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ส่วนที่ 1 

กำรประกอบธุรกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ  

 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท นวนครฯ”) มีที่ต้ังโครงกำรจ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมน

วนคร ปทุมธำนี และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ โดยมีกำรด ำเนินธุรกิจประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจหลัก 

อันได้แก่  

1. กำรพัฒนำท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง  

2. กำรลงทุนทำงด้ำนสำธำรณูปโภค 

3. กำรลงทุนทำงด้ำนกำรบริกำร 

4. กำรลงทุนทำงด้ำนพลังงำน 

 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 
ด้ำนที่ดิน   

ที่ดินที่พัฒนำเพ่ือกำรอุตสำหกรรมโดยส่วนใหญ่พัฒนำครบถ้วนในกำรขำยแล้ว 100% ในส่วนที่ดินที่เปิดใหม่ ได้มีลูกค้ำเข้ำมำ

ติดต่อซื้อเพ่ือท ำโรงงำนเป็นระยะ ๆ แต่ในปีที่ผ่ำนมำจะเป็นสัดส่วนของลูกค้ำเดิมที่ซื้อที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือขยำยโรงงำนเป็น

สัดส่วนมำกกว่ำลูกค้ำใหม่ที่ไม่เคยอยู่มำก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำธุรกิจหลำยด้ำนมีกำรเจริญเติบโตที่ดี และในขณะเดียวกันก็มี

ลูกค้ำรำยใหม่ที่สนใจในกำรซื้อที่ดินของบริษัท แสดงให้เห็นถึงลูกค้ำยังคงสนใจพ้ืนที่ของบริษัทในกำรลงทุนอย่ำงเสมอ   

 

ด้านสาธารณูปโภค    

ด้ำนไฟฟ้ำ  

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร (“NNEG”) ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บมจ.นวนคร บมจ.รำชบุรีโฮลด้ิง และ GPSC (ในเครือของ 

ปตท.)  ผลิตไฟฟ้ำขนำด 125 เม็กกะวัตต์ บัดน้ีได้ท ำกำรก่อสร้ำงเสร็จสิ้นสมบูรณ์และได้เริ่มด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับทำง 

กฟผ. และลูกค้ำโรงงำนภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้ังแต่เดือนมิถุนำยน 2559 โดยมีผล

ประกอบกำรเป็นที่น่ำพอใจและสำมำรถท ำก ำไรได้ต้ังแต่เดือนแรกที่เปิดด ำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำมยังมีลูกค้ำโรงงำนต่ำง ๆ ที่ให้

ควำมสนใจมำกเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งในกำรรับกระแสไฟฟ้ำและไอน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ซึ่งท ำให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนจะเต็ม

ก ำลังกำรผลิต ดังน้ันทำง NNEG จึงมีนโยบำยและเริ่มด ำเนินกำรในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำโรงที่ 2 เพ่ิมข้ึนเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 

2562 ที่ผ่ำนมำ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรทั้งทำงด้ำนกระแสไฟฟ้ำและไอน้ ำจำกลูกค้ำภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

ที่เพ่ิมข้ึน โดยจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนอีก 60 เมกะวัตต์และผลิตไอน้ ำเพ่ิมข้ึนอีก 10 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งคำดว่ำจะท ำให้ 

NNEG มีรำยได้ที่เพ่ิมข้ึน กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำโรงที่ 2 ดังกล่ำว ยังท ำให้ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำมีประสิทธิภำพและ

ควำมเชื่อถือได้มำกย่ิงข้ึน  โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 63 ได้เดินเครื่องเชิงพำณิชย์ และเริ่มรับรู้รำยได้ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

แล้ว ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำของ NNEG มีขนำดก ำลังผลิตไฟฟ้ำสุทธิ รวมประมำณ 185 เมกะวัตต์ และไอน้ ำรวมประมำณ 40 ตัน

ต่อชั่วโมง (รวมกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำที่มีอยู่เดิมแล้ว) ซึ่ งส่งผลให้บริษัท นวนครฯ รับรู้รำยได้เพ่ิมข้ึนตำมสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน

ดังกล่ำว 
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โครงกำรขำยน้ ำประปำให้กำรประปำส่วนภูมิภำค เป็นโครงกำรที่บริษัท นวนครฯ ขำยน้ ำประปำให้กำรประปำส่วนภูมิภำค 

โดยโรงผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมของบริษัท นวนครฯ ซึ่งยังคงมีก ำลังกำรผลิตที่เพียงพอและรองรับกำรขำยน้ ำให้กำรประปำ

ส่วนภูมิภำคได้บริเวณหน้ำเขตส่งเสริมฯ ปัจจุบันโครงกำรฯได้รับใบอนุญำตท่อลอดใต้ถนนพหลโยธินแล้ว อยู่ระหว่ำงเตรียม

ด ำเนินกำรดันท่อลอดเพ่ือจัดจ ำหน่ำยน้ ำประปำต่อไป 

 

ด้ำนโทรคมนำคม  

โครงข่ำยสื่อสำรสำยใยแก้วใต้ดิน บริษัท นวนครฯ ร่วมกับ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ำกัด (มหำชน) โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส 

ได้แก่ เฟส 1: เขตพ้ืนที่โรงงำน และเฟส 2: เขตพ้ืนที่พำณิชยกรรมและชุมชน ซึ่งปัจจุบันเขตพ้ืนที่โรงงำน (เฟส 1) 

ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ได้ย้ำยไปใช้ระบบโครงข่ำยกลำงแล้ว ประกอบกับด ำเนินกำรรื้อถอนสำยสื่อสำรออกจำกพ้ืนที่โซน

โรงงำนเรียบร้อยแล้ว คงเหลือกำรเก็บควำมเรียบร้อยบำงส่วน ส ำหรับเขตพำณิชยกรรมและชุมชน (เฟส 2) อยู่ระหว่ำง

เตรียมกำรด ำเนินกำรจัดระเบียบในถนนหลัก เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนโทรคมนำคมของผู้อยู่อำศัยในชุมชนให้น้อย

ที่สุด  

โครงกำรเสำส่งสัญญำณสื่อสำร ด ำเนินกำรภำยใต้บริษัทร่วมทุน บริษัท ไทธนันต์ จ ำกัด ระหว่ำง บริษัท นวนคร จ ำกัด 

(มหำชน) กับ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ำกัด (มหำชน) โดยให้บริกำรเสำโครงเหล็กแก่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม (Operator) 

ปัจจุบันด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จจ ำนวน 8 เสำ และให้บริกำรเรียบร้อยแล้ว 

 

ด้ำนสำธำรณูปโภค   

โรงผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ยังได้มีกำรปรับปรุงโครงข่ำยท่อจ่ำยน้ ำหลัก เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร

แก่ลูกค้ำในพ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ  ด้ำนกำรบ ำบัดน้ ำเสียมีกำรบ ำบัดน้ ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของกรมชลประทำน 

และกระทรวงอุตสำหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ ำ ด้ำนงำนโยธำมีกำรซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่ช ำรุด เพ่ือให้เกิดควำม

สะดวกในกำรคมนำคมและสัญจรของผู้อำศัยและโรงงำนต่ำง ๆ ภำยในเขตส่งเสริมฯ เป็นต้น  

 

ด้ำนบริกำร  

ด้ำนกำรบริกำรชุมชนไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำควำมสะอำด กำรเก็บขยะ รวมถึงกำรคมนำคมภำยใน บริษัท นวนครฯ ได้มีกำร

ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรให้บริกำร จนท ำให้ปัจจุบันสำมำรถแก้ไขปัญหำขยะตกค้ำงได้ดีข้ึน รวมทั้งท ำให้มีรำยได้ในส่วนน้ีเพ่ิมข้ึน

ตำมจ ำนวนขยะที่เก็บได้มำกข้ึน และท ำให้ทัศนียภำพและสุขอนำมัยชุมชนของผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่นวนครดีข้ึนอย่ำงเห็นได้ชัด  

บริษัท นวนครฯ ยังคงมุ่งพัฒนำในด้ำนบริกำรอื่น ๆ ให้แก่ชุมชนและสำธำรณะ เพ่ือให้มำตรฐำนชุมชนและส่วนสำธำรณะ

ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ดีข้ึนเรื่อย ๆ  

 

นอกจำกน้ี ในปี 2563  บริษัท นวนครฯ ยังคงมุ่งเน้นควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของกำรจรำจร จึงให้บริกำรลำนจอดรถ 

จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลำนจอดรถชุมชนไทยธำนี และลำนจอดรถถนนนวนคร 10 เพ่ือเป็นกำรจัดระเบียบกำรภำยในพ้ืนที่ 

แก้ปัญหำกำรจอดรถรุกล้ ำทำงจรำจร และเพ่ิมพ้ืนที่ลำนจอดรถให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของบริเวณโดยรอบ  
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ส่วนที่ 1 หน้ำที ่3 

 

ด้ำนพลังงำน  

โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งเป็นโครงกำรน ำร่องเพ่ือกำรศึกษำและพัฒนำสู่กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย

พลังงำน Smart Grid ภำยในพ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี จ ำนวน 3 อำคำร 

1. ติดต้ังและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Roof) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 719 กิโลวัตต์ บริเวณหลังคำโรง

ผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมปัจจุบันได้รับใบอนุญำตขนำนระบบผลิตไฟฟ้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

2. ติดต้ังและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Roof) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 45.60 กิโลวัตต์ บริเวณหลังคำ

อำคำรฝ่ำยโยธำ อยู่ระหว่ำงรอบริษัท อินโฟนิต้ี จ ำกัด ด ำเนินกำรย่ืนขอใบยกเว้นและใบอนุญำตขนำนไฟ 

3. ติดต้ังและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Floating) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 61.60  กิโลวัตต์ บริเวณบ่อน้ ำ 

ส ำนักงำนใหญ่ ปทุมธำนี อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบระบบไฟ 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

ด้ำนที่ดิน  

ตำมท่ีได้เคยรำยงำนว่ำ ส่วนของที่ดินในเฟส 3 ขนำด 800 ไร่ ได้พัฒนำเสร็จสมบูรณ์และเริ่มกำรขำยไปแล้วน้ัน บัดน้ีได้มีลูกค้ำ

ที่ซื้อที่ดินไว้แล้วเข้ำมำเริ่มก่อสร้ำงโรงงำนเพ่ิมข้ึน รวมทั้งลูกค้ำเดิมก็มีกำรขยำยกำรผลิตและก่อสร้ำงโรงงำนใหม่เช่นเดียวกับ

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ส่วนลูกค้ำใหม่ก็ได้มีกำรเข้ำมำติดต่อเย่ียมชมมำกมำย แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจ ซึ่งก็คง

เป็นเพรำะเหตุผลเดียวกันกับที่ได้กล่ำวไว้แล้วในตอนต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัท นวนครฯ ก็ยังคงหำแนวทำงอื่นในกำรพัฒนำ

ที่ดิน ยกตัวอย่ำงเช่น ที่ดินด้ำนหน้ำที่ติดถนนมิตรภำพ ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจและเจรจำศึกษำควำมเป็นไปได้ที่จะสร้ำง

เป็นจุดพักรถ โดยอำจประกอบไปด้วยสถำนีบริกำรน้ ำมัน ที่พัก ร้ำนอำหำร และร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำของที่ระลึกต่ำง ๆ เป็นต้น  

 

ด้ำนกำรบริกำร  

เน่ืองจำกพ้ืนที่โครงกำรมีเฉพำะผู้ประกอบกำร ไม่มีชุมชน จึงให้บริกำรในด้ำนควำมสะอำดเพ่ือสุขอนำมัยที่ดี กำรคมนำคมเพ่ือ

ควำมปลอดภัยในกำรสัญจร อีกท้ังกำรให้เช่ำห้องประชุม กำรรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น พร้อมทั้งมี กำรป้องกันผลกระทบ

ด้ำนสิ่งแวดล้อมด้วย 

 

ด้ำนสำธำรณูปโภค   

ปัญหำที่ส ำคัญที่สุดของพ้ืนที่บริเวณจังหวัดนครรำชสีมำก็คือ แหล่งน้ ำ เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้

จัดเตรียมบ่อเก็บน้ ำขนำดใหญ่ไว้ถึง 4 แห่ง ซึ่งน่ำจะมีควำมจุรวมมำกว่ำ 1,700,000 ลบ.ม. ซึ่งปกติก็จะเกินกว่ำควำมต้องกำร

ใช้ในกำรผลิตในระหว่ำงรอบปี แต่จำกเหตุภัยแล้งที่เกิดข้ึนในปี 2559 น้ัน ท ำให้บริษัท นวนครฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจ

เกิดข้ึนได้ในอนำคต บริษัท นวนครฯ จึงมีแผนที่จะขยำยและก่อสร้ำงแหล่งเก็บน้ ำเพ่ิมข้ึน รวมทั้งกำรรณรงค์ให้โรงงำนต่ำง ๆ 

มีนโยบำยในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด รวมถึงกำรใช้น้ ำหมุนเวียน (Recycle) ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรขำดน้ ำได้มำกข้ึน 

นอกจำกน้ี ยังได้เพ่ิมประสิทธิภำพและเสถียรภำพระบบผลิตน้ ำ แก้ไขปัญหำแหล่งน้ ำดิบให้สำมำรถมีใช้ได้ตลอด โดยกำร

ปรับปรุงระบบสูบน้ ำให้สำมำรถใช้ได้เร็วข้ึน และปรับปรุง/แก้ไขคุณภำพน้ ำดิบจำกกำรกักเก็บไว้นำนข้ึน  

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่4 

 

ด้ำนไฟฟ้ำ  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์น่ี จ ำกัด ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ผลิตไฟฟ้ำขนำดเริ่มต้นที่ 30 เม็กกะ

วัตต์ ต้ังอยู่ที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดนครรำชสีมำ ลูกค้ำหลักคือ บริษัท เอวีเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด โดย

โครงกำรอยู่ระหว่ำง 1.) ออกแบบโรงไฟฟ้ำ 2.) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดย บริษัท อำร์ อี เอ็น 

โครำช เอ็นเนอร์น่ี จ ำกัด มีก ำหนดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ให้กับลูกค้ำโรงงำนในเดือน มิถุนำยน ปี 2566 อย่ำงไรก็

ตำม บริษัท นวนครฯ มีกำรเดินหน้ำหำลูกค้ำโรงงำนภำยใน เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ที่มีควำมสนใจ

ใช้ไฟฟ้ำที่มีคุณภำพและเสถียรภำพสูง เพ่ือในอนำคต ให้ บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์น่ี จ ำกัด ำงแผนเพ่ิมก ำลังผลิต

ไฟฟ้ำได้ตำมควำมต้องกำร 

 

ด้ำนพลังงำน  

กำรติดต้ังและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ มีกำรทดลองใช้งำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี พบว่ำ

สำมำรถลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำได้ โดยปัจจุบันได้ด ำเนินกำรที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้แก ่

1. ติดต้ังและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Roof) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 22.80 กิโลวัตต์ บริเวณหลังคำโรง

จอดรถส ำนักงำน นครรำชสีมำ อยู่ระหว่ำงรอบริษัท อินโฟนิต้ี จ ำกัด ด ำเนินกำรย่ืนขอใบยกเว้นและใบอนุญำตขนำน

ไฟ 

2. ติดต้ังและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Floating) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 61.60 กิโลวัตต์ บริเวณบ่อน้ ำ

โรงบ ำบัดน้ ำเสีย นครรำชสีมำ อยู่ระหว่ำงรอบริษัท อินโฟนิต้ี จ ำกัด ด ำเนินกำรย่ืนขอใบยกเว้นและใบอนุญำตขนำน

ไฟ 

3. ติดต้ังและวำงระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Floating) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 61.60 กิโลวัตต์ บริเวณหลังคำ

โรงผลิตน้ ำ นครรำชสีมำ อยู่ระหว่ำงรอบริษัท อินโฟนิต้ี จ ำกัด ด ำเนินกำรย่ืนขอใบยกเว้นและใบอนุญำตขนำนไฟ 

ด้ำนกำรคมนำคม  

ส ำหรับเส้นทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 6 หรือมอร์เตอร์เวย์ บำงประอิน – นครรำชสีมำ มีจุดเริ่มต้นโครงกำร

เชื่อมต่อกับถนนกำญจนำภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก และถนนพหลโยธิน บริเวณทำงแยกต่ำงระดับบำงประ

อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มอเตอร์เวย์สำยน้ีจะตัดเป็นถนนเส้นใหม่ขนำนกับถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภำพ มีช่วง

ยกระดับเหนือถนนมิตรภำพตอนที่อ่ำงเก็บน้ ำล ำตะคอง ไปสิ้นสุดที่ทำงเลี่ยงเมืองนครรำชสีมำ (Bypass) จังหวัดนครรำชสีมำ 

ซึ่งห่ำงจำกเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ เพียง 1 กิโลเมตรเท่ำน้ัน 

หำกใช้มอเตอร์เวย์สำยน้ี จะใช้เวลำเดินทำงเพียง 127 นำที ที่ระยะทำง 196 กิโลเมตร เชื่อมโยงกรุงเทพมหำนคร และภำค

กลำง เข้ำกับศูนย์กลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดนครรำชสีมำ และเมืองอื่น ๆ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือให้

ใกล้ชิดกันมำกข้ึน รองรับกำรเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น กัมพูชำ ลำว เวียดนำม และจีนตอนใต้ 

ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง หรือมอเตอร์เวย์สำยบำงปะอิน – นครรำชสีมำ มีก ำหนดกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ภำยในปี 2565 

และจะพร้อมเปิดให้ใช้บริกำรภำยในปี 2566 ถือเป็นโครงกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกเป็นอย่ำงมำกในกำรเดินทำง ประหยัดเวลำ 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่5 

 

เชื่อมจังหวัดนครรำชสีมำและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ใกล้เมืองหลวงมำกย่ิงข้ึน ช่วยเสริมศักยภำพด้ำนคมนำคมทำงถนน

และระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง แก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัดบนถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภำพ นอกเหนือจำกกำรเชื่อมโยง                 

ทำงพิเศษหมำยเลข 6 กับเมืองหลวงแล้ว มอเตอร์เวย์สำยน้ียังเชื่อมให้เดินทำงออกสู่ภำคตะวันออกไปจังหวัดชลบุรีหรือพัทยำ 

และอีกฝั่งไปยังจังหวัดกำญจนบุรี ถือเป็นกำรเชื่อมโยงทั้ง 4 ภำคเข้ำด้วยกัน ท ำให้กำรเดินทำงสะดวกมำกย่ิงข้ึน  

 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญที่ผ่ำนมำ  

 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

 ปี 2552 :  บริษัท นวนครฯ ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก กับ บริษัทผลิตไฟฟ้ำ

รำชบุรี  โฮลด้ิง  จ ำกัด (มหำชน)  และ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

 ปี 2553 :  เดือนมกรำคม  บริษัท นวนครฯ ได้จดทะเบียนจัดต้ัง “บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด” (NNEG) 

 ปี 2553 :  เดือนธันวำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด (NNEG) ได้ผ่ำน

กำรคัดเลือกจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ”) จ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลิตประมำณ 125                       

เมกะวัตต์ และมีก ำลังผลิตไอน้ ำ 30 ตันต่อชั่วโมง มีลูกค้ำตำมสัญญำคือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและลูกค้ำโรงงำน

อุตสำหกรรม ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี   

 ปี 2554 :  เดือนพฤษภำคม บริษัท นวนครฯ ได้ลงนำมสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เพ่ือ

เข้ำร่วมลงทุนใน บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด (NNEG) กับ บริษัท ปตท. จ ำกัด(มหำชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮ

ลด้ิง จ ำกัด(มหำชน) ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 30 30 และ 40 ตำมล ำดับ ท้ังน้ี บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด มีทุนจด

ทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัท นวนครฯ ได้ช ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 120,600,000 บำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระ

แล้วจ ำนวน 402,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท นวนครฯ ได้ช ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 300,538,000 บำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระ

แล้วจ ำนวน 1,002,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัท นวนครฯ ได้ช ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 300,538,000 บำท  มีทุนจดทะเบียนช ำระ

แล้วจ ำนวน 1,002,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 – 2560 บริษัท นวนครฯ ได้ช ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 457,438,150 บำท  มีทุนจด

ทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 1,525,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัท นวนครฯ ได้ช ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 464,938,150 บำท มีทุนจดทะเบียนช ำระ

แล้วจ ำนวน 1,550,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 155,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  

 ณ วันที่ 8 กันยำยน 2563 บริษัท นวนครฯ ได้ช ำระหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 135,000,000 บำท มีทุนจดทะเบียนช ำระ

แล้วจ ำนวน 2,000,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกำรร่วมค้ำ และบริษัทที่เก่ียวข้อง  

 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงกำรเขตส่งเสริม

อุตสำหกรรม โดย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจำกปอและพลำสติก ถือหุ้นอยู่ในบริษัท นวนครฯ จ ำนวน 256,150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของทุน

จดทะเบียนช ำระแล้ว  

 ทั้งน้ี บริษัท นวนครฯ มีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งส่วนใหญ่ด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสนับสนุน 

ด้ำนกำรให้บริกำรแก่ผู้พักอำศัยและ ผู้ประกอบกำรภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษัท โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนิน

ธุรกิจดังน้ี  

1. บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล กำร์ดด้ิง จ ำกัด       

(เดิม บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล กำร์ด จ ำกัด) 

 ก่อต้ังในเดือนตุลำคม 2544 ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในพ้ืนที่ของโครงกำรเขตส่งเสริม

อุตสำหกรรม นวนคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 6.3 ล้ำนบำท โดย ณ สิ้นปี 2545 บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 

100.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว แต่ในเดือนมีนำคม 2546 บริษัทได้ตัดสินใจขำยเงินลงทุนของบริษัท นวนคร อินเตอร์

เนชั่นแนล กำร์ด จ ำกัด จ ำนวน 40,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วให้แก่บุคคลภำยนอกใน

ขณะน้ัน เน่ืองจำกบริษัทดังกล่ำว มีผลประกอบกำรขำดทุนมำโดยตลอด อีกทั้งบริษัทไม่มีควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจ

ดังกล่ำวเพียงพอ ท ำให้ปัจจุบันบริษัท นวนครฯ คงเหลือกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวเพียงร้อยละ 15.08 ของทุนจดทะเบียน

ช ำระแล้ว 

2. บริษัท ซูมิโช โกลบอลโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด       

(เดิม บริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ำกัด)  

 ก่อต้ังในปี 2532 เพ่ือด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรคลังสินค้ำให้แก่บริษัทต่ำงๆ ที่ต้ังในพ้ืนที่โครงกำรนวนคร 

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 180.00 ล้ำนบำท โดยบริษัท นวนครฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียน

ช ำระแล้ว   

3. บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด (NNEG)  

 เป็นโรงไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติ

เป็นเชื้อเพลิง มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิประมำณ 125 เมกะวัตต์ และมีก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 30 ตัน ต่อชั่วโมง มีลูกค้ำตำม

สัญญำคือกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

โดยเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อวันที 3 มิถุนำยน 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว จ ำนวน 2,000,000,000 บำท 

โดยบริษัท นวนครฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 600 ล้ำนบำท 

4. บริษัท ไทธนันต์ จ ำกัด  

 ประกอบกิจกำรด้ำนโทรคมนำคม ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง (ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีโครงข่ำยเป็น

ของตนเอง) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท เรียกช ำระแล้ว 2,500,000 บำท บริษัท นวนครฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อย

ละ 51 ของหุ้นสำมัญทั้งหมดของ บริษัท ไทธนันต์ จ ำกัด คิดเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 1,275,000 บำท 
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5. บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (REN)  

 ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนร่วม ปัจจุบันมี  ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บำท เรียกช ำระ

แล้ว 25,750,000 บำท บริษัท นวนครฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 35 ของหุ้นสำมัญทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 9,012,500 บำท 

 

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 2.1 โครงสร้ำงรำยได้ 

 โครงสร้ำงรำยได้รวมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปี 2561 – 2563 สำมำรถแยกตำมลักษณะกำร

ด ำเนินงำนได้ดังน้ี 

 

หมำยเหตุ : รำยได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บริกำรเฉลี่ยประมำณร้อยละ 60.52 ของรำยได้รวม รำยได้

ค่ำเช่ำเฉลี่ยประมำณร้อยละ 2.94 ของรำยได้รวม และรำยได้อื่นเฉลี่ยอยู่ประมำณร้อยละ 10.27 ของรำยได้รวม 

 * รำยได้ค่ำเช่ำ คือรำยได้จำกกำรให้เช่ำท่ีดินและสถำนที่ 

 ** รำยได้อื่น = รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยได้จำกกำรใช้พ้ืนที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ   

 ปี 2561 รำยได้อื่น ประกอบด้วยรำยกำรหลัก คือรำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 39.94 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำร

ให้ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 36.72 ล้ำนบำท 

 ปี 2562 รำยได้อื่น ประกอบด้วยรำยกำรหลัก คือรำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 33.61 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำร

ให้ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 40.83 ล้ำนบำท 

 ปี 2563 รำยได้อื่น ประกอบด้วยรำยกำรหลัก คือรำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 24.64 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำร

ให้ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 45.84 ล้ำนบำท 

 

 

 

รำยละเอียด 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 

รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 273.65 26.27 - - 199.75 20.61 

- รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
53.26 5.11 - - 129.75 13.39 

- รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 
220.39 21.16 - - 70.00 7.22 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 630.32 60.52 633.24 81.74 632.81 65.30 

รำยได้จำกค่ำเช่ำ* 30.58 2.94 29.84 3.85 30.24 3.12 

รำยได้อื่น ** 107.00 10.27 111.61 14.41 106.22 10.96 

รำยได้รวม 1,041.55 100.00 774.69 100.00 969.02 100.00 
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 2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร   

  2.2.1 กำรพัฒนำที่ดินเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเพื่อขำย 

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เริ่มด ำเนินธุรกิจด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมน

วนคร เมื่อปี 2514 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนำจัดสรรที่ดินในโครงกำรให้มีลักษณะเป็นเมืองบริวำรของกรุงเทพฯ ให้

เป็นสัดส่วนตำมผังเมืองที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นกำรรองรับตำมนโยบำยของทำงรำชกำรและเพ่ือเป็นชุมชนที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง

อย่ำงแท้จริง ทั้งน้ีโครงกำรของบริษัทเป็นโครงกำรเอกชนที่ไม่ได้ร่วมด ำเนินงำนกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) แต่ด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสำหกรรมและคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งได้มีกำรจัดสรรที่ดิน 

แบ่งตำมประเภทกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ดังน้ี  

- เขตอุตสำหกรรม หมำยถึง พ้ืนที่ส ำหรับประกอบอุตสำหกรรมซึ่งกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือกลุ่มอุตสำหกรรมเบำ ไม่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มอุตสำหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ อะไหล่ยำนยนต์ กำรผลิตอัญมณี เครื่องประดับหรือ

สิ่งประดิษฐ์ที่มีค่ำ ตลอดจนอุตสำหกรรมต่อเน่ืองและคลังสินค้ำ เป็นต้น 

- เขตที่อยู่อำศัย หมำยถึง พ้ืนที่ส ำหรับกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย เช่น หอพัก แฟลต คอนโดมิเนียม และ บ้ำนที่อยู่อำศัย 

เป็นต้น 

- เขตพำณิชยกรรม หมำยถึง พ้ืนทีส ำหรับประกอบกำรพำณิชยกรรม หมำยถึง พ้ืนที่ส ำหรับประกอบกำรพำณิชย์และ

ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง ซึ่งได้แก่ ศูนย์กำรค้ำ โรงพยำบำล ธนำคำร ไปรษณีย์ และร้ำนค้ำท่ัวไป เพ่ือรับรองและให้บริกำร

แก่พนักงำนที่ท ำงำนและผู้อยู่อำศัย ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

- เขตระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนที่สีเขียว หมำยถึง พ้ืนที่ส ำหรับสำธำรณูปโภค ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ 

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ระบบบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไป ระบบโทรศัพท์ ถนน รำงระบำยน้ ำฝน สถำนีอนำมัย 

สนำมกีฬำ สวนหย่อม ทะเลสำบ และสนำมเด็กเล่น เป็นต้น 
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เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

1. เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 ปัจจุบันโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี มีพ้ืนที่โครงกำรทั้งสิ้นประมำณ 6,485 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่

อุตสำหกรรมทั่วไปประมำณ 4,148 ไร่ และยังคงมีพ้ืนที่ขำยคงเหลือทั้งสิ้นประมำณ 180 ไร่ ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้พัฒนำพ้ืนที่ขำย

อย่ำงต่อเน่ืองอีกท้ังยังได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ให้มีประสิทธิภำพ

จนเป็นที่ยอมรับแก่นักลงทุน และได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน สรอ./ISO 9001:2015 ในด้ำนกำร

พัฒนำที่ดินและกำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนจำกสถำบันรับรองมำตรฐำน ไอเอสโอ (MASCI) และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรรับรองระบบงำน (NAC) ในปี 2545 ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมันในกำรตัดสินใจเข้ำ

มำลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ให้กับนักลงทุนได้อีกทำงหน่ึงด้วย 

 1.1 กำรแบ่งเขตพื้นที่ในเขตส่งเสริมอุตหสำกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

  1) เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

บริษัทฯ มีพ้ืนที่ที่เป็นอุตสำหกรรมทั่วไปประมำณ 4,148 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

(ปัจจุบันมีโรงงำนต้ังในพ้ืนที่กว่ำ 212 โรงงำน) และมีพ้ืนที่ขำยคงเหลือทั้งส่วนอุตสำหกรรมและอีก

ประมำณ 87 ไร่ 

  2) เขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย 

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่เพ่ือพัฒนำเป็นเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย บนพ้ืนที่ประมำณ 641ไร่ 

หรือประมำณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ปัจจุบันมีผู้อยู่อำศัยในพ้ืนที่ประมำณ 5,000 ครัวเรือน) 

และมีพ้ืนที่ขำยคงเหลือประมำณ 92 ไร่ 

  3) เขตปลอดอำกร  

บริษัทฯ ได้จัดแบ่งมีพ้ืนที่ประมำณ 137 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมดซึ่งอยู่ทำงทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของโครงกำร ผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำลงทุนในเขตปลอดอำกรจะได้รับสิทธิพิเศษ

ทำงภำษีตำมกฎหมำยทุกประกำร ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่ำวได้ขำยหมดและปิดเฟสเรียบร้อยแล้ว 

  4) เขตระบบสำธำรณูปโภคและพื้นที่สีเขียว 

เขตระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนที่สีเขียวมีพ้ืนที่ประมำณ 2,279 ไร่ หรือประมำณร้อยละ 35 ของพ้ืนที่

ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่11 

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  5097 (2) / 2555 

  วันที่อนุมัติ  :  10  ตุลำคม 2555    

  วันที่บัตรส่งเสริม  :  14  ธันวำคม  2555 

  ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล : 25 พฤศจิกำยน 2562 ถึง 24 พฤศจิกำยน 2570   

  ระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษี  :  8     ปี 

  เพ่ือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร กิจกำรผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม (ส่วนขยำย) 

ประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรพ้ืนฐำน 

  สรุปสำระส ำคัญสิทธิและประโยชน์  

1. ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้  

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ จะต้องน ำเข้ำมำ

ภำยในวันที่ 14  มิถุนำยน 2558 

  สรุปสำระส ำคัญเง่ือนไข 

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเต็มมูลค่ำหุ้นแล้วไม่น้อยกว่ำ 1,508 ล้ำนบำท 

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

3. ต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคัญของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ในเรื่อง ชนิดของผลิตภัณฑ์ จะต้องมี

ก ำลังผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมปีละประมำณ 10.95 ลูกบำศก์เมตร  

4. ต้องได้รับใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่

เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด ำเนินกำร    

5. ต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน

กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ให้ส ำนักงำนเห็นชอบภำยใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบ

ระยะเวลำบัญชี    

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่12 

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  5171 (2) / 2556 

  วันที่อนุมัติ  :  17  มิถุนำยน  2556     

  วันที่บัตรส่งเสริม  :  21  สิงหำคม  2556 

  ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล :   25 มกรำคม 2557 ถึง 24 มกรำคม 2565 

  ระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษี  :  8     ปี 

  เพ่ือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ประเภท 7.1 กิจกำร

สำธำรณูปโภคและบริกำรพ้ืนฐำน โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ 

  สรุปสำระส ำคัญสิทธิและประโยชน์  

1. ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้  

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ จะต้องน ำเข้ำมำ

ภำยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2559 

  สรุปสำระส ำคัญเง่ือนไข 

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเต็มมูลค่ำหุ้นแล้วไม่น้อยกว่ำ 1,508 ล้ำนบำท 

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

3. ต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคัญของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ในเรื่อง กำรผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม

มีก ำลังกำรผลิตปีละประมำณ 16,425,000 ลูกบำศก์เมตร 

4. ต้องได้รับใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี 

นับแต่วันที่เปิดด ำเนินกำร    

5. ต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน

กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ให้ส ำนักงำนเห็นชอบภำยใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบ

ระยะเวลำบัญชี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่13 

 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  5172 (2) / 2556 

  วันที่อนุมัติ  :   27 พฤษภำคม 2556  

  วันที่บัตรส่งเสริม  :  21  สิงหำคม  2556 

  ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล :   25 มกรำคม 2557 ถึง 24 มกรำคม 2565 

  ระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษี  :  8  ปี 

  เพ่ือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ประเภท 7.26 กิจกำรบริกำร

บ ำบัดน้ ำเสีย ก ำจัดหรือขนถ่ำยขยะกำกอุตสำหกรรม หรือสำรเคมีที่เป็นพิษ โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ 

  สรุปสำระส ำคัญสิทธิและประโยชน์ 

1. ได้รับยกเว้นภำษีนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้  

2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ จะต้องน ำเข้ำมำ

ภำยในวันที่  21 กุมภำพันธ์ 2559 

  สรุปสำระส ำคัญเง่ือนไข 

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเต็มมูลค่ำหุ้นแล้วไม่น้อยกว่ำ 1,508 ล้ำนบำท 

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

3. ต้องด ำเนินกำรตำมสำระส ำคัญของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ในเรื่อง กำรบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย มี

ก ำลังผลิตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียปีละประมำณ 7,300,000 ลูกบำศก์เมตร 

4. ต้องได้รับใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000  หรือมำตรฐำนสำกลอื่นที่

เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด ำเนินกำร    

5. ต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน

กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ให้ส ำนักงำนเห็นชอบภำยใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบ

ระยะเวลำบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่14 

 

 1.3  เขตปลอดอำกร (ปทุมธำนี)  

 พ้ืนที่ในเขตโครงกำรปลอดอำกร (ผู้ประกอบกำรในเขตปลอดอำกรตำมประกำศกรมศุลกำกร) 

1. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ือน ำเข้ำในเขตปลอดอำกรในกรณีดังต่อไปน้ี 

  1.1 ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของดังกล่ำวที่จ ำเป็นต้องใช้

ในกำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ 

  1.2 ของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร ส ำหรับใช้ในกำรประกอบ

อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบ ที่น ำเข้ำมำผลิตเพ่ือกำรส่งออก 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำออก ส ำหรับของที่ปลอดไปจำกเขตปลอดอำกร เพ่ือกำรส่งออก 

4. ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

5. ได้รับยกเว้นภำษีสรรพสำมิต 

6. ไม่ก ำหนดอัตรำส่วนหรือปริมำณและระยะเวลำในกำรส่งออก 

 
2. สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร  

 2.1 ระบบถนนภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 ถนนภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี แบ่งได้ 11 ขนำดควำมกว้ำงของเขตทำงต้ังแต่ 9.00 เมตร ถึง 

32.00 เมตร โดยเชื่อมกับโครงข่ำยและมีทำงเข้ำ-ออก ติดถนนพหลโยธิน กม.ที่ 46 ถนนโดยทั่วไปมีทั้งผิวจรำจรเป็น แอสฟัลท์

ติกคอนกรีตและคอนกรีตเสริม  

 ในปี 2563 ด ำเนินกำรซ่อมแซมถนนแล้ว ดังน้ี  

 

1. ถนนนวนคร 4 (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ไหล่ทำง ค.ส.ล. พร้อมขอบกั้นรถ) 
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2. ถนนนวนคร 4/1 (ปรับปรุงไหล่ทำง ค.ส.ล. พร้อมขอบกั้นรถ) 

 

 

 

3. ถนนนวนคร 5/2 (ปรับปรุงไหล่ทำง ค.ส.ล. พร้อมขอบกั้นรถ) 
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  4. ถนนนวนคร 24 (ปรับปรุงไหล่ทำง ค.ส.ล. พร้อมขอบกั้นรถต่อจำกงำนก่อสร้ำงเดิม) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 ระบบระบำยน้ ำฝนภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 ระบบระบำยน้ ำฝนโดยทั่วไปเป็นรำงระบำยน้ ำคอนกรีต แบบ V-DRAIN และ U-DRAIN ตลอดสองข้ำงทำง ท ำหน้ำท่ี

รองรับน้ ำฝนมีควำมยำว โดยรวมประมำณ 45 กม. มีควำมจุประมำณ 400,000 ลบ.ม. และระบำยสู่คลองภำยในโครงกำร

ทั้งหมด 
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 2.3 คลองระบำยน้ ำภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 คลองระบำยน้ ำภำยในโครงกำร ท ำหน้ำที่รองรับน้ ำฝนเพ่ือระบำยน้ ำลงสู่คลองภำยในโครงกำร ซึ่งมีควำมยำว

โดยรวมประมำณ 45 กม. มีปริมำณควำมจุประมำณ 1,200,000 ลบ.ม. เชื่อมกันเป็นโครงข่ำยทั่วทั้งเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมน

วนคร ปทุมธำนี ซึ่งในปี 2563 ได้ท ำกำรลอกท ำควำมสะอำดตลอดทั้งปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรระบำยน้ ำและรองรับ

น้ ำฝนได้มำกข้ึน และทำงบริษัทฯ ได้จัดซื้อรถแบคโฮ แบบแขนยำว พร้อมแพเหล็ก เพ่ือด ำเนินกำรขุดลอกคลองอย่ำงต่อเน่ือง 

และเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงขุดลอกคลอง ส่วนน้ ำฝนที่ระบำยลงสู่ระบบระบำยน้ ำฝนภำยในโครงกำรและไหลลงสู่คลอง

สำธำรณะภำยในโครงกำรโดยตรง จะท ำกำรสูบระบำยออกนอกโครงกำรเฉพำะฤดูฝนเท่ำน้ันเพ่ือป้องกันปัญหำน้ ำท่วมภำยใน

เขตโครงกำร แต่เน่ืองจำกน้ ำฝนที่ระบำยลงสู่คลองสำธำรณะภำยในโครงกำรโดยตรง จะมีน้ ำจำกพ้ืนถนน และจำกรำงระบำย

น้ ำฝนไหลลงคลองด้วย ท ำให้น้ ำคลองมีตะกอนและเศษหินดินทรำยปะปนอยู่และเมื่อสูบน้ ำเพ่ือระบำยออกสู่ภำยนอกโครงกำร 

ท ำให้ตะกอนและเศษหินดินทรำยปะปนไปด้วย ท ำให้ค่ำ SS ในน้ ำคลองสำธำรณะที่สูบระบำยออกนอกโครงกำรอำจสูงกว่ำ

เกณฑ์มำตรฐำนของกรมชลประทำนได้ในบำงครั้งแต่อย่ำงไรก็ตำมค่ำ SS ดังกล่ำวจะไม่เกินค่ำมำตรฐำนของกระทรวง

อุตสำหกรรม 

 2.4  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน้ ำเสียโดยกำรก่อสร้ำง

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (ส่วนขยำย) แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งำนได้ต้ังแต่เดือน เมษำยน 2552 เป็นต้นมำ และได้ด ำเนินกำ รขอ

อนุญำตขยำยโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำง ต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเพ่ือขอประกอบกิจกำรเรียบร้อย โดยจัดอยู่ใน

ประเภทโรงงำนล ำดับที่ 101 เพ่ือรองรับกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเขตชุมชนและกำรพำณิชย์ มำท ำกำรบ ำบัด

น้ ำเสียให้ได้คุณภำพน้ ำที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้งของประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ระบบบ ำบัดน้ ำ

เสียส่วนกลำงปัจจุบันมี 4 หน่วยบ ำบัด ประกอบด้วย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (ส่วนเดิม) จ ำนวน 2 หน่วยบ ำบัด เป็นระบบ 

Activated Sludge แบบ Conventional Aeration ส่วนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (ส่วนขยำย) จ ำนวน 2 หน่วยบ ำบัด เป็นระบบ 

Activated Sludge แบบ Oxidation Ditch ซึ่งเป็นระบบบ ำบัดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ โดยระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

ส่วนกลำงนวนครจะท ำงำนตลอด 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภำพรองรับปริมำณน้ ำเสียได้สูงสุดวันละ 46,000 ลบ.ม. ในขณะที่

ปัจจุบันมีปริมำณน้ ำเสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย วันละ 28,780 ลบ.ม. หรือคิดเป็น 62.57 % ของขีดควำมสำมำรถของระบบ

บ ำบัดน้ ำเสีย โดยผลกำรด ำเนินงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียนวนคร ถือว่ำมีประสิทธิภำพที่ดีมำโดยตลอด 
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คุณภำพน้ ำทิ้งเฉลี่ยของระบบบ ำบัดน้ ำเสียสว่นกลำง เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนของกรมชลประทำน และกระทรวงอุตสำหกรรม 

 

ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ ำทิ้ง 
ค่ำมำตรฐำน

กรมชลประทำน 

ค่ำมำตรฐำน

กระทรวง

อุตสำหกรรม 

2563 2562 2561 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 6.93 7.23 6.94 

Biochemical Oxygen Demand 

(BOD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 
< 20 < 20 2 2 2 

Chemical Oxygen Demand 

(COD) (มิลลิกรัม/ลิตร) 
- < 120 24 25 29 

Suspended Solids (SS) 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
< 30 < 50 4 4 5 

 

 ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจและเป็นกำรประกันคุณภำพน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดจำกระบบบ ำบัดน้ ำ

เสียส่วนกลำงนวนคร  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงบ่อพักน้ ำทิ้ง (Polishing Pond) ส ำหรับเป็นบ่อรองรับน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำร

บ ำบัดจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงของบริษัทฯ โดยบ่อพักน้ ำทิ้งน้ีจะมีลักษณะเป็นบ่อดินระดับควำมลึก 2.50 ม. รองรับ

ปริมำณน้ ำทิ้ง 50,000 ลบ.ม. เพ่ือท ำกำรปรับสภำพน้ ำทิ้งข้ันสุดท้ำยก่อนระบำยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะภำยนอก ซึ่งกำรปรับ

สภำพน้ ำทิ้งภำยในบ่อพักน้ ำทิ้งน้ีจะอำศัย กระบวนกำรตำมธรรมชำติ โดยกำรตกตะกอนที่ยังแขวนลอยในน้ ำทิ้งโดยอำศัย

กระบวนกำรตกตะกอนตำมกำยภำพ และยังเป็นกำรฆ่ำเชื้อโรคบำงชนิดด้วยรังสี UV ที่ต้องอำศัยแสงแดดเป็นตัวช่วยก ำจัดซึ่ง

จะเป็นกำรประกันคุณภำพน้ ำทิ้งข้ันสุดท้ำยก่อนระบำยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะภำยนอกโครงกำรต่อไปโดยถือเป็นมำตรกำร

หน่ึงในกำรใส่ใจคุณภำพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรติดต้ังระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring System) เพ่ือส่ง

สัญญำณคุณภำพน้ ำท้ิงที่ผ่ำนกำรบ ำบัดไปยังกรมโรงงำนอุตสำหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชม. ซึ่งเป็นข้อก ำหนดของกรมโรงงำน

อุตสำหกรรมที่บริษัทต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยจะส่งสัญญำณท้ังค่ำ BOD, COD กระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในระบบบ ำบัด และ 

Flow rate เพ่ือเป็นกำรติดตำมตรวจสอบว่ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลำงนวนครมีกำรเปิดกำรท ำงำนตลอด 24 ชม. และคุณภำพ

น้ ำผ่ำนกำรบ ำบัดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

 บริษัทฯ ยังควบคุมคุณภำพน้ ำทิ้งของโรงงำนต่ำงๆ ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม ที่จะปล่อยลงสู่ท่อรวบรวมน้ ำ

เสียไปยังโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงนวนคร  ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำทิ้งตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้  ในกรณีที่โรงำนมี

คุณภำพน้ ำเสียไม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำทิ้งที่ก ำหนดไว้  โรงงำนดังกล่ำวจะต้องท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสียเบื้องต้นเพ่ือลดควำม

สกปรกให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดก่อนระบำยน้ ำเสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงนวนคร ทั้งน้ี  หำกโรงงำน

อุตสำหกรรมใดปล่อยน้ ำเสียทีม่ีค่ำใดค่ำหน่ึงเกินกว่ำมำตรฐำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่ำบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ิมข้ึนจำก

อัตรำปกติ 2-6 เท่ำ ตำมปริมำณควำมสกปรกของน้ ำเสียที่โรงงำนอุตสำหกรรมระบำยออกมำ 
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 นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียแก่โรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชนภำยในเขตโครงกำร บริษัทฯ ยังให้บริกำร

ในส่วนของกำรเก็บตัวอย่ำงและทดสอบคุณภำพน้ ำเสียของโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในโครงกำรโดยห้องปฏิบัติกำรเคมี

วิเครำะห์ของบริษัทฯ รวมถึงกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรออกหนังสือยินยอมรับน้ ำเสียแก่โรงงำน

อุตสำหกรรม เพ่ือใช้ประกอบกำรขออนุญำตต้ังโรงงำนใหม่ ขออนุญำตขยำยโรงงำนหรือขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร

โรงงำนอีกส่วนหน่ึงด้วย 

 2.5 ระบบระบำยน้ ำเสียภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 ระบบระบำยน้ ำเสียภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี เป็นระบบท่อปิด และแยกออกจำกระบบ

ระบำยน้ ำฝนที่เป็นระบบเปิด (U-drain) ขนำดเส้นท่อระบำยน้ ำเสีย จะมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงต้ังแต่ 150, 200, 250, 300, 

400, 600, 800 และ 1,000 มิลลิเมตร โดยสำมำรถระบำยน้ ำเสียและรองรับน้ ำเสียที่เกิดข้ึนจำกกิจกรรมต่ำง  ๆ ภำยใน

โครงกำรจำกเขตอุตสำหกรรม ที่อยู่อำศัย และเขตพำณิชยกรรม เป็นต้น ระบบระบำยน้ ำเสียจะประกอบไปด้วย บ่อพักน้ ำเสีย 

และสถำนีสูบน้ ำเสียย่อย ก่อสร้ำงตำมแนวท่อระบำยน้ ำเสียที่มีอยู่รอบโครงกำร จ ำนวน 51 สถำนี ท ำหน้ำท่ีสูบระบำยน้ ำเสีย

ต่อไปยังโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงนวนคร 

 อน่ึง ระบบระบำยน้ ำเสียภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี จะเป็นระบบระบำยน้ ำเสียแบบท่อแยก 

(separate System) คือ เป็นระบบระบำยน้ ำเสียที่แยกระหว่ำงท่อระบำยน้ ำฝน (Storm Sewer) ซึ่งรับน้ ำฝนเพียงอย่ำงเดียว

แล้วระบำยลงสู่คลองสำธำรณะภำยในเขตโครงกำร ส่วนท่อระบำยน้ ำเสีย (Sanitary Sewer) จะท ำหน้ำท่ีในกำรรองรับน้ ำเสีย

จำกโรงงำนอุตสำหกรรม ชุมชนและกำรพำณิชย์ เพ่ือส่งไปท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำง ดังน้ันจะเห็นได้ว่ำน้ ำฝนและน้ ำเสีย

จะไม่มีกำรไหลปะปนกัน โดยมีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำท่ีผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วเป็นประจ ำทุกวัน ซึ่งผลกำรตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ค่ำ

มำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม  

 2.6 ระบบป้องกันน้ ำท่วมภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี  

 เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี มีระบบป้องกันน้ ำท่วม ดังน้ี 

 1) ก ำแพงป้องกันน้ ำ:  ก ำแพงป้องกันน้ ำท่วมรอบเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ มีควำมยำว 20.6 ก.ม. โครงสร้ำงของ

ก ำแพงโดยทั่วไปเป็นแผ่น Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) ขนำดควำมกว้ำง 1.00 ม. ยำว 6 ม. ถึง 15.50 ม. โดย

ท ำกำรตอกใช้ระบบสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันแผ่นแตกหัก ตลอดทั้งแนวรอบโครงกำร และจะเว้นช่วงเข้ำ -ออก ไว้ประมำณ 11 

จุด โดยมีอุปกรณ์เสริมทำงเข้ำ-ออก เมื่อเหตุน้ ำท่วม คือ ชุดอุปกรณ์แผ่น STOP LOG ป้องกันน้ ำ ส่วนถนน นวนคร 5 (ทำงเข้ำ-

ออก) จะท ำกำรยกระดับถนนให้สูงข้ึนเท่ำกับระดับก ำแพง CCSP รอบโครงกำร เมื่อน้ ำท่วมจะสำมำรถว่ิงเข้ำออกได้ปกติ ส่วน

ด้ำนในโครงกำรติดกับก ำแพงจะก่อสร้ำงคันดินพร้อมถนน สำมำรถว่ิงตรวจควำมปลอดภัยได้รอบโครงกำร (ผู้รับจ้ำง : บริษัท 

อิตำเลียนไทยฯ, ผู้ควบคุมงำนและบริษัทที่ปรึกษำ : บริษัท ทีม คอนซัลต้ิงฯ) 

 2) คลองระบำยน้ ำ: ภำยในโครงกำร มีกำรขุดคลองเพ่ือรองรับน้ ำและกักเก็บน้ ำ มขีนำดพ้ืนที่ประมำณ 300 ไร่ คิด

เป็นควำมจุปริมำณน้ ำได้ 1,200,000 ลบ.ม. ในช่วงฤดูฝนจะสำมำรถรองรับปริมำณน้ ำฝนอย่ำงเพียงพอและสูบระบำยน้ ำออก

นอกโครงกำร โดยสถำนีสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วมของโครงกำร 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่20 

 

 3) สถำนีสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วม: กำรสูบระบำยน้ ำออกนอกโครงกำร บริษัทฯ มีสถำนีสูบน้ ำ 5 สถำนี ประกอบด้วย 

สถำนีสูบน้ ำท่ี 1 และ 5 ด้ำนทิศเหนือของโครงกำร และสถำนีสูบ น้ ำท่ี 2 และ 3 ด้ำนทิศใต้ของโครงกำร และสถำนีสูบน้ ำท่ี 4 

ทิศตะวันตกของโครงกำร นอกจำกน้ียังมีเครื่องสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วมแบบโมบำยเคลื่อนย้ำยได้ จ ำนวน 3 เครื่อง ประสิทธิภำพ

กำรสูบน้ ำเท่ำกับ 86,400 ลบ.ม./วัน ท ำให้มีประสิทธิภำพเครื่องสูบน้ ำรวม 1,406,400 ลบ.ม./วัน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพแสดงต ำแหน่งสถำนีสูบน้ ำของเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

ตำรำงแสดงจ ำนวนเคร่ืองสูบน้ ำและประสทิธิภำพกำรระบำยน้ ำ 

สถำนีสูบน้ ำ 
จ ำนวนเคร่ืองสูบ 

(เคร่ือง) 

ประสิทธิภำพกำรสูบระบำยน้ ำ 

( m3 / hr.) 

1 7 17,500 

2 5 12,500 

3 5 12,500 

4 2 5,000 

5 3 7,500 

รวม 22 
55,000 

( 1,320,000 m3/day ) 
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สถำนีสูบน้ ำที่ 1 สูบระบำยน้ ำจำกคลอง 6 ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ ำขนำด 75 KW จ ำนวน 7 เครื่อง ประสิทธิภำพเครื่อง

สูบน้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง/เครื่อง 

 

 

 

 

 

สถำนีสูบน้ ำที่ 2 สูบระบำยน้ ำจำกล ำรำงวังตะพต ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ ำ ขนำด 75 KW จ ำนวน 5 เครื่อง ประสิทธิภำพ

เครื่องสูบน้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง/เครื่อง หรือมีประสิทธิภำพกำรสูบน้ ำรวมได้ วันละ 300,000 ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 

สถำนีสูบน้ ำที่ 3 สูบระบำยน้ ำจำกล ำรำงแม่ลำด ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ ำ ขนำด 75 KW จ ำนวน 5 เครื่อง ประสิทธิภำพ

เครื่องสูบน้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง/เครื่อง หรือมีประสิทธิภำพกำรสูบน้ ำรวมได้  วันละ 300,000 ลบ.ม. 
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สถำนีสูบน้ ำที่ 4 สูบระบำยน้ ำจำกคลอง 10 (ด้ำนหลัง บริษัท ทอสเท็มไทย จ ำกัด) ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ ำ ขนำด 75 

KW จ ำนวน 2 เครื่อง ประสิทธิภำพเครื่องสูบน้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง/เครื่อง หรือมีประสิทธิภำพกำรสูบน้ ำได้วันละ 

120,000 ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

สถำนีสูบน้ ำที่ 5 สูบระบำยน้ ำจำกบ่อพักน้ ำในพ้ืนที่ พรีเมี่ยมโซน ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ ำ ขนำด 75 KW จ ำนวน 3  

เครื่อง ประสิทธิภำพเครื่องสบูน้ ำ 2,500 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง/เครื่อง หรือมีประสิทธิภำพ กำรสูบน้ ำได้ วันละ 180,000 ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 

 4) แผนกำรป้องกันน้ ำท่วมจำกกรณีฝนตกในพื้นที่ แผนกำรลดระดับน้ ำในคูคลองและบ่อหน่วงน้ ำในพ้ืนที่เพ่ือ

รองรับปริมำณน้ ำฝน บริษัทฯ ได้วำงแผนลดระดับน้ ำเป็นช่วง ดังน้ี 

- ฤดูแล้ง ช่วงเดือนธันวำคม ถึง มิถุนำยน  จะรักษำระดับน้ ำในคลองให้อยู่ระดับควำมลึก 1.2  เมตร 

- ฤดูฝน ช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง พฤศจิกำยน  จะรักษำระดับน้ ำในคลองให้อยู่ระดับ ควำมลึก 0.7 – 

1.0 เมตร 

  *กรณีได้รับแจ้งหรือมีควำมเสี่ยงจำกพำยุฝนและอุทกภัย บริษัทฯ จะรักษำระดับน้ ำในคลองให้เหมำะสม

เพ่ือรองรับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

  บริษัทฯ จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีควบคุมและเฝ้ำระวังดูแลกำรระบำยน้ ำตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันน้ ำท่วมจำก

กรณีฝนตกหนักในพ้ืนที่ของโครงกำร แผนส ำรองไฟฟ้ำกรณีเกิดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับ ระบบสูบระบำยน้ ำป้องกันน้ ำท่วม บริษัทฯ 

จัดเตรียมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) ประจ ำสถำนีสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วม 1-5 และระบบเชื่อมต่อไฟฟ้ำแบบ สลับ

สำย (Sub-Switching) ที่สถำนีสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วมที่ 1 

  



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่23 

 

2.7 ระบบน้ ำเพื่ออุตสำหกรรมภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 โรงผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม เปิดให้บริกำรต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2550 บนเน้ือที่ประมำณ 39 ไร่ภำยในเขตส่งเสริม

อุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี  น้ ำจำกส่วนน้ีเป็นน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมที่จ ำหน่ำยให้ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร  

ปทุมธำนีเท่ำน้ัน โดยน ำน้ ำจำก แม่น้ ำเจ้ำพระยำ ส่งผ่ำนท่อส่งน้ ำดิบ HDPE ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 900 มม. เป็นระยะทำง

ประมำณ 8 ก.ม. มำยังโรงผลิตน้ ำฯ ที่ต้ังอยู่ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี เพ่ือผ่ำนกระบวนกำรผลิตน้ ำ

โดยผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ด้ำนระบบผลิตน้ ำฯ ให้ได้น้ ำท่ีสะอำดและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มอก. ซึ่งโรงผลิตน้ ำฯ มี

กำรตรวจสอบคุณภำพของน้ ำด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้อง Lab ภำยในโรงผลิตน้ ำฯ เป็นประจ ำทุก 3 ชั่วโมง 

คุณภำพน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำเพือ่อุตสำหรรม 

ดัชนีคุณภำพน้ ำ

เดือน/ปี 

pH 

(มำตรฐำน 6.5-8.5) 

Color  

(มำตรฐำน < 5) 

Pt-Co 

Taste Odor 

Turbidity 

(มำตรฐำน < 5 )  

NTU 

ม.ค.-63 7.8 4.54 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.24 

ก.พ.-63 8 <3.00 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.32 

มี.ค.-63 8 2.75 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.32 

เม.ย.-63 7.9 <3.00 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 1.06 

พ.ค.-63 8.2 <3.00 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.83 

มิ.ย.-63 8 <3.00 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.25 

ก.ค.-63 7.8 4.85 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.23 

ส.ค.-63 7.80 4.12 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.39 

ก.ย.-63 7.8 4.61 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.30 

ต.ค.-63 7.6 4.81 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น <0.5 

พ.ย.-63 7.9 4.40 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 1.00 

ธ.ค.-63 7.7 1.32 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 0.77 

 

 2.8 ระบบน้ ำประปำภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 น้ ำประปำ จำกกำรประปำส่วนภูมิภำค บริษัท นวนคร ฯ ได้ท ำสัญญำซื้อขำยกับกำรประปำฯ เพ่ือจ ำหน่ำยน้ ำประปำ

ให้กับเขตที่อยู่อำศัย และพำณิชยกรรม ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี โดยท่อส่งน้ ำหลักจำกกำรประปำฯ 

เข้ำมำทำงถนน นวนครสำย 1 และสำย 5 และบริษัท นวนครฯ ได้วำงท่อต่อจำกท่อกำรประปำฯ เพ่ือส่งน้ ำไปยังเขตที่อยู่อำศัย 

และพำนิชยกรรม ต่อไป ระบบน้ ำประปำที่ให้กับพ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร บริษัทจัดหำมำจำก 2 แหล่ง 
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1. ใช้น้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมที่ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดสร้ำงโรงผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมให้กับลูกค้ำ 

โดยจะมีมำตรฐำน/คุณภำพน้ ำที่สูง และมีปริมำณกำรผลิตน้ ำที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ลงทุนในปัจจุบัน

สำมำรถผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมได้วันละ 75,000 ลบ.ม. 

2. จัดซื้อน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค โดยต่อท่อภำยในโครงกำรเข้ำกับท่อหลักของกำรประปำส่วน

ภูมิภำค 

 ต้ังแต่เดือนมกรำคม-ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำควำมต้องกำรในกำรใช้น้ ำของลูกค้ำเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ  1,321,084.75 

ลบ.ม. หรือเฉลี่ยวันละ  43,432.92 ลบ.ม. ซึ่งคิดเป็น 57.91  %  ของก ำลังกำรผลิตน้ ำโรงผลิตน้ ำฯ  มีควำมมั่นใจว่ำโรงผลิต

น้ ำฯ  ยังมีควำมสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวและกำรลงทุนของโรงงำนที่จะเกิดข้ึนในอนำคตได้แน่นอนจำกโครงกำรลดน้ ำ

สูญเสียที่ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ัน  ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คือ ปริมำณน้ ำสูญเสียน้อย

กว่ำ 10.50% 

  2.8.1 โครงกำรพัฒนำ   

  - ระบบท่อจ่ำยน้ ำ 

  บริษัทฯ มีโครงกำรปรับปรุงโครงข่ำยท่อจ่ำยน้ ำหลัก เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร

แก่ลูกค้ำในพ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ โดยกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำน เช่น ประตูน้ ำ และท่อ

จ่ำยน้ ำบำงส่วนที่เสื่อมสภำพ โดยในปี 2563 ได้ท ำกำรปรับปรุงในส่วนของถนนนวนคร 5 แล้วเสร็จ คิดเป็นท่อจ่ำยน้ ำและ

อุปกรณ์ที่ได้รับกำรปรับปรุงแล้วประมำณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของท่อจ่ำยน้ ำและอุปกรณ์ในพ้ืนที่ โดยมีโครงกำรจะปรับปรุง

ต่อเน่ืองในทุกๆปี 

  บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำรวำงท่อจ่ำยน้ ำภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร (ปทุมธำนี) โดยวำงท่อ

จ่ำยน้ ำชนิด HDPE ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 500 ม.ม. และ 400 ม.ม. ระยะทำงประมำณ 5 ก.ม. เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของ

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำท่ีเพ่ิมมำกข้ึนในเขตอุตสำหกรรม โดยจ่ำยน้ ำเข้ำร่วมกับระบบจ่ำยน้ ำเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วง

เดือนมีนำคม 2563 

  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในส่วนของควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้ำเป็นอย่ำงย่ิง จึงได้มีกำร

ปรับปรุงระบบหัวรับน้ ำดับเพลิงเดิมที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งำนหำกมีสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และอนุมัติด ำเนินโครงกำรติดต้ังหัวรับน้ ำ

ดับเพลิงเพ่ิมเติมภำยในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมเป็นโครงกำรระยะยำว (3ปี) โดยจะมีกำรติดต้ังหัวรับน้ ำดับเพลิงเพ่ิมเติมในพ้ืนที่อีกปี

ละ 15 จุด รวมเป็นติดต้ังเพ่ิม 45 จุด ใน 3 ปี ซึ่งกำรด ำเนินกำรในปี 2563 ได้ท ำกำรติดต้ังเพ่ิมเติมแล้วเสร็จทั้ง 15 จุด 

  - ระบบผลิตน้ ำ 

  จำกโครงกำรปี 2563 ระบบ Pulsator มีกำรปรับปรุงเสถียรภำพในกำรตกตะกอนได้มีกำรพิจำรณำ

ปรับปรุงรูปแบบใหม่เพ่ือจะสร้ำงโครงหลังคำป้องกันปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรตกตะกอน คำดว่ำจะแล้วเสร็จ

ภำยในปี 2564 

 2.9 ระบบบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไปภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี  

 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำยในโครงกำรฯ เน่ืองจำกโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี แบ่งเป็นเขตที่

อยู่อำศัย และเขตอุตสำหกรรม ซึ่งกำรจัดกำรขยะมูลฝอยด ำเนินกำรตำม พรบ.โรงงำน พ.ศ.2535 ฉบับที่ 2 ของกรมโรงงำน 

กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรำย (Non-Hazardous Waste) ที่



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่25 

 

เกิดจำกส ำนักงำน บ้ำนพักอำศัย และโรงอำหำรภำยในบริเวณโรงงำน ที่อยู่ภำยในโครงกำร เพ่ือให้กำรบริกำรจัดเก็บขยะมูล

ฝอยภำยในโครงกำรฯ เป็นไปออย่ำงมีประสิทธิภำพและตำมมำตรฐำน ISO 9000 บริษัทได้ว่ำจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจ พี เอ็น 

รีไซเคิล ด ำเนินกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยและน ำไปก ำจัดตำมข้ันตอนอย่ำงมีระบบต่อไป 

 ในกำรจัดกำรขยะที่จัดเก็บภำยในโครงกำรฯ ผู้รับเหมำจะน ำขยะทั้งหมด (ชุมชนและอุตสำหกรรม)ไปก ำจัดด้วยวิธีฝัง

กลบ ยังบ่อขยะบริษัท บำงปะอิน เวสต์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัดต ำบลเชียงรำกน้อย อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 2.10 ระบบไฟฟ้ำภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี  

 1) มีสถำนีไฟฟ้ำย่อย ของส่วนกำรไฟฟ้ำภูมิภำค จ ำนวน 4 สถำนี และสถำนีย่อยของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จ ำนวน 1 

สถำนี โดยที่มีระบบจ ำหน่ำยสำยป้อนไฟฟ้ำแรงสูง ได้จัดแบ่งจ่ำยโหลดได้อย่ำงสมบูรณ์และยังสำมำรถเชื่อม ต่อระบบเข้ำกับ

สถำนีไฟฟ้ำย่อยบำงประอินในกรณีที่ควำมไม่เสถียรของแรงดัน 

 2) ระบบไฟฟ้ำภำยในบริษัทฯ ได้ท ำกำรปรับปรุงและแก้ไขวงจรไฟฟ้ำ (GROUP CIRCUIT) ให้เหมำะกับกำรใช้งำน

เฉพำะพร้อมมีแบบ (PLAN) ที่ระบุต ำแหน่ง, ข้อมูลด้ำนเทคนิค ที่ชัดเจนตรงกับหน้ำงำนปัจจุบัน สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งใน

กำรแก้ไขได้รวดเร็วย่ิงข้ึนโดยไม่กระทบกับงำนส่วนอื่นของผู้ประกอบกำรภำยในโครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 

 3) บริษัทฯ ได้ข้ึนทะเบียนแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำต่ำงๆ ภำยในโครงกำร เช่น ผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใหญ่ และผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยย่อย 

เพ่ือให้เป็นไปตำมกรมอนุรักษ์พลังงำน เรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนในสถำนประกอบกำรส่งผลให้มีกำรจัดกำรควบคุมระบบไฟฟ้ำ

ที่ถูกต้องชัดเจน 

 4) บริษัทฯ ได้ท ำกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงของถนน โดยท ำกำรเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟฟ้ำ จำกของเดิม

ที่ใช้ปัจจุบันเป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เปลี่ยนเป็นโคมไฟ LED เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนและประหยัดค่ำไฟฟ้ำ โดยมีผลกำร

ด ำเนินงำน ดังน้ี  

 เขตส่งเสริมอุตสหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ในปี 2561 และ 2562 สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำได้ 60% ของค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง

ของถนน  

 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ เริ่มติดต้ังเมื่อ 18 ตุลำคม 2562 โดยต้ังแต่เดือนตุลำคม-ธันวำคม 

2562 เฉลี่ยแล้วลดค่ำไฟฟ้ำได้ 69% ของค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำงของถนน  

 5) งำนติดต้ังเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) จ ำนวน 5 เครื่อง ตำมสถำนีสูบน้ ำออกนอกโครงกำรจ ำนวน 5 สถำนี 

เพ่ือใช้ส ำรองไฟฟ้ำในกรณีไฟฟ้ำดับฉุกเฉิน และเป็นกำรป้องกันน้ ำท่วมพ้ืนที่ในโครงกำรด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

 2.11 ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 กำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี เพ่ือให้ลูกค้ำ

และประชำชนทั่วไป ได้ใช้ระบบกำรสื่อสำร อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง ที่รองรับกับกำรบริกำรทุก

ประเภทของผู้ให้บริกำร มีดังน้ี 

1. ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐำนให้บริกำรโดย บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

2. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และ 4G ให้บริกำรโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) , บริษัท แอดวำนซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

3. ระบบโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic Cable) ให้บริกำรโดย บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน), 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ำกัด 
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4. ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงชนิดเดินสำยและไร้สำยให้บริกำรโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) , 

บริษัท ทริปเปิลทรี บรอดแบรนด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

 โดยผู้ให้บริกำรทุกรำยมีกำรบริกำรที่มีคุณภำพ ดังน้ี 

1. รองรับกำรก ำหนดคุณภำพบริกำร (Quality of Service) ตำมท่ีลูกค้ำต้องกำรได้ 

2. มีระบบเฝ้ำระวัง (Monitoring System) แจ้งควำมผิดปกติในกำรใช้งำนของลูกค้ำเพ่ือสำมำรถแก้ปัญหำได้

รวดเร็ว  

3. มีทีมงำนเฉพำะ ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ ที่เกิดข้ึนในกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ 

 2.12 ระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี  

 ระบบกล้องวงจรปิดที่บริษัทเลือกมำใช้งำนน้ัน มีคุณภำพมำตรฐำนตำมหลักสำกล อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยของ

ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งกำรป้องกันและสืบทรำบภัยที่เกิดข้ึน 

1. ภำยในเขตอุตสำหกรรมนวนครติดต้ังกล้องวงจรปิด จ ำนวน 100 จุดรอบโครงกำรฯ 

2. ภำยในพ้ืนที่ของโรงผลิตน้ ำและสถำนีสูบน้ ำติดต้ังกล้องวงจรปิด จ ำนวน 41 จุด 

3. ได้ว่ำจ้ำง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร ซีเคียวริต้ี กำร์ด จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริกำรด้ำนกำรรักษำควำม

ปลอดภัย ดูแลและจัดหำเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอด

ภัยและเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยกำรท ำงำนดูแลภำยในโครงกำรประมำณ 148 คน โดยบริษัทจะเป็นผู้ดูแลควบคุมและ

ตรวจสอบมำตรฐำนในกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ ำเสมออีกทั้ง ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 

ปทุมธำนี ได้ติดต้ังสัญญำณไฟจรำจรรวม 3 จุด ทั้งโครงกำร คือ  

1. บริเวณทำงข้ึนสะพำนกลับรถต่ำงระดับนวนคร 

2. สี่แยกโรงงำนทอสเท็ม 

3. สี่แยกแอ๊บบลูม 

 2.13 ระบบท่อก๊ำซภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) วำงท่อก๊ำซภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

เพ่ือให้บริกำรก๊ำซธรรมชำติแก่โรงงำนอุตสำหกรรมที่สนใจ เน่ืองจำกก๊ำซธรรมชำติถือเป็นพลังงำนที่มีต้นทุนต่ ำ สะอำด ไม่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรวำงท่อก๊ำซจะช่วยลดภำระต้นทุนในกำรขนส่งให้แก่ลูกค้ำได้มำก และมีควำมปลอดภัยภัยสูง 

จึงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญของผู้ประกอบธุรกิจในเขตอุตสำหกรรมเพ่ือสร้ำง จุดเด่นและดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำ ปัจจุบัน บริษัท 

ปตท.ได้เปิดให้บริกำรจ่ำยก๊ำซให้กับโรงงำนที่ต้องกำรแล้วโดยบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนตำมปริมำณกำรใช้ก๊ำซของลูกค้ำ

ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมฯ ตำมอัตรำที่ตกลงกัน รวมถึงบริษัทฯ ยังได้รับค่ำเช่ำพ้ืนที่ส ำหรับระบบตรวจสอบและจ่ำย

ก๊ำซอีกด้วย 
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3. จุดเด่นของเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

1. ท ำเลที่ต้ังที่ใกล้กรุงเทพมหำนคร และสนำมบินดอนเมือง สะดวกต่อกำรเดินทำงและคมนำคม 

2. สมบูรณ์ด้วยระบบสำธำรณูปโภค อำทิเช่น ระบบผลิตน้ ำเ พ่ือกำรอุตสำหกรรม ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย โรงไฟฟ้ำ

ภำยในโครงกำร จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรเชื่อมั่นในกำรลงทุน 

3. แรงงำนฝีมือจ ำนวนมำกที่พักอำศัยอยู่ภำยในและบริเวณรอบโครงกำรซึ่ง เป็นปัจจัยหลักของกำรประกอบธุรกิจ

โรงงำนอุตสำหกรรม 

4. กำรบริกำรแบบ ONE STOP SERVICE ที่ช่วยให้กำรลงทุนสะดวกสบำยและง่ำยต่อกำรตัดสินใจ 

5. โครงกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐที่จะเกิดข้ึนในอนำคตอันใกล้ที่จังหวัดปทุมธำนี อำทิเช่น รถไฟฟ้ำสำยสีแดง BTS และ

โครงกำรส่วนขยำยของ TOLLWAY เป็นต้น 

6. เป็นแหล่งศูนรวม อุตสำหกรรม Electronic และอุตสำหกรรมอำหำร 

4. กำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภค   

 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ มี

รำยได้จำกกำรให้บริกำรในแต่ละปีเฉลี่ยร้อยละ 68 ของรำยได้รวม ซึ่งสำมำรถแบ่งกลุ่มธุรกิจ  กำรให้บริกำรเป็น 4 ประเภท 

ดังน้ี 

 4.1 กำรให้บริกำรน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม  

 บริษัทให้บริกำรน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอุตสำหกรรม และเขตที่อยู่อำศัยในเขตส่งเสริม

อุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี โดยบริษัทจะจัดเก็บค่ำบริกำรน้ ำจำกผู้ประกอบกิจกำรในเขตอุตสำหกรรม ตำมปริมำณกำรใช้

น้ ำในแต่ละเดือน โดยจะน ำปริมำณกำรใช้น้ ำคูณด้วยอัตรำค่ำน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมต่อหน่วย ซึ่งเป็นอัตรำก้ำวหน้ำ กล่ำวคือหำก

ลูกค้ำรำยใดใช้น้ ำปริมำณน้อยก็จะเสียค่ำบริกำรน้ ำในอัตรำต่อหน่วยต่ ำ แต่หำกรำยใดใช้น้ ำปริมำณมำก ก็จะเสียค่ำบริกำรมำก

ข้ึนเป็นล ำดับ นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังเรียกเก็บค่ำรักษำมำตรวัดน้ ำเป็นรำยเดือนตำมขนำดของมำตรวัดน้ ำด้วย ทั้งน้ีบริษัทมี

รำยได้ค่ำบริกำรน้ ำคิดเป็นประมำณร้อยละ 60 ของรำยได้ค่ำบริกำรทั้งสิ้น  

 4.2 กำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

 บริษัทฯ จัดเก็บค่ำบริกำรก ำจัดน้ ำเสียเฉพำะจำกผู้ประกอบกำรโรงงำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี

ผู้ประกอบกำรหอพัก พำณิชยกรรม และ ชุมชนที่พักอำศัย โดยก ำหนดปริมำณน้ ำเสีย เป็นร้อยละ 80 ของปริมำณน้ ำที่

ผู้ประกอบกำรใช้ในแต่ละเดือนคูณด้วยอัตรำค่ำบริกำรก ำจัดน้ ำเสียต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตรำที่คงที่ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯได้

ด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียประเภทผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมในอัตรำ 8 – 45 บำท/ลบ.ม. (ข้ึนอยู่กับ

ค่ำควำมสกปรกของน้ ำเสียโรงงำน) และเรียกเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกผู้ประกอบกำรหอพักในอัตรำ 8 บำท/ลบ.ม. โดยมี

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ดังน้ี 
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ประเภทผู้ประกอบกำร อัตรำค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย (บำท/ลบ.ม.) 

1. โรงงำนอุตสำหกรรม 8 - 45 

(ข้ึนอยู่กับค่ำควำมสกปรกของน้ ำเสีย) 

2. ผู้ประกอบกำรหอพัก 6 / 8* 

3. ผู้ประกอบกำรพำณิชยกรรม 6 

4. ชุมชนบ้ำนพักอำศัย 3 

หมำยเหตุ :  * อำคำรประเภทหอพักที่ขออนุญำตต้ังแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553 เป็นต้นไป จะเก็บค่ำบ ำบัด น้ ำเสียในอัตรำ 8 

บำท/ลบ.ม. 

 

 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำเสียที่ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมสำมำรถปล่อยออกมำจำก

สถำนประกอบกำรไว้โดยบริษัทจะตรวจสอบคุณภำพน้ ำเสีย หำกผู้ประกอบกำรรำยใดปล่อยน้ ำเสียออกมำมีคุณภำพสูงเกิน

กว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด บริษัทฯ จะคิดค่ำบริกำรก ำจัดน้ ำเสียเพ่ิมเป็นประมำณ 2-6 เท่ำ ของอัตรำค่ำบริกำรก ำจัดน้ ำเสียปกติ 

(อัตรำ 8 บำท/ลบ.ม.) ซึ่งเป็นอัตรำคงที่เช่นกัน ในปี 2563 มีโรงงำนที่ระบำยน้ ำเสียเกินเกณฑ์มำตรฐำนที่บริษัทก ำหนดไว้

จ ำนวน 22 โรงงำน จำกจ ำนวนโรงงำนที่บริษัทฯ เรียกเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียทั้งสิ้น 225 โรงงำน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้

ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและติดตำมกำรแก้ไข หำกตรวจสอบพบครั้งแรกบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้

ปรับปรุงคุณภำพน้ ำท้ิงภำยใน 15 วัน หลังจำกน้ันบริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบครั้งที่ 2 หำกยังพบว่ำยังคงเกินกว่ำเกณฑ์ที่

ก ำหนดไว้อยู่ บริษัทจะเรียกเก็บค่ำบริกำรเพ่ิมตำมเงื่อนไขหรืออำจระงับกำรให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ทั้งน้ี บริษัท ฯ มีรำยได้

ค่ำบริกำรก ำจัดน้ ำเสียคิดเป็นประมำณร้อยละ 16 ของรำยได้ค่ำบริกำรทั้งสิ้น 

 4.3 กำรให้บริกำรชุมชน   

 บริษัทฯ จัดเก็บค่ำบริกำรชุมชนทั้งในเขตอุตสำหกรรม และเขตที่อยู่อำศัย โดยเขตอุตสำหกรรมจะจัดเก็บค่ำบริกำร

ตำมปริมำณกำรใช้พ้ืนที่ คูณด้วยอัตรำค่ำบริกำรชุมชนรำยเดือน ซึ่งเป็นอัตรำคงที่ส่วนในเขตที่อยู่อำศัย บริษัทจะจัดกลุ่มผู้อยู่

อำศัย ออกเป็นกลุ่ม ๆ เช่น ศูนย์กำรค้ำ อำคำรพำณิชย์ บ้ำน แฟลต และหอพัก เป็นต้น โดยจะจัดเก็บค่ำบริกำรชุมชนรำย

เดือนในอัตรำที่ก ำหนดของแต่ละกลุ่ม เป็นอัตรำคงที่เช่นกัน นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังจัดเก็บค่ำบริกำรให้ติดต้ังอุปกรณ์

สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ในพ้ืนที่โครงกำรด้วย เช่น ค่ำบริกำรติดต้ังเสำสัญญำณโทรศัพท์มือถือ ตู้เอทีเอ็ม และโทรศัพท์สำธำรณะ 

เป็นต้น  

 4.4 กำรให้บริกำรเก็บสิ่งปฏิกูล 

 4.4.1 อัตรำค่ำจัดเก็บสิ่งปฏิกูลภำยในเขตอุตสำหกรรม คงเดิม 50 บำท/ ถัง (200 ลิตร)/ ครั้ง  

 4.4.2 อัตรำค่ำบริกำรจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ส ำหรับเขตชุมชนที่อยู่อำศัย จัดเก็บดังน้ี  

- หอพัก บ้ำนเช่ำ อพำร์ทเม้นท์ จัดเก็บแบบเหมำห้อง ห้องละ 50 บำท โดยคิดที่ 80% ของจ ำนวนห้อง

เช่ำที่มีทั้งหมด  

- ประเภทพำณิชยกรรม ปรับจำก 20 บำท/ หลัง ปรับข้ึนเป็น 200 บำท/ หลัง  

- บ้ำนที่อยู่อำศัย ปรับจำก 20 บำท/ หลัง ปรับข้ึนเป็น 100 บำท/ หลัง 
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5. กำรบริกำรลำนจอดรถ  

 ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี มีโรงงำนที่ประกอบกอบธุรกิจขนำดใหญ่หลำยโรงงำน และมีผู้อยู่

อำศัยเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีกำรน ำรถยนต์และรถจักรยำนยนต์มำใช้ในพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำกเช่นกัน ท ำให้พ้ืนที่จอดรถไม่

เพียงพอ เป็นเหตุให้เกิดกำรจอดรถรุกล้ ำทำงจรำจรอันส่งผลกระทบต่ำง ๆ เช่น กำรจรำจรติดขัด กำรสัญจรไม่สะดวก และ

อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 บริษัทฯ จึงได้สร้ำงลำนจอดรถให้แก่ชุมชนและโรงงำนได้เช่ำ เพ่ือเป็นกำรจัดระเบียบจรำจรพัฒนำคุณภำพ 

ชีวิตของผู้อยู่อำศัยและประชำกรที่เข้ำมำท ำงำนในพ้ืนที่ ได้แก่ 

1. ลำนจอดรถยนต์ชั่วครำว ถนนนวนคร 1 เพ่ือรองรับกำรจอดรถ บัสรับส่งพนักงำน รถบรรทุก รถพ่วงที่รอรับ

ของออกจำกโรงงำน หรือน ำของมำส่งแต่ยังไม่สำมำรถเข้ำโรงงำนได้  

2. ลำนจอดรถไทยธำนีซอย 23 เพ่ือให้บริกำรจอดรถของเขตชุมชนที่อยู่อำศัย  

3. ลำนจอดรถถนนนวนคร 10 เพ่ือให้บริกำรจอดรถของโรงงำน 

6. กำรใช้เส้นทำง 

 ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี มีเส้นทำงและกำรจรำจรให้บริกำรที่มีควำมพร้อมควำมปลอดภัย 

และควำมสะดวกต่อกำรคมนำคมขนส่งต่ำง ๆ โดยจัดให้มีกำรลงทะเบียนรถที่ใช้เส้นทำงเข้ำมำท ำธุรกิจ รถบรรทุก รถรับซื้อ

ของเก่ำต่ำง ๆ เพ่ือควบคุมน้ ำหนักกำรบรรทุก กำรลักลอบน ำสิ่งของที่ไม่ถูกต้องออกนอกโครงกำรฯ  

ก ำแพงป้องกันน้ ำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

 จำกสภำวกำรณ์มหำอุทกภัยปี 2554 น้ัน เพ่ือกำรสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในเขต

อุตสำหกรรมนวนคร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันอุทกภัยแบบเต็มรูปแบบไม่ว่ำจะเป็น

กำรปรับปรุงคันดินและก่อสร้ำงก ำแพงป้องกันน้ ำถำวรในรูปแบบและเทคโนโลยีพิเศษจำกประเทศญ่ีปุ่น ปรับปรุงสถำนีสูบน้ ำ

และเครื่องสูบน้ ำให้มีอัตรำก ำลังเพียงพอในกำรระบำยน้ ำตำมหลักเกณฑ์ที่ถูกก ำหนดโดยภำครัฐ   

 กำรออกแบบก ำแพงป้องกันน้ ำถำวร บริษัทฯได้ประเมินจำกสภำวะจริง เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของระบบตำมควำม

คิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ และยังเพ่ิมค่ำเพ่ือก ำหนดรูปแบบเพ่ิมเติมเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจแก่นักลงทุนสูงสุด โดย

รูปแบบกำรก่อสร้ำง บริษัทฯจะใช้แผ่น Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) ควำมยำวกว่ำ 10 เมตร กดลงในดิน บน

คันดินเดิมที่ได้รับกำรปรับปรุงแล้วด้วยเครื่องกดสั่น  (Vibro Hammer) ลงลึก 9 เมตร เพ่ือป้องกัน 

 ป้องกันน้ ำซึมลอดใต้ดินอันเป็นสำเหตุของกำรพังทลำยของคันดินอีกด้วย ส่วนบนสุดของก ำแพงจะปิดทับด้วยกำรเท

คอนกรีตปิดทับในรูปแบบของ Cap Beam ที่มีควำมสูง 50 เซนติเมตร รวมควำมสูงของก ำแพงที่อยู่เหนือคันดินเดิม 1.5 เมตร 

(5.50 เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง) ระหว่ำงแผ่นของ CCSP จะมียำงชนิดพิเศษ Elastic Vinyl Chloride ในกำรป้องกัน

น้ ำไหลผ่ำนรอยต่อระหว่ำงแผ่น และเพ่ือป้องกันกำรถูกท ำลำยของยำงชนิดดังกล่ำวจำกควำมร้อนของดวงอำทิตย์และรังสี UV 

ที่สำมำรถท ำลำยยำงชนิดน้ีได้ บริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ิมด้วยกำรใช้ Poly Urithane Silicone Sealant ปิดทับรอยต่อที่มียำงชนิด

พิเศษทั้งด้ำนนอกและด้ำนในก ำแพงป้องกันน้ ำตลอดควำมยำวของก ำแพงทั้งหมด  

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงก ำแพงป้องกันน้ ำถำวรรอบทั้งโครงกำร ระยะทำง 20.6 กิโลเมตร โดยจะเปิดเส้นทำง

กำรจรำจรไว้แต่หำกเกิดสภำวะน้ ำท่วมข้ึน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปิดเส้นทำงกำรเข้ำออกเขตอุตสำหกรรมทั้งหมดโดยกำรใช้

ระบบประตู STOP LOG ซึ่งเป็นนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศ คงเหลือเส้นทำงเข้ำออกหลักเพียงเส้นทำงเดียวเพ่ือป้องกันกำร
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ชะงักตัวของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทฯ จะด ำเนินกำรยกระดับถนนให้สูงข้ึน (RAMP) โดยมีควำมสูงของพ้ืนผิวถนนที่ 5.50 

เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงหรือเทียบเท่ำกับก ำแพงป้องกันน้ ำถำวร 

 จำกกำรส ำรวจในปี 2561 พบว่ำมีกำรช ำรุดเสียหำยบำงส่วนบริเวณด้ำนทิศใต้ ซึ่งเกิดกำรขุดของพ้ืนที่ภำยนอก ทั้งน้ี

บริษัทฯ ได้ท ำกำรออกแบบ โดยได้ซ่อมแซมแล้วเสร็จตำมก ำหนดในปี 2562 และมีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
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เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

1. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 ในปี 2545 บริษัทฯ ได้ขยำยกำรลงทุนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมแห่งใหม่ออกไปเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรสร้ำง

รำยได้แหล่งใหม่ และเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกให้กับนักลงทุนที่ตัดสินใจมำต้ังโรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท ฯ เพ่ือจะ

ได้รับสิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยบริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ ดินเพ่ือลงทุนพัฒนำเป็นเขต

อุตสำหกรรมแห่งใหม่ที่อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ ภำยใต้ชื่อโครงกำร “เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร 

นครรำชสีมำ” ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่ำวต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนมำกท่ีสุดจำก BOI นอกจำกน้ี พ้ืนที่ดังกล่ำวยัง

เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันดี เน่ืองจำกเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีควำมพร้อมด้ำน

สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนต่ำงๆ เช่น ถนน ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ (เคเบิ้ลใยแก้วน ำแสง) ใกล้แหล่งแรงงำน และวัตถุดิบทำงกำรเกษตร 

โดยมีพ้ืนที่โครงกำรเริ่มแรกทั้งสิ้นประมำณ 1,175 ไร่ ต่อมำในช่วงปี 2546 ถึง ปี 2548 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพ่ิมข้ึนอีก 728 ไร่ 

โครงกำรรวมประมำณ 1,900.95 ไร่ และมีพ้ืนที่ขำยจ ำนวนประมำณ 1,318.41 ไร่ ขำยไปแล้ว 833.93 ไร่ คงเหลือพ้ืนที่พร้อม

ขำยประมำณ 465.93 ไร่          

 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้รับกำรประกำศเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำม

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม (พ.ศ. 2548)  ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2548 เป็นเขตอุตสำหกรรมแห่งใหม่ ภำยใต้กำรบริหำร

กำรพัฒนำที่ดินและกำรให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน โดยก ำหนดให้มีควำม มำตรฐำนสูง ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 

ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลำงและระบบผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมให้กับโรงงำน ค ำนึงถึง

คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในรัศมี 5 กม. จุดแข็งของโครงกำร ที่จะดึงดูดนักลงทุน คือ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

ตรวจสอบดูแลและเอำใจใส่อย่ำงทั่วถึง  

 ตำมนโยบำยของ ผู้บริหำรระดับสูง ของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้ต้ังเป้ำให้ เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมน

วนคร นครรำชสีมำ เป็นเขตอุตสำหกรรมน่ำลงทุนในระดับต้นๆ ของเขตอุตสำหกรรมน่ำลงทุนในภูมิภำค อำเซียน เพ่ือให้มี

ควำมทันสมัยดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่ำงชำติในอนำคต เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้เข้ำร่วม

โครงกำรและได้กำรรับรองจำก กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว Green System) ธรร

มำภิบำลสิ่งแวดล้อม อย่ำงเป็นระบบมีกำรติดตำมประเมินผลและทบทวนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 

 โดยทั้งน้ี โครงกำรยังได้รับกำรประกำศเกียรติคุณมอบโล่ประกำศกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงงำน สีเขียวระดับเงิน 

จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และได้รับรำงวัล “กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำดีเด่น” จำกกระทรวง

อุตสำหกรรม ตลอดจน CRS-DIW AWARD และโครงกำรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งแสดงถึง

ควำมมุ่งมั่นของโครงกำรในกำรด ำเนินกิจกำรให้สอดคล้องตำมนโยบำยคุณภำพและสิ่งแวดล้อมที่ได้ต้ังไว้คือ ควำมพึงพอใจของ

ลูกค้ำเป็นสิ่งส ำคัญ โดยต้องค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมคืนสู่สังคมเพ่ืออยู่ย่ังยืนต่อไป  

 1.1 กำรแบ่งเขตพื้นที่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

  1.1.1 เขตอุตสำหกรรม 

  เขตอุตสำหกรรมมีพ้ืนที่ประมำณ 1,318.41 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.36 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ปัจจุบันมี

โรงงำนต้ังในพ้ืนที่กว่ำ 26 โรงงำน พ้ืนที่คงเหลือทั้งส่วนอุตสำหกรรมอีกประมำณ 465.93 ไร่) 
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  1.1.2 เขตระบบสำธำรณูปโภคและพื้นที่สีเขียว 

    เขตระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนที่สีเขียวมีพ้ืนที่ประมำณ 582.54  ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.64 ของพ้ืนที่

ทั้งหมด     

หน้ำโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 1 
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  ถนนสำยหลัก ขำเข้ำ                                                      ถนนสำยหลัก ขำออก 

 

 

 

 

 

 

 

ถนน A1                      ถนน B1 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนและระบบสำธำรณูปโภคเฟส 2 

แยกถนน  C7                                                                  ถนน C6 
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สำมแยกถนน  B1 และ C11                                                           ถนน  B3 
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ถนน  C14                                                                       ถนน C14 
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 1.2 สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  1740 (2) / 2555 เฟส 2 

  วันที่อนุมัติ  :  28  กุมภำพันธ์  2555    

  วันที่บัตรส่งเสริม  :  12  มิถุนำยน  2555 

  ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล:   25 พฤษภำคม 2555 ถึง  24 พฤษภำคม 2563    

  ระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษี  :  8     ปี 

 เพ่ือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร เขตอุตสำหกรรม ประเภท 7.8 กิจกำรพัฒนำพ้ืนที่

ส ำหกิจกำรอุตสำหกรรม โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตำมเงื่อนไข  

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ 2/2557 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล  ยกเว้นอำกร   

เคร่ืองจักร 

ยกเว้นอำกรวัตถุดิบ 

ผลิตเพื่อส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กิจกำรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษีเงินได้นิติบุคคล เคร่ืองจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 

A1 8 ปี (ไม่ cap วงเงิน) + Merit         

A2 8 ปี + Merit                  

A3 5 ปี + Merit                 

A4 3 ปี + Merit                

กลุ่ม B กิจกำรที่จะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเคร่ืองจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 

B1 Merit (บำงกิจกำร)          

B2 Merit (บำงกิจกำร)    -       
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บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  2764 (2) / 2556 เฟส 3 

  วันที่อนุมัติ  :  15  ตุลำคม  2556    

  วันที่บัตรส่งเสริม  :  23  ธันวำคม  2556 

  ระยะเวลำของสิทธิฯ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล :   29 มกรำคม 2557  ถึง  28 มกรำคม 2565 

  ระยะเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษี  :  8     ปี 

  เพ่ือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร เขตอุตสำหกรรม ประเภท 7.8 กิจกำรพัฒนำพ้ืนที่

ส ำหรับกิจกำรอุตสำหกรรม โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์และปฏิบัติตำมเงื่อนไข  

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ 2/2557 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) 

กลุ่ม ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล  ยกเว้นอำกร   

เคร่ืองจักร 

ยกเว้นอำกรวัตถุดิบ 

ผลิตเพื่อส่งออก 

Non-Tax 

กลุ่ม A กิจกำรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภำษีเงินได้นิติบุคคล เคร่ืองจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 

A1 8 ปี (ไม่ cap วงเงิน) + Merit         

A2 8 ปี + Merit                  

A3 5 ปี + Merit                 

A4 3 ปี + Merit                

กลุ่ม B กิจกำรที่จะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผ่ำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเคร่ืองจักร วัตถุดิบ และ Non-Tax 

B1 Merit (บำงกิจกำร)          

B2 Merit (บำงกิจกำร)    -       
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2. สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

 2.1 ระบบถนนภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

- ถนนสำยหลักเชื่อมต่อกับทำงคู่ขนำนถนนมิตรภำพ  กม.231 โดยถนนเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม นวนคร 

นครรำชสีมำ น้ันมีถนนสำยหลัก 4 เลนพร้อมเกำะกลำง  เขตทำง 40 เมตร และ ถนน 4 เลน เขตทำง 30 

เมตร  

- ถนนสำยรอง 2  เลน เขตทำง 30 เมตร และ 26 เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทำงแอสฟัสต์ติก 

และไหล่ทำงคอนกรีตข้ำงละ 2  เมตร 

  มีกำรปรับแก้ผังจัดสรรใหม่ เพ่ือกำรขำยที่ดินแปลง AVX จ ำเป็นที่จะต้องก่อสร้ำง ถนนพร้อมระบบ

สำธำรณูปโภคถนน C12/1 และ ถนน C13 งำนเสร็จเรียบร้อย 

 

งำนก่อสร้ำง ถนน นวนครรำชสีมำ  C12/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนก่อสร้ำง ถนน นวนครรำชสีมำ  C13 
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2.2 ระบบระบำยน้ ำฝนและเขือ่นดินป้องกันน้ ำท่วมภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ จะก่อสร้ำงแนวเข่ือนดินโดยรอบพ้ืนที่โครงกำรเพ่ือป้องกันน้ ำฝน

จำกภำยนอกอีกทั้งประกำศเขตที่ดินกับที่ดินข้ำงเคียงโดยภำยในโครงกำรจะจัดเตรียมระบบระบำยน้ ำ เช่น ท่อระบำยน้ ำและ

บ่อพักตำมแนวถนนสำยหลัก ตลอดจนรำงระบำยน้ ำ  คสล. เรียงขนำนตำมแนว 2 ฝั่งถนน เพ่ือรวบรวมน้ ำฝนเข้ำสู่บ่อกักเก็บ

น้ ำฝนพร้อมกันน้ีจัดต้ังสถำนีสูบน้ ำฝนจ ำนวน 4 แห่งรอบ ๆ โครงกำรโดยจะด ำเนินกำรหน่วงน้ ำและบริหำรจัดกำรสูบน้ ำออก

จำกบ่อกักเก็บน้ ำฝน โดยอัตโนมัติ เพ่ือระบำยน้ ำฝนในช่วงฤดูฝนออกสู่คลองสำธำรณะ    

 2.3 ระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลำงภำยในเขตประกอบกำรอตุสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้เตรียมท่อรวบรวมน้ ำเสียโดยใช้ท่อ HDPE (PN.4)  ฝังดินลึก

ใต้ดินประมำณ 1.50 – 3.00 เมตร เรียงขนำนตำมแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมจัดเตรียมบ่อพักน้ ำเสียขนำด 1.60 x 1.60 ม. ทุก 

ๆ ระยะห่ำง  40 เมตร/ 1 บ่อ เพ่ือรวบรวมน้ ำเสียจำกโรงงำนทั้งหมดเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลำง เน่ืองจำกน้ ำเสียที่เกิดจำก

อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ภำยในเขตประกอบกำรฯ จะมีลักษณะของน้ ำเสียที่แตกต่ำงกันมำก ทำงโครงกำรจึงก ำหนดให้น้ ำเสียที่

โรงงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถปล่อยระบำยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลำงจะต้องมีลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  โดยจะแจ้ง

ให้ทรำบต้ังแต่เริ่มเข้ำมำต้ังโรงงำน ในกรณีที่น้ ำเสียจำกโรงงำนน้ัน ๆ มีควำมเข้มข้นของสำรมำกกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด  ทำง

โครงกำรก ำหนดให้โรงงำนน้ัน ๆ จะต้องท ำกำรบ ำบัดเบื้องต้นให้ได้ลักษณะตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดเสียก่อนที่จะระบำย ส่งไป

บ ำบัดยังระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลำงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำท้ิงตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ในกรณีที่ตรวจพบว่ำน้ ำเสีย

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ควบคุม ทำงโรงงำนจะต้องด ำเนินกำรกักเก็บน้ ำไว้จนกว่ำจะตรวจสอบและแก้ไขจนแล้วเสร็จ เขตประกอบกำร

อุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้ด ำเนินกำรตรวจวัดน้ ำใต้ดิน น้ ำผิวดินคุณภำพของเสียงภำยในโครงกำร และคุณภำพของ

อำกำศ ในรัศมี 5 กม. พร้อมจัดท ำรำยงำน Monitoring Report เพ่ือรำยงำน ต่อ สผ. และกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ทุก ๆ 6 

เดือน พร้อมทั้งติดต้ัง BOD on Line เพ่ือรำยงำนผลให้กับกรมโรงงำนสำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้ตลอดเวลำอีกด้วย 
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 2.4 ระบบน้ ำเพื่ออุตสำหกรรมภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้จัดเตรียมอ่ำงเก็บน้ ำดิบบนพ้ืนที่กว่ำ 60 ไร่ ปริมำณควำมจุ

ประมำณ 1,000,000 ลบ.ม. พ้ืนที่ 42 ไร่ ปริมำณควำมจุประมำณ 500,000 ลบ.ม. และพ้ืนที่ 24 ไร่ ปริมำณควำมจุประมำณ 

400,000 ลบ.ม. พร้อมทั้งจัดต้ังสถำนีสูบน้ ำดิบจำกล ำตะคอง บริ เวณเข่ือนกุดหิน ใส่ท่อส่งน้ ำดิบมำตำมแนวถนน

สำธำรณประโยชน์ ระยะทำง 13.5 กม. ส่งน้ ำดิบมำยังอ่ำงเก็บน้ ำดิบของโครงกำร เพ่ือใช้ในขบวนกำรผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม 

ระบบผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม จะมีก ำลังกำรผลิตที่ 20,000 ลบ.ม/วัน เมื่อครบ 3 เฟส ปัจจุบันก ำลังกำรผลิตอยู่ที่  5,000 

ลบ.ม/วัน ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนกำรประปำภูมิภำค  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5 ระบบก ำจัดขยะภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 กำรก ำจัดขยะของโครงกำรได้พิจำรณำเลือกใช้บริกำรขนส่งและก ำจัดขยะอุตสำหกรรมและของเสียอันตรำย จำก

บริษัทที่ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรม (โรงงำนประเภท 101 และ 105) นอกจำกน้ันแล้วทำงโครงกำรได้พิจำรณำ

ร่วมมือกับบริษัทที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรคัดแยกขยะอุตสำหกรรม (โรงงำนประเภท 106) เพ่ือน ำกลับมำใช้ซ้ ำ และขยะที่

น ำไปหมุนเวียนผลิตใหม่เพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นกำรลดปริมำณของขยะอีกด้วย โดยทำง

โครงกำรได้จัดเตรียมอำคำรโรงพักขยะไว้ภำยในโครงกำรบนพ้ืนที่กว่ำ 1,000 ตร.ม. เพ่ือรองรับกำรพักขยะที่เกิดข้ึนภำยใน

โครงกำร พร้อมทั้งรณณรงค์ให้โรงงำนบริหำรจัดกำรคัดแยกขยะ ตำมนโยบำยส่งเสริมจำกทำงภำครัฐ 

 2.6 ระบบไฟฟ้ำภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้จัดต้ังสถำนีไฟฟ้ำย่อยขนำด 2x50 MVA. ภำยในโครงกำรโดย 

กฟภ. และสำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้ทั้ง 2 ระบบ คือ 22 kv. และ 115 kv. โดยปัจจุบันน้ี ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งหมดใน

โครงกำรประมำณ 25 เมกะวัตต์ คิดเป็น 25% สำมำรถรองรับปริมำณกำรใช้ไฟได้อย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ภำยในโครงกำร 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่40 

 

 2.7 ระบบโทรศัพท์ภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 ระบบโทรศัพท์ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำให้บริกำรโดย มีรูปแบบกำรให้บริกำรดังน้ี 

1. TT&T ให้บริกำรโทรศัพท์ และโทรสำร 

2. 3BB ให้บริกำร โทรศัพท์ โทรสำร อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง กำรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูงด้วย วงจรเช่ำ 

3. โครงข่ำยภำยในเชื่อมโยงด้วยใยแก้วน ำแสง (Optic Fiber Cable) เพ่ือให้บริกำรโทรศัพท์และกำรสื่อสำร

ข้อมูลด้วยควำมเร็วสูง 

4. รองรับกำรเชื่อมโยงได้หลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสมของควำมเร็วที่ใช้บริกำร เช่น บริกำร IP-VPN (3BB 

Leased Line ส ำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงสำขำ), บรกิำรสื่อข้อมูลผ่ำนโลกอินเทอร์เน็ต (3BB Internet 

Leased Line) โดยสำมำรถรองรับกำรให้บริกำรที่ควำมเร็วต้ังแต่ 64 Kbps ถึง 100 Mbps 

5. สำมำรถติดต่อกันได้ทุกจุดภำยในองค์กร (Any to Any Connectivity within Enterprise)   

6. รองรับกำรก ำหนดคุณภำพบริกำร (Quality of Service by 3BB)   

7. มีระบบเฝ้ำระวัง (Monitoring System) แจ้งควำมผิดปกติในกำรใช้งำนของลูกค้ำเพ่ือให้สำมำรถแก้ปัญหำได้

รวดเร็ว 

8. มีทีมงำนเฉพำะ  ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ  ที่เกิดข้ึนในกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ 

9. CAT กสท โทรคมนำคม ระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ระบบสื่อสำรข้อมูล 

ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด และบริกำรโทรคมนำคมอื่นๆ 

10. UIH ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ และสำยใยแก้วน ำแสง บริกำรวงจรเช่ำแบบไร้สำย บริกำร INTERNET 

11. TOT โทรคมนำคม ระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ระบบสื่อสำรข้อมูล ระบบ

โทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด และบริกำรโทรคมนำคมอืน่ ๆ 

12. Sympony ด ำเนินกำร สำยใยแก้วน ำแสง บริกำรวงจรเชำ่แบบไร้สำย บริกำร INTERNET 

13. TRUE ยูนิเวอร์แซล ด ำเนินกำรสำยใยน ำแสง บริกำรวงจรเช่ำแบบไร้สำย 

14. AIS ด ำเนินกำรสำยใยน ำแสง บริกำรวงจรเช่ำแบบไร้สำย 

 

 2.8 ระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 มีบริกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ดูแล  ภำยในโครงกำรตลอด24 ชั่วโมง 

โดยว่ิงตรวจสอบตำมจุดเฝ้ำระวังและมีกำรควบคุมดูแลและตรวจสอบมำตรฐำนในกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

จัดเตรียมระบบ CCTV วงจรปิด เก็บข้อมูลต่ำง ๆ ตลอด 24 ชม. เพ่ิมศักยภำพในด้ำนควำมปลอดภัย พร้อมจัดท ำแผนฉุกเฉิน

เพ่ือใช้ในกำรควบคุมก ำกับดูแลโครงกำรอีกด้วย 

 ภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมฯ ได้จัดเตรียมหัวดับเพลิงตำมแนวถนนโดยรอบพ้ืนที่โครงกำรโดยมีระยะห่ำง

กันไม่เกิน 150 เมตร เพ่ือควบคุมเพลิงตลอดจนบริกำรรถดับเพลิงของโครงกำรและรถตรวจกำรณ์เพ่ือใช้ในกำรให้ตรวจกำรณ์ 

และเฝ้ำระวังของโครงกำร 
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3. จุดเด่นของเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

1. ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจำก BOI ตำมกลุ่มกิจกรรมที่ก ำหนดของ BOI 

2. ใกล้ศูนย์กลำงธุรกิจพร้อมศูนย์คมนำคมทั้งในและต่ำงประเทศ มีควำมพร้อมเข้ำสู่ AEC 

3. มีแรงงำนที่มีฝีมือเป็นจ ำนวนมำก 

4. ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงฐำนรำก เน่ืองจำกสภำพพ้ืนที่เป็นชั้นหินแข็ง 

5. ได้รับส่วนลดค่ำใช้ไฟฟ้ำ 10 % เป็นระยะเวลำ 5 ปี 

6. มีกำรขนส่งและกำรคมนำคมสะดวกทั้งในปัจจุบันละอนำคต 

7. มีควำมพร้อมด้ำนระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน เช่น สถำนีไฟฟ้ำย่อย น้ ำเพ่ืออุตสำหกรรมโทรศัพท์ ระบบถนน

ภำยในโครงกำร ระบบป้องกันน้ ำท่วม ระบบจัดเก็บและก ำจัดขยะ ระบบดับเพลิง และระบบรักษำควำม

ปลอดภัยภำยในโครงกำร   

8. มีอ่ำงเก็บน้ ำดิบมีควำมจุถึง 2 ล้ำน ลบ.เมตร พร้อมระบบสูบส่งน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำดิบล ำตะคอง 

9. จังหวัดนครรำชสีมำเป็นจังหวัดที่มีประชำกรเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมแรงงำนของภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

10. กำรคมนำคมขนส่งที่สะดวกข้ึนอันเน่ืองมำจำก มอเตอร์เวย์ สำยบำงปะอิน – นครรำชสีมำ 

11. บริกำรแบบ One Stop Service ที่ช่วยให้กำรลงทุนสะดวกสบำยและง่ำยต่อกำรตัดสินใจ 

กำรตลำดและภำวกำรณ์ 

1. กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

 1.1 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ  

 เน่ืองจำกปัจจุบันมีกำรแข่งขันที่สูงข้ึนคู่แข่งขันย่อมคิดกลยุทธ์และวิธีกำรน ำเสนอที่แตกต่ำง ดังน้ัน บริษัทต้อง

ด ำเนินกำรพัฒนำสินค้ำให้ดีข้ึนเพ่ือสอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ด้วยควำมจ ำกัดของพ้ืนที่ขำยที่มีอยู่ บริษัทจึง

ด ำเนินกำรด้วยกลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำท่ีมีอยู่ ดังน้ี 

1. พัฒนำโครงกำรให้สมบูรณ์ ทั้งทำงสำธำรณูปโภค เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบ One Stop Service ให้

สะดวกสบำยต่อกำรลงทุน 

2. กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบป้องกันน้ ำท่วมที่มีประสิทธิภำพสูง concrete sheet pile ซึ่งได้รับควำมไว้วำงใจ

จำกนำนำประเทศอีกทั้งยังจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกำรเดิมที่ด ำเนินกิจกำรภำยในเขต

อุตสำหกรรมนวนคร และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรได้ผ่ำนเกณฑ์ก ำหนดมำตรฐำนจำกหน่วยงำนภำครัฐอีกด้วย 

3. กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคเดิมให้ดีและพร้อมรองรับกำรเติบโตของกลุ่มผู้ลงทุนที่ด ำเนินกิจกำรภำยในเขต

อุตสำหกรรมนวนคร ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำเพ่ิมก ำลังกำรสูบน้ ำดิบ ในกรณีที่มีน้ ำในโครงกำร และซ่อมแซม

ถนนรอบโครงกำร กำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม และ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน้ ำเสีย

จำกอุตสำหกรรมและย่ิงไปกว่ำน้ันทำงบริษัทได้มีโรงผลิตไฟฟ้ำข้ึนภำยในโครงกำรอีกด้วย 
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 1.2 กำรจัดท ำรำคำที่ดิน 

 เน่ืองจำกรำคำมีส่วนส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของลูกค้ำ ดังน้ัน บริษัทฯจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำเพ่ือเป็น

แรงจูงใจส ำหรับลูกค้ำ โดยกำรก ำหนดรำคำที่ดินข้ึนอย่ำงชัดเจนโดยใช้ข้อมูลทำงกำรตลำดร่วมกับข้อมูลทำงบัญชีรำคำ

ดังกล่ำวจะต้องมีควำมใกล้เคียงกับคู่แข่งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯซึ่งทำงบริษัทฯได้จัดให้มีพ้ืนที่เขตพำณิชยกรรม 

และพ้ืนที่เพ่ือกำรอุตสำหกรรมทั่วไปไว้รองรับกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันได้มำกข้ึน 

 1.3 กำรจัดสัมมนำย่อย หัวข้อต่ำง ๆ  

 กลยุทธ์ต่ำง ๆ ที่บริษัทฯได้ก ำหนดเพ่ือวำงแนวทำงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ แต่ละกลยุทธ์ย่อมมีควำม

แตกต่ำงกัน และสำมำรถน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท ำให้บริษัทฯได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดสัมมนำย่อย หัวข้อต่ำงๆ 

ข้ึนมำ เพ่ือรวบรวมกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภำพในกำรขยำยธุรกิจเข้ำมำชมโครงกำร และเปิดให้กลุ่มนักลงทุนที่มีปัญหำในด้ำน

ต่ำง ๆ เช่น แรงงำน สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ได้เข้ำร่วมทรำบข้อมูลและทำงเลือกใหม่ของลูกค้ำ  

1. กลยุทธ์ในกำรจัดสัมมนำดังกล่ำว เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของลูกค้ำ และสอบถำมติดตำม เพ่ือเป็นฐำนข้อมูล

ให้แก่บริษัทฯ 

2. กำรสรรหำบุคลำกร นักพูดและนักวิชำกำร ตลอดจนหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมสัมมนำเพ่ือสร้ำง

แรงบันดำลใจให้กับลูกค้ำชี้แจงในส่วนข้อดีและข้อเสียในกำรลงทุนและทำงออกท่ีดีที่สุด 

3. จัดให้มีกำร Present ในส่วนของ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ผสมผสำน เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมรับฟังข้อมูลไป

พิจำรณำอีกครั้ง 

4. จัดให้มีกำรเสวนำระหว่ำงผู้เข้ำร่วมฟังสัมมนำกับผู้ประกอบกำรภำยในเขตอุตสำหกรรม นวนคร 

5. จัดท ำแบบสอบถำม ส่งควำมต้องกำรในกำรขยำยกิจกำร/ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรจำกผู้ขำย เพ่ิมเติม 

 1.4 กำรเชิญนักลงทุนที่มีศักยภำพจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเยี่ยมชมโครงกำร 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ บริษัทฯจึงต้องมีกลยุทธ์แผนงำนที่จะเจำะ

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มีศักยภำพสูงโดยกำรเชิญนักลงทุนที่มีศักยภำพจำกต่ำงประเทศเข้ำเย่ียมชมโครงกำรของบริษัทฯ 

1. เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในกำรขยำยกิจกำรเข้ำมำในประเทศไทย  

2. เพ่ือโฆษณำโครงกำรเขตอุตสำหกรรมนวนครให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักลงทุน เพ่ือกำรบอกต่อ ๆ กัน 

3. เพ่ือเป็นกำรน ำสินค้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรง 

2. กำรด ำเนินงำน  

 2.1 ติดต่อกับบริษัทฯ หรือหน่วยงำนต่ำงประเทศที่สำมำรถจะน ำนักลงทุนที่มีศักยภำพ และต้องกำรลงทุนใน

ต่ำงประเทศ เข้ำมำชมโครงกำรเขตอุตสำหกรรมนวนคร 

 2.2 สร้ำงควำมประทับใจในกำรพบเจอกันและสำมำรถท ำให้นักลงทุนจดจ ำและนึกถึงหำกมีกำรขยำยกิจกำรหรือ

ลงทุน 

 2.3 สร้ำงระบบจัดเก็บข้อมูล ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมติดตำมควำมคืบหน้ำ 
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 2.4 ศึกษำข้อมูลกำรจัดงำนในที่ต่ำง ๆ และกำร Road show ของหน่วยงำนรำชกำร BOI ที่เปิดให้เอกชนเข้ำไป

ร่วมงำน 

 2.5 เตรียมควำมพร้อม อุปกรณ์ สื่อกำรขำยต่ำง ๆ  

3. ลักษณะของลูกค้ำ 

 ลูกค้ำส่วนใหญ่ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษัทฯเปน็นักลงทุนชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะนักลงทุนจำกญ่ีปุ่นและ

นักลงทุนไทยบำงส่วน โดยสัดส่วนนักลงทุนต่ำงชำติต่อนักลงทุนไทยอยู่ที่ประมำณ 60:40 ซึ่งด ำเนินธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรม 

เช่น อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมพลำสติก และอุตสำหกรรมอำหำร เป็นต้น  

 ลักษณะของลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ 

1. แบ่งตำมประเภทอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

เช่น อุตสำหกรรมอิเล็คโทรนิค อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมอำหำรและยำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 

วิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 

2. ลูกค้ำเดิมหรือบริษัทในเครือของลูกค้ำเดิมที่ต้องกำรขยำยกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 

3. อุตสำหกรรมที่ต่อเน่ืองกับอุตสำหกรรมเดิมที่ต้ังอยู่ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษัท 

4. ลูกค้ำท่ีต้องกำรควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภคที่พร้อมมูล มีเส้นทำงคมนำคมที่สะดวก และอยู่ใกล้กรุงเทพมหำนคร

มำกท่ีสุดและแรงงำนฝีมือที่สมบูรณ์ 

5. ธุรกิจก่อสร้ำงที่พักอำศัยและพำณิชยกรรมต่ำง ๆ เน่ืองจำกในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของบริษัทฯ ไม่ใช่มีแต่เพียง

เขตอุตสำหกรรมเท่ำน้ัน แต่ยังมีเขตที่พักอำศัยและเขตพำณิชยกรรมพร้อมกับแหล่งบริกำรชุมชนอย่ำงครบวงจร 

เช่น อำคำรพำณิชย์ หอพัก โรงพยำบำล และ ธนำคำร เป็นต้น 

 

กรำฟแสดงประเภทธุรกิจและสญัชำตินักลงทุนในเขตส่งเริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 
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กรำฟแสดงประเภทธุรกิจและสญัชำตินักลงทุนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

 

 

 

 

 

 

4. ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 4.1 ช่องทำงทีเ่ป็นบุคคล/นิติบุคคล 

1. กำรหำลูกค้ำแบบ Direct to Customer กำรออก Direct to Mail ทำงฝ่ำยขำยจะออกจดหมำยทุก 4 เดือน 

ให้กับลูกค้ำท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยใช้ข้อมูลจำกฐำนของฝ่ำยขำย และข้อมูลทำงกำรตลำดที่

ได้จ ำแนกตำมประเภทและกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกค้ำเป้ำหมำยในปีน้ี 

2. กำรจัดทัวร์เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมทุกเดือน โดยผ่ำนกำรแนะน ำจำกที่ปรึกษำทำงกำรตลำดและหน่วยงำน

รำชกำร สมำคมต่ำงๆ เช่น ไต้หวัน จีน ญ่ีปุ่น เป็นต้น 

3. Trading Company เน่ืองจำกบริษัทประเภทน้ีจะมีกำรท ำงำนร่วมกับบริษัทในเครือหลำยบริษัทและเป็นกลุม่

เป็นก้อน ซึ่งจะสำมำรถแนะน ำลูกค้ำในกลุ่มที่ต้องกำรขยำยกิจกำรใหม่ โดยทำงบริษัทฯ จะมีคู่ทำงกำรตลำด

ให้กับบริษัทดังกล่ำว  

4. Sale Agent ที่ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำแต่งต้ังบุคคล หรือบริษัทที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำกำรตลำดและหำ

ลูกค้ำให้กับ บริษัท นวนครฯ โดยจะมีเงินเดือนประจ ำในอัตรำที่เหมำะสม เพ่ือเป็นกำรจูงใจในงำน และค่ำ

กำรตลำด เมื่อมีกำรปิดกำรขำยลง แล้วแต่กรณีไป ทั้งน้ีอ ำนำจในกำรตัดสิ้นใจ จะข้ึนอยู่กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัทฯและรองกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำ โดยจะแบ่งเป็นประเทศญ่ีปุ่น และประเทศจีน เป็นต้น  

5. Real Estate บริษัทข้ำมชำติช่วยแนะน ำลูกค้ำให้และมีกำรปิดกำรขำย โดย บริษัท นวนครฯ จะมีค่ำนำยหน้ำ

แล้วแต่กรณีไป ทั้งน้ีอ ำนำจในกำรตัดสินใจข้ึนอยู่กับนโยบำยของบริษัทฯ 

 4.2 ช่องทำงจำกภำครัฐและองค์กำรภำยในและต่ำงประเทศ 

1. คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน BOI กำรติดต่อขอควำมร่วมมือจำก BOI ในกำรแนะน ำลูกค้ำให้บริษัทฯ ทำง

บริษัทฯ จะมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเปิดโอกำสในกำรพบปะกับ

นักลงทุนใหม่ 

2. สถำนทูตและหอกำรค้ำประจ ำประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะมีกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและเข้ำร่วมกิจกรรมตลอดจนให้

ค ำแนะน ำต่อนักลงทุนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ อำทิเช่น กำรจัดต้ังบริษัท กำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
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 4.3 ช่องทำงผ่ำนพันธ์มิตรคู่ค้ำ 

1. ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรสัญชำติญ่ีปุ่น ขอควำมร่วมมือในกำรแนะน ำลูกค้ำให้กับบริษัท

เข้ำไปเสนอที่ดิน ในทำงกลับกันบริษัท นวนครฯ ก็จะแนะน ำลูกค้ำให้กับทำงธนำคำรทำงด้ำนสินเชื่อเช่นกัน 

2. บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงและบรษิัทที่ปรึกษำต่ำง ๆ จัดกำรเซ็นสัญญำข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ โดยทั้งสองฝ่ำย

หำกมีกำรแนะน ำลูกค้ำเข้ำมำติดต่อตลอดจนสำมำรถปิดกำรขำยได้ ทำงบริษัทจะ มีกำรจ่ำยค่ำกำรตลำดให้

เพ่ือเป็นกำรตอบแทน 

3. บริษัทกฎหมำยและบัญชีจัดกำรเซ็นสัญญำข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ โดยทั้งสองฝ่ำยจะมีกำรแลกเปลี่ยนลูกค้ำ

ซึ่งกันและกัน 

 4.4 ช่องทำงกำรจัดท ำสือ่โฆษณำต่ำง ๆ และอุปกรณ์ 

1. กำรออก Booth ในงำน Event ต่ำง ๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำรและเข้ำถึงลูกค้ำท่ีมีควำมต้องกำรศึกษำ

หำพ้ืนที่เพ่ือกำรลงทุน กำรด ำเนินงำน Event ภำยในประเทศงำน Event และสัมมนำต่ำงประเทศ 

2. สื่อโฆษณำต่ำง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ต่ำง ๆ, Directory Web Site / Web Link Magazine, สื่อ BOI รำย

เดือน, New Letter จำกทำง นวนคร ถึงลูกค้ำทุก 4 เดือน, Billboard บริเวณจังหวัดสระบุรีทำงไปจังหวัด

นครรำชสีมำ และบริเวณสนำมบิน 

5. แนวโน้มอุตสำหกรรมในอนำคต 

 แนวโน้มอุตสำหกรรมในอนำคตอำจวิเครำะห์ได้หลำยมุมมองและมองจำกสภำพทำงเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ

ไทย  ซึ่งมีอำจจะมองได้หลำยประเด็นดังน้ี 

1. สภำพเศรษฐกิจปัจจุบันทั่วโลกยังเผชิญกับ COVID-19 ท ำให้กำรเศรษฐกิจโดยรวมชลอตัวปัญหำเรื่องกำรเดิน

ทำงกำรขนส่งสินค้ำและกำรระบำดของเชื้อไวรัสยังคงท ำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ชลอตัวแต่ก็กลับมีอุตสำหกรรมบำง

ประเภทกับมีควำมต้องกำรสูงข้ึน อำทิเช่น อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และอุตสำหกรรมอำหำร และสภำวะกำร

ลงทุนของประเทศ ปัจจัยทำงกำรเมืองและทิศทำงเศรษฐกิจไทยในอนำคต ส่งผลต่อกำรท่องเที่ยวและ 

บรรยำกำศของกำรลงทุน ท ำให้ภำครัฐพยำยำมท่ีจะออกนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของคณะกรรมกำรสง่เสรมิ

กำรลงทุนแบบใหม่ที่ส่งเสริมโดยพิจำรณำจำกกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุนที่

สำมำรถเลือกท ำเลที่ต้ังโรงงำนได้อย่ำงอิสระแต่ก็ส่งผลต่อกำรแข่งขันในธุรกิจเขตอุตสำหกรรมมีกำรแข่งขัน

กันมำกข้ึน 

2. ระดับรำคำน้ ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเน่ือง จำกปัจจัยกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณน้ ำมันดิบจำกแหล่ง

ใหม่ที่ค้นพบในสหรัฐอเมริกำ อีกทั้งอุปสงค์ของกำรใช้น้ ำมันลดลงอย่ำงต่อเน่ืองผลจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี

ต่ำง ๆ ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้น้ ำมันลดลง  

3. ควำมไม่ชัดเจนและล่ำช้ำของรัฐบำลในเรื่องของแผนป้องกันน้ ำท่วม/น้ ำแล้งทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

4. พ้ืนฐำนเศรษฐกิจไทยยังมีควำมแข็งแกร่งในหลำยด้ำน ทั้งภำคเกษตรและอำหำรยังมีโอกำสสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

และขยำยกำรลงทุนได้อีก 
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5. ระดับค่ำแรงมีกำรปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบกำรเน่ืองจำกท ำให้ต้นทุนกำรผลิต

สูงข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำมแรงงำนในประเทศไทยต่ำงก็มีควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทั้งมีประสบกำรณ์ในกำร

ท ำงำนสูง 

6. อัตรำค่ำเงินบำทท่ีแข็งตัวมำกเกินไปจะส่งผลต่อกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติและภำคธุรกิจกำรส่งออก 

 อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มอุตสำหกรรมในปี 2564 ไม่ว่ำจะเรื่องท ำเลที่ต้ัง สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษีและมำตรกำรสนับสนุนอื่น ๆ ประสิทธิภำพกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำควำมพร้อมทำงด้ำนแรงงำน 

กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ควำมเป็นมิตรของคนไทย และกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ประเทศไทยมีศักยภำพสนับสนุนกำรลงทุน 

อีกทั้งชื่อเสียงของประเทศไทยที่มีมำนำนและเป็นที่ยอมรับทั่วไปของนักลงทุน ในขณะเดียวกันประเทศต่ำงๆประสบปัญหำ 

เรื่องขำดแคลนแรงงำน แรงงำนรำคำสูง ภูมิประเทศถูกกระทบจำกภัยธรรมชำติบ่อยครั้งเช่นกันจึงท ำให้นักลงทุนส่วนใหญ่

ยังคงให้ประเทศไทยเป็นประเทศน่ำลงทุนต่อไป 

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 

สรุปพื้นที่เหลือขำย โครงกำรนวนครประจ ำปี 2563 

1. เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี    

แปลง พท.ขำยทั้งหมด/ไร ่ พท.ขำยไป/ไร ่ พท.เหลอืขำย/ไร ่ สถำนะ 

F 10-3-39 2-1-36 3-3-09 พร้อมขำย 

G 15-0-00 3-0-00 11-3-53.1 พร้อมขำย 

P 43-3-25.2 0 43-3-25.2 พร้อมขำย 

T 149-1-76.8 112-1-48.6 13-3-9.1 พร้อมขำย 

U 15-0-90 0  12-3-0 พร้อมขำย 

V  8-3-51   6-3-51  2-0-0 พร้อมขำย 

รวมพื้นที่ขำยทั้งหมด ประมำณ 87-3-96.4 

 

2. เขตพำณิชยกรรม ปทุมธำนี 
   

แปลง พ.ทขำยทั้งหมด/ไร ่ พ.ทขำยไป/ไร ่ พ.ทเหลอืขำย/ไร ่ 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 

รวมพื้นที่ขำยทั้งหมด 92-1-37.5 
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3. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

แปลง พ.ทขำยทั้งหมด/ไร ่ พ.ทขำยไป/ไร ่ พ.ทเหลอืขำย/ไร ่ 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 3 321-1-65.6 148-1-47.3 173-0-18.3 พร้อมขำย 

รวมพื้นที่ขำยทั้งหมด 1,317-3-57.50 833-3-70.3 465-1-65.2   

 

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในกำรลงทุน 

 โครงกำร เดอะ นวไพรเวซี ่

 โครงกำร “เดอะ นวไพรเวซี่” เป็นโครงกำรลงทุนพัฒนำท่ีดินในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม นวนคร ปทุมธำนี เพ่ือกำร

พำณิชยกรรมในรูปแบบศูนย์กำรค้ำอันทันสมัย และอำคำรพักอำศัยเพ่ือเช่ำ และขำย เน้นกำรสร้ำงสังคม ( Social 

Community) ให้มีทั้ งที่ พักอำศัย และศูนย์กำรค้ำภำยในพ้ืนที่ เ ดียวกัน ต้ังอยู่บนถนนไทยธำนี ภำยในเขตส่งเสริม

อุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี อยู่ใจกลำงแหล่งชุมชนที่มีประชำกรอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกท่ีสุด  

 The Nava Privacy Condominium คืออำคำรพักสูง 8 ชั้น ห้องพักจะมีขนำดพ้ืนที่ 31 ตำรำงเมตร ซึ่งกว้ำงขวำง 

สะดวกสบำย อีกทั้งยังมีขนำดใหญ่กว่ำห้องพักของโครงกำรอื่น ๆ โดยแต่ละยูนิตจะออกแบบให้มีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่อย่ำงเป็น

สัดส่วนลงตัว ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น ส่วนของห้องนอน ส่วนพักผ่อน ส่วนรับประทำนอำหำร ครัวพร้อม

เฟอร์นิเจอร์คุณภำพดี บิวท์อินครบชุด ระเบียง และห้องน้ ำท่ีแยกส่วนเปียก และส่วนแห้ง โดยกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรฯ จะ

เป็นพนักงำนภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี และผู้ที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 นอกจำกน้ี “โครงกำร เดอะ นวไพรเวซี่” ยังมอบควำมสะดวกสบำยให้กับผู้อยู่อำศัยของโครงกำรไว้เหนือกว่ำคู่แข่ง 

ด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น พ้ืนที่ส ำหรับจอดรถยนต์ และจักรยำนยนต์ที่กว้ำงขวำงและปลอดภัย พร้อมทั้งระบบ

สำธำรณูปโภคตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงครบครัน และระบบรักษำควำมปลอดภัยโดยเจ้ำหน้ำท่ี ระบบคีย์กำร์ดส ำหรับกำรเข้ำ-

ออกอำคำรพักอำศัย “เดอะ นวไพรเวซี่” ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำน และข้อบังคับทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น 

พระรำชบัญญัติส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (EIA) ที่ก ำหนดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงตัวอำคำร มีถนนหลักใน

โครงกำรกว้ำง 16 เมตร ถนนรอบอำคำรกว้ำง 12 เมตร มีระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิง และติดต้ังบันไดหนีไฟที่มั่นคง

แข็งแรงในจุดที่ถูกต้องเหมำะสม ดังน้ันนอกเหนือจำกควำมสะดวกสบำยที่จะพบได้ใน “เดอะ นวไพรเวซี่” แล้วสมำชิกของ

โครงกำรจึงมั่นใจได้ ในควำมปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน ดัง CONCEPT ของโครงกำรคือ “ควำมเป็นส่วนตัวที่หำได้ใจ

กลำง นวนคร” (Be your privacy @ The Nava Privacy Condominium) 
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ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร “เดอะ นวพลำซ่ำ” 

 อำคำรศูนย์กำรค้ำชั้น 1 (นวพลำซ่ำ) 

 อำคำรศูนย์กำรค้ำ 3 ชั้น (อำคำร A)  

 ชั้น 1 บริเวณลำนกิจกรรมรอบอำคำรเพ่ือจัดงำนนิทรรศกำร จัดเลี้ยง งำนแสดงสินค้ำ มหกรรมสินค้ำท่ัวไป 

 ชั้น 2 พ้ืนที่ว่ำง จะจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรงงำน และสัมมนำซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรออกแบบเพ่ือให้ได้ใช้งำนอย่ำง

มีประโยชน์ฯ สูงสุดและคำดว่ำจะพร้อมส ำหรับให้บริกำรผู้ประกอบกำรทั้งภำยนอกและภำยในโครงกำรก่อนสิ้นปี 2564 น้ี 

 ชั้น 3 จัดท ำสนำมแบดมินตัน เปิดด ำเนินกำรต้ังแต่เดือนมิถุนำยน 2560 บริเวณชั้น 2 ทำงโครงกำรจะจัดให้มี

ห้องสัมมนำ และ ศูนย์ฝึกอบรบแรงงำน เพ่ือรองรับควำมต้องกำรลูกค้ำท่ีอำศัยอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธำนี 

 

 

 

 

 

 

 อำคำรพำณิชยกรรมชั้นเดียว 2 อำคำร (B/C) 

ปัจจุบันมีร้ำนค้ำเปิดขำยสินค้ำในอำคำรพำณิชยกรรมชั้นเดียว อำคำร B (ด้ำนทิศใต้) จ ำนวน 101 ห้อง ประเภท

อำหำรและเครื่องด่ืม และมีร้ำนค้ำเปิดขำยสินค้ำในอำคำรพำณิชยกรรมชั้นเดียว อำคำร C (ด้ำนทิศเหนือ) จ ำนวน 101 ห้อง 

ขำยสินค้ำประเภทเสื้อผ้ำแฟชั่น และ Gift shop และ Super Market และ FITNESS ซึ่งมีผู้เช่ำประกอบธุรกิจยังไม่เต็มพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 อำคำรพักอำศัย 8 ชั้น หลังที่ 1 อำคำร A-02 A-03  

ภำพรวมควำมก้ำวหน้ำของอำคำรพักอำศัย A-03 แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอำคำรชุด ณ 

ส ำนักงำนที่ดิน จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งจะเรียกว่ำ “นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะนวไพรเวซี่ 1 คอนโดมิเนียม” ปัจจุบันมีผู้เช่ำอำศัย

อยู่ทั้งหมด 80 ห้อง คิดเป็น 90% ของอำคำร  
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ปัจจุบันทำงบริษัทฯ ได้มีกำรอนุมัติกำรก่อสร้ำงอำคำรข้ึนอีก 1 อำคำร (A02) จ ำนวน 87 ห้องซึ่งกำรก่อสร้ำงอำคำร

ดังกล่ำวคืบหน้ำมำกกว่ำ 70% แล้วและคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ในปี 2564 และจะเริ่มก่อเกิดรำยได้ค่ำเช่ำต่อไป

ให้กับบริษัทฯ 

 โดยรอบโครงกำร ได้มีกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตซอร์ ในร่ม 3 สนำมและเริ่มเปิดด ำเนินกำรต้ังแต่ปลำยปี 2560 และรอบ

อำคำรจัดให้มีกิจกรรมตลำดนัดรอบอำคำรทุกวัน ศุกร์ เสำร์ และอำทิตย์ 

 

 

 

 

 

โครงกำรสร้ำงลำนจอดรถให้เช่ำบริเวณที่ว่ำงเปล่ำ จ ำนวน 87 คัน เพ่ือก่อเกิดรำยได้ 

 

 

 

 

 

 

3. ปัจจัยควำมเสี่ยง 

 3.1 ควำมเสี่ยงในกำรแข่งขันที่สูงข้ึน กำรตลำด และกำรขำย 

 ปัจจุบัน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่ทำงภำคตะวันออกโดยมีโครงกำรให้สิทธิประโยชน์สูงสุดของพ้ืนที่ระเบียบ

เศรษฐกิจ EEC สำมจังหวัด อันได้แก่ ฉะเชิงเทรำ ระยอง และชลบุรี ท ำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญและมุ่งหน้ำไปทำง

น้ันก่อนที่จะเข้ำมำพิจำรณำพ้ืนที่ของโครงกำรนวนคร แล้วพ้ืนที่ EEC ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกำรโครงกำรประกอบกำร

อุตสำหกรรมรถยนต์และเคมีเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่ำงจำกเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสำหกรรม

อิเล็คทรอนิกส์ อำหำร และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น  

 อีกท้ัง ในโครงกำรยังมีระบบสำธำรณูปโภคที่รองรับกับประเภทอุตสำหกรรมที่กล่ำวไป ไม่ว่ำจะเป็นระบบน้ ำเพ่ือกำร

อุตสำหกรรมที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรและระบบส ำรองน้ ำในกรณีฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำแห่งประเทศไทยและกำร

ไฟฟ้ำของนวนคร ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยในกำรผลิตทั้งสิ้น จึงท ำให้นักลงทุนสนใจต่อเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 
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 3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบัน ภำวะเศรษฐกิจและกำรเมืองมีผลเสี่ยงต่อกำรลงทุนเป็นอย่ำงย่ิง กำรเมืองไทยเพ่ิงผ่ำนกำรเลือกต้ังมำไม่นำน 

และต้องมำพบกับปัญหำเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่ำงเห็นได้ชัด ส่งผลให้ธนำคำรชะลอกำรปล่อยสินเชื่อ และอัตรำดอกเบี้ยที่

สูงข้ึนท ำให้หลำยธุรกิจประสบปัญหำอยู่ในขณะน้ี โดยบริษัท นวนครฯ จะเน้นนักลงทุนภำยในประเทศและเครือข่ำยของลูกค้ำ

เดิมที่มีอยู่ และเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ตอบโจทย์โรงงำนและผู้อำศัยภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร เพ่ือ

เพ่ิมรำยได้ให้กับบริษัท นวนครฯ มำกย่ิงข้ึน 

 3.3. ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ  

 เกิดภัยธรรมชำติที่ยำกต่อกำรควบคุม เช่น 

- น้ ำท่วม ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อพ้ืนที่ไม่ว่ำจะเป็นที่อยู่อำศัย โรงงำน อำคำรพำณิชย์ต่ำง ๆ  ของ

ผู้ประกอบกำรและผู้อำศัยอยู่ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 

- ภัยแล้ง ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจโดยตรง เน่ืองจำกบริษัท นวนครฯ มีโรงผลิตน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม 

และโรงบ ำบัดน้ ำเสีย 

 โดยบริษัท นวนครฯ ได้สร้ำงก ำแพงป้องกันน้ ำท่วมโดยรอบเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร และบริษัท นวนครฯ ยัง

ได้ร่วมมือกับทำงจังหวัด กรมชลประทำน ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนอื่น ๆ เพ่ือหำทำงรับมือและป้องกันอย่ำงดีทุก

วิถีทำง ทั้งน้ี ได้มีกำรเรียกประชุมผู้ประกอบกำรโรงงำนทั้งหมดภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร  ปทุมธำนี และเขต

ประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ เพ่ือชี้แจงถึงแผนกำรรับมือของทำงบริษัท นวนครฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน

ขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรรับมือกับภัยแล้ง ทั้งในเรื่องคุณภำพน้ ำ และ กำรประหยัดกำร

ใช้น้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรผลิตเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์ได้ทัน 

 3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 เน่ืองจำกมีโรงงำนภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี กว่ำ 212 โรงงำน และประชำกรประมำณ 

150,000 คน อำจเกิดข้อร้องเรียนที่ท ำให้เสียหำยต่อชื่อเสียงของบริษัท นวนครฯ และอำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของนัก

ลงทุนในอนำคต บริษัท นวนครฯ จึงค ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรกฎระเบียบ มำตรกำรที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับลูกค้ำเพ่ือให้

เกิดควำมเข้ำใจแนวทำงและปฏิบัติตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้กำรอยู่ร่วมกันภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร  

ปทุมธำนี เป็นไปอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 3.5 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำที่ดินในโครงกำรเดิมเพิ่มเติม มำพัฒนำเพื่อขำย 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท นวนครฯ ธุรกิจหลักด้ำนหน่ึงคือด้ำนกำรพัฒนำ ขำย และให้เช่ำที่ดิน ทั้งเพ่ือกำร

อุตสำหกรรม และกำรพำณิชย์ ดังน้ัน จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำที่ดินทดแทนที่ดินที่ได้ขำยไป บริษัท นวนครฯ จึงได้มี

นโยบำยหลักดังน้ี  
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  3.5.1 เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี  

  ปัจจุบันมีพ้ืนที่กว่ำ 6,500 ไร่ และโรงงำนอีกกว่ำ 212 โรงงำน รวมทั้งมีประชำกรทั้งที่ท ำงำนและอำศัยอยู่

กว่ำ 150,000 คน ท ำให้เป็นพ้ืนที่ที่ค่อนข้ำงแออัดและมีควำมเจริญมำกพอสมควร บวกกับกำรเติบโตของ ตัวเมืองและ 

Infrastructure ที่ขยำยตัวมำถึงเขตปทุมธำนี รวมทั้งรถไฟฟ้ำเส้นสีแดง และทำงด่วนยกระดับที่ก ำลังสร้ำงอยู่ และคำดว่ำจะ

มำถึงเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนีในอนำคต จึงท ำให้ที่ดินบริเวณรอบๆ ที่เป็นพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำขนำดใหญ่หำได้ยำก

และมีรำคำแพง บริษัท นวนครฯ เองมีที่ดินใน Stock เหลืออีกประมำณ 180 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ Prime Area และมี

มูลค่ำสูงไม่เหมำะกับกำรพัฒนำให้เป็นทำงด้ำนอุตสำหกรรม บริษัทฯ จึงมีแผนกำรที่จะพัฒนำที่ส่วนใหญ่ที่เหลือไปในเชิง

พำณิชย์หรือที่อยู่อำศัย ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ และสร้ำงรำยได้ประจ ำให้กับบริษัทฯ ได้มำกกว่ำ ส ำหรับในส่วนที่ดิน

ทำงด้ำนอุตสำหกรรมยังมีโอกำสที่จะขยำยได้อีก แต่ก็จะมีต้นทุนที่สูงข้ึน ดังน้ัน กำรคัดเลือกโรงงำนที่จะมำอยู่จึงควรที่จะต้อง

เลือกโรงงำนที่จะให้ผลตอบแทนสูงในแง่กำรใช้ระบบสำธำรณูปโภคของบริษัท นวนครฯ ในระยะยำว  

  3.5.2 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ  

  มีพ้ืนที่เหลือขำยอีกประมำณ 465 ไร่ น้ัน ยังมีโอกำสที่จะขำยและท ำก ำไรได้ต่อไปในอนำคต ส่วนในด้ำน

กำรขยำยไปในพ้ืนที่อื่น ๆ ก็คงจะพิจำรณำในพ้ืนที่ที่เหมำะสมทั้งด้ำนกำรคมนำคมและสำธำรณูปโภค รวมทั้งต้องค ำนึงถึง

นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมของรัฐบำล เช่น กำรส่งเสริมให้สร้ำงนิคมขนำดเล็กเฉพำะทำงในลักษณะ Cluster มำกกว่ำท่ีจะสร้ำง

นิคมขนำดใหญ่ท่ีเป็นลักษณะ Mixed Use ซึ่งก็จะมีกำรลงทุนที่ไม่สูงมำกนัก 

 3.6 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

 ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่เหนือควำมคำดหมำยอย่ำงรุนแรง อำจ

ท ำให้เกิดปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ บริษัท นวนครฯ จึงมุ่งเน้นกำรลงทุนพัฒนำโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงในระดับยอมรับ

ได้ โดยมีควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอยู่ในระดับสูง  

 หำกมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำแหล่งเงินทุน ก็จะต้องมีควำมเหมำะสมและ พอเพียง โดยมีต้นทุนอยู่ในระดับที่

เหมำะสมอีกทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน

ของกลุ่มบริษัท และเพ่ือท ำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 นอกจำกน้ี กำรเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ บริษัท นวนครฯ ได้ด ำเนินกำรไว้ด้วยแล้วเช่นกัน ซึ่งให้ควำมเชื่อมั่น

ในกำรด ำเนินธุรกิจให้มีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์เหนือควำมคำดหมำยอย่ำงรุนแรง 

 3.7 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย  

 ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ โดย

อำจส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินสูงข้ึน หรืออำจส่งผลให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนทำงกำรเงินที่ลดลง ท ำให้บริษัทฯ มีผล

ก ำไรที่ลดลง รวมถึงผลกระทบต่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตด้วย 

 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรกระแสเงินสดคงเหลือที่ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรโดยค ำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในกำรตัดสินใจลงทุนในขณะน้ัน 
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4. สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

 4.1 ลักษณะส ำคัญของสินทรัพย์ถำวรหลักที่บริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวำคม 2563 

  ลักษณะ เน้ือที ่ วงเงินกู้ มูลค่ำ รำคำ 
สินทรัพย์ถำวร ที่ต้ัง กรรมสิทธิ์ (ไร่-งำน-ตรว.)  ตำมบัญชี ประเมิน 

    (ล้ำน
บำท) 

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจ  
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
- ที่ดิน  

 
 
 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธำนี 

 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 

100-1-44.5 

 
 
 
- 

 
 
 

120.21 

 
 
 
- 

- ที่ดิน(โครงกำรผลิตน้ ำเพ่ือ
อุตสำหกรรม) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธำนี 

เจ้ำของ 38-0-23 - 91.99 - 

- ที่ดิน (สถำนีสูบน้ ำ)  ต.บุ่งข้ีเหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ เจ้ำของ 8-3-23 - 2.30 - 
- ที่ดิน (ระบบผลิตน้ ำฯ และระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย)  

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

เจ้ำของ 80-0-26.1 - 33.36 - 

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

เจ้ำของ 4-1-10.3 - 5.41 - 

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

เจ้ำของ 3-3-01 - 21.84 - 

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

เจ้ำของ - - 1.17 - 

- เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใชส้ ำนักงำน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธำนี เจ้ำของ - - 74.18 - 

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

เจ้ำของ - - 1.40 - 

- ระบบสำธำรณูปโภคและงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำง 

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

เจ้ำของ - - 1,019.26 1,530.52 

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

เจ้ำของ - - 153.70 166.45 

รวม 
อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 

    1,524.82  
 

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

เจ้ำของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 

- ศูนย์กำรค้ำ และอำคำรพักอำศัย 
  

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

เจ้ำของ 
 

8-0-58.8 - 43.53 286.80 
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หมำยเหตุ : - รำคำประเมินโดยวิธีต้นทุนทดแทนโดย บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด เมื่อพฤศจิกำยน 2563                                 
อน่ึง ณ วันประเมินรำคำที่ดิน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด เป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
  

 4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำ  

  บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจต่ำง ๆ ทั้งในส่วนของกำรลงทุนใหม่ กำรขยำย

หรือเพ่ิมก ำลังกำรผลิตเดิม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลักของบริษัทให้สำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ประกอบดังน้ี แนวโน้มกำรขยำยตัวของ

ธุรกิจ กำรลงทุนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับบริษัท และพิจำรณำลงทุนในสัดส่วนที่มำก

พอให้บริษัทเข้ำร่วมบริหำรจัดกำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจได้ 

5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

 1. เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2553 บริษัทฯ ได้ย่ืนฟ้อง นำยสมยศ เรืองบุรพ ท่ี 1, บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษ์

พำณิชย์ จ ำกัด ที่ 2, บริษัท พีเอสบีอำร์ ทูลลิ่งส์ จ ำกัด ที่ 3 เป็นจ ำเลยในคดีละเมิดเรียกค่ำเสียหำยต่อศำลธัญบุรีเป็นคดี

หมำยเลขด ำ ที่ พ.177/2553 เน่ืองจำกเมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2552 จ ำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้ำงของจ ำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์

บรรทุกสิบล้อไปในทำงกำรจ้ำงของจ ำเลยที่ 3 ด้วยควำมประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสำเครนเกี่ยวเข้ำกับสำยไฟฟ้ำและดึงให้

เสำไฟฟ้ำในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมนวนครหักโค่นล้ม จ ำนวน 20 ต้น หม้อแปลงไฟฟ้ำระเบิด กล้องทีวีวงจรปิดภำยใน

- ลำนจอดรถ และร้ำนค้ำริมสระ 
  
- ที่ดิน 

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

เจ้ำของ 
 

เจ้ำของ 

 
 

- 13.83 - 

17-2-19 - 16.24 35.10 

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

เจ้ำของ - - 44.98 59.35 

รวม 
อสังหำริมทรัพย์ระหวำ่งพัฒนำ 
- ที่ดินพัฒนำแล้ว  

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

 
 

เจ้ำของ 

 
 

159-3-40.8 

 
 
- 
 

119.45 

 
121.88 

 
 

1,209.32 

       
- ทีดิ่นพัฒนำแล้ว 

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

เจ้ำของ 32-1-85.9 - 110.18 145.50 

- ที่ดินพัฒนำแล้ว 
 
- อำคำรที่พักอำศัย (โครงกำรเดอะ 
นวไพรเวซี่)  
รวม 

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

เจ้ำของ 
 

เจ้ำของ 

480-2-54.7 
 

10-0-94.7 

- 
 
- 

606.42 928.70 
 

206.79 
 

2.93 
 

841.41 
รวมทั้งสิ้น   951-0-10.3 - 2,485.68 4,596.71 
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โครงกำร จ ำนวน 20 กล้อง สำยไฟเบอร์ออฟติค โคมไฟส่องสว่ำงบนเสำไฟฟ้ำเสียหำย ให้จ ำเลยทั้งสำมร่วมกัน หรือแทนกัน

ช ำระเงินจ ำนวน 3,074,870.64 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจ ำนวน 2,877,071.94 บำท นับถัด

จำกวันฟ้องจนกว่ำจ ำเลยทั้งสำมจะร่วมกันหรือแทนกันช ำระเสร็จแก่โจทก์ให้จ ำเลยใช้ค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำทนำยควำมแทน

โจทก์  

 วันที่ 17 มกรำคม 2555 ศำลธัญบุรีได้พิพำกษำให้ จ ำเลยที่ 1 ช ำระเงินจ ำนวน 2,877,071.94 บำท พร้อมดอกเบี้ย

ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วันที่ 3 เมษำยน 2552 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ย

นับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 197,398.70 บำท ตำมที่โจทก์ขอ ให้จ ำเลยที่ 1 ใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ค่ำทนำยควำม 

10,000 บำท ยกฟ้องโจทก์ส ำหรับจ ำเลยที่ 2 และที่ 3 ค่ำฤชำธรรมเนียมระหว่ำงโจทก์กับจ ำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้เป็นพับ 

 บริษัทฯ ได้ย่ืนอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2555 ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำให้จ ำเลย

ที่ 2 และจ ำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดต่อโจทก์เช่นเดียวกับจ ำเลยที่ 1 ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ซึ่งจ ำเลยที่ 1 และ 2 ได้

ย่ืนค ำร้องขอขยำยฎีกำ แต่ไม่ได้ย่ืนฎีกำภำยในก ำหนดเวลำท่ีขยำย และได้ย่ืนค ำร้องขอขยำยระยะเวลำฎีกำอีกครั้ง 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556 จ ำเลยที่ 2 ย่ืนค ำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนกำรพิจำรณำท่ีผิดระเบียบ และด ำเนิน

กระบวนพิจำรณำใหม่ เน่ืองจำกทนำยจ ำเลยที่ 2 คนเดิมตกเป็นบุคคลล้มละลำยซึ่งศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์มีค ำสั่งยกค ำ

ร้อง จ ำเลยที่ 2 จึงฎีกำค ำสั่งศำล ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2559 ศำลฎีกำได้มีค ำสั่งว่ำเป็นฎีกำปัญหำข้อกฎหมำยซึ่งศำล

อุทธรณ์ได้วินิจฉัยถูกต้องแล้ว จึงไม่รับคดีไว้พิจำรณำพิพำกษำ คดีอยู่ระหว่ำงกำรบังคับคดี 

 2. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ ได้ย่ืนฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ผู้คัดค้ำนต่อ

สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเป็นข้อพิพำทหมำยเลขแดงที่ 82/2558 เรียกร้องเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำมสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง 

เลขที่ 17/2551 The Nava Privacy Phase 1 ส่วนอำคำรพำณิชย์และส่วนพักอำศัย ให้ผู้คัดค้ำนช ำระเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ

จ ำนวน 36,532,747.23 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคิดจำกวันที่ 1 มกรำคม 2554 (หลังจำกช ำระเงิน

ค่ำงวดงำนแก่ผู้คัดค้ำนเสร็จสิ้นแล้วในปี 2553) จนถึงวันเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร เป็นเวลำ 4 ปี 8 เดือน 15 วัน คิด

เป็นดอกเบี้ยจ ำนวน 12,874,404.03 บำท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 49,406,787.26 บำท และผู้คัดค้ำนต้อง

ช ำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจำกวันเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร จนกว่ำผู้คัดค้ำนจะช ำระเสร็จ

แก่ผู้เรียกร้อง  

 ต่อมำสถำบันอนุญำโตตุลำกำร ได้จ ำหน่ำยคดีชั่วครำว เพ่ือรอฟังผลในคดีขอฟ้ืนฟูกิจกำรของศำลล้มละลำยกลำง 

ตำมล ำดับดังน้ี 

 บริษัท พีเออีฯ ได้ถูกเจ้ำหน้ีฟ้องล้มละลำยในคดีหมำยเลขด ำท่ี ฟ.31/2558 โดยมี ร้ำนสมำนโลหะกิจ เจ้ำหน้ีย่ืนขอ

ฟ้ืนฟูกิจกำร ต่อมำ ร้ำนสมำนโลหะกิจโดย นำยสมำน สุ่มงำม ได้ย่ืนค ำร้องขอถอนค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรดังกล่ำว 

 บริษัท พีเออีฯ ในนำมส่วนตัวได้ย่ืนค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง ในคดีหมำยเลขด ำที่  ฟ.6/2559 

บริษัทฯ ได้ย่ืนค ำร้องคัดค้ำนซึ่งศำลได้ไต่สวนค ำร้องแล้วได้มีค ำสั่งให้ยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร 

 บริษัท พีเออีฯ ได้ย่ืนค ำร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำร ในคดีหมำยเลขด ำที่ 23/2560 และบริษัทฯ ได้ย่ืนค ำร้องคัดค้ำนกำร

ฟ้ืนฟูกิจกำรของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ศำลได้ท ำกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนและมีค ำสั่งยกค ำร้อง 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่55 

 

 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ได้ย่ืนอุทธรณ์ค ำสั่งของศำลล้มละลำยกลำง ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ

ได้มีค ำพิพำกษำกลับค ำสั่งศำลล้มละลำยกลำง ให้ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ฟ้ืนฟูกิจกำร และต้ัง บริษัท พี

เออี (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้ท ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำร 

 คดีอยู่ในกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยบริษัทฯ ได้ย่ืนค ำขอรับ

ช ำระหน้ีต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ กองฟ้ืนฟูกิจกำรลูกหน้ี กรมบังคับคดีแล้ว  

 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 ศำลล้มละลำยกลำงอ่ำนค ำสั่งศำลฎีกำ โดยมีค ำสั่งอนุญำตให้รับฎีกำของบริษัทฯ 

เน่ืองจำกเป็นปัญหำอันเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรตีควำมกฎหมำยอันเป็นสำธำรณะ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่ำงกำร

พิจำรณำของศำลฎีกำ 

 3. วันที่ 24 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ ได้เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง บริษัท เคนโปร โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด หรือบริษัท 

เอ็นโปร โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด เป็นจ ำเลยฐำนผิดสัญญำ เรียกค่ำ เสียหำย ต่อศำลจังหวัดธัญบุรี เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 

ผบ.7581/59 เน่ืองจำกจ ำเลยค้ำงช ำระค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2550 ถึง เดือนกันยำยน 2555 โดยให้

จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน 736,650 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 705,078.21 บำท นับถัดจำกวัน

ฟ้องจนกว่ำจ ำเลยจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมทั้งให้จ ำเลยใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมค่ำทนำยควำมแทนโจทก์  

 ต่อมำ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2559 ศำลนัดสืบพยำน จ ำเลยขำดนัดย่ืนค ำให้กำร ศำลจึงมีค ำสั่ง ให้พิจำรณำคดีโจทก์

ไปฝ่ำยเดียว พิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงิน 705,078.21 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน นับต้ังแต่วันผิด

นัดช ำระในแต่ละรอบบิลจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้น ำเงิน 8,000 บำท ที่จ ำเลยวำงประกันไว้แก่โจทก์หักช ำระ

ดอกเบี้ยก่อนหำกมีเหลือให้น ำไปช ำระต้นเงิน ให้จ ำเลย ใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก ำหนดค่ำทนำยควำม 3,000 บำท 

คดีอยู่ระหว่ำงกำรบังคับคดี  

 4. วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 บริษัท เอส วี อำร์ คอน จ ำกัด ได้ย่ืนฟ้องบริษัทฯ เป็นจ ำเลยฐำนผิดสัญญำเรียก

ค่ำเสียหำย ต่อศำลจังหวัดสีคิ้ว เป็นคดีหมำยเลขด ำที่ 857/2561 เน่ืองจำกกำรผิดสัญญำไม่คืนเงินประกันควำมเสียหำยจำก

งำนจ้ำงของโครงกำรนครรำชสีมำ โดยให้จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน 3,900,623 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ของเงิน 2,325,000 บำท นับถัดจำกวันฟ้องจนกว่ำจ ำเลยจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ พร้อมทั้งให้จ ำเลยใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมค่ำ

ทนำยควำมแทนโจทก์ 

 บริษัทฯ ได้ย่ืนค ำให้กำรต่อสู้คดีโดยจำกกำรตรวจสอบหลักฐำนของบริษัทฯ ได้มีกำรคืนเงินประกันดังกล่ำวไปแล้ว

โดย บริษัท เอส วี อำร์.คอน.จ ำกัด ได้โอนสิทธิ กำรรับเงินดังกล่ำวให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับเงินประกัน บริษัทฯได้คืนเงินประกัน

ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2563 ศำลนัดพร้อมเพ่ือฟังผลกำรพิสูจน์ลำยมือชื่อ โดยกรรมกำรโจทก์ ทนำยโจทก์ ผู้รับมอบ

อ ำนำจจ ำเลย และจ ำเลยมำศำล ซึ่งผลกำรตรวจพิสูจน์ลำยมือชื่อนำงสำวอมรรัตน์ บดีพงศ์ ในช่องของผู้มอบอ ำนำจรับเงินใน

หนังสือขอโอนสิทธิ ไม่สำมำรถชี้ชัดได้ว่ำจริงหรือไม่ ในส่วนของลำยมือชื่อของนำยสุรชัย ผำดไธสง ในช่องผู้รับมอบอ ำนำจและ

หลักฐำนต่ำงๆ ของผู้รับโอนสิทธิ รวมถึงเอกสำรกำรรับเช็ค ไม่ใช่ลำยมือชื่อของนำยสุรชัย แต่ในส่วนลำยมือชื่อที่นำยสุรชัยได้

เปิดบัญชี เพ่ือน ำเช็คที่บริษัทฯ จ่ำยให้ไปเข้ำ รวมถึงหลักฐำนกำรขอถอนเงินตำมเช็คธนำคำร เป็นลำยมือชื่อของนำยสุรชัยจริง  



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่56 

 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำ ซึ่งศำลพิพำกษำให้ จ ำเลยช ำระเงินแก่โจทก์ จ ำนวน 

2,350,000 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 18 กันยำยน 2561   

 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรในชั้นอุทธรณ์ (ย่ืนขยำยก ำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 

2564)  

 5. วันที่ 5 กรกฎำคม 2562 นำยหัฎฐจิต หนุนภักดี อดีตผู้บริหำรของบริษัท ได้เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัทฯ เป็นจ ำเลย 

ต่อศำลแรงงำนภำค 1 (สระบุรี) เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม โดยขอให้บริษัทฯ ช ำระค่ำสินจ้ำงแทนกำร

บอกกล่ำวล่วงหน้ำ เป็นเงิน 243,315 บำท ค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม จ ำนวน 8,394,367.50 บำท เงินโบนัสตำม

สัดส่วนปี 2559 จ ำนวน 111,316.61 บำท และให้ชดใช้ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน จ ำนวน 8,748,999.11 

บำท ค ำนวณต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ถึงวันฟ้อง 5 กรกฎำคม 2562 เป็นดอกเบี้ย 2,004,479.59 บำท รวมเงินต้นพร้อม

ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง เป็นเงินจ ำนวน 10,753,478.70 บำท และช ำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ ำนวน 

8,748,999.11 บำท นับถัดจำกวันฟ้องจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 ศำลแรงงำนภำค 1 นัดชี้

สองสถำน บริษัทฯ ได้น ำแคชเชียร์เช็คของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นจ ำนวนเงิน 121,658 บำท ซึ่งเป็นสินจ้ำงแทน

กำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 15 วัน มอบแก่ทนำยโจทก์ โดยทนำยโจทก์ ได้แถลงต่อศำลขอสละประเด็นพิพำทเรื่องสินจ้ำงแทนกำร

บอกกล่ำวล่วงหน้ำเพรำะไม่ติดใจใด ๆ ทั้งน้ี บริษัท ได้ย่ืนค ำร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมค ำให้กำรฉบับเดิมเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 

2562 แก้ประเด็นพิพำทเรื่องโบนัสปี 2559 ที่โจทก์เรียกขำดอำยุควำมแล้ว ซึ่งผู้พิพำกษำพิจำรณำเห็นสมควร และให้เลื่อน

พิจำรณำ เน่ืองจำกเหลือประเด็นพิพำทเพียงบำงส่วน  

 เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 มีกำรก ำหนดไกล่เกลี่ยและก ำหนดประเด็นพิพำท ปรำกฏว่ำคู่ควำมทั้งสองฝ่ำยไม่

สำมำรถตกลงกันได้ ศำลจึงด ำเนินกระบวนพิจำรณำต่อไป ซึ่งมีกำรก ำหนดประเด็นพิพำทในคดี ได้แก่ 1) จ ำเลยเลิกจ้ำงโจทก์

ตำมหนังสือเลิกจ้ำงฉบับวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 เป็นกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิได้รับค่ำเสียหำยจำก

กำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรมหรือไม่ เพียงใด และ 2) โจทก์มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตำมสัดส่วนปี 2559 หรือไม่ เพียงใด โดยศำล

พิจำรณำเอกสำรที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่อยู่ในควำมครอบครองของจ ำเลย จึงให้จ ำเลยน ำพยำนเข้ำสืบก่อนทุกประเด็น เมื่อเสร็จ

แล้วให้โจทก์น ำพยำนเข้ำสืบ ซึ่งศำลได้ก ำหนดนัดสืบพยำนจ ำเลยจ ำนวน 4 ปำก และสืบพยำนโจทก์จ ำนวน 4 ปำก รวม 1 นัด  

ซึ่งมีก ำหนดนัดพร้อม ใน ปี 2564 เพ่ือนัดโจทก์และจ ำเลยส ำหรับก ำหนดวันสืบพยำน 

 6. เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2563 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) พร้อมผู้ประกอบกำรโรงงำน จ ำนวน 5รำย และ 

ประชำชน จ ำนวน 38 รำย ร่วมกันย่ืนฟ้องกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นจ ำเลยที่1 เทศบำลเมืองท่ำโขลง เป็นจ ำเลยที่2 และ 

บริษัท รักษ์บ้ำนเรำฯ เป็นจ ำเลยที่3 ต่อ ศำลปกครองกลำง เป็นคดีหมำยเลขด ำที่ ส.23/2563 ขอให้ศำลเพิกถอนใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรของบริษัท รักษ์บ้ำนเรำฯ และเพิกถอนสัญญำจ้ำงเก็บขยะระหว่ำงเทศบำลเมืองท่ำโขลง กับ บริษัท รักษ์บ้ำน

เรำฯ   

 ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับฟ้องคดี ของ ศำลปกครองกลำง 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่57 

 

 7. เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้เป็นตัวแทนโจทก์ย่ืนฟ้อง คดีแพ่ง บริษัทรักษ์บ้ำน

เรำ จ ำกัด ต่อ ศำลจังหวัดธัญบุรี เป็นคดีหมำยเลขด ำ ที่ พ.1624/2563 เรียกร้องให้ บริษัท รักษ์บ้ำนเรำ จ ำกัด งดเว้นกำร

กระท ำอันก่อให้เกิดปัญหำมลภำวะทำงกลิ่น และให้ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 3,000,000 

บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง และชดใช้เงินให้แก่ บริษัท แบริ่ง โฮลด้ิง จ ำกัด จ ำนวน 305,699 

บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง และช ำระค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำทนำยควำมอย่ำงสูง จำกมู ล

ละเมิด ท่ีจ ำเลยได้ประกอบกิจกำรโรงงำน ซึ่งนับต้ังแต่ปี 50 บริษัท รักษ์บ้ำนเรำ จ ำกัด ได้ตกลงท ำสัญญำเป็นผู้รับจ้ำงเหมำ

ก ำจัดขยะกับเทศบำลเมืองท่ำโขลง และได้กระท ำกำรโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ฝ่ำฝืนต่อเงื่อนไขในกำรได้รับใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรโรงงำนตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ.2535 ในเรื่องของกำรด ำเนินกำรป้องกันกลิ่นให้ได้มำตรฐำนตำมกฎหมำย 

และกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่เหมำะสมไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนแก่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้อำศัยใกล้เคียง ท ำให้โจกท์ท้ัง 6 รำยได้

รับควำมเสียหำย 

 ปัจจุบัน ศำลก ำหนดวันเพ่ือนัดไกล่เกลี่ย ชี้สองสถำนหรือสืบพยำนในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่58 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญ 

 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท    บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์   NNCL 

เว็บไซด์    www.navanakorn.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท   0107545000322 

ทุนจดทะเบียน   2,048,254,862 บำท 

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว   2,048,254,862 บำท  

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภท เขต/สวนอุตสำหกรรม 

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่   999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

โทรศัพท์    0-2529-0031-5 

โทรสำร    0-2529-2176 

ที่ต้ังโครงกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 999/1 หมู่ 1 กิโลเมตรที่ 231 ถนนมิตรภำพ ต.นำกลำง อ.สูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

    30380 

โทรศัพท์    0-4400-0111-5, 0-4429-1333 

โทรสำร    0-4433-5478 

ส ำนักงำนโครงกำร เดอะ นวไพรเวซี่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

โทรศัพท์    0-2529-2203, 0-2529-2746, 0-2529-0600  

โทรสำร    0-2529-1889 

อีเมล:     thenavaprivacy@navanakorn.co.th 

 

บริษัทร่วม/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมค้ำ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ   โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก 

ผู้ถือหุ้น    บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น 29.99% 

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่   111 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

โทรศัพท์    0-2024-8804-06 

ทุนจดทะเบียน   2,000,000,000 บำท  

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว   2,000,000,000 บำท   

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่59 

 

บริษัท ไทธนันต์ จ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ   โทรคมนำคม ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง  

    (ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง) 

ผู้ถือหุ้น    บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น 51%  

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่   999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

โทรศัพท์    0-2529-0031-5 

โทรสำร    0-2529-2176 

ทุนจดทะเบียน   10,000,000 บำท 

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว   2,500,000 บำท 

 

บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 

ประเภทธุรกิจ   โรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนร่วม 

ผู้ถือหุ้น    บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น 35%  

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่   72 ถนนงำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

โทรศัพท์    0-2529-0031-5 

โทรสำร    0-2529-2176 

ทุนจดทะเบียน   100,000,000 บำท 

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว     25,750,000 บำท 

 

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล กำร์ดด้ิง จ ำกัด  

ประเภทธุรกิจ   กำรรักษำควำมปลอดภัย 

ผู้ถือหุ้น    บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น 15.08%  

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่   101/98 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

โทรศัพท์    0-2529-2176 

ทุนจดทะเบียน   6,300,000 บำท 

 

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

ประเภทธุรกิจ   กำรให้บริกำรขนส่ง  

ผู้ถือหุ้น    บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น 1.71%  

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่   55/20 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

โทรศัพท์    02-529-2361 

ทุนจดทะเบียน   180,000,000 บำท 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่60 

 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 

ชื่อบริษัท    ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ที่ต้ังส ำนักงำน   93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  

    เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์    0-2009-9000, 0-2009-9999 

โทรสำร    0-2009-9991 

 

ผู้สอบบัญชี 

ชื่อผู้สอบบัญชี   นำงสำวนำรีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9219 

ชื่อบริษัท    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

ที่ต้ังส ำนักงำน   ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ 1 ถนนสำทรใต้ กทม. 10120 

โทรศัพท์    0-2677-2000 

โทรสำร    0-2677-2222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 1 หน้ำที ่61 

 

15.08% 

โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เดิมชื่อ บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล กำร์ด จ ำกัด

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  
ทุนช ำระแลว้ 2,048.25 ล้ำนบำท 

ด ำเนินธุรกิจพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม 

บริษัท ไทธนันต์ จ ำกัด 
ทุนช ำระแล้ว 2.5 ล้ำนบำท 

ด ำเนินธุรกิจด้ำนโทรคมนำคม 

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร อินเตอร์
เนชันแนล กำร์ดด้ิง จ ำกัด* 
ทุนช ำระแล้ว 6.30 ล้ำนบำท 

ด ำเนินธุรกิจด้ำนให้บริกำรกำรรักษำควำมปลอดภัย 

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ทุนช ำระแล้ว 180.00 ล้ำนบำท 

ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรขนส่ง 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 
ทุนช ำระแล้ว 2,000.00 ล้ำนบำท 

ด ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนไอร้อน 

1.71% 

29.99% 

51% 

บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำชเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 
ทุนช ำระแล้ว 25.75 ล้ำนบำท 

ด ำเนินธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนร่วม 
35% 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่1 

 

ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

  7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท   

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

2,048,254,862 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว 2,048,254,862 บำท   

 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกช ำระแลว้ ดังน้ี 

ปี 
ทุนที่เพิ่ม 

(ล้ำนบำท) 

หลังเพิ่มทุน 

(ล้ำนบำท) 
เหตุผลในกำรเพิ่มทุน สัดส่วน และรำคำในกำรเพิ่มทุน 

2554 71.36 
1,521.41 

(ณ 10 ม.ค.55) 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนภำยในกิจกำร 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และESOP-

W1 ได้ใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ ของบริษัท

ครั้งที่ 1-4 ในรำคำหุ้นละ 1 บำท 

2555 13.00 
1,522.71 

(ณ 10 ม.ค.56) 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนภำยในกิจกำร 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิ

ในกำรซื้อหุ้นสำมัญ ของบริษัทครั้งที่ 5-8 ใน

รำคำหุ้นละ 1 บำท 

2556 23.07 
1,545.78 

(ณ 8 ม.ค.57) 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนภำยในกิจกำร 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิ

ในกำรซื้อหุ้นสำมัญ ของบริษัทครั้งที่ 9-12 ใน

รำคำหุ้นละ 1 บำท 

2557 13.59 
1,559.37 

(ณ 8 ม.ค.58) 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนภำยในกิจกำร 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิ

ในกำรซื้อหุ้นสำมัญ ของบริษัทครั้งที่ 13-16 ใน

รำคำหุ้นละ 1 บำท 

2558 488.88 
2,048.25 

(ณ 7 ม.ค.59) 

เพ่ือจ่ำยชะระคืนหน้ีต๋ัว

แลกเงิน (BE), เงินกู้ยืม, 

หน้ีสินด ำเนินกำรและใช้

เป็นเงินทุนหมุน เวียน

ภำยในกิจกำร 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2ได้ใช้สิทธิใน

กำรซื้อหุ้นสำมัญ ของบริษัทครั้งที่ 17-20 (ครั้ง

สุดท้ำย)ในรำคำหุ้นละ 1 บำท 

 

2559 - 2561   ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเก่ียวกับทุนของบริษัท  

2562  เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติโครงกำรซื้อหุ้นคืน โดยให้ซื้อ

หุ้นคืนได้ไม่เกินร้อยละ 4.15 หรือ 85 ล้ำนหุ้นของหุ้นบริษัทที่ออก โครงกำรน้ีมีวัตถุประสงค์ใน

กำรบริหำรสภำพคล่องส่วนเกิน จ ำนวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติส ำหรับกำรซื้อหุ้นคืนคือ 150 ล้ำน

บำท บริษัทสำมำรถซื้อหุ้นผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่ำงวันที่ 28 

สิงหำคม 2562 ถึง 27 กุมภำพันธ์ 2563 หุ้นที่ซื้อน้ีสำมำรถน ำออกขำยไ ด้อีกครั้งหลังจำก 6 

เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่ซื้อ 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่2 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทถือหุ้นของบริษัท จ ำนวน 37.0 ล้ำนหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.8 

ของหุ้นบริษัทที่ออกและช ำระแล้ว รวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 76.8 ล้ำนบำท ทั้งน้ีบริษัทได้จัดสรร

ก ำไรสะสมไว้เป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 76.8 ล้ำน

บำท  

 27 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัทสิ้นสุดโครงซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหำรทำงกำรเงิน โดยได้ซื้อหุ้นคืนรวม

ทั้งสิ้น 70.7 ล้ำนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ำรวม

ทัง้สิ้น 149.7 บำท 

  7.2 กำรถือหุ้น 

   7.2.1 ผู้ถือหุ้น 20 รำยแรก 

  บริษัทมีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2563 และเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังน้ี  

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น* 

สัดส่วนกำรถือหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) 

จ ำนวนหุ้น %  จ ำนวนหุ้น %  

1 นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร 506,006,000 24.704 506,006,000 24.704 

2 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และ

อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
256,150,000 12.506 245,950,000 12.008 

3 นำยณัฐพล จุฬำงกูร 182,234,800 8.897 182,234,800 8.897 

4 น.ส.สรำงค์ลักษณ์ จันทวำนิช 144,803,805 7.070 144,803,805 7.070 

5 น.ส.รัตนำภรณ์ จันทวำนิช 101,723,505 4.966 101,723,505 4.966 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 73,545,200 3.597 65,106,100 3.179 

7 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)**  70,690,900 3.451 55,221,600 2.696 

8 นำงหทัยรัตน์ จุฬำงกูร 65,934,600 3.219 5,913,300 0.288 

9 นำยวีรชัย เดชอมรธัญ 43,285,400 2.113 99,681,500 4.867 

10 บริษัท นิคมอุตสำหกรรมรังสิต จ ำกัด 31,100,000 1.518 31,100,000 1.518 

11 กำรเคหะแห่งชำติ 30,000,000 1.465 30,000,000 1.465 

12 นำงสำววรำงคณำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 28,810,700 1.407 28,810,700 1.407 

13 นำยวรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 24,810,720 1.211 25,310,720 1.236 

14 นำยพรเดช จันทวำนิช 23,363,655 1.141 23,363,655 1.141 

15 นำยประสิทธ์ิ รักไทยแสนทวี 23,101,300 1.128 14,806,300 0.723 

16 นำยสุทธิพร จันทวำนิช 22,799,055 1.113 22,799,055 1.113 

17 นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ 22,553,805 1.101 22,553,805 1.101 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่3 

 

18 นำยภพพร จันทวำนิช 22,046,905 1.076 22,046,905 1.076 

19 นำยพิชัย โอทยำกุล 20,000,000 0.976 20,000,000 0.976 

20 นำยคมวิช จำรุศร 15,898,800 0.776 15,898,800 0.776 

รวม 1,708,859,150 83.435 1,688,517,250 82.437 

หมำยเหตุ :  *แสดงกำรเปรียบเทียบสัดส่วนเฉพำะผู้ถือหุ้นที่มีรำยชื่อ 20 รำยแรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 **บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) เริ่มโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหำรทำงกำรเงิน ต้ังแต่ 28 สิงหำคม 2562 

 - 27 กุมภำพันธ์ 2563 (6 เดือน) 

 

  7.2.2 กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

  บริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยกำรถือครองหุ้นของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ (ผู้บริหำร 

ตำมนิยำมของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ) ปี 2563 

 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ณ วันที่ 1 ม.ค. 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

1 
พลอำกำศเอก ดร.นพพร จันทวำนิช 
ประธำนกรรมกำร 

2,000,000 2,000,000 

2 

พลต ำรวจเอก สมชำย วำณิชเสนี 

รองประธำนกรรมกำร/  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/ 
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร/ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ไม่ม ี ไม่ม ี

3 

นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ 
รองประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

4,300,000 4,300,000 

4 
นำยปริญญำ ไววัฒนำ 
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

5 
 

นำงสุวลัย จันวำนิช  
กรรมกำร/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

7,925,000 7,925,000 

6 
นำงลีนำ เจริญศรี 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ไม่ม ี ไม่ม ี

7 
พลเอก สมทัต อัตตนันทน์ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่4 

 

8 
นำงชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ์ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/  
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ไม่ม ี ไม่ม ี

9 
นำงสำววรำงคณำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 
กรรมกำร 

28,810,700 28,810,700 

10 
นำยสุทธิพร จันทวำนิช 
กรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

22,799,055 22,799,055 

11 
นำงพีรยลักษณ์ ตั้งสุณำวรรณ 
กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จัดกำร/ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร
ด้ำนกำรบริหำร 

22,553,805 22,553,805 

12 
 

นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์ 
รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรด้ำนกำรเงิน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

13 
นำยภพพร จันทวำนิช 
รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 

22,046,905 22,046,905 

รวม 88,388,560 88,388,560 

 

 7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  

  บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหัก

ภำษี หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ   

 ทั้งน้ี ในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล ดังน้ี (ยังไม่เปิดเผยข้อมูล) 

หน่วย : ล้ำนบำท 

จ่ำยเงินปันผลปี 2564  

(ผลประกอบกำรปี 2563) 

จ่ำยเงินปันผลปี 2563  

(ผลประกอบกำรปี 2562) 

จ่ำยเงินปันผลปี 2562  

(ผลประกอบกำรปี 2561) 

จ่ำยเงินปันผลปี 2561  

(ผลประกอบกำรปี 2560) 

217 158 184 163 

 

หมำยเหตุ :     - ปี 2561 จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอัตรำ 0.08 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 163 ล้ำนบำท 

- ปี 2562 จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ในอัตรำ 0.09 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 184 ล้ำนบำท 

- ปี 2563 จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 ในอัตรำ 0.08 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 158 ล้ำนบำท 

- ปี 2564 จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 ในอัตรำ 0.11 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 217 ล้ำนบำท 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่5 

 

 7.4 นโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 

  เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2545 บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเพ่ือท ำหน้ำท่ีพิจำรณำกำร

จ่ำยผลตอบแทนแก่กรรมกำรรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับกรรมกำรแต่ละท่ำน เพ่ือให้สำมำรถเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมเดียวกัน 

โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอขออนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปีทั้งที่เป็นตัวเงินและ

ค่ำตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในโอกำสต่อ ๆ  ไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ำยค่ำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและ

ค่ำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมกำรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพ่ือให้

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ เป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะก ำหนดให้ฝ่ำยกำรเงินรำยงำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

กรรมกำรให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำทุกปี 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

310,000 

160,000 

30,000 

50,000 

40,000 

310,000 

160,000 

30,000 

41,350 

38,100 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บาท/ครั้งการประชุม บาท/ครั้งการประชุม 

ประธานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

20,000 

 

 

10,000 

20,000 

 

 

10,000 

เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ าปี) พิจารณาจากผลการด าเนินงานเป็นหลัก 
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8.  โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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  8.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

   ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

   ในปี 2563 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร เปรียบเทียบกับปี 2562 รำยละเอียดดังน้ี 

ล ำดับที่ รำยชื่อกรรมกำร 
ปี 2563 

ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท) 

ปี 2562 

ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท) 

1. พลอำกำศเอก ดร.นพพร จันทวำนิช 4.42 4.25 

2. พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี 2.64 2.37 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 

นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ 

นำยปริญญำ ไววัฒนำ 

นำงสุวลัย จันทวำนิช 

นำงลีนำ เจริญศร ี

พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 

นำงชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ์ 

นำยธนิต ธรรมสุคติ* 

นำงสำววรำงคณำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 

นำยสุทธิพร จันทวำนิช** 

นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ 

1.34 

0.88 

0.90 

0.83 

0.85 

0.86 

- 

0.76 

0.76 

0.76 

0.74 

0.74 

0.84 

0.87 

0.84 

0.84 

0.34 

0.74 

0.37 

0.74 

รวม 15.00  

 

หมำยเหตุ: * กรรมกำรที่ลำออกในระหว่ำงปี 2562 

  ** เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่ ในระหว่ำงปี 2562 

    

   ข) ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรในปี 2563 

รำยละเอียด ปี พ.ศ. 
จ ำนวน 

(คน) 

เงินเดือน 

(ล้ำนบำท) 

โบนัส 

(ล้ำนบำท) 

กองทุนส ำรอง

เลี้ยงชีพ 

(ล้ำนบำท) 

อื่น ๆ 

(ล้ำนบำท) 

รวม 

(ล้ำนบำท) 

ค่ำตอบแทน

ผู้บริหำร 1 

2563 13 30.9 5.1 1.6 - 50.6 

2562 14 31.6 5.4 1.7 2.4 41.1 

 

หมำยเหตุ: ระดับผู้อ ำนวยกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผูจ้ัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรค่ำตอบแทน

  ผู้บริหำรอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ 
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   ค) นโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร 

   เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2545 บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเพ่ือท ำหน้ำท่ี

พิจำรณำกำรจ่ำยผลตอบแทนแก่กรรมกำรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรแต่ละท่ำน เพ่ือให้สำมำรถเทียบเคียงได้กับ

อุตสำหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอขออนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปีทั้งที่เป็น

ตัวเงินและค่ำตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในโอกำสต่อ ๆ ไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ำยค่ำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็น

ตัวเงินและค่ำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมกำรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และเพ่ือให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ เป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะก ำหนดให้ฝ่ำยกำรเงินรำยงำนกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนกรรมกำรให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำทุกปี 

 

  8.2 บุคลำกร  

   ก) บุคลำกร 

   ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) มีพนักงำนทั้งหมด 164 คน ดังน้ี 

 

ล ำดับ ฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน 

1 ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร 4 

2 ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 11 

3 ส ำนักเลขำนุกำร/นักลงทุนสัมพันธ์ 3 

4 โครงกำรนวนคร นครรำชสีมำ 17 

6 แผนกกฎหมำย/ ฝ่ำยกำรบริหำร 3 

7 แผนกบุคคลและธุรกำร/ ฝ่ำยกำรบริหำร 17 

8 แผนกจัดซื้อจัดจ้ำง/ ฝ่ำยกำรบริหำร 3 

 แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ/ ฝ่ำยบริหำร 3 

9 ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน   13 

10 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 3 

11 ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 10 

12 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 5 

13 ฝ่ำยโยธำ    21 

14 ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม   18 

15 ฝ่ำยระบบน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม 28 

รวม 160 

 

   โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2563 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เท่ำกับ 

159,545,468 บำท 

   ข) สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของพนักงำน 
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1. กำรประกันสุขภำพและอุบัติเหตุ 

2. กำรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

3. กำรประกันชีวิต 

4. กองทุนประกันสังคม 

5. กองทุนทดแทน 

6. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

7. งำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือท่องเท่ียวประจ ำปี 

8. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

9. เงินช่วยเหลือกำรจัดงำนศพ 

10. เงินกู้เพ่ือกำรศึกษำ 

11. เครื่องแบบพนักงำน 

12. เงินกู้เพ่ือที่อยู่อำศัย (ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์) 

13. ของเย่ียมไข้พนักงำน 

14. กำรพบปะสังสรรค์ระหว่ำงหน่วยงำน (Section Party) 

15. เงินโบนัสประจ ำปี (ข้ึนอยู่กับผลประกอบกำร) 

16. กำรปรับค่ำจ้ำงประจ ำปี (ข้ึนอยู่กับผลประกอบกำร) 

 

   ค) นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 

   บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงต่อกำรส่งเสริมพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ

เกี่ยวกับงำนเป็นไปตำมควำมสำมำรถที่ต ำแหน่งงำนน้ัน ๆ ต้องกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนนโยบำยและกลยุทธ์โดยมี

แนวทำงในกำรพัฒนำท่ีหลำกหลำย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงำนเพ่ิมพูนควำมรู้ให้ตัวเอง โดยผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่ำง ๆ กำรจัด

อบรมสัมมนำโดยวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกภำยนอกองค์กร 

   กำรฝึกอบรมจำกผู้มีประสบกำรณ์ในองค์กร กำรสอนงำนโดยหัวหน้ำงำน (Coaching) กำร

เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) กำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร กำรถ่ำยทอดควำมรู้

ระหว่ำงเพ่ือนร่วมงำน และกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนตำมแนวทำง Learning Organization เพ่ือที่จะ

เสริมสร้ำงและพัฒนำให้พนักงำนเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง อันจะน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำขององค์กรได้อย่ำงย่ังยืนโดยก ำหนด

นโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ ดังน้ี 

   1. กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร 

   กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ จะเริ่มต้ังแต่กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถด้ำน

ต่ำง ๆ เข้ำมำท ำงำน โดยคัดเลือกพนักงำนที่มีควำมรู้ (Knowledge) ควำมสำมำรถ (Ability) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับต ำแหน่งงำน (Attitude) เข้ำมำท ำงำนโดยมีกำรก ำหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของทุกต ำแหน่งงำนไว้ 

ซึ่งกระบวนกำรในกำรสรรหำ และคัดเลือกจะด ำเนินกำรโดยผ่ำนกำรสัมภำษณ์แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency 

Based Interview) 
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   บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่ง

งำนบริหำรที่ส ำคัญของบริษัท ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯได้ผู้บริหำรและพนักงำนที่มี

คุณสมบัติ ทักษะประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเป็นมืออำชีพ และต้ังอยู่บนหลักกำรที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้โอกำสทุกคน

อย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิ เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ภูมิล ำเนำ อำยุ ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

   นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้พยำยำมปรับกระบวนกำรท ำงำนของแต่ละส่วนงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนมี

ควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ และจัดสรรพนักงำนให้มีโอกำสปฏิบัติงำนในส่วนงำนที่พนักงำนมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในงำน

น้ัน ๆ เป็นอย่ำงดี สอดคล้องกับนโยบำยในทุกส่วนงำน 

   2. กำรบริหำรค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร 

   กำรก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และยุติธรรมตำมผลส ำเร็จของงำนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้

ควำมส ำคัญ เพรำะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงแรงจูงใจ และส่งผลต่อกำรรักษำคนดีและเก่งไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะ

พิจำรณำผลประโยชน์ตอบแทนในด้ำนต่ำง ๆ ให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตำมควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน 

ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงำน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับผลประกอบกำรของบริษัทฯ สภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ

และสังคม 

   3. กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีในองค์กร 

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีรูปแบบกำรสื่อสำรและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในองค์กร ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ 

ของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งกิจกรรมตำมเทศกำลส ำคัญต่ำง ๆ อำทิเช่น กิจกรรมวันสงกรำนต์ งำนเลี้ยงและท่องเที่ยว

ประจ ำปี งำนกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยภำยใน และยังมีกิจกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ที่พนักงำนมีโอกำสสื่อสำร

กับผู้บริหำรระดับสูงโดยตรง เพ่ือให้พนักงำนทุกระดับได้ทรำบถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร อุปสรรคหรือผลกระทบที่

อำจเกิดข้ึนพร้อมเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนแสดงควำมคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรังปรุงประสิทธิภำพกำร

ด ำเนินงำนขององค์กร นอกเหนือจำกน้ัน บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทำงคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทำงศำสนำ เช่น 

กำรบริจำคสิ่งขอเหลือใช้ต่ำง ๆ เพ่ือสำธำรณกุศล กำรร่วมกันท ำบุญบริษัทฯ และกำรร่วมใส่บำตรพระภิกษุสำมเณร เป็นต้น 

   4. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

   บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำบุคลำกรเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ 

เพรำะบุคลำกรนับเป็นทรัพยำกรที่มีควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงในกำรผลักดันให้ธุรกิจก้ำวไปข้ำงหน้ำ และรักษำควำมเป็นผู้น ำใน

ธุรกิจและเติบโตอย่ำงย่ังยืน บริษัทฯ จึงมีกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบในกลุ่มทุก

กลุ่มเป้ำหมำย ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถให้กับบุคลำกรทั้งด้ำน

ทักษะและควำมรู้ ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคัญกับ กำรรักษำสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือให้

บุคลำกรมีควำมภูมิใจในองค์กร และยังสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปสร้ำงประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 

   บริษัทฯ มีกำรประเมินควำมพร้อมว่ำองค์กรมีก ำลังคนที่มีคุณสมบัติ และควำมสำมำรถ 

(Competency) มำกน้อยเพียงใด เพ่ือสำมำรถวำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกรได้ล่วงหน้ำใน

เชิงรุก โดยวำงแผนกำรสรรหำและพัฒนำจำกบุคลำกรจำกภำยในองค์กรที่มีศักยภำพในต ำแหน่งงำนระดับหัวหน้ำข้ึนไป หรือ

จำกภำยนอกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่11 

 

1. วำงแผนทดแทนและสืบทอดต ำแหน่งงำนที่จะมีผู้เกษียณอำยุและกำรบริหำรพนักงำน

ในต ำแหน่งงำนที่เป็นที่ต้องกำร  

2. เพ่ือลดอัตรำสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 

3. เพ่ือเป็นกำรจูงใจและธ ำรงรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ และมีศักยภำพเพ่ือวำงแผน

ทดแทนและสืบทอดต ำแหน่งงำน พร้อมได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ และปรับเลื่อน

ต ำแหน่งงำนที่สูงข้ึน 

   นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำนบันกำรศึกษำ ผ่ำนโครงกำรสหกิจศึกษำเพ่ือ

เป็นกำรให้โอกำสและสนับสนุนนักศึกษำ และยังสนับสนุนให้พนักงำนได้มีโอกำสสอนงำน ถ่ำยทอดควำมรู้ แก่นักศึกษำที่เข้ำ

ร่วมโครงกำรดังกล่ำวด้วย 

 

 9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

  9.1 นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพ่ือให้มีระบบกำรก ำกับดูแลที่เป็นมำตรฐำน

และน่ำเชื่อถือ โดยได้จัดท ำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไว้อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้ำง องค์กร หน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ และกำรปฏิบัติของคณะกรรมกำรบริษัทโดยมุ่งเน้นกำรก ำกับดูแลในเรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยงกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือปฏิบัติโดยมีสรุปสำระส ำคัญดังน้ี 

   9.1.1 กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

   คณะกรรมกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรตำมแนวทำง

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนโดยมีกำรก ำกับดูแลและติดตำมอย่ำง

สม่ ำเสมอ รวมทั้งก ำหนดนโยบำยให้ปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำร บริษัทจดทะเบียน 

นอกจำกน้ียังก ำหนดให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

   9.1.2 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

   คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิข้ันพ้ืนฐำนของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐำนะของนักลงทุน

ในหลักทรัพย์ และใน ฐำนะเจ้ำของบริษัท ดังน้ี 

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ได้

เปิดโอกำสให้ผูถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระเพ่ือพิจำรณำทุกวำระ โดยมีวำระ

กำรพิจำรณำท่ีส ำคัญ ได้แก่ กำรแต่งต้ังกรรมกำร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร กำร

แต่งต้ังผู้สอบบัญชี กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และกำรอนุมัติงบกำรเงิน เป็น

ต้น 

- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้ง ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ 

ให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบ ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม และลงประกำศ

หนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันประชุม รวมถึง

ได้เปิดเผยรำยละเอียด สำระส ำคัญของกำรประชุม และควำมเห็นของคณะกรรมกำร

ประกอบในแต่ละวำระไว้โดยชัดแจ้ง 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่12 

 

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

- ก่อนเริ่มกำรประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้น

รับทรำบ คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียง

ลงมติอย่ำงเป็นอิสระ รวมทั้งสำมำรถใช้สิทธิเลือกต้ังคณะกรรมกำร และรับข้อมูลข่ำวสำร

อย่ำงโปร่งใส นอกจำกน้ียังจัดให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนประจ ำปี

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่

ก ำกับดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่รับรองทั่วไป 

- ระหว่ำงกำรประชุม ประธำนฯ ได้จัดสรรเวลำที่เหมำะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถำม

และแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย

คณะกรรมกำรบริษัทโดยเฉพำะประธำน คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

ผู้แทนจำกผู้สอบบัญชี และผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องได้เข้ำร่วมประชุม และร่วมตอบข้กซักถำม

ของผู้ถือหุ้นในทุกประเด็น 

- ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมแล้วเสร็จภำยใน 14 วัน 

นับจำกวันประชุมโดยในรำยงำนกำรประชุมได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีกำร

บันทึกค ำถำมค ำตอบและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

   9.1.3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

   มีกำรดูแลและวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยให้ควำมเคำรพสิทธิและให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ และเจ้ำหน้ีอย่ำงเคร่งครัดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

ตระหนักว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและพัฒนำธุรกิจของ

บริษัทฯ และส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่  

- ก ำหนดมำตรกำรกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้ำ และ

ประชำชนทั่วไป โดยเฉพำะกำรร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง (Whistle 

Blowing) ผ่ำนช่องทำงร้องเรียนที่หลำกหลำย เช่น กำรส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสำร 

และอีเมล์ และเมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส บริษัทฯ มีกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

กระบวนกำรแก้ไข รวมไปถึงมีมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส เพ่ือ

สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบำะแสโดยในปี 2563 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้ง

เบำะแสหรือข้อร้องเรียนมำยังบริษัทฯ 

- พนักงำนในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น

วันอนุรักษ์พลังงำน วันแห่งควำมปลอดภัยบริษัทฯ และกิจกรรม CSR อย่ำงต่อเน่ือง โดย

ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 
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- ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและ

เป็นรูปธรรม ในกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำ เพ่ือน ำควำมรู้มำปรับใช้และ

พัฒนำบริษัท 

   9.1.4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

   คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

ทั้งรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้

ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ดังน้ี  

- บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรติดต่อ

ประสำนและให้ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ กับบุคคลภำยนอก อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

สถำบันนักลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมกำรบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีควำมส ำคัญและพึงเปิดเผย ทั้ง

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์

ของบริษัทฯ รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 

56-1) ทั้งน้ี ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยมีควำมครบถ้วนและเป็นไปตำมแนวปฏิบั ติของ

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ  

- บริษัทได้มีนโยบำยกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งก ำหนด

นโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำร เพ่ือป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้

ในทำงมิชอบ 

   9.1.5 ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ 

   คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมี

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ คือ ด ำเนินธุรกิจให้มีควำมมั่นคงเพ่ือประโยชน์ที่สมดุลและย่ังยืนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้ำง

มูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ือง 

   9.1.6 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

   ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้องอย่ำงรอบคอบ เป็น

ธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วน ทั้งน้ีก ำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ไม่เข้ำร่วมประชุมหรืองดออกเสียง 

   9.1.7 จริยธรรมธุรกิจ 

   คณะกรรมกำรยังส่งเสริมให้พนักงำนยึดถือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและ

บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยผู้บริหำรระดับสูงประพฤติเป็นต้นแบบที่ดี นอกจำกน้ียังมุ่งให้พนักงำนปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง 

ๆ อย่ำงเคร่งครัด และรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม 
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   9.1.8 กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

   ก ำหนดองค์ประกอบของกรรมกำรให้มีจ ำนวนเหมำะสม ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นตัวแทนผู้

ถือหุ้น กรรมกำรที่มำจำกผู้บริหำรภำยใน และกรรมกำรอิสระจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนคณะกรรมกำร 

   9.1.9 กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 

   ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีกำรก ำหนด

อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน นอกจำกน้ียังให้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกฝ่ำยจัดกำรด้วยควำมโปร่ งใสเป็น

อิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

   9.1.10 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 

   บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในลักษณะที่เป็นตัวเงินและค่ำตอบแทนอื่น โดย

เปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นและเปิดเผยค่ำตอบแทนดังกล่ำวไว้ในรำยงำน

ประจ ำปี ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรรวมทั้งสิ้น 15 ล้ำนบำท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำก

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

   9.1.11 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

   คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 11 ครั้ง โดยมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุม

ล่วงหน้ำท้ังปีซึ่งกรรมกำรจะได้รับข้อมูลอย่ำงครบถ้วนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 7 วัน เพ่ือสำมำรถใช้เวลำพิจำรณำและแสดง

ควำมเห็นได้อย่ำงรอบคอบ นอกจำกน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรจะมีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือรำยงำนผล ให้ข้อมูล

และเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งส ำนักเลขำนุกำรจะจัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 1 วัน โดย

เว้นว่ำงมติไว้ ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมกำร ส ำนักเลขำนุกำรจะจดบันทึกกำรประชุมและมติที่ประชุม โดยระบุถึงข้อเสนอแนะ

และข้อท้วงติงของกรรมกำรทุกท่ำนเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมกับบันทึกเสียงกำรประชุมไว้เพ่ือตรวจสอบภำยหลัง และเมื่อ

จบกำรประชุมจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และตรวจสอบมติที่ประชุมในแต่ละวำระ ทั้งน้ีจะใช้เวลำจัดท ำรำยงำนกำรประชุม

ฉบับสมบูรณ์เป็นเวลำ 3-5 วัน และให้คณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งต่อไป โดย

คณะกรรมกำรสำมำรถขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมในครั้งน้ัน ๆ ได้ หลังจำกน้ันฝ่ำยจัดกำรจะจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมใน

สมุดรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและดิจิทัลไฟล์ ซึ่งกรรมกำรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ 

   9.1.12 คณะอนุกรรมกำร 

   ก ำหนดให้มีคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลเฉพำะด้ำนเพ่ือช่วยศึกษำรำยละเอียดและกลั่นกรอง

งำนตำมควำมจ ำเป็น เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแล

กิจกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรภำยในเวลำท่ีก ำหนด และ

มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตำมล ำดับ 

   9.1.13 ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 

   ส่งเสริมให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพทั้งองค์กร แต่คงไว้ซึ่ง

ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ  

   9.1.14 รำยงำนของคณะกรรมกำร 

   คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปี

บัญชี เป็นรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกน้ียังท ำรำยงำนอธิบำยรำยงำนทำงกำร
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เงินควบคู่ไปกับรำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปีด้วย อน่ึงคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลและพิจำรณำปรับปรุงรำยงำนทำงกำรเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป 

   9.1.15 ควำมสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น 

   บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และรักษำ

สัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และสถำบันต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำง

ต่อเน่ือง โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ ท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผยข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง 

โปร่งใส และทันต่อเหตุกำรณ์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจน

ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในกำรเป็นบริษัทมหำชนที่มีกำรก ำกับดูแลที่ดีมีคณะกรรมกำรบริษัท ที่สำมำรถบริหำร

กิจกำร เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจำกน้ี ยังให้บริกำรแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนกำรตอบข้อ

ซักถำมแก่บุคคลภำยนอก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเครำะห์ ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่ำงประเทศให้ได้รับทรำบข้อมูล 

เท่ำเทียมกันสม่ ำเสมอและครบถ้วน ตำมควำมเป็นจริง 

   ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดส่งกรรมกำรที่สนใจเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร “ประกำศนียบัตรสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย” เพ่ือให้กรรมกำรของบริษัทฯเข้ำใจบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรได้ดี

ย่ิงข้ึน ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 7 ท่ำน ท่ีได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว 

   ส ำหรับช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุน บริษัทฯ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ แก่ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือรับทรำบข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ โดยผ่ำนรำยงำนทำง

กำรเงินและรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำงเว็บไซต์บริษัท  www.navanakorn.co.th  

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์  

   นำยทวิชำกร ม่วงสี   

   โทรศัพท์ :  02-529-0031 ต่อ 227 และ 302 

   โทรสำร :  02-529-2176 

   E-mail : ird@navanakorn.co.th 
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  9.2 คณะกรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม ผู้บริหำร กรรมกำรตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภำยใน

ของบริษัท มีดังต่อไปน้ี  

(ก) คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย 

   1. พลอำกำศเอก ดร.นพพร จันทวำนิช  ประธำนกรรมกำรบริษัท 1, 3  

 2. พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี  กรรมกำร/รองประธำนกรรมกำรบริษัท/1, 2 

 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด 

  ค่ำตอบแทน/ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 

  กิจกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ   กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริษัท 1, 2 

      กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4.  นำยปริญญำ ไววัฒนำ*   กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  5.  นำงสุวลัย จันทวำนิช   กรรมกำร/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 3 

  6. นำงลีนำ เจริญศรี*    กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/ 

        กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 7. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 8. นำงชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ์   กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/  

 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

9.  นำงสำววรำงคณำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ กรรมกำร 1,3 

10. นำยสุทธิพร จันทวำนิช   กรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร1,3/  

       กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

11. นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ   กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จัดกำร/  

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรกำรบริหำร1,3 

หมำยเหตุ :  1 กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท ซึ่งกรรมกำรสองในหกท่ำนน้ีลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำ

  ส ำคัญของบริษัท 

  2 กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งมีผู้ถือ

  หุ้นรำยใหญ่ คือ  

- บริษัท วำวำ แพค จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 19.78 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 

- กระทรวงกำรคลัง ถือหุ้นร้อยละ 12.72 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  

  3 กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวำนิชและกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยำตำมล ำดับ 

  * กรรมกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรย่อย 2563 รำยละเอียดปรำกฎอยู่ในข้อมูล 

  คณะกรรมกำรย่อย  
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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(Board of Directors Charter) 

วัตถุประสงค์   

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่ส ำคัญของบริษัทฯ  

รวมถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ำฝ่ำยจัดกำรได้น ำนโยบำย และกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ

ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วย ควำมระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต ภำยใต้หลักกำรก ำกับ

กิจกำรที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีจ ำนวนตำมที่ข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร กรรมกำรจะเป็นผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และ

ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ เลือกกรรมกำรหน่ึงคนเป็น ประธำนกรรมกำร และหำกเห็นสมควรอำจพิจำรณำเลือก

กรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ 

คุณสมบัติ 

 คุณสมบัติกรรมกำรบรษิัทฯ 

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมำยอื่นที่

เก่ียวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ 

2. เป็นผู้ไม่ประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพเดียวกัน และเป็นกำร

แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

3. มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

โดยรวม 

4. เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์มำจำกหลำกหลำยอำชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

5. เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

6. เป็นผู้ที่สำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรบรษิัทฯ ได้อย่ำงเต็มที่ 

 คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย

น้ัน ๆ ด้วย 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่18 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ 

หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท

ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 

3. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ

ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 

คู่สมรส พ่ี น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ

กำรแต่งต้ัง 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯหรือไม่เป็นหุ้นส่วน

ที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ที่ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ

อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

1. ก ำหนดนโนบำยและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำรก ำกับควบคุมให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

นโยบำยและกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. ก ำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้กำรสนับสนุนในทุกด้ำนเพ่ือเพ่ิมโอกำส

ทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรสื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน 
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3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำมระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และดูแลให้ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไป

ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของคณะกรรมกำร และมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือรักษำสิทธิแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรำย  

4. พิจำรณำอนุมัติงบประมำณประจ ำปี และกำรลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงกำรก ำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกร 

กำรควบคุมกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมและกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี 

5. พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทฯ แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ รวมทั้งพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร

และกรรมกำรชุดย่อย ที่น ำเสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นอนุมั ติ และพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทฯ ในกรณีที่มีต ำแหน่งว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใด ๆ 

นอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย

บุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทน จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

6. พิจำรณำแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือดูแลระบบบริหำร และระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำม

นโยบำยที่ก ำหนดไว้ และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

7. พิจำรณำแต่งต้ังประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ทั้งก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำม

รับผิดชอบ และติดตำมดูแลให้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับกำรมอบหมำย 

8. พิจำรณำแต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัทฯ และก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำร

บริษัทฯ รวมทั้งติดตำมดูแลให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. พิจำรณำอนุมัตินโยบำย โครงสร้ำงค่ำตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร  

กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำน รวมทั้งเสนอ

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

10. จัดให้มีกำรท ำงบกำรเงิน รำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี เพ่ือเปิดเผยสำรสนเทศ หรือน ำเสนอให้ที่ประชุม

พิจำรณำอนุมัติ แล้วแต่กรณี ตลอดจนก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และ

ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

11. พิจำรณำคัดเลือกและแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมที่เสนอ โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

12. จัดให้มีนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิด

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

13. ก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯ ได้มีควำม

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงเคร่งครัด 

14. ก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่ง

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูง 

15. สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ที่ส่งผลให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

16. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว ให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวถัดไป 

17. พิจำรณำอนุมัติกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
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18. พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นไปตำมเกณฑ์ของ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

19. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัทฯ 

20. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  บริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนและงบประมำณของบริษัทฯ 

21. ก ำกับดูแล บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 

1. ก ำกับ ติดตำม ดูแลให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯ 

2. ดูแลให้มั่นใจว่ำ กรรมกำรบริษัทฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

3. กำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และมีมำตรกำร

ทีดู่แลในเรื่องส ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

4. กำรจัดสรรเวลำอย่ำงพอเพียงให้ฝ่ำยจัดกำรได้เสนอเรื่องส ำคัญ และมีกำรอภิปรำยกันอย่ำงรอบด้ำน ส่งเสริมให้

กรรมกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ และให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 

5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรบริษัทฯ ที่ เป็นผู้บริหำรและไม่เป็นผู้บริหำร และระหว่ำง

คณะกรรมกำรบริษัทฯและฝ่ำยจัดกำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำม

วำระอำจถูกเลือกให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้ำงมำกจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

2. กรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำก

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำกรรมกำรดังกล่ำวได้กระท ำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกำร

ด ำรงต ำแหน่งเกินวำระที่ก ำหนด มิได้ท ำให้ควำมเป็นอิสระขำดหำยไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย 

กำรประชุม 

1. ควรจัดให้มีก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ และแจ้งให้กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบก ำหนดกำร

ดังกล่ำว 

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครั้ง โดยเลขำนุกำรจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 

3. คณะกรรมกำรควรสนับสนุนให้กรรมกำรผู้จัดกำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือให้

สำรสนเทศรำยละเอียดเพ่ิมเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหำโดยตรง 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรอยู่ในระดับที่เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับอุตสำหกรรมลักษณะเดียวกัน 

สอดคล้องกับเป้ำหมำยของบริษัท และเพียงพอที่จะรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจได้ กรรมกำรที่ได้รับ

มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในคณะกรรมกำรชุดย่อย จะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมข้ึนตำมปริมำณควำม

รับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำในเบื้องต้น แล้วน ำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทน

กรรมกำรเป็นรำยบุคคลไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งคณะ และรำยบุคคล 

 คณะกรรมกำรควรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองทั้งรำยคณะ และรำยบุคคล เป็นประจ ำทุกปี และร่วมกัน

พิจำรณำผลงำนและปัญหำเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

กำรรำยงำน 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผู้ถือหุ้นใน

รำยงำนประจ ำปี 

กำรทบทวนกฎบัตรฯ 

 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะท ำกำรทบทวนกฎบัตรฯ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ทั้งน้ี ได้ทบทวนกฏบัตรเมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่22 

 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย  
 1. นำยปริญญำ  ไววัฒนำ  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์  กรรมกำรตรวจสอบ 
 3. นำงชวนพิศ  ฉำยเหมือนวงศ์  กรรมกำรตรวจสอบ 
 

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(Audit Committee Charter) 

วัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงแ ต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้ึน เพ่ือเป็นเครื่องมือหรือกลไกในกำรแบ่งเบำภำระ ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ให้มีกำรบริหำรงำนที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรำยงำนกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ ในกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำน
ทำงกำรเงิน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏิบัติตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย จึงตรำกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง

น้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน 
1.2 กรรมกำรตรวจสอบต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ ในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.3 แต่งต้ังผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน เพ่ือช่วยงำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรประสำนงำนผู้สอบบัญชี นัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม 
น ำส่งเอกสำรและบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

2. คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ 
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2.2 เป็นกรรมกำรที่มีไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร ไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรื อผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 

2.3 สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีและให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 
3. กำรแต่งต้ัง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

การแต่งต้ัง 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้คัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 รำย ให้ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้ครบ
วำระ และมีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะแต่งต้ังกรรมกำรตรวจสอบ
ทดแทนให้ครบถ้วนภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบวำระด ำรงต ำแหน่งอำจได้รับกำร
พิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ 

การพ้นจากต าแหน่ง 

 พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 

 ครบก ำหนดตำมวำระ 

 ลำออก 

 เสียชีวิต 

 ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

 เมื่อกรรมกำรพ้นวำระ หรือมีเหตุที่ไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ คณะกรรมกำรต้องแต่งต้ังกรรมกำรอิสระ
ทดแทนให้ครบภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ ำนวนกรรมกำรไม่ครบถ้วน และให้ผู้ได้รับกำรแต่งต้ังมีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง 

 ในกรณีที่กรรมกำรพ้นวำระจำกกำรเป็นกรรมกำร อำจได้รับกำรแต่งต้ังอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เห็นว่ำเหมำะสม 

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินให้ถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยประสำนกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรที่

รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
4.2 สอบทำนให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control)  และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
4.3 สอบทำนระดับควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กำรบริหำรควำมเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดควำมเสี่ยงน้ัน ๆ จำกผู้บริหำร

และผู้สอบบัญชี 
4.4 สอบทำนควำมเพียงพอและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบำยและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัทฯ 
4.5 พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงกำรพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบ

บัญชี 
4.6 สอบทำนกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเป้ำหมำย ขอบเขต แนวทำงและแผนงำนในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ และ

ประสำนกับผู้สอบบัญชีในปัญหำที่พบระหว่ำงตรวจสอบ ตลอดจนประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำมีสำระส ำคัญ 
4.7 ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ำย เลิกจ้ำง และพิจำรณำควำมดีควำมชอบผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน และเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน 
4.8 แต่งต้ัง ถอดถอน เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 
4.9 สอบทำนกับฝ่ำยตรวจสอบภำยในเก่ียวกับเป้ำหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน แผนกำรตรวจสอบ กำรรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรตรวจสอบ ตลอดจนควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำงบประมำณ และก ำลังคนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

4.10 อนุมัติกฎบัตรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และแผนงำนตรวจสอบภำยใน 
4.11 สร้ำงควำมเชื่อมั่น และยืนยันในควำมมีอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี 
4.12 จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งในรำยงำนดังกล่ำว

ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี 
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 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 

 ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน 

4.13 สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม กฎที่เกี่ยวข้อง 
4.14 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงกำรให้ฝ่ำยจัดกำร 

หัวหน้ำหน่วยงำน หรือพนักงำนที่เกี่ยวข้อง มำให้ควำมเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 
รวมทั้งจัดหำว่ำจ้ำง หรือน ำเอำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 

4.15 ปฏิบัติงำนอื่นใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย 
4.16 สอบทำนนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตของบริษัทฯ ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 
4.17 จัดให้มีช่องทำงรับเรื่องรำว ร้องเรียน และแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำยและกำรทุจริต ถึงประธำน

กรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 
5. กำรประชุม 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จัดให้มีกำรประชุมเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง รำยงำนภำรกิจ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งต้ังบุคคลที่เหมำะสมด ำรงต ำแหน่ง
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรนัดหมำย กำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรกำร
ประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 องค์ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หน่ึง ทั้งน้ีในกรณีพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส หรือประจ ำปี ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบที่มี
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินเข้ำร่วมประชุมด้วย 

 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด และห้ำมมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในเรื่องที่
พิจำรณำแสดงควำมเห็นและลงคะแนนเสียงเรื่องน้ัน ๆ 

 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผล กำรประชุมต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือทรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.1 รำยงำนเก่ียวกับควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน /กำรตรวจสอบภำยใน 
6.2 สรุปรำยงำนกิจกรรมที่ท ำระหว่ำงป ี
6.3 รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรทรำบ 
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6.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งระบุควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ไว้อย่ำง
ชัดเจน 

6.5 รำยงำนสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้หำแนวทำงแก้ไขได้ทันเวลำ 

 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน 

 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนดใดๆของตลำด
หลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7. กำรรำยงำนของบริษัท ต่อตลำดหลักทรัพย ์
กำรแต่งต้ังหรือพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถึงกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อม
น ำส่งแบบแจ้งรำยชื่อ และขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (F24-1) ตำมข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ 

 น ำส่งหนังสือรับรอง และประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ (F24-2) ตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ แต่งต้ังกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติแต่งต้ัง 

กำรเปลี่ยนแปลงหน้ำท่ี และขอบเขตงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถึงกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดหลักทรัพย์ 
ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่มีมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 

8. กำรประเมินผลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกำรสอบทำนแบบ

ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะจัดให้มีข้ึนทุกปีโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะประเมินผล
ด้วยตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมินประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

กำรทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำกำรทบทวนกฎบัตรฯ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง   

 ทั้งน้ี ได้ทบทวนกฏบัตรเมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2563 
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(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย  
 1. พล.ต.อ. สมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 2.   นำงสุวลัย จันทวำนิช กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 3. นำงลีนำ เจริญศร ี กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee Charter) 

วัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือท ำหน้ำที่สรรหำ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้บริหำรระดับสูง และเลขำนุกำรบริษัท รวมทั้งพิจำรณำนโยบำย โครงสร้ำงค่ำตอบแทน เงินรำงวัลพนักงำน ตลอดจนรูปแบบ
และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน โดยเลือกจำกกรรมกำรจ ำนวน
หน่ึงของบริษัทฯ ในจ ำนวนