ่าเสมอ และจดัท ารายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 

1. จ านวนคร้ังในการประชุม 
2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตงิำน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะท าการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

กำรทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าการทบทวนกฎบตัรฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

(ง) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  
คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

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

* นายธนิต ธรรมสุคติ ลาออกจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา ด ารงต าแหน่งกรรมการกบัดูแลกิจการ แทนกรรมการท่ี
ลาออก ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

กฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
(Corporate Governance Committee Charter) 

วตัถุประสงค์ 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Committee) จัดตั้งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้ความยัง่ยนืและเป็นไปตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเลือกจากกรรมการจ านวนหน่ึง ประกอบดว้ย
สมาชิก 3 คน ทั้งน้ีก าหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งร่วมดว้ย 1 คน โดยมีคุณสมบติั เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์
สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัฯ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535  และไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักนักบักิจการของบริษทัฯ 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ จ านวน 1 คน 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 26 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน พิจารณาคดัเลือกกรรมการจ านวนหน่ึงของบริษทั เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุก 
2 ปี ทั้งน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง หากมีกรรมการ
ไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวน
กรรมการไม่ครบถว้น และให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่ง 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
1. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีบริษทัฯ จัดตั้งข้ึน 

รวมทั้งผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสงัคมชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
3. ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริต ตลอดจนก ากับให้มี 

การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและติดสินบน 
4. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีพร้อมความเห็นใน

แนวทางปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  
6. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานต่างๆ ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนแต่งตั้ง

ท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเพ่ือใหค้  าปรึกษาและใหค้  าแนะน า ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และปฏิบติัการใด ๆตามท่ีก าหนด
โดยกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ 

กำรประชุม 
1. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะตอ้งจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม 
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการล่วงหนา้

ก่อนการประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  
3. ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม กรณีประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหน่ึง
ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

4. มติท่ีประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม กรรมการท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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กำรรำยงำน 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยสม ่าเสมอ และจดัท า
รายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 

1. จ านวนคร้ังในการประชุม 
2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการก ากบัดูแลกิจการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตงิำน        
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการรายคณะ และ
รายบุคคล รายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  

กำรทบทวนกฎบัตรฯ 
คณะกรรมการก ากบักิจการจะท าการทบทวนกฎบตัรฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2562 
รายช่ือกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม เขา้ด ารงต าแหน่ง 

ปี 2562 3 ปี 2561 2 ปี 2560 1 

1. พลเอก อคัรเดช ศศิประภา - 2 10 เมษายน 2544 
2 พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช 11 12 11 1 ธนัวาคม 2552 
3. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี 11 12 11 1 ตุลาคม2545 
4. นางสุวลยั  จนัทวานิช 7 10 10 26 มกราคม 2544 
5. พลเอก สมหมาย  วชิาวรณ์ - 6 11 กนัยายน 2545 
6. นางลีนา  เจริญศรี 11 11 11 10 ธนัวาคม 2545 
7. พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน ์ 11 11 10 10 พฤษภาคม 2559 
8. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 9 12 2 7 พฤศจิกายน 2560 
9. นายปริญญา ไววฒันา 11 6 - 31 มีนาคม 2561 
10. นายธนิต ธรรมสุคติ* 5 4 -  7 สิงหาคม 2561 
11. น.ส.วรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 9 12 10 22 กมุภาพนัธ์ 2549 
12. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 11 12 11 1 มกราคม 2544 
13. นายสุทธิพร จนัทวานิช** 5 - - 10 กรกฎาคม 2562 
14. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 10 12 11 1 มีนาคม 2558 

มายเหต ุ: 1 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน    11 คร้ัง 
 2 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน    12 คร้ัง 
 3   ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน     11 คร้ัง 

 *  นายธนิต ธรรมสุคติ ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 **  นายสุทธิพร จนัทวานิช เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562  
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  กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรปี 2562 

รายช่ือกรรมการบริษทั 
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1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช 1/1 11/11    
2. พลต ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี 1/1 11/11  2/2 1/1 

3. นางสุวลยั  จนัทวานิช 1/1 7/11  2/2  

4. นางลีนา  เจริญศรี 1/1 11/11 5/5 2/2  

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

6. นางชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ ์ 1/1 9/11 5/5  1/1 
7. นายปริญญา ไววฒันา 1/1 11/11    

8. น.ส.วรางคณา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 1/1 9/11    

9. นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 1/1 11/11    

10. นายสุทธิพร จนัทวานิช* 1/1* 5/11    
11. นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 1/1 10/11    

 
หมายเหตุ: * นายสุทธิพร จนัทวานิช ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

ในปี 2562 จึงมีจ านวนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัเพียง 5 คร้ัง   

** นายสุทธิพร จนัทวานิช เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในนามฝ่ายจดัการของบริษทั 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการดา้นสาธารณูปโภค 

(จ) เจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  

 1. นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา ประธานเจา้หนา้บริหาร 
 2.  นายสุทธิพร  จนัทวานิช กรรมการผู ้จัดการและรองกรรมการผู ้จัดการ                    

ดา้นสาธารณูปโภค 
 3.  นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการบริหาร 
 4. นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต ์ รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงิน 

5. นายวรีะชยั  ชุติมากรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม  
 6. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สมัมานุช  ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 
 7.  นายพิชยั  นิยมไทย ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร – โครงการนครราชสีมา 

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

 10. นายภพพร จนัทวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา 
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 11.  นายวรภพ จารุศร ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
12. นางอรอนงค ์ เนาวรัตน์กลูชยั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 13.  นายพิพฒัน์  พว่งสุข ผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 
 
 ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัโดยรวม เพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจ
บริษทั ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. สร้างวิสัยทัศน์และก าหนดพนัธกิจ เพ่ือก าหนดแนวทาง การด าเนินงานและพฒันาองค์กรใน 
ระยะยาว 

3. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน หรือ
สถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

4. อนุมติัในหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ และ 
ใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมฯ 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ 
ท่ีคณะกรรมการบริษทั ไดเ้คยมีอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.-บาท 

6. อนุมติัการแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งพนกังานผูบ้ริหารระดบัสูง 
7. ด าเนินกิจการงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นกรณี ๆ ทั้งน้ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอ านาจอนุมติัเร่ือง หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่เง่ือนไขปกติทางการคา้ 
รายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นส าคญัของบริษทั และ/หรือ รายการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าข้ึนกบับริษทั และบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นรายการท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ท่ี
ได้รับการก าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้และไดข้อความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น ใน
การท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ยแลว้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  
1. ก าหนดกลยทุธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการ

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามกลยทุธ์และแผนการทางธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2. ด าเนินการและปฏิบติัภารกิจท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และเป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการบริษทั 
3. สัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย 
4. ประสานงานผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายและทิศทางธุรกิจท่ีไดรั้บ

จากคณะกรรมการบริษทั 
5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 

และบริษทัยอ่ย เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 
6. พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าใชจ่้ายการด าเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.-บาท 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัมอบหมายไว ้
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7. พิจารณาอนุมัติในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเ งินตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัมอบหมายไว ้

8. อนุมติัการใชจ่้ายทัว่ไป ในการด าเนินงานปกติ 

9. พิจารณาเสนอแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 

10. ก ากบัดูแลการท างานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง
การปฏิบติังานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลในการท าธุรกิจ 

11. ส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ
องคก์ร 

12. พิจารณาอนุมติัการท ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ เช่น ซ้ือขาย
สินคา้ดว้ยราคาตลาด การคิดค่าบริการในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เง่ือนไขทางการคา้
เหมือนลูกคา้ทัว่ไป เป็นตน้ ทั้งน้ีภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

13. อนุมติัแต่งตั้ง โยกยา้ย ก าหนดหนา้ท่ี ถอดถอน ลงโทษ เล่ือนขั้น และเลิกจา้งพนกังาน
ระดับผูอ้  านวยการลงไป ภายใต้ข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัท และเสนอ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารรับทราบ 

 

(ฉ) เลขานุการบริษทั 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 10กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติให้แต่งตั้งให้ นางวรรณิษา หัตถมาศ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของ
กฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 โดยขอบเขตหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัตามกฎหมาย มีดงัน้ี 
 

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

2. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและขอ้ก 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 ์
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 9.3  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลู 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 
1. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร 4 ล าดบั ตามนิยามของ ก.ล.ต. รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั

ท่ีตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกส้ินเดือน 
2. บริษทัจะส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบวา่จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในใดๆ และไม่มี

สิทธิขายหุ้นโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน (ทั้งงบไตรมาสและงบประจ าปี) จะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือจนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้ 

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

ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวเป็นเพียงการก าหนดมาตรการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
น าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์เท่านั้น โดยบริษทัไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดหรือบทลงโทษเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวแต่          
อยา่งใด 
 

9.4  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

ผู ้สอบบัญชี จ ากัด โดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420 หรือ                     
นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9219 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบเป็นเงินรวม 
จ านวน 2,250,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน 

 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

เ น่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีลงทุนด้านการพัฒนาท่ีดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเก่ียวกับสาธารณูปโภค 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและบริษทัย่อยให้มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน                
ทั้ งรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากในปี 2561 บริษัทได้เร่ิมด าเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเขตชุมชนและพาณิชยกรรมภายในโครงการ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนในโครงการ เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และไม่มีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนรอบโครงการ 
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 
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4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ                        

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
1. กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
จากการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บค่าสาธารณูปโภค กบัผูท่ี้อยูอ่าศยัและผูป้ระกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยงัไดเ้ปิดช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ท าการร้องเรียนกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
และรายงานใหผู้บ้ริหารรับทราบทนัที  

การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม มีการตกลงราคาอยา่ง
เท่าเทียมกนั เห็นชอบดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษทัฯปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไม่น า
ขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ มีนโยบายในการคดักรองคู่คา้ อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง มีการเช็คสอบราคาและประกวดราคา ตลอดจนก าหนดอ านาจอนุมติัอย่างชดัเจน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจา้ง เพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ตามท่ีฝ่ายขายและการตลาดร่วมกบัหน่วยพฒันาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ไดจ้ดักิจกรรมตลาดกลางซ้ือ
ขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 5 เพ่ือรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตภายในประเทศจดัร่วมกบั บริษทั นวนคร จ ากดั มหาชน เม่ือวนัศุกร์              
ท่ี  15  พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร นวพลาซ่า  เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานีเพ่ือรณรงคใ์หมี้การรับช่วงการผลิต กระตุน้ใหมี้การ
จดัซ้ือช้ินส่วนภายในประเทศมากข้ึน และสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ขอรายงานสรุป
กิจกรรม ดงัน้ี 

1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 6  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 235  
คน 74 บริษทั แบ่งเป็น  

- บริษทัผูซ้ื้อ (จดัซ้ือช้ินส่วน)   จ านวน     5   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 74 บริษทั หรือ 82  บูธ 

2.2  กิจกรรมจบัคู่เจรจาธุรกิจ 
- เกิดการจับคู่ธุรกิจจ านวน 135 คู่ จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ 

มูลค่าการเช่ือมโยงรวม  433 ลา้นบาท  
3.  ประเมินผลการจดักิจกรรม 

   สรุปผลการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมจากกิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วนคร้ังท่ี 6 
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- จ านวนบริษทัท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 56 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 80 
- จ านวนบริษทัผูซ้ื้อหลกั ไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 5 บริษทั 
- จ านวนผูผ้ลิตช้ินส่วน/ให้บริการ ท่ีไดรั้บการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 72 บริษทั โดยแบ่งเป็น 

SMEs จ านวน 55  บริษทั และ Non-SMEs จ านวน 17 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 76.3 ของบริษทั SMEs 
ท่ีเขา้ร่วมทั้งหมด 

- เกิดการซ้ือขายและมีแนวโน้มจะเกิดธุรกิจต่อเน่ืองและคาดว่าจะมีการซ้ือขายเกิดข้ึนในอนาคต 
จ านวน 135  คู่ เกิดมูลค่าการซ้ือขายหรือมูลค่าการเช่ือมโยง จากการจดั one-on-one meeting และ
การเจรจาขณะเยีย่มชมบูธ มูลค่าประมาณ 433 ลา้นบาท 

2.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  9/2559 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติันโยบายต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่/นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัเร่ืองการใหก้ารช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงิน
สนบัสนุน การจ่ายค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับและค่าใชจ่้ายต่างๆและ นโยบายการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือแจง้เบาะแส 
เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณโดยบริษทัฯด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ปลูกฝังให้ผูบ้ริหาร
และพนักงานปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ (สามารถดูขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ www.navanakorn.co.th) 

ทั้ งน้ี จากการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัจันทร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
มีมติให้การรับรองบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต                         
ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยใบรับรองจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรับรอง 

 
3.  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้และบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  อีกทั้งยงัส่งเสริมและ 

ดูแลดา้นความเป็นอยูข่องพนกังานทั้งดา้นสุขภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัจากการท างาน การไดรั้บค่าตอบแทนและ
ค่าชดเชย การพฒันาดา้นบุคลากรและการเกษียณจากการท างาน 

4.  กำรปฏิบตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่ พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
โยกยา้ย และสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ในดา้นต่างๆ อาทิ  

http://www.navanakorn.co.th/
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ด้ำนกำรบริหำรค่ำจ้ำง ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ บริหารโดยค านึงถึงหลกัการจูงใจพนกังานใหพ้นกังาน
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกับระดบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดห้รือเทียบเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนๆใน
ธุรกิจประเภทเดียวกนั  
  ในปี 2562 ไดมี้การท าประกนัชีวิตอุบติัเหตุให้กบัพนกังานเพ่ิมเติมจากสวสัดิการท่ีมีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนใน
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดเ้ปล่ียนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ทางเลือกดว้ยตนเอง 

ด้ำนกำรพฒันำศักยภำพของพนักงำน บริษทัให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถและ
ทกัษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน โดยใชห้ลกัการพฒันาบุคลากร ตามสมรรถนะ3 
ดา้น อนัไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะดา้นการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะ                  
ดา้นสายอาชีพ (Functional Competency) และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบุคคลากรข้ึน (Development Framework) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานทุกระดบัและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบัติงำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน   บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็น
มาตรฐาน ตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีไม่เลือกปฏิบติัและตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้โอกาสทุกคนอยา่งเท่า
เทียมกัน    ทั้ งในด้านสัดส่วนของหญิงชาย เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ภูมิล าเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทาง
เศรษฐกิจสงัคม คุณวฒิุการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัแต่อยา่งใด 

 
อตัรำกำร เข้ำ - ออกของพนักงำน บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ าปี สาขา 
อตัราการเขา้งาน อตัราการลาออก 

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

2562 
ส านกังานปทุมธานี 6 5 1 7 6 1 
ส านกังานโคราช 2 1 1 7 2 5 

 
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในที่ท ำงำน บริษทัฯห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น                  

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

5.  ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาท่ีดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุง

สาธารณูปโภคใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ไดม้าตรฐานกรมทางหลวง  การจดัเวรยามเพ่ือดูแลความ
ปลอดภยั ของผูอ้ยูอ่าศยัภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของเขตชุมชนเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น การขุดลอกคลอง การก าจัดวชัพืช รวมทั้ งการรักษาความลบัของลูกคา้และธุรกิจของลูกคา้ ไม่
น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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6.  กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาการป้องกนัและการลดผลกระทบจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ภายใน             

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงจะตอ้งอยู่ภายใต ้พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535                   
ซ่ึงทางบริษทัฯไดท้ าการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน ้ าท้ิงให้มีค่ามาตรฐาน ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3(พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
แหล่งก าเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบให้โรงงานท่ีตอ้งมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
พิเศษและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และตอ้งมีการวดัค่าของบีโอดีและซีโอดี ท่ีไดจ้ากห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ของหน่วยราชการหรือหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม  จากการระบายน ้ าท้ิงของ
โรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยงัคูคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติของค่าท่ีก าหนดตามกฎหมายและไม่
พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบขา้ง บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบ าบดัน ้ าเสีย โดยการสร้างระบบ
บ าบดัน ้ าเสียท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางจะท างานตลอด 24 ชัว่โมง  สามารถรองรับ
ปริมาณน ้ าเสียไดสู้งสุดวนัละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีปัจจุบนัมีปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่การบ าบดัเพียงวนัละ 28,780 
ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกนัเพ่ือความมัน่ใจและประกนัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัจากส่วนกลาง บริษทัฯ จึงไดมี้ 
บ่อพกัน ้ าท้ิง (Polishing Pond) รองรับน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ ก่อนการระบายน ้ าท้ิงลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั ถือเป็นมาตรการหน่ึงในการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการใช้พลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า จึงได้ด าเนินการจัดตั้ง
คณะท างานจดัการพลงังานข้ึน เพ่ือสร้างค่านิยมและจิตส านึกใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานในองคก์รในการใชพ้ลงังานอยา่งรู้
คุณค่า รวมถึงการวางแผนและควบคุมการใชพ้ลงังานอยา่งเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสีย
พลงังาน มีการตรวจสอบดูแลและเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น การเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟ LED 
และการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่ใชพ้ลงังานลดลง เป็นตน้ 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรใช้น ำ้และปริมำณน ำ้เสียทีเ่ข้ำสู่ระบบบ ำบัดน ำ้เสียส่วนกลำงนวนครปี 2562 

เดือน 
ปริมำณน ำ้ทีข่ำยได้ ปริมำณน ำ้เสียทีเ่ข้ำระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 

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

มกราคม 1,200,368 824,869 

กมุภาพนัธ์ 1,385,385 797,877 

มีนาคม 1,284,635 898,576 

เมษายน 1,272,402 828,233 

พฤษภาคม 1,367,222 966,688 

มิถุนายน 1,374,213 980,655 

กรกฎาคม 1,328,635 920,669 

สิงหาคม 1,325,856 902,197 
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กนัยายน 1,403,840 907,472 

ตุลาคม 1,264,673 905,427 

พฤศจิกายน 1,345,760 792,508 

ธนัวาคม 1,300,028 778,390 

รวมทั้งปี 2562 15,853,017 10,503,561 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีการติดตั้ งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพ่ือส่ง
สญัญาณคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง  

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม  บริษัทฯ ให้ความส าคญักับชุมชน ทั้ งภายในโครงการและโดยรอบของ 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  
อยา่งต่อเน่ือง เช่นการปล่อยน ้ าท้ิงออกสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ไดมี้การบ าบดัอยา่งถูกตอ้งกฎหมาย เช่น การสอนชุมชนก าจดั
ไขมนัจากบา้น การส่งเสริมให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การท าถงัดกัไขมนัอยา่งง่าย เป็นตน้ โดยยึดหลกัการอยูร่่วมกนัอยา่ง
ผาสุก และยัง่ยนื 

8.  กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียเน่ืองจากบริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจในส่วนการพฒันาท่ีดินและใหบ้ริการสาธารณูปโภค ยงัไม่มีนวตักรรมใหม่ท่ี
จะเผยแพร่ 

กำรด ำเนินงำนกบัผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกมีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกนัในการร่วมคา้และ
ร่วมปฏิบติังานกนั มีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป้ระกอบการ แจง้ข่าวสาร ส ารวจความพึงพอใจ ความตอ้งการและ
การคาดหวงัจากลูกคา้ เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขโอกาสต่อไป 

 
โครงกำรและกจิกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ได้ด าเนินการมากว่า 48 ปี โดยอยู่ร่วมกันกับชุมชนภายใน 
เขตส่งเสริมฯ และชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมฯ  บริษทัฯให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจท่ีสร้างผลตอบแทนและ
เติบโตอยา่งเป็นธรรมร่วมกนัผูมี้ส่วนไดเ้สีย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อพนกังาน สังคม และชุมชน มีการส่ือสารไปยงั
ชุมชน ทางวิทยกุระจายเสียงชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบความตอ้งการของชุมชน  บริษทัฯ มีการเปิดเส้นทางสัญจร เขา้ออก
ระหว่างชุมชนรอบๆ เขตส่งเสริมฯ เพ่ือให้เดินทางโดยสะดวก และมีความปลอดภยั  มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีอนามยัภายใน 
เขตส่งเสริม เพ่ือสร้างความสะดวกในการใหบ้ริการกบัประชาชน  ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 

1. กจิกรรมด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำนในองค์กร ในปี 2562  
1.1 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกบัสำรเคมแีละกำรเกบ็กู้สำรเคมปีระจ ำปี 2562 
21 พฤศจิกายน  2562 ณ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี 

   หลกัการและเหตุผล 
ในการท างานกบัสารเคมีอนัตราย นบัวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งเขา้ใจถึงคุณสมบติั

พ้ืนฐานของสารเคมีอนัตรายในแต่ละประเภทท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  รวมถึงเคร่ืองหมาย หรือป้ายสัญลกัษณ์ในการช้ี
บ่งสารเคมีอนัตราย  วิธีการจดัเก็บและขนยา้ยสารเคมีอนัตราย อีกทั้งผูป้ฏิบติังานกบัสารเคมีอนัตรายจะตอ้งมีความรู้
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ในเร่ืองของตอบโตเ้หตุการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจดัการสารเคมี
อนัตรายในสถานประกอบการและกฎหมายเก่ียวขอ้ง เช่น 

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีว-   
อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย  พ.ศ. 2556 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง แบบบญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตรายและรายละเอียด
ขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย 

- ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง บญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตราย 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การเก็บรักษาวตัถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ  พ.ศ. 2551 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

 วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบถึงชนิดและอนัตรายจากสารเคมีอนัตรายท่ีท างานท่ีมีผลต่อสุขภาพ

และการควบคุมหรือบริหารจดัการสารเคมีอนัตราย 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถึงหลกัการควบคุมป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถด าเนินการในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 วธีิการอบรม 
- บรรยาย  และฝึกปฏิบติัจริง 

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
-  ผูท่ี้เขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคมี 
-  ฝึกปฏิบติัการเก็บกูส้ารเคมีร่ัวไหลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มเป้าหมาย 
- ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างานกบัสารเคมี 
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1.2 โครงกำร ฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟ ประจ ำปี 2562 
  26 พฤศจิกายน  2562 ณ บริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี 
หลกักำรและเหตุผล 

   ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ.2555 ก าหนดใหน้ายจา้งจดั
ใหลู้กจา้งทุกคนฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟพร้อมกนัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ทั้งน้ี ใหลู้กจา้งของนายจา้ง
ทุกรายท่ีท างานอยูภ่ายในอาคารเดียวกนัและในวนัและเวลาเดียวกนัท าการฝึกซอ้มพร้อมกนั โดยให้ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต
จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเป็นผูด้  าเนินการฝึกซอ้ม 

     ทั้งน้ีบริษทั นวนคร จ ากดั(มหาชน) ไดเ้ห็นถึงความส าคญัฯ จึงไดจ้ดัให้มีการซ้อมดบัเพลิง และ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้เพ่ือความ
ปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน รวมไปถึงองคก์รดว้ย 
วตัถุประสงค์ 

- เพ่ือเตรียมความพร้อมถึงแนวทางการปฏิบติั เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้
- เพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่วนรวมในการฝึกซอ้มดบัเพลิง 
- เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความคล่องตวัในการดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
- พนกังาน บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานปทุมธานี 

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
- พนกังานสามารถน าทกัษะปฏิบติัไปปฏิบติัใชเ้พ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั 
- พนกังานสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถใชง้านไดถู้กวธีิ 
- พนกังานมีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถระงบัเหตุเพลิงไหมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 
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2. โครงกำรอนุรักษ์พลงังำน ประจ ำปี 2562 
หลกักำรและเหตุผล 
 ดว้ยบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า ซ่ึงตอ้ง                                 
สร้างค่านิยมและจิตส านึกให้แก่พนกังานในองคก์รในการใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการวางแผนและควบคุมการใช้
พลงังานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลงังาน มีการตรวจสอบดูแล และเลือกใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะท างานการจดัการพลงังานข้ึน เพื่อด าเนินโครงการดา้นพลงังานของบริษทั โดยมีการประชุมเดือนละ 2 
คร้ัง มีการประชาสัมพนัธ์สถิติการใชไ้ฟฟ้าและน ้ า พร้อมทั้งมีการรณรงค์อีกดว้ย เพื่อให้พนักงานไดต้ระหนักถึงการใช้
พลงังานอย่างมีคุณค่า  และการรวบรวมกระดาษของบริษทัท่ีไม่ใชแ้ลว้สองหน้า และปฏิทินของปีเก่า เพ่ือบริจาคให้กบั 
มูลนิธีช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการน าไปท าอกัษรเบรลลต์่อไป 

เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 บริษทัฯ จดัอบรมหลกัสูตร “การประยุกต์ใชร้ะบบการจดัการพลงังานในส านักงาน” ณ 
ส านกังานปทุมธานี และ วนัท่ี 21-22 กนัยายน 2562 ณ จงัหวดัสมุทรสงคราม การจดักิจกรรม วนัอนุรักษพ์ลงังาน (ENERGY 
DAY) ประจ าปี 2562 รู้รักษพ์ลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างค่านิยม และจิตส านึกให้แก่พนกังานใน
องค์กรให้ให้พลงังานอยา่งรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในปี 2562 บริษทัฯ โดยในงานไดจ้ดัให้มีกิจกรรมเพ่ือให้
พนัก ง านได้ มี ส่ วน ร่ วม ในกา รแสดงคว าม คิ ด เ ห็น ในการ ในอ นุ รั กษ์พ ลัง ง าน  เ ช่น  ก า รประกวดค ลิป 
การประกวดค าขวญั การเตน้แสดงร้องเตน้ลดโลกร้อน กิจกรรมปลูกป่า เป็นตน้  
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3. ในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี  

1. โครงการติดตั้ง Solar Roof Top โรงผลิตน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม เร่ิมติดตั้งในเดือนมีนาคม 2562 เสร็จส้ินในเดือน
พฤษภาคม 2562 เพ่ือน าไปสู่การประหยดัพลงังานไฟฟ้าและสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดด้ว้ย จากผลการด าเนินงานพบวา่
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ดือนละ 246,801.42 บาท หรือ 2,961,617.04 บาทต่อปี  

 
 
2. โครงการควบคุมการท างานระบบเติมอากาศบ่อบ าบดัน ้ าเสีย (EQ) เป็นการติดตั้งระบบ PLC ควบคุมเคร่ืองเติมอากาศ

ระบบบ าบัดน ้ า เ สี ย  เ พ่ือลดป ริมาณการใช้ไฟฟ้าลง  และไม่ ส่งผลกระทบต่อประสิท ธิภาพ  โดยรวมของ 
ระบบฯ จากผลการด าเนินงานสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ดือนละ 46,426.20 บาท หรือ 557,114.40 บาทต่อปี  
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3. โครงการอุปกรณ์ Soft Start (Raw Sewage) ด าเนินการเปล่ียน Soft Start เพ่ือควบคุมค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 
จากผลการด าเนินงานสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ดือนละ 11,299.05 บาท หรือ 135,588.60 บาทต่อปี  

 

 
 

4. โครงการปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ เร่ิมโครงการในเดือนมิถุนายน 2562 ด าเนินการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 5 เคร่ือง ท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ข้ึนไป จากผลการด าเนินงานพบว่าสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ดือนละ 
4,765.95 บาท หรือ 57,191.40 บาทต่อปี  

 
3.   กจิกรรมควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร และกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ  

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า การมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างจิตส านึกทีด่ีให้กับพนักงานและชุมชน 
ด้านความสะอาดระเบียบเรียบร้อย ด้านภูมิทัศน์ท่ีดี ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงาน และโรงงานต่าง ๆ จึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมและร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 จดัประชุมพฒันำชุมชน 
บริษทัฯ จัดประชุมพฒันาชุมชนเพ่ือสร้างความเขา้ใจ ก าหนดมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มและตระหนักในเร่ืองของ

ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 2 เดือน/คร้ัง ร่วมกบัหน่วยงานและชมชนท่ีอยูใ่นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เช่น 
เทศลาลท่าโขลง ชุมชนไทยธานีตะวนัออก ชุมชนไทยธานี ชุมชนหนา้เมือง ชุมชนวลิล่าแฟลต เป็นตน้ 
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3.2 บริจำคหลอดไฟ 

เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2562 บริษทัฯ บริจาคหลอดไฟท่ีเหลือจากการใช้งานได้มอบให้กับชุมชนและวดั เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อไปชุมชนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เช่น ชุมชนไทยธานีตะวนัออก ชุมชนไทยธานีตะวนัตก 
วดัธรรมนาวา เป็นตน้ 
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3.3 คดัแยกขยะภำยในครัวเรือน 
บริษทัฯ จดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะภายในครัวเรือนและรณรงคใ์ชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกใหแ้ก่ชุมชน

ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวคร ปทุมธานี เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบัชุมชน ให้ความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะ รณรงคใ์ช ้
ถุงผา้แทนถุงพลาสติก เพื่อคนในชุมชนตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชม  
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3.4 บริจำคกำกน ำ้ตำล 
บริษทัฯ น าส่งกากน ้ าตาลใหชุ้มชนวลิล่าแฟลต ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อใหชุ้มชนใส่วนร่วม

ในการบ าบดัน ้ าเสียหรือส่ิงปฏิกลูภายในชุมชนของตนเอง 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 กจิกรรม Big Cleaning Day ภำยในชุมชน เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
เม่ือวนัท่ี 23-24 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ เพ่ือจดักิจกรรมจิตอาสาท าความดี รักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น เทศบาลเมืองท่าโขลง โรงงาน 
ต่าง ๆ ชุมชนภายในเขตส่งเสริมฯ เป็นตน้ ร่วมกนัลงพ้ืนท่ีท าความสะอาดภายในชุมชนไทยธานีตะวนัออก เพื่อให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชนใหมี้ความสะอาด น่าอยู ่และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
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3.6 กจิกรรม Big Cleaning Day เทศบำลท่ำโขลง 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 บริษทัฯ โรงงานต่าง ๆ และจิตอาสาชุมชนต่าง ๆร่วมกนัลงพ้ืนท่ีท าความสะอาด บริเวณพ้ืนท่ี
ส่ีแยกไฟแดงตลาดไทย – ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ระยะทาง (ประมาณ 2 กิโลเมตร) เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ในให้เกิดความสะอาด 
น่าอยู ่และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
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 3.7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ำ้ท่วม 
วนัท่ี 2-6 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ลงพ้ืนท่ีช่วยบริจาคน ้ าด่ืม อาหารแห้ง น าเรือช่วยขนผูป่้วย  ทีมแพทย ์ ขา้วสาร  

น ้ าด่ืม อาหารแหง้ เป็นตน้ ณ อ าเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.8 บริจาคโคมไฟถนนและงานปรับปรุงหอ้งปฐมพยาบาล 
  วนัท่ี 5-7 กรกฎาคม 2562 เพ่ือลงพ้ืนท่ีช่วยบริจาคโคมไฟส่องถนน อุปกรณ์การกีฬา ทุนการศึกษา ณ จงัหวดัตาก  
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เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และอยูร่่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนโดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดป้ระสานและมี
การอบรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยโครงการมีการเตรียมขอ้มูลชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เก่ียวกบั ชุมชน/หมู่บา้น/โรงเรียน 
หรือวดั อีกทั้ งลกัษณะของชุมชน เช่นอาชีพ กลุ่มคนในชุมชน สินคา้พ้ืนเมือง  และจัดเตรียมหัวขอ้ ลกัษณะกิจกรรมท่ี
โรงงานจะท าร่วมกบัชุมชน เพ่ือใหเ้กิดเป็นรูปธรรม และเครือข่ายสีเขียวอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืต่อไป 

 
โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มคีวำมรับผดิชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกนัได้อย่ำงยัง่ยืน  

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

 
วตัถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) 
แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

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

3. เพ่ือส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บเกียรติบตัร 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 าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและ
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 

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

 
ประโยชน์ ทีไ่ด้รับ 

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

-   แนวทางการพฒันาเขา้สู่ เกณฑ ์มาตรฐานสากล ISO 26000  
-   แนวทางการพฒันา เขา้สู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ  
- เป็นบริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ยกระดบัสู่วฒันธรรมและเครือข่ายสีเขียวอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

หัวใจของ  CSR-DIW   ประกอบด้วย 7 หลกักำร 7 หัวข้อหลกั 9 เกณฑ์ปฏบิัต ิ 
หลกัแนวคิดของ CSR     
1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
3. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
4. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7.การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 
8. การจดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

กจิกรรมสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ 

1. โครงกำรพฒันำศักยภำพนักศึกษำดูงำน 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดใ้ห้การตอ้นรับ สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัราช

ภฏัสกลนคร เพ่ือการศึกษาดูงาน จ านวน 50 คน เขา้ศึกษาดูงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของโครงการ คุณพิชยั นิยมไทย ด าเนินการบรรรยายภาพรวมและตอบขอ้ซกัถามพร้อมให้ความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การด าเนินงานของโครงการเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 10 เดือนมกราคม 2562 
 

 
 
 

 
 
 

2. โครงกำรพฒันำศักยภำพและเพิม่ประสิทธิภำพนกัศึกษำดูงำน 
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เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไดใ้ห้การตอ้นรับ สาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจดัการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือการศึกษาดูงาน จ านวน 52 คน เขา้ศึกษาดูงานเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดยมีเจา้หนา้ท่ีของโครงการ คุณพิชยั นิยมไทย ด าเนินการบรรรยายภาพรวมและตอบขอ้
ซกัถามพร้อมใหค้วามรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการเม่ือวนัท่ี 8 เดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

 
3. หอกำรค้ำจงัหวดันครรำชสีมำ 

สภาส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศแห่งประเทศจีนประจ าประเทศไทยเขา้พบหอการคา้จงัหวดันครราชสีมาไดพ้าคณะ
ผูแ้ทนเยี่ยมชมโครงการนวนคร นครราชสีมา โดยมีเจา้หน้าท่ีของโครงการ คุณพิชยั นิยมไทยผูจ้ดัการอาวุโสโครงการ
นครราชสีมา ด าเนินการบรรรยายภาพรวมพร้อมให้ความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการ และให้การตอนรับ
เม่ือวนัศุกร์ ท่ี 1 เดือนมีนาคม 2562 

 
 

 
 
 

 
4. กจิกรรม Tour Of Korat 2019 คร้ังที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
            บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) พลอากาศเอก ดร.นพพร จนัทวานิช ประธานกรรมการบริษทั ไดร่้วมสนับสนุน
กิจกรรมท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครราชสีมา ร่วมกบั จงัหวดันครราชสีมา สโมสรกีฬาจกัรยาน จงัหวดันครราชสีมา และ
สมาคมนกัข่าว จดัโครงการ Tour Of Korat 2019 คร้ังท่ี 6 จกัรยานฉลองวนัแห่งชยัชนะทา้วสุรนารี หนา้เดอะมอลลโ์คราช 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 1 มีนาคม 2562 
 
5. วันที่ 5 มีนำคม 2562 เวลำ 10 : 00 -11 : 30 น. ผู้ส่ือข่ำวจำกประเทศญี่ปุ่ นจ ำนวน 14 ท่ำน เดินทำงมำยังเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ เพื่อท่ีจะทราบขอ้มูลดา้นการลงทุนในประเทศไทย ปี 2019 โดยคุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ 
อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมคณะ บรรยายขอ้มูลบริษทั 
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6. ประชุมสภำกำแฟคร้ังที ่3/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เม่ือวนัท่ี 27  มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารส านกังานสโมสร ชั้น 2 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) นายวิเชียร จนัทร
โณทยั ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา พร้อมดว้ย นางณฏัฐินีภรณ์ จนัทรโณทยั นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสีมา นาย
ปิยะฉัตร อินสว่าง รองผูว้่าฯ พล.อ.อ.ดร.นพพร จนัทวานิช ประธานกรรมการ บมจ.นวนคร พร้อมดว้ยส่วนราชการร่วม
หารือขอ้ราชการ ในรูปแบบของสภากาแฟ ซ่ึงจดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 3 โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ และเอกชน ในการปฏิบติังาน 
เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ ต่อภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะคร้ังน้ีท่ีจดัใหมี้การพบปะระดมความคิด
จากทุกภาคส่วน ในรูปแบบการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมการขบัเคล่ือน แลกเปล่ียนแนวทางใน
การด าเนินงานใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ความคิดเห็นระหวา่งหวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดั และหารือเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งส่วนราชการในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 
7. ประชุมประชำคมกำรจรำจร 
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       เม่ือวนัท่ี 27  มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารส านกังานสโมสร ชั้น 2 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระชุมกบัชมชุน
ประชุมเพ่ือหารือมาตรการป้องกนั แกไ้ขปัญหา อุบติัเหตุบริเวณจุดกลบัรถนวนคร 
 
8. โครงกำรรณรงค์ ส่งเสริมกำรขบัขี่ปลอดภัย 

วนัท่ี 3 เมษายน 2562  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.บจก.นวนร คุณวิกรม ปิติสุข ท่ีปรึกษาดา้นกิจการพิเศษและลูกคา้
สัมพนัธ์โครงการฯ ได้รวมพิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงความรวมมือและมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ “ โครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมการขบัข่ีปลอดภยัในสถานประกอบกิจการจงัหวดันครราชสีมา ” ณ ห้องประชุมบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. วนัคุ้มครองโลก  Earth Day  
พนกังานโครงการนวนคร นครราชสีมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัคุม้ครองโลก (Earth Day) ท่ีจดัโดยบริษทั แคนนอน 

ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั สาขานครราชสีมา โดยการท าความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณถนนดา้นหนา้ และการปลูกตน้ไมเ้พ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณดา้นหนา้และรอบๆบริษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือปรับปรุงทศันียภาพและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 
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10. โครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้มอบทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียน ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ 
สูงเนิน จังหวดันครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2562 วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ณ วดัป่าภูผาสูง โดยคุณวิกรม ปิติสุข  
ท่ีปรึกษาดา้นกิจการพิเศษและลูกคา้สัมพนัธ์โครงการ คุณพิชยั นิยมไทย รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหารโครงการ
นครราชสีมา พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

11. วนัต่อต้ำนยำเสพตดิโลก ประจ ำปี 2562 ภำยใต้ค ำขวญั “มุ่งมัน่ แก้ไข ขจดัภัยยำเสพตดิ”    

วกิรม ปิติสุข ท่ีปรึกษาดา้นกิจการพิเศษและลูกคา้สมัพนัธ์โครงการ คุณพิชยั นิยมไทย รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย
การบริหารโครงการนครราชสีมา และคณะ ไดร้วมจดักิจกรรมในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก โดยนายสุรศิษฐ ์อินทกรอุดม 
นายอ าเภอสูงเนิน ไดเ้ป็นประธาน   ในการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2562 ภายใต้
ค  าขวญั “มุ่งมัน่ แกไ้ข ขจดัภยัยาเสพติด” กิจกรรมดงักล่าว ณ ลานท่ีวา่การอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

12. ประชุมเข่ือนล ำตะลอง 
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ประชุมคณะกรรมการจดัการชลประทาน (JMC) เข่ือนล าตะคอง เพ่ือรายงานผลการบริหารจดัการน ้ า สนบัสนุน
การเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2562 รายงานสถานการณ์ปัจจุบนัของน ้ าในเข่ือนล าตะคอง สถานการณ์สภาวะอากาศและแนวโนม้
ปี 2562 รายงานผลการปฏิบติัการฝนหลวงในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าล าตะคองปี 2561และแผนปี 2562 นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งแนะน าระบบเตือนภยัแหล่งน ้ าผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนจากฐานขอ้มูลส านกังานชลประทาน 
เข่ือนล าตะคองเขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมส านกังานชลประทานท่ี 8 จงัหวดันครราชสีมา 

13. ประชุมผู้ใหญ่บ้ำนนำกลำง วดันำใหญ่ 
 

 

 

 

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 คุณวิกรม ปิติสุข ท่ีปรึกษาดา้นกิจการพิเศษและลูกคา้สัมพนัธ์โครงการและคุณพิชยั นิยมไทย 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหารโครงการนครราชสีมา ไดเ้ขา้รวมประชุมบา้นวดันาใหญ่  ปรัดอ าเภอสูงเนิน ผูใ้หญ่บา้น
และชาวบา้น ไดป้รึกษาหารือในเร่ืองต่างๆ เพ่ือพฒันาชุมชน 

14. มอบเงนิสนับสนุนสร้ำงบ้ำนพกัอำศัยให้แก่ผู้ยำกไร้ 
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสีมา ไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม

ปรับสภาพท่ีอยู่อาศยัให้แกผูย้ากไร้ ประสบภาวะยากล าบาก น่าเวทนา ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอสูงเนิน โดยคุณวิกรม ปิติสุข 
ท่ีปรึกษาดา้นกิจการพิเศษและลูกคา้สมัพนัธ์โครงการ และคุณพิชยั นิยมไทย รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหารโครงการ
นครราชสีมา เป็นตวัแทน บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนุนสร้างบา้นพกัอาศยัใหแ้ก่ผูย้ากไร้ วนัจนัทร์ท่ี 15 
กรกฎาคม 2562 ณ บา้นบุตาตอ้ง หมู่บา้นท่ี 7 ต าบนนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดัคนรราชสีมา 
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15. กจิกรรมจติอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ “เรำท ำควำม ด ีด้วยหัวใจ ” 

 

 

 

 

 

 

 

จิตอาสา “  เราท าความ ดี ดว้ยหัวใจ ” นายสุรศิษฐ ์อินทกรอุดม นายอ าเภอสูงเนิน เป็นประธานในการจดักิจกรรม 
พฒันาส่ิงแวดลอ้มลอกคูคลองและก าจกัแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายงุลายป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาชิราลงกรร บดินทรเทพยวรางกูร โดยขา้ราชการ พ่อคา้ 
ประชาชน นกัเรียนและ คุณวกิรม ปิติสุข ท่ีปรึกษาดา้นกิจการพิเศษและลูกคา้สมัพนัธ์โครงการ คุณพิชยั นิยมไทย รักษาการ
ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหารโครงการนครราชสีมา  พร้อมคณะ นวนคร มาเขา้รวมกิจกรรมพร้อมกนั วนัพฤหัสบดีท่ี 18 
กรกฎาคม 2562   ณ หอประชุมเอนกประสงคโ์รงเรียนบา้นนากลาง  

16.  ประชำคมชำวบ้ำน อบต. โครำช เร่ือง  กำรขอใช้น ำ้ล ำตะคอง  วนัที ่19 กรกฎำคม 2562 
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17. ประชำคมชำวบ้ำน อบต. บุ่งขีเ้หลก็ เร่ือง  กำรขอใช้น ำ้ล ำตะคอง  วนัที ่23 กรกฎำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. กจิกรรม จติอำสำ “เรำท ำควำมดด้ีวยหัวใจ"  

     จิตอำสำ “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ"   นายอ าเภอสูงเนิน  เป็นประธานเปิดกิจกรรม"จิตอาสาพฒันาคูคลอง" และคุณวกิรม 
ปิติสุข ท่ีปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกคา้สัมพนัธ์โครงการ คุณพิชัย นิยมไทย รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร
โครงการนครราชสีมา พร้อมคณะ นวนครไดค้วามร่วมมือร่วมใจจากองคก์รต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ก่ิงกาชาด ต ารวจ 
ทหาร ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาทุกต าบลของอ าเภอสูงเนิน วนัศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 
08.30 น. ณ สวนสาธารณะสถานีรถไฟสูงเนิน 

 

 

https://pt-br.facebook.com/hashtag/จิตอาสา?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcd7FZvuuzSQYi2X5jQ4qgHgPWdOpJ3WYwP-_XDWjLu_ZtXwgjIPGJzvhog8nssBAo0hq2W-PuWkMZ_cw0C7nhlQLdPpqKycLxbS1t2XaTYjIW5wJaWG30535kzGzF8J9Y1vikZ2JQl1ayv5FmR5Wo5qAC02EqFvkd7IR3dPe9nsnDZR7EWHocexsupz_bXq3zhi_69KNnQig11jwaK8y3eZHMc0Fe06y_x70aSfBNSnoIY4Ce8MT5T7NOFYEWahfquWmu0lid2VQ96ucp_5KIzTjYdkpOYEDDym5ZV9ZnaDC0RrXvTxgw9yHIoy6Xssrgy5x7ddU9Nv-nkiq8CJ1NPw&__tn__=%2ANK-R
https://pt-br.facebook.com/hashtag/จิตอาสา?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcd7FZvuuzSQYi2X5jQ4qgHgPWdOpJ3WYwP-_XDWjLu_ZtXwgjIPGJzvhog8nssBAo0hq2W-PuWkMZ_cw0C7nhlQLdPpqKycLxbS1t2XaTYjIW5wJaWG30535kzGzF8J9Y1vikZ2JQl1ayv5FmR5Wo5qAC02EqFvkd7IR3dPe9nsnDZR7EWHocexsupz_bXq3zhi_69KNnQig11jwaK8y3eZHMc0Fe06y_x70aSfBNSnoIY4Ce8MT5T7NOFYEWahfquWmu0lid2VQ96ucp_5KIzTjYdkpOYEDDym5ZV9ZnaDC0RrXvTxgw9yHIoy6Xssrgy5x7ddU9Nv-nkiq8CJ1NPw&__tn__=%2ANK-R
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19. โครงกำร “ แคนนอนอนุรักษ์ไม้ท้องถิน่ คร้ังที ่1 ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานราชสีมา ไดจ้ดัโครงการ “ แคนนอนอนุรักษ์ไมท้อ้งถ่ิน 
คร้ังท่ี 1 ” ข้ึนในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 โดยการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา ได้
เขา้ร่วมปลูกตน้ไม ้ไดแ้ก่ มะค่า ประดู่ และอินทนิล จ านวนทั้งส้ิน 100 ตน้ ณ ป่าชุมชนต าบลนากลาง เพ่ืออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและรักษาวถีิชุมชนใหค้งอยู ่
 
20. โครงกำรเดนิ – วิง่ เพ่ือสุขภำพรวมพลคนสูงเนิน คร้ังที ่3 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา ไดร้วมสนบัสุนนและรวมโครงการเดิน- วิ่งเพ่ือสุขภาพรวม
พลคนสูงเนิน โดยคุณวิกรม ปิติสุข ท่ีปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกคา้สัมพนัธ์โครงการ พร้อมคณะ ได้รวม เพ่ือจัด
กิจกรรมเชิงรุกใหอ้งคก์รทุกภาคส่วนประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ไดมี้ส่วนในการออกก าลงักายดว้ยการเดิน – วิง่ เป็นการสร้าง
เสริมสุขภาพป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคซึมเศร้า และสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีแขง็แรงต่อสุขภาพร่างกาย ปลอดจากโรคภยั ห่างไกลจากยาเสพติด ในวนัศุกร์ ท่ี 16 สิงหาคม 2562 ณ ลานหนา้
เทศบาลต าบลสูงเนิน 
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21. งำนประเพณีกนิเข่ำค ำ่และส้มโอ ของดเีมืองสูงเนิน 2562 ระหว่ำงวนัที ่23-25 พฤษภำคม 2562 ณ ปราสาทเมืองแขก 
ต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา  สุดยอดการแสดงแสง เสียง ในชุด   “ศรีจนาศะปุระ” 
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22. โครงกำร “ แคนนอนอนุรักษ์ไม้ท้องถิน่ในพืน้ทีต่ ำบลนำกลำง คร้ังที ่2 ” 

บริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานราชสีมา ไดจ้ดัโครงการ ปลูกตน้ไมโ้ครงการอนุรักษค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ “ แคนนอนอนุรักษไ์มท้อ้งถ่ินในพ้ืนท่ีต าบลนากลาง” ข้ึนในวนัท่ี 20กนัยายน 2562  เวลา 09.00-
11.00 น. โดยการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา ไดเ้ขา้ร่วมปลูกตน้ไม ้ไดแ้ก่ 
มะค่า ประดู่ และอินทนิล จ านวนทั้งส้ิน 100 ตน้ ณ ป่าชุมชนต าบลนากลาง เพ่ืออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนและรักษาวถีิชุมชนใหค้งอยู ่
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23.  “วิง่ด้วยกนั Run Da Der” 

 ก้ำวนีเ้พ่ือโรงพยำบำลสูงเนิน  
 เพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์และเวชภัณฑ์ 
 วนัอาทิตยท่ี์ 17 พฤศจิกายน 2562 
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24. “โครงกำรแคนนอนอนุรักษ์พนัธ์ไม้ท้องถิ่น” 

 ณ ป่ำชุมชน ต ำบลนำกลำง อ ำเภอสูงเนิน จงัหวดันครรำชสีมำ  
 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ำกดั ร่วมกบั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง และชุมชนต ำบลนำกลำง 
 วนัศุกร์ท่ี 27 กนัยายน 2562 

              

 

          

 

             

 
11. การควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการบริษทั 
และกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ในดา้นต่าง ๆ 
5 องคป์ระกอบ (1) การควบคุมภายใน (2) การประเมินความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (4) ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารขอ้มูล (5) ระบบการติดตาม โดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่าบริษทัฯ 
มีการจดัใหร้ะเบียบปฏิบติัและบุคลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงาน 
ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน มีความถูกตอ้ง โปร่งใส แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามหลกัการบญัชี
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ท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดเ้สนอให้คณะกรรมการรับทราบวา่
บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาวนารีวรรณ ชยับรรทดั จาก บริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษทั ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2562 มิไดพ้บขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในระบบงานบญัชีแต่อยา่งใด 

 
ส่วนที ่1 องค์กรและสภำพแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีการจดัแบ่งสายงาน และก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน ตลอดจนการจดัท าระเบียบในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในดา้นการเงิน การจดัซ้ือ การ
บริหารงานทัว่ไปท่ีรัดกุม สามารถป้องกนัการทุจริตได ้และค านึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ของบริษทัฯ มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
จริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน มีการก าหนดตวัช้ีวดั ผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และ
การใหร้างวลัท่ีเหมาะสม 
ส่วนที ่2 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัทฯ ก าหนดให้แต่ละสายงาน เป็นผูป้ระเมินปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงใน 
การด าเนินงานของบริษทัฯ โดยหากพบความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย จะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทนัที นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการติดตามและบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติังาน เพ่ือแจง้ให้กบัพนกังานทราบ 
และน าไปปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถทราบถึงความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็วและ
ทนัท่วงที 
ส่วนที ่3 กำรควบคุมกำรปฏบิัตงิำนของฝ่ำยบริหำร 

บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ขั้นตอน และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารตามล าดบัขั้นของกรรมการ 
และผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบออกจากกนั หนา้ท่ีการบนัทึกบญัชีเป็นของฝ่ายบญัชีหนา้ท่ี
จดัเก็บรายไดเ้ป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในการออกใบแจง้หน้ี และการจดัเก็บค่าบริการไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึง
การติดตามหน้ีท่ีคา้งช าระ การจดัเก็บโฉนดท่ีดิน และการปรับปรุงระบบขอ้มูลท่ีดิน ตลอดจนการกระทบผลต่างของรายได้
จากการขายท่ีดิน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีมาตรการและขั้นตอนในการปฏิบติั
เก่ียวกับการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจน และ
สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรัดกมุและชดัเจน 
ส่วนที ่4 ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการทราบ ก่อนการประชุมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 7 วนั บริษทัฯ รายงานการประชุมมี
การบนัทึกความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา บริษทัฯ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี
และบญัชีต่างๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และไดล้งทุนพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัระบบบญัชี เพ่ือให้ฝ่ายบญัชีสามารถสรุปขอ้มูล
และรายงานต่อผูบ้ริหารไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน บริษทัก าหนดใหมี้การส่ือสารขอ้มูลอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจดั
ให้มีช่องทางการส่ือสารให้กับบุคคลต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน 
บริษทั (Whistle-blower) ไดอ้ยา่งปลอดภยั  
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ส่วนที ่5 ระบบกำรตดิตำม 
บริษทัฯ ก าหนดให้ผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน และ

แจง้ถึงสาเหตุท่ีท าใหไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายหรืองบประมาณท่ีก าหนดไว ้ให้ทราบอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู ้ด าเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน 

 ทั้ งน้ี ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูส้อบบัญชีโดย นางสาวนารีวรรณ 
ชยับนัทดั แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
 
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คร้ังท่ี 7/2550  ได้แต่งตั้ งนางสุรีรัตน์             
สร้อยสุนทร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่ วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เน่ืองจาก 
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบในธุรกิจท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นระยะเวลากวา่ 10  ปี เคยไดรั้บ
การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง 
ประเทศไทย ความรู้มาตรฐานส าหรับ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จากสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และการบริหาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (CSR for Corporate Sustainability) P01-P06 หลกัสูตรการลงทุนเพื่อ
สังคม หลกัสูตรการน า BSC และ KPI เป็นเคร่ืองมือน าแผนกลยทุธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) หลกัสูตรปลูก
จิตส านึกทางการอนุรักษพ์ลงังานในสถานประกอบการ หลกัสูตรมาตรฐานภาคธุรกิจ ตา้นทุจริตการติดสินบน หลกัสูตร 
พรบ.อ านวยการความสะดวกกบัการพฒันาประสิทธิภาพของกรมศุลกากร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั หลกัสูตร
การลงทุนมัน่ใจ ห่วงใยสุขภาพ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) อบรมหลกัสูตร Update มาตรฐาน
การบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากัด (มหาชน) และหลกัสูตรจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น 
หลักสูตร Smart Disclosure Program หลักสูตรความเข้าใจเคร่ืองหมาย C และ Back Door หลักสูตรคณะกรรมการ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างานของสถานประกอบการ การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ า 360 องศา 
การใชร้ะบบ SETlink เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีจึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

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

12.1 รำยกำรระหว่ำงกนั  
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนในปี 2562 และ ปี 2561 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 
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ลกัษณะรำยกำร คู่สัญญำ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมสมเหตุสมผล 

ปี 2562 ปี 2561  

รายไดจ้ากการให้บริการ บมจ.เอน็อีพี 
อสงัหาริมทรัพย ์และ
อุตสาหกรรม* 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หุ้นในบริษทัร้อยละ 12  และมี
กรรมการร่วมกนั 

0.64 0.70 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
บริษทัถือหุ้น  ร้อยละ 29.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

44.13 45.32 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดจ้ากการให้ใช้
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

39.37 35.79 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน   3.01 3.77 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

เงินปันผลรับ   119.98 107.99 ตามการประกาศจ่าย 

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

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 15.08 

 

0.01 0.03 ราคาตลาดทัว่ไป 

รายไดค้่าเช่า 

 

0.12 0.36 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภยั 

3.38 21.41 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สญัญา 

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

มีกรรมการร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ
ถือหุ้นร้อยละ 1.71 

 

0.94 0.68 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 1.77 0.65 ตามการประกาศจ่าย 

ซ้ืออุปกรณ์ บจ.ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกนั - 0.77 ราคาตลาด 

 
ทั้งน้ี บริษทัมียอดบญัชีคงเหลือท่ีเกิดจากรายการคา้และรายการอ่ืนๆ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีปรากฏในงบการเงิน

ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

รำยกำร ลกัษณะรำยกำร คู่สัญญำ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ลูกหน้ีการคา้ รายไดจ้ากการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค 

บมจ.เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม 

0.05 
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12.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาตรวจสอบรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกันท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2562 แลว้มีความเห็นว่าเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล มีการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และไม่ท าให้บริษทัเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากน้ี ในอนาคต หากบริษทั 
มีความจ าเป็นตอ้งเขา้ท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั 
ความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการอยา่งรอบคอบ ในราคาและเง่ือนไขท่ียติุธรรม โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้ง
ไม่มีส่วนในการตดัสินใจเขา้ท ารายการและจะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

12.3 นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

นโยบายในการจดัซ้ือท่ีดินนั้น บริษทัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นการถาวร ดงันั้นการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวจะตอ้ง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้ งยงัไม่มีนโยบายให้                         
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใด ๆ แต่อย่างใด  นอกจากน้ี จะตอ้งมีการก าหนดราคาซ้ือท่ีดินท่ียติุธรรม

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

0.10 
 
 

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 4.13 

บจ.รักษาความปลอดภยั นวนคร 
อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ดด้ิง 

0.005 

รวม 4.28 

ค่าบริการท่ียงัไม่ได้
เรียกเก็บ 

รายไดจ้ากการให้บริการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 0.34 

รวม 0.34 

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 351.27 

รวม 351.27 

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 
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ส่วนที ่2 หน้ำที ่ 66 

 

และมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้
ความเห็นในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

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

1. เลขานุการบริษทัจะเป็นผูดู้แลการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยเป็น
ผูดู้แลและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นตามขอ้บังคบั กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง                    
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทราบทนัทีท่ีอาจเกิดรายการ 

2. การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันจะตอ้งผ่านกระบวนการเสนอขออนุมติัตามล าดับขั้นการบังคบับัญชา 
โดยตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของขอ้ก าหนดหรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ 
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 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
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับการเขา้ท ารายการ จะไม่เขา้ร่วมพิจารณา และ/หรือ อนุมติั 
การเขา้ท ารายการดว้ย 

ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือ 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบท่ีบงัคบัใชก่้อนเขา้ท ารายการ 

7. เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีติดตามดูแลการเขา้ท ารายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และด าเนินการใหมี้การสุ่มสอบทานการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัวา่
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัไว ้รวมทั้ งตอ้งเปิดเผยผลการสุ่ม 
สอบทานดงักล่าวไวใ้นรายงานก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่ 1 

 

ส่วนที ่3 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน 

 
13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.1 งบกำรเงนิ  

ก)    สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผู ้สอบบัญชีโดย นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 
แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอยำ่งไม่มีเง่ือนไข 
และเห็นว่ำ 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 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม  2562 ผู ้สอบบัญชีโดย นำงสำวนำรีวรรณ ชัยบันทัด 
แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอยำ่งไม่มีเง่ือนไข 
และเห็นว่ำ  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั 
นวนคร จ ำกดั(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ทั้ ง น้ี  ท่ีประชุมผู ้ถื อ หุ้น ท่ี จัดประชุมเม่ือวัน ท่ี  23  เมษำยน  2562 ได้มีมติอนุมัติ ให้ แต่ งตั้ ง                         
นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 8420 หรือ นำงสำวนำรีวรรณ 
ชยับนัทดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9219 หรือนำงสำววภิำวรรณ  ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4795 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียม ในกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2562 
เป็นจ ำนวนเงินรวม 2,250,000 บำท รวมกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมจ ำนวน 
6 บตัร และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ร้อยละ 7 ของค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่ 2 

 

ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ             
สินทรัพย์ 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 345.84 8.02 472.32 10.96 200.37 5.00 
เงินลงทุนชัว่ครำว 456.10 10.58 200.00 4.64 - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 54.41 1.26 56.08 1.30 48.16 1.20 
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ 20.37 0.47 23.31 0.54 16.72 0.42 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
โครงกำรอสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งกำรพฒันำ 

14.25 
1,056.51 

0.33 
24.50 

7.41 
1,053.56 

0.17 
24.46 

 
1,148.59 

 
28.64 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1.56 0.04 1.15 0.03 5.46 0.14 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,949.05 45.20 1,813.83 42.11 1,419.29 35.39 
เงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงิน 60.00 1.39 60.00 1.39   
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีขอ้จ ำกดัเบิกใช ้
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

28.01 
1.84 

521.00 

0.65 
0.04 
12.08 

 
0.35 

598.16 

 
0.01 
13.89 

 
26.69 
587.03 

 
0.67 
14.64 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 3.40 0.08 3.40 0.08 3.40 0.08 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 125.49 2.91 115.21 2.67 117.85 2.94 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,600.48 37.11 1,695.75 39.37 1,842.41 45.94 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 21.40 0.50 14.64 0.34 10.15 0.25 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.83 0.04 6.22 0.14 3.79 0.09 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,363.45 54.80 2,493.73 57.89 2,591.34 64.61 
รวมสินทรัพย ์ 4,312.50 100.00 4,307.56 100.00 4,010.63 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่ 3 

 

รายการ 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 0.04 0.00 0.04 0.00 0.64 0.02 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 15.24 0.35 20.26 0.47 18.81 0.47 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 91.74 2.13 50.44 1.17 82.80 2.06 
เจำ้หน้ีคำ่ซ้ืออุปกรณ์ 12.70 0.29 2.28 0.05 0.13 0.00 
รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชีท่ีถึงก ำหนด
รับรู้ภำยในหน่ึงปี 

24.64 0.57 40.09 0.93 40.09 1.00 

รำยไดร้อตดับญัชีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งถึงก ำหนด 
รับรู้ภำยในหน่ึงปี  

16.37 0.38 16.37 0.38 9.20 0.23 

รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปี 3.56 0.08 0.94 0.02 0.94 0.02 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

36.00 0.83 36.00 0.84 12.00 0.30 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

5.87 0.14 6.35 0.15 4.12 0.10 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 206.17 4.78 172.77 4.01 168.73 4.21 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 5.52 0.13 5.23 0.12 4.90 0.12 
เจำ้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 
รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชี 

0.14 
280.21 

 
6.50 

1.00 
298.38 

0.02 
6.93 

1.85 
338.31 

0.05 
8.44 

รำยไดร้อตดับญัชีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 334.90 7.77 351.27 8.15 206.23 5.14 
รำยไดร้อตดับญัชี 58.73 1.36 12.81 0.30 13.75 0.34 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 271.99 6.31 307.96 7.15 337.96 8.43 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 9.32 0.22 14.09 0.33 10.11 0.25 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 34.61 0.80 24.89 0.58 21.42 0.53 
เงินประกนัค่ำสำธำรณูปโภครับจำกลูกคำ้ 39.15 0.91 39.34 0.91 38.37 0.96 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,034.46 23.99 1,054.97 24.49 972.90 24.26 
รวมหน้ีสิน 1,240.74 28.77 1,227.75 28.50 1,141.63 28.46 

ทุนจดทะเบียน 2,048.25 47.50 2,048.25 47.55 2,048.25 51.07 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้             
    - หุน้สำมญั  2,048.25 47.50 2,048.25 47.55 2,048.25 51.07 

รวมทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 2,048.25 47.50 2,048.25 47.55 2,048.25 51.07 
หุน้ทุนซ้ือคืน (76.78)- (1.78) - - - - 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 283.56 6.58 283.56 6.58 283.56 7.07 
ก ำไรสะสม 
  จดัสรรแลว้  
     ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
     ส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืน 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   

 
 

165.23 
76.78 

574.71 

 
 

3.83 
1.78 

13.33 

 
 

152.44 
- 

595.55 

 
 

3.54 
- 

13.83 

 
 

133.71 
- 

403.48 

 
 

3.33 
- 

10.06 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 

3,071.75 
0 

71.23 
0 

3,079.81 
0 

71.50 
0 

2,869.00 
0 

71.54 
0 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,071.75 71.23 3,079.81 71.50 2,869.00 71.54 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,312.50 100.00 4,307.56 100.00 4,010.63 100.00 

 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่ 4 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ             
รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - - 199.75 20.61 35.00 5.04 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 633.24 81.74 632.81 65.30 547.29 78.84 
รำยไดค้่ำเช่ำ 29.84 3.85 30.24 3.12 21.34 3.07 
รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำล 33.61 4.34 39.94 4.12 39.99 5.76 
รำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพื้นฐำน 41.83 5.27 36.72 3.79 32.51 4.68 
รำยไดเ้งินปันผล 1.76 0.23 0.65 0.07 0.60 0.09 
รำยไดอ่ื้น 35.40 4.57 28.91 2.99 17.40 2.52 

รวมรำยได ้ 774.69 100.00 969.02 100.00 694.13 100.00 
ตน้ทุนขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - - 95.03 9.81 0.86 0.12 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 332.94 42.98 341.95 35.29 331.83 47.80 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 10.09 1.30 22.56 2.33 12.52 1.80 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 211.26 27.27 217.94 22.49 214.32 30.88 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - - - - - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 2.23 0.29 1.71 0.18 2.62 0.38 
รวมค่ำใชจ่้ำย 556.53 71.84 679.19 70.09 562.15 80.99 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 41.84 5.40 111.61 11.52 121.88 17.56 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 260.00 33.56 401.43 41.43 253.87 36.57 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้ (4.39) (0.57) (26.76) (2.76) (10.25) (1.48) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 255.60 32.99 374.67 38.66 243.62 35.10 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น 
   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

            

ผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน ์
   พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้

(3.17) (0.41) - - - - 

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น 
   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

 
0.63 

 
0.08 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษีเงินได ้ (2.54) (0.33)     
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 253.06 38.66 374.67 38.66 243.62 35.10 

งบกระแสเงนิสด             
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 405.86   626.12   332.83   
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (225.25)   (178.31)   10.70   
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (307.09)   (175.86)   (147.96)   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (126.48)   271.95   195.56   
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ค) อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัทีส่ะท้อนถงึฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกจิหลกัของบริษทั  

รายการ 
งบการเงินรวมของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

*อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)         
   อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)              9.45                10.50                 8.41  
   อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)                4.15                 4.22                 1.47  
   อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)                2.14                3.67                1.84  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ)              10.92              11.50              10.78  
   ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั)                   33                    31                    33  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ)          -          0.07462           0.00064  
   ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั)             -              4,824           562,500  
   อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี (เท่ำ)              18.76               17.51               13.34  
   ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั)                  19                  21                   27  
          Cash Cycle (วนั)             14              4,834           562,506  
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)         
   อตัรำก ำไรขั้นตน้ %              49.79               49.35               44.88  
   อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  %                16.07                21.28                6.87  
   อตัรำก ำไรอ่ืน %              14.41              10.96              13.04  
   อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร %           380.91           341.01            802.49  
   อตัรำก ำไรสุทธิ  %              32.99               38.66               35.10  
   อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %                8.31                 12.60                 8.75  
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)         
   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ %                5.93                 9.01                 6.16  
   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร %              24.18               29.7               21.69  
   อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ (เท่ำ)                0.18                 0.23                 0.18  
อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio)         
   อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)                0.41                 0.40                 0.40  
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (Cash Basis) (เท่ำ)            190.32            368.71            111.17  
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (Cash Basis) (เท่ำ)                0.50               1.34               1.75 
   อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล %               65.84*               51.79             67.26 
เปรียบเทยีบข้อมูลต่อหุ้น          
   ก ำไรสุทธิต่อหุน้  (บำท)                0.13                 0.18                 0.12  
   มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้  (บำท)                1.50                 1.50                 1.40  

 
*รออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (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)  

ในปี 2562 บริษทัมีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดค้่ำเช่ำ ประมำณร้อยละ 86 ของรำยได้
รวม ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดค้่ำเช่ำ เป็นรำยไดท่ี้แน่นอน มัน่คงและเติบโตข้ึนมำโดย
ตลอดตำมปริมำณพ้ืนท่ีขำย จ ำนวนผูป้ระกอบกำร ลูกจำ้ง และผูอ้ยูอ่ำศยัในโครงกำร บริษทัจึงมุ่งเนน้
กำรสร้ำงรำยไดจ้ำกธุรกิจ กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึนโดยมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงและ
ปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำ กล่ำวคือ 

จำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจต่ำงๆ และมำตรกำรสนบัสนุนกำรลงทุนของภำครัฐบำล เช่น มำตรกำร
สนบัสนุนกำรลงทุนของผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดยอ่ม รวมทั้งอตัรำดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบั
ต ่ำ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดกำรลงทุนและกำรบริโภคมำกข้ึน และส่งผลให้ภำวะเศรษฐกิจขยำยตวัอยำ่ง
ต่อเน่ือง นักลงทุนทั้ งในและต่ำงประเทศเกิดควำมมั่นใจต่อภำวะเศรษฐกิจในประเทศและขยำย 
กำรผลิตและกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน ประกอบกบับริษทัไดป้รับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรภำยใน
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม จนไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 
ในดำ้นกำรพฒันำท่ีดินและกำรใหบ้ริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมจำก
คณะกรรมกำรแห่งชำติ วำ่ดว้ยกำรรับรองระบบงำน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในระบบ
กำรบริหำรจดักำรของบริษทัให้กบัลูกคำ้มำกยิ่งข้ึน ปัจจยัต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ ส่งผลให้บริษทัสำมำรถ
สร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ลอดมำ 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยรวมเป็นดงัน้ี  

บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นผลก ำไรสุทธิ จ ำนวน
255.6 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงเป็นผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 374.7 ลำ้นบำท ผลกำรด ำเนินงำน
ลดลงจ ำนวน 119.2 ลำ้นบำท หรือ ก ำไรลดลงร้อยละ 32 เน่ืองจำกเหตุผลหลกัท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. ก ำไรสุทธิ 
 ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีผลก ำไร (ขำดทุน) สุทธิเท่ำกับ 243.6 ,374.7 และ 255.6 ลำ้นบำทตำมล ำดับ ซ่ึง 
ปี 2562 มีผลก ำไรลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 119.2 ลำ้นบำท หรือ ก ำไรลดลงร้อยละ 32   

 โดยปี 2562 บริษัทมีผลประกอบกำรเป็นผลก ำไร เน่ืองจากในงวดน้ีบริษัทฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 
ท่ีเป็นรายไดป้ระจ า (recurring income) รวมทั้งรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรร่วมคำ้- บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั  
 

นอกจำกน้ียงัรับรู้รำยไดค้่ำตอบแทนกำรใชพ้ื้นท่ีส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวน 
1.92 ลำ้นบำทต่อเดือน และกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรตดัจ ำหน่ำยรำยไดค้่ำตอบแทนล่วงหน้ำ จำกกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ท ำ
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สัญญำกำรใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำนกบักำรร่วมคำ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั เดือนละ 0.77 ลำ้นบำท โดยรับรู้เป็น
รำยไดต้ำมวธีิเสน้ตรงตลอดระยะเวลำ 25 ปีตำมอำยสุญัญำ  

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)   

และในปีน้ีมีรำยรับล่วงหนำ้สัญญำจำกกำรให้ใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน – บริษทั รำชโคเจนเนอเรชัน่ จ ำกดั 
จ ำนวน 50 ลำ้นบำท ซ่ึงถือเป็นรำยกำรรำยไดร้อตดับญัชี เดือนละ 0.2 ลำ้นบำท (จ ำนวนค่ำตอบแทนตำมสญัญำ 50 ลำ้น
บำท ระยะเวลำสญัญำ 19 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลำคม 2562) 

แต่อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัคงด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร และกำรบริหำรพฒันำระบบกำรให้บริกำร
สำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมคล่องตวัในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ไดท้ัว่ถึงและดียิ่งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง                    
ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนและเพ่ิมรำยไดใ้หแ้ก่บริษทัอีกทำงหน่ึง 

โดยบริษทัฯ มีอตัรำก ำไรสุทธิ ส ำหรับปี 2562 เท่ำกบัร้อยละ 33 เปรียบเทียบกบัปี 2561 เท่ำกบัร้อยละ 39 ลดลง
ร้อยละ 15 

 

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

ปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 663.1  ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบังวดปี 2561 ซ่ึงบริษทัมี  รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร  และรำยได้
ค่ำเช่ำรวม 663.1  ลำ้นบำท พบวำ่มียอดใกลเ้คียงกนั 

  

2.2 รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์  
รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ ส ำหรับปี 2561 ไม่มีกำรรับรู้รำยได้ เปรียบเทียบกบั ปี 

2561 ซ่ึงมีกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรโอนขำยท่ีดิน จ ำนวน 199.7 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินในช่วง
ปี 2560 – 2562 ดงัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 
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รำยได้จำกกำรขำย
โครงกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพย์ 

2560 2561 2562 

ล้ำนบำท เพิม่ (ลด) % ล้ำนบำท 
เพิม่ (ลด) 

% 
ล้ำนบำท 

เพิม่ (ลด) 
% 

รวม 35.0 (77.0) 199.7 471 - - 

ลูกคำ้รำยใหญ่ 1 35.0 - 70.0 - - - 

หมำยเหตุ : 1   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 รำยได้เงนิอุดหนุนจำกรัฐบำล 
ในปี 2562 บริษทับันทึกรับรู้รำยไดเ้งินอุดหนุนจำกรัฐบำลจ ำนวน 33.6 ลำ้นบำท เปรียบเทียบจำกปี 2561 

จ ำนวน 40.0 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกนัอุทกภยัจำกกระทรวงอุตสำหกรรม โดย
บริษทับนัทึกเป็นเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตดับญัชี และตดับญัชีเพื่อรับรู้เป็นรำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพย ์มียอดลดลงจำกงวดเดียวกนั ปี 2561 เน่ืองจำกรำยไดเ้งินอุดหนุนรัฐบำลทยอยรับรู้รำยไดต้ำม
อำยุกำรให้ประโยชน์ของระบบก ำแพงป้องกนัน ้ ำท่วม ซ่ึงในปีน้ีเร่ิมมีงำนระบบบำงรำยกำร ทยอยส้ินสุดอำยกุำรให้
ประโยชน์ เช่น งำนรำงระบำยน ้ ำ งำนขดุลอกคลอง เป็นตน้ ส่งผลใหก้ำรรับรู้รำยไดล้ดลงไปดว้ย 

2.4 รำยได้จำกกำรให้ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และรำยได้อ่ืน 
ในปี 2562 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรให้ใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำน เป็นจ ำนวนเงิน 40.8 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบั           

ปี 2561 ซ่ึงบริษทัมีรำยได้ดงักล่ำวรวม 36.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 4.1 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำก 
กำรรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำกำรให้ใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เฟสขยำย เต็มปี หรือเดือนละ 0.6 ลำ้นบำท (จ ำนวน
ค่ำตอบแทนตำมสญัญำ 165 ลำ้นบำท ระยะเวลำสญัญำ 23 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏำคม 2561)  

และในปีน้ีมีรำยรับล่วงหนำ้สัญญำจำกกำรให้ใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน – บริษทั รำชโคเจนเนอเรชัน่ จ ำกดั 
จ ำนวน 50 ลำ้นบำท ซ่ึงถือเป็นรำยกำรรำยไดร้อตดับญัชี เดือนละ 0.2 ลำ้นบำท (จ ำนวนค่ำตอบแทนตำมสัญญำ 50 
ลำ้นบำท ระยะเวลำสญัญำ 19 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลำคม 2562) 

ส่วนรำยได้อ่ืน จ ำนวน 35.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกมีรำยไดด้อกเบ้ียรับมำกข้ึน รำยได้เงินปันผล  และ
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์น 

3. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ ต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร และก ำไรขั้นต้น  
ในปี 2560 - 2562  บริษัทฯ มีต้นทุนรวม   332.7, 437.0 และ 332.9ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และมีก ำไรขั้นต้นรวม          

270.9 , 425.8 และ 330.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

3.1 ต้นทุนกำรขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์  
ในส่วนของตน้ทุนขำยโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ส ำหรับปี 2562 บริษทัฯ ยงัไม่มีกำรรับรู้รำยไดจ้ำก

กำรโอนขำยท่ีดิน ในขณะท่ี ปี 2561 บริษทัฯ มีตน้ทุนขำยโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์จ ำนวน  95.0 ลำ้นบำท และ 
มีก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน 104.7 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 52 ก ำไรขั้นตน้ลดลงทั้งจ ำนวน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัรำยไดท่ี้เก่ียวขอ้งขำ้งตน้  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่ 9 

 

3.2 ต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร 
บริษทัฯ มีตน้ทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร ส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 332.9 ลำ้นบำทและมีก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน 330.1 

ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั ปี 2561 ซ่ึงมีตน้ทุนทำงตรงในกำรให้บริกำรจ ำนวน 341.9 ลำ้นบำท และมีก ำไร
ขั้นตน้ จ ำนวน 321.1 ลำ้นบำท ก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 9.0 ลำ้นบำท  

เม่ือพิจำรณำอตัรำก ำไรขั้นตน้ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรและกำรใหเ้ช่ำแลว้ พบวำ่ปรับตวัดีข้ึนเป็น ร้อยละ 50  จำก
งวดเดียวกนัของปีก่อน  

หน่วย : ร้อยละของรำยไดจ้ำกกำรขำย กำรให้บริกำร และให้เช่ำ 

อตัรำก ำไรขั้นต้น 2560 2561 2562 

- จำกกำรขำยท่ีดิน 98 52 0 

- จำกกำรใหบ้ริกำรและใหเ้ช่ำ 42 48 50 

รวม 46 45 50 

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

ส ำหรับอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรให้บริกำรและให้เช่ำ ในปี 2562 ปรับตัวดีข้ึนเน่ืองจำกฝ่ำยจัดกำรยงัคง
เดินหนำ้ด ำเนินนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนในภำพรวมทั้งหมด 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 221.4 ลำ้นบำทเปรียบเทียบกบัปี 2561 ซ่ึง

บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรวม 240.5 ลำ้นบำท ลดลง 19.0 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 8 ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบั
รำยไดร้วมดงักล่ำวขำ้งตน้   

อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยจัดกำรยงัคงเดินหน้ำด ำเนินนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยในภำพรวม
ทั้งหมดอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั 

5. ค่ำเส่ือมรำคำ 
บริษทัฯ มีค่ำเส่ือมรำคำกลุ่มอำคำรและอุปกรณ์ รวมทั้ งอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน จ ำนวนรวม 172.0 

ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั ปี 2561 จ ำนวน 185.3 ลำ้นบำท มียอดลดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกมีทรัพยสิ์น
บำงรำยกำรท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมรอบระยะเวลำครบแลว้ 
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6. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
บริษทัฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินในปี2562 จ ำนวน 2.2  ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั ปี 2561 จ ำนวน 

1.7 ลำ้นบำท รวมตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 0.5 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30   
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินจำกเงินกูย้มืธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียสูง เป็นกำรออก

ตัว๋แลกเงินท่ีมีตน้ทุนทำงกำรเงินถูกกวำ่  กำรเจรจำปรับลด อตัรำดอกเบ้ีย ค่ำธรรมเนียม รวมทั้งจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมี
ภำระดอกเบ้ียอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2557 จนถึงปัจจุบนั 

7. ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
บริษทัฯมีเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ – บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั (NNEG) โดยถือหุน้ในสดัส่วน 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 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - NNEG ตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  (Joint Arrangements) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ในปี 2562 คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 41.8 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกผลก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ของ NNEG 139.6 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลประกอบกำร 
จำกกำรด ำเนินงำนเชิงพำณิชย ์(COD) x 29.99%)  เน่ืองจำกทำง  NNEG มีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรหยุดเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อม
บ ำรุงเคร่ืองจกัร   

ในงวดปี  2561 บริษัทฯ ได้รับ รู้ส่วนแบ่งก 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%) 

8. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 
ในปี 2562 บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 4.4  ลำ้นบำท ลดลง 22.4 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 84 

เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั ปี 2561 มีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 26.8 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นไปตำมผลก ำไรสุทธิจำก
กำรด ำเนินงำนท่ีตอ้งเสียภำษีท่ีลดลงเช่นกนั 

9. อตัรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ในปี 2560 -2562 บริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกับร้อยละ 8.8 ,12.6 และ 8.3 ตำมล ำดับ โดยใน 

ปี 2562 บริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ปรับตวัลงเน่ืองมำจำกมีผลประกอบกำรก ำไรลดลงตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้  
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ข) สภำพคล่อง  

1. กระแสเงนิสด 
บริษทัมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดในระหวำ่งปี 2560 – 2562 ท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

           หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร 2560 2561 2562 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 243.6 374.7 255.6 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 332.8 626.1 405.9 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 10.7 (178.3) (225.2) 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (148.0) (175.9) (307.1) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 195.5 271.9 (126.5) 

ดำ้นกระแสเงินสด ปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 345.8 ลำ้นบำท ลดลง 
(126.5) ลำ้นบำทจำก ณ ส้ินปี 2561 จ ำนวน 472.3 ลำ้นบำท  

โดยในระหวำ่งปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 405.9 ลำ้นบำท เป็นเงิน
สดรับสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ซ่ึง บริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือหลงัจำกจ่ำยช ำระคืน หน้ีสินด ำเนินงำน 
ซ่ึงตอ้งจดัสรรไวส้ ำหรับช ำระหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนดต่อไป 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 225.2 ล้ำนบำท ซ่ึงรำยกำรหลักเกิดจำก 
กำรลงทุนในเงินลงทุนชั่วครำว 256.1 ล้ำนบำท รับเงินปันผลจำกบริษัทร่วมแห่งหน่ึง 120 ล้ำนบำท และกำรซ้ือ
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ จ ำนวน 58.2 ลำ้นบำท 

ส่วนเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 307.1 ลำ้นบำท เป็นเงินสดจ่ำยเพ่ือกิจกรรมจดัหำเงิน ซ่ึงเกิด
จำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมจ ำนวน 36.0 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผล 184 ลำ้นบำท และจ่ำยช ำระหุ้นทุนซ้ือคืน จ ำนวน 
76.8 ลำ้นบำท 

กล่ำวโดยสรุปจะเห็นได้ว่ำ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เน่ืองจำกรำยได้จำก 
กำรให้บริกำรและค่ำเช่ำซ่ึงเป็นรำยไดป้ระจ ำดงัท่ีไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ในส่วนของผลกำรด ำเนินงำน ประกอบกบัมีกระแส
เงินสดรับจำกเงินปันผลจำก NNEG ซ่ึงตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำน และยงัมี
กระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอในกำรจ่ำยเงินปันผลไดอี้กดว้ย 
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2. อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
ณ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง มียอดใกลเ้คียงจำก 10.5 เท่ำ ในปี 2561 เป็น 9.5 เท่ำ

ในปีน้ี และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วมียอดใกลเ้คียงจำก 4.2 เท่ำ ในปี 2561 เป็น 4.2 เท่ำในปีน้ี ซ่ึงท ำใหเ้ห็นสภำพ
คล่องของบริษทัท่ียงัแขง็แกร่ง 

3. รำยจ่ำยลงทุน 
ปัจจุบนับริษทัมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจพฒันำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเป็นหลกั 

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

ค) ฐำนะกำรเงนิ 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้ งส้ิน 4,312.5 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 4.9 

ลำ้นบำท จำกสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 4,307.6 ลำ้นบำท 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  เงนิลงทุนช่ัวครำว 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว รวมจ ำนวน 801.9 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 
129.6 ลำ้นบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลกัคือมีกระแสเงินสดรับจำกกำรประกอบกำร หลงัหกักำรจ่ำยช ำระหน้ีสินด ำเนินงำน
เพ่ิมข้ึน  

- สินทรัพย์หมุนเวยีน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพยร์ะหว่ำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 1,056.5 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็น
อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย ท่ีโครงกำร ปทุมธำนี และนครรำชสีมำ 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์-สุทธิ รวมทั้ งอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ลดลง
จ ำนวน (85.0) ลำ้นบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลกัค่ำเส่ือมรำคำในระหวำ่งปี  

และเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 521.0 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 77.2 ลำ้นบำท จำกกำรรับรู้ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  
(Joint Arrangements) ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ในปี 2562 และมีเงินปันผลรับในเดือนเมษำยน 2562 จ ำนวน 120 ลำ้นบำท
ดว้ย 
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 คุณภำพของสินทรัพย์ 
- ลูกหนีก้ำรค้ำ  

ณ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีลูกหน้ีสุทธิ จ ำนวน 54.4 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 1.7 ลำ้นบำท และใน
ส่วนของระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ี 33 วนั แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัคงมีกำรติดตำมกำรช ำระเงินของ
ลูกหน้ีอยำ่งใกลชิ้ด โดยบริษทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยกำรวิเครำะห์ประวติั
กำรช ำระหน้ีและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีในอนำคต 

- โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯมีโครงกำรอสังหำริมท รัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 1,056.5 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย ท่ี ดินท่ีพัฒนำแล้วเสร็จพร้อมขำย ในส่วนของอัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ ไม่มียอด                                 
เน่ืองจำกในปีน้ีบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดิน 

- ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์กลุ่มท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพ่ือ                   
กำรลงทุน จ ำนวน 1,726.0 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน (85.0) ลำ้นบำทจำกปีก่อน เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำ ในระหวำ่งปี 2562 

- เงนิลงทุนในกจิกำรร่วมค้ำ 

รำยกำรเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 521.0 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 77.2 
ลำ้นบำท จำกสำเหตุหลกั คือกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับท่ี  11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  (Joint Arrangements) ตำมวิธีส่วนได้เสีย ในงวดปี 2562 จ ำนวน 41.8 
ลำ้นบำท และกำรรับเงินปันผลในเดือนเมษำยน 2562 จ ำนวน 120 ลำ้นบำท 

ง) แหล่งเงนิทุน 
บริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีมำจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งเงินกู ้จำกสถำบนักำรเงิน โดยสรุปดงัน้ี 

- อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวำคม 2562 เท่ำกบั 0.40 เท่ำ ยอดไม่
เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 3,071.8 ลำ้นบำท ลดลง 8.0 ลำ้นบำท จำกส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

ณ วนัท่ี  31  ธันวำคม 2561  จ ำนวน 3,079.8 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลักดังน้ี  ก ำไรสุทธิประจ ำงวด 255.6                       
ลำ้นบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2562 จ ำนวน 184.3 ลำ้นบำท เม่ือเดือนพฤษภำคม 2562 และรำยกำรหุ้นทุนซ้ือคืน
จ ำนวน 76.8 ลำ้นบำท 

หน่วย : เท่ำ 
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- หนีสิ้น 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  จ ำนวน 1,240.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 
13.0 ลำ้นบำท จำกหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 1,227.7 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำรหลกัเป็นผล
มำจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย และจ่ำยช ำระหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนด้วยกระแสเงินสดจำก 
กำรด ำเนินงำน และมีรำยกำรรับค่ำตอบแทนล่วงหนำ้จำกกำรเขำ้ท ำสัญญำกำรใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำนแห่งหน่ึงดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 

- อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ 

ในปี 2560 -2562 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ  111.2 , 368.7 และ 
190.3 ตำมล ำดับ ในปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ียค่อนข้ำงมำก เน่ืองมำจำก 
ผลประกอบกำรก ำไรตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้  

จ) ปัจจยัทีอ่ำจมผีลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 

ต้นทุนทีด่นิโครงกำรใหม่ทีอ่ำจเพิม่สูงขึน้ในอนำคต 

บริษทัก่อตั้งเม่ือปี 2514 เพ่ือด ำเนินธุรกิจเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมโดยมีพ้ืนท่ีโครงกำรเร่ิมตน้ประมำณ 
5,000 ไร่ และไดท้ยอยจดัซ้ือท่ีดินบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงกำรเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 6,485 ไร่ ซ่ึงจำก 
กำรท่ีบริษทัทยอยซ้ือท่ีดินเพ่ือน ำมำพฒันำดงักล่ำว ท ำให้บริษทัมีตน้ทุนท่ีดินเพ่ือขำยแต่ ละแห่งไม่เท่ำกนัโดยท่ีดินท่ี
ซ้ือมำก่อน (โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเม่ือเร่ิมโครงกำร) ส่วนใหญ่มกัจะมีตน้ทุนต ่ำกวำ่ท่ีดินท่ีซ้ือมำภำยหลงั และเม่ือบริษทั
ขำยท่ีดินท่ีซ้ือมำก่อนก็จะไดรั้บก ำไรสูงกวำ่กำรขำยท่ีดิน ท่ีซ้ือมำภำยหลงั ดงันั้น ในอนำคตเม่ือบริษทัขำยท่ีดินท่ีซ้ือมำ
ตั้งแต่เร่ิมตน้โครงกำรหมดก็จะท ำให้บริษทัมีก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินลดลง อนัเน่ืองมำจำกตน้ทุนท่ีซ้ือใหม่สูงกว่ำตน้
ทุนเดิมมำก นอกจำกน้ี ในปี 2545-2548 บริษัทได้ซ้ือท่ีดินท่ีอ ำเภอสูงเนิน จังหวดันครรำชสีมำ เพ่ือพัฒนำเป็น 
เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร (นครรำชสีมำ) ในปัจจุบนั 

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

 

แผนผงัทีด่นิของโครงกำร 

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

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

ส่วนที ่3 หน้ำที ่ 15 

 

พื้นทีโ่ครงกำรอยู่ในระดบัทีต่ ำ่กว่ำพื้นทีข้่ำงเคยีง 

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 บริษทัจึงเช่ือว่ำ
ปัจจยัดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 
 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

  

 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 ฉบบัน้ี
แลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวำ่ 

1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  2562 ได้แสดงข้อมูล             
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ 
บริษทัฯ แลว้ 

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำม
ระบบดงักล่ำว  

3. บริษทัฯ จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และบริษทัฯ 
ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในต่อผูส้อบบญัชี เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563 และกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2563 แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ี
ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบับริษทัฯ ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯ 
ไดม้อบหมำยให้ นำยนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยธุยำ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย 
หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยำ ก ำกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรอง 
ควำมถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้
 

                        
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1.  พลอำกำศเอก ดร. นพพร  จนัทวำนิช ประธำนกรรมกำร 
 
พลอำกำศเอก ดร. 

   
2. พลต ำรวจเอก สมชำย  วำณิชเสนี กรรมกำร 

พลต ำรวจเอก  
  
 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
ช่ือ     ต ำแหน่ง                   ลำยมือช่ือ 

 

นำยนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยำ 

 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

 
 
 
 

 
(ประทบัตรำบริษทั) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ( ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2563 )       

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช 
 
- ประธานกรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 1 ธนัวาคม 2552 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นงานวิศวกรรมและโยธา 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
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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 
 

 
• ของตนเอง : 
2,000,000 หุ้น  
(0.0976 %) 
 
• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ: 
7,925,000 หุ้น  
(0.3869%) 
 

สามีนางสุวลยั จนัทวานิช 
บิดานางพีรยลกัษณ์         

ตั้งสุณาวรรณ 
นายสุทธิพร จนัทวานิช 

และ 
นายภพพร จนัทวานิช 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

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

8 ส.ค. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (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 รองประธานกรรมการ 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 
 
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 

77 
 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบญัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

- - 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (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 รองประธานกรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 1 ตุลาคม 2545 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 

1. หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(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 
 

  
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (4) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

15 ก.ย. – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

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

5 เม.ย 2561 - 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) 

ปี 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2549 – ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (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) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

3 นางสุวลยั จนัทวานิช 
 
- กรรมการ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 26 มกราคม 2544 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นงานบญัชีและการเงิน 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
 

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

 
• ของตนเอง :  
7,925,000 หุ้น  
(0.3869%) 
 
• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ: 
2,000,000 หุ้น  
(0.0976 %) 

 

ภรรยา พลอากาศเอก            
ดร. นพพร จนัทวานิช, 
มารดา นางพีรยลกัษณ์              

ตั้งสุณาวรรณ,                        
นายสุทธิพร จนัทวานิช 

และ นายภพพร                           
จนัทวานิช 

 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

15 ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี 

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

4 นางลีนา เจริญศรี 
 
- กรรมการอิสระ   
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 10 ธนัวาคม 2545 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นบริหารงานตรวจสอบ 
• ดา้นการบริหารกิจการภาครัฐและเอกชน 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
• ดา้นการเงินการคลงั 
 
 

74 - 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) 
 
 

- - 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

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) 

16 ม.ค. 2561 – 21 ม.ค. 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

22 ธนัวาคม 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.) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

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

5 พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน์ 
 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 10 พฤษภาคม 2559 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นบริหารงานตรวจสอบ 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 
 

76 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 53/2549 
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 
 
 

- - 
 

 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (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) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: 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 บริษทั สาล่ี คลัเลอร์ จ  ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

6 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์
 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 7 พฤศจิกายน 2560 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นบริหารงานตรวจสอบ 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
• ดา้นการเงินการคลงั 
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- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
1. หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 13/2560 
2. หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า            
โดยทุจริต 
• 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 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 2548 - 12 พ.ค. 2559 กรรมการ  บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

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



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

7 นายปริญญา ไววฒันา 
 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 31 มีนาคม 2561 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นบญัชีและการเงิน 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
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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 ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (4) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

25 ก.พ 2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

21 ม.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

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  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการลงทุน  
และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

บริษทั ไทยสตรีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ: ไม่มี 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

8 นางสาววรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 
 
-กรรมการ 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 22 กุมภาพนัธ์ 2549 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
 

 

 

 

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

 
• ของตนเอง :  
28,810,700 หุ้น  
(1.4065%) 
 
• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 

 

 หลานสาวนางสุวลยั             
จนัทวานิช 

  
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (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 

9 นายนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 
 
-กรรมการ 
-กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 1 มกราคม 2544 
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- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
  มหาวทิยาลยั Minnesota ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
- ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) ปี 2545 

 
• ของตนเอง :  
4,300,000 หุ้น  
(0.2099%) 
 
• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ: -  

 

- 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

22 ม.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

1 ม.ค. 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ/ 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 ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นสถาปัตยกรรม 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 
 
 
 
 

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

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (6) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

20 พ.ย.2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทธนนัต ์จ ากดั 

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) 

1 ม.ค. 2544 – 9 ก.ค. 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

10 นายสุทธิพร  จนัทวานิช 
 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นสาธารณูปโภค  
 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 10 กรกฎาคม 2562 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นงานวิศวกรรม 
• ดา้นการเงิน 

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

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

 
• ของตนเอง :  
22,799,055 หุ้น  
(1.1130 %) 
 
• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ: 
142,700 หุ้น 
(0.0069%) 

 

บุตรนางสุวลยั จนัทวานิช 
และ 

พลอากาศเอก ดร.นพพร 
จนัทวานิช, 

นอ้ง นางพีรยลกัษณ์            
ตั้งสุณาวรรณ, 

พี่นายภพพร จนัทวานิช 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 ก.ค. 2562  – ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั 
รองกรรมการผูจ้ดัการดา้น
สาธารณูปโภค 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2561 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

20 พ.ย.2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทธนนัต ์จ ากดั 

26 เม.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั  

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



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคัญ (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ก.ย. 2559 – ก.พ. 2561 
รักษาการผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายระบบน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหานคร) 

ปี 2552 – ส.ค. 2559 
ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหานคร) 

ปี 2546 – ปี 2552 
ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหานคร) 

13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค. 2562 กรรมการ บริษทั นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั  

ปี 2553 – 31 พ.ค. 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

11 นางพีรยลกัษณ์ ตั้งสุณาวรรณ 
 
-กรรมการ 
-รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการบริหาร 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
- 1 มีนาคม 2558 
 
ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New Hampshire 
Collage  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ขอ้มูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาใน
ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

 
• ของตนเอง :  
22,553,805  
(1.1011 %) 
 
• คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี- 

 

บุตรีนางสุวลยั จนัทวานิช 
และ พลอากาศเอก  
ดร.นพพร จนัทวานิช 

พี่นายสุทธิพร จนัทวานิช
และนายภพพร                     
จนัทวานิช 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2545 - ปัจจุบนั 
รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการ
บริหาร 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

13 ธ.ค. 2561 – 3 ธ.ค. 2562 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 ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

12 นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์
 
- รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงิน 
  
 
 

55 - 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 2562 
- KPMG Executive Briefing, Topic: IFRS 9, 
16 in Practice for Manufacturing Industry, 

- - 
 

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 
 

 

 

 

 
รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงิน 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นบญัชีและการเงิน 
 
รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
อิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
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 ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี :KPMG 
- KPMG Audit Committee Forum, Topic: 
Intelligent Automation for Internal Audit, 
บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี :KPMG 
- KPMG Audit Committee Forum, Topic: 
Robotic Process Automation (RPA) – Next 
Generation Workforce, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี :KPMG 
- PwC Forensics Seminar on Anti-Money 
Laundering Compliance Risk, Law and 
Regulations, บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- สัมมนา “Cybersecurity and Personal Data 
Protection: Get Ready for New Business 
Standards” ทางขา้งหนา้ของการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศไทย, คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ เร่ือง การ
อนุญาโตตุลาการในยคุพลิกผนั: บทบาทของ
วชิาชีพกฏหมาย (Disruptive Arbitration: 
Role of the Legal Profession) และโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับผูท่ี้จะปฏิบติั
หนา้อนุญาโตตุลาการ เร่ือง กระบวนการ
พิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ คร้ังท่ี 2, ส านกั
อนุญาโตตุลาการ ส านกังานศาลยติุธรรม 
- โครงการสัมมนาเสริมความคิด ติดปีก
วชิาชีพกบัคณะพาณิชยฯ์ธรรมศาสตร์ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9)     
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

13 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  สัมมานุช 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 
 
 
 
 

54 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- อบรมหลกัสูตร HR for non HR 
- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- - ก.ค. 2562 – ปัจจุบนั 

ก.ย. 2559 – มิ.ย. 2562 
 

ปี 2546 – ส.ค. 2559 
 

ปี 2539 - ปี 2545 

ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

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

14 นายณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 
 
 

50 - 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 

15 นายวีระชยั ชุติมากรณ์ 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

55 - 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 

- - 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 ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
- อบรมหลกัสูตร การประเมิน Water Foot 
Print 
- อบรมหลกัสูตร การบริหารความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(CSR for Corporate Sustainability) 

16 นางสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

65 - 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

50,000 หุ้น (0.0024 %) - ปี 2550 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เคร่ืองมือนน าแผนกลยทุธ์ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 
- อบรมหลกัสูตรปลูกจิตส านึกทางการ
อนุรักษพ์ลงังานในสถานประกอบการ 
- อบรมหลกัสูตรมาตรฐานภาคธุรกิจ ตา้น
ทุจริตการติดสินบน 
- 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) 
- อบรมหลกัสูตร คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
การท างานของสถานประกอบการ 
- อบรมการเป็นภาวะความเป็นผูน้ า 360 
องศา 
- สัมมนา การใชร้ะบบ SETlink  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

17 นายวรภพ จารุศร 
 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
- ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 

41 - ปริญญาตรี การจดัการ(เศรษฐศาสตร์) 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยา Valdosta 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  อบรมหลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ระดบับริหาร 
-  อบรมหลกัสูตร การจดัท างบประมาณอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
-  อบรมหลกัสูตร จิตส านึกการจดัการระบบ
ISO9001:2008 & ISO14001:2004 

14,911,100 หุ้น 
(0.7279 %) 

- 2 ม.ค. 2563 – ปัจจุบนั 

13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค. 2562 

ก.ย. 2559 – 1 ม.ค. 2563 
 

ก.ค. 2558 – ส.ค.2559 
 

พ.ย. 2557 – ส.ค.2559 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

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



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

-  อบรมหลกัสูตร Professional QMR/EMR  
role & Responsibility 
-  อบรมหลกัสูตร กฎหมายแรงงานส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

ปี 2554 – ปี 2558 

 

ผูจ้ดัการแผนกขาย (ยโุรป) บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 

18 นางอรอนงค ์เนาวรัตน์กูลชยั 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 
 

46 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

-นกับญัชีวชิาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) 
ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 
 
การเขา้ร่วมอบรมสัมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ระหวา่งปี 2562 
- KPMG Executive Briefing, Topic: IFRS 9, 
16 in Practice for Manufacturing Industry, 
บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี :KPMG 
- KPMG Audit Committee Forum, Topic: 
Robotic Process Automation (RPA) – Next 
Generation Workforce, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี :KPMG 
- PwC Forensics Seminar on Anti-Money 
Laundering Compliance Risk, Law and 
Regulations, บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 - สัมมนา “Cybersecurity and Personal Data 
Protection: Get Ready for New Business 

- - 1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
 

ปี 2557 – ก.พ. 2558 
 

ปี 2545 – ก.ค. 2556 
 

 
ปี 2539 – ปี 2542  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินและเลขานุการบริษทั 
 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

Standards” ทางขา้งหนา้ของการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศไทย, คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ เร่ือง การ
อนุญาโตตุลาการในยคุพลิกผนั : บทบาท
ของวชิาชีพกฏหมาย (Disruptive Arbitration 
: Role of the Legal Profession)  และ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับผูท่ี้จะ
ปฏิบติัหนา้อนุญาโตตุลาการ เร่ือง 
กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ 
คร้ังท่ี 2 ,ส านกัอนุญาโตตุลาการ ส านกังาน
ศาลยติุธรรม 
- โครงการสัมมนาเสริมความคิด ติดปีก
วชิาชีพกบัคณะพาณิชยฯ์ธรรมศาสตร์ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9)    

19 นายภพพร   จนัทวานิช  
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายโยธา 
 
 
 
 
 

43 ปริญญาตรี Music Business Management 
Berklee  College of Music 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

22,046,905 หุ้น 
(1.0763 %) 

บุตรนางสุวลยั                            
จนัทวานิช และ 
พลอากาศเอก               
ดร.นพพร  

จนัทวานิช, นอ้ง 
นางพีรยลกัษณ์                     
ตั้งสุณาวรรณ, 
นอ้งนายสุทธิพร             

จนัทวานิช 

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

20 นายพิชยั นิยมไทย 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการบริหาร 
โครงการนครราชสีมา 

55 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล 

- - ปี 2562 – ปัจจุบนั 
 

 

ผูอ้  านายการฝ่ายการบริหาร 
โครงการนครราชสีมา 
 
 

 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน)  

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ปี 2552 – ปี 2562 
 

ปี 2549 – ปี 2552 

 
ผูจ้ดัการแผนกโยธาและส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการนครราชสีมา 
 
วศิวกรโครงการ 
โครงการนครราชสีมา 

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

21 นายพิพฒัน์  พ่วงสุข 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายระบบน ้ าเพื่อ
อุตสาหกรรม 

55 - 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) 

22 นางวรรณิษา หัตถมาศ 
 
- เลขานุการบริษทั 
 

29 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ มหาวทิยลยัราชภฏัสวนดุสิต 

- หลกัสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่น 98/2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรความรู้พื้นฐานส าหรับวชิาชีพ    
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
- หลกัสูตรอบรมดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ตลาดหลกัทรัพย์

- - เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั 
 

ธ.ค. 2560 – ปัจจุบนั 
 
 

ปี 2556 – ปี 2560 

เลขานุการบริษทั  
 
เจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ฝ่ายส านกัเลขานุการ 
 
นกัส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 
(นกัส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทลั) 

บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) (SIPA) ภายใตก้ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
(ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทลั (DEPA) กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

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 
- การใชร้ะบบ SETLink ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
- สัมมนาหลกัเกณฑโ์ครงการ CGR ปี 2563 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

 
 
 
     



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

เอกสำรแนบ 2 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษัทและบริษัทย่อย  
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รำยช่ือ บมจ. นวนคร 

บมจ. เอ็นอีพ ี
อสังหำริมทรัพย์ 
และอุตสำหกรรม 

(บริษัทใหญ่) 

บจ. ซูมิโช โกลบอล 
โลจิสติคส์ 

(ประเทศไทย) 
(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกัด 

(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บริษัท ไทธนันต์ 
จ ำกัด  

(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

บริษัท คลองหลวง
พฒันำ (ปทุมธำนี)

จ ำกัด 
(บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

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. คุณวรางคณา  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 

9. คุณนิพิฐ  อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 

10. คุณสุทธิพร  จนัทวานิช 

11. คุณพีรยลกัษณ์  ตั้งสุณาวรรณ 

12. คุณมลฤดี สุขพนัธรัชต ์

13. คุณณัฐนรุตม ์ สุริยภาณุวฒัน์ 

14. คุณณรงคฤ์ทธ์ิ  สัมมานุช 

15. คุณวีระชยั ชุติมากรณ์ 

16. คุณสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 

17. คุณวรภพ จารุศร 

18. คุณภพพร  จนัทวานิช 

19. คุณอรอนงค ์เนาวรัตน์กูลชยั 

20. คุณพิพฒัน์ พ่วงสุข 

21. นายพิชยั นิยมไทย 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C, D 

C,E,F 

C,F 

F 

G 

G 

G 

G 

G 
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G 
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หมายเหตุ :  A  =  ประธานกรรมการ  B  =  รองประธานกรรมการบริษัท   C  =   กรรมการ  
 D = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร E = กรรมการผู้ จัดการ   F = รองกรรมการผู้ จัดการ  
 G =   ผู้อ านวยการฝ่าย  
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน ( ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2563 )       

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 นางสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 
 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

65 - 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

50,000 หุ้น (0.0024 %) - ปี 2550 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 3 

ล ำดับ 

 
ช่ือ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ทุจริตการติดสินบน 
- 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) 
- อบรมหลกัสูตร คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
การท างานของสถานประกอบการ 
- อบรมการเป็นภาวะความเป็นผูน้ า 360 
องศา 
- สัมมนา การใชร้ะบบ SETlink  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน)  

 

เอกสำรแนบ 4 
 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

  ลกัษณะ เน้ือที ่ วงเงนิกู้ มูลค่ำ รำคำ 
สินทรัพย์ถำวร ทีต่ั้ง กรรมสิทธ์ิ (ไร่-งำน-ตรว.)  ตำมบัญชี ประเมนิ 

    (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ทีใ่ช้ในกำรประกอบ
ธุรกจิ  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
- ท่ีดิน  

 
 
 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธานี 

 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 

100-1-44.5 

 
 
 
- 

 
 
 

120.21 

 
 
 
- 

- 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 - 6.53 - 

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

เจา้ของ 3-3-01 - 23.25 - 

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

เจา้ของ - - 0.95 - 

- เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่
และเคร่ืองใชส้ านกังาน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธานี เจา้ของ - - 83.95 - 

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

เจา้ของ - -  1.71 - 

- ระบบสาธารณูปโภคและงาน
ระหวา่งก่อสร้าง 

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

เจา้ของ - - 1,073.52 1,528.02 

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

เจา้ของ - - 162.71 191.29 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

    1,600.48  
 

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

เจา้ของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 

- ศูนยก์ารคา้ และอาคารพกัอาศยั 
  
- ลานจอดรถ และร้านคา้ริมสระ 
  
- 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 - 46.42 288.30 
 
 
 

 
- 

 
14.89 

 
- 

17-2-19 - 16.24 35.10 

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

เจา้ของ - - 47.07 60.00 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ 
- ท่ีดินพฒันาแลว้  

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

 
 

เจา้ของ 

 
 

159-3-40.8 

 
 

- 
 

125.49 
 

121.88 

 
 

1,209.32 
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หมายเหตุ  : ราคาประเ มินโดยวิ ธีต้นทุนทดแทนโดย บริษัท กรุง เทพประเมินราคา จ ากัด  เ ม่ือพฤศจิกายน 2562 

อน่ึง ณ วนัประเมินราคาท่ีดิน บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

   
 

- ท่ีดินพฒันาแลว้ 

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

เจา้ของ 40-2-63.6 - 143.41 196.30* 

- 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 

- 
 
- 

788.29   1,151.19* 
 

206.79* 
 

2.93 
 
1,056.51 

รวมทั้งส้ิน   1,076-1-28.2 - 2,782.48 4,894.49 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน ) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่ีเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

ในรอบปีบญัชี 2562 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบ
ภายใน ตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 โดยสอบถามและรับฟังค าช้ีแจงจาก
ผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชี ในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอใน 
การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้ง กบัผูส้อบบญัชี ว่างบการเงิน
ดงักล่าว มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผล
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางท่ีก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทั้ งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ                     
การควบคุมภายใน อยา่งเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบในภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ความเป็น
อิสระ อัตราก าลัง และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้ งได้พิจารณาทบทวน 
กฎบตัรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัคู่มือแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบแต่ละปี   

 พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจ าปี 2562  โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน                  
ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรม                   
โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไดแ้ต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดแ้ก่ 

1. นางสาวนารีวรรณ  ชยับนัทดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 
2. นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420 
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2,250,000.-บาท   
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 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯมีรายการเก่ียวโยง ประเภทสนบัสนุนธุรกิจ ท่ีเป็นรายการปกติ ไม่มีรายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ 

 
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้ติดตาม               

การด า เนิน งานของบ ริษัท  โดยใช้ความ รู้ความสามารถ  มีความ เป็ น อิสระ  ตามหน้ า ท่ี และ 
ความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบัตร  มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ 
การด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีระบบควบคุมภายใน  มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผย
รายการเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้

 
 
   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

 
           นายปริญญา ไววฒันา 

                                                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                               วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
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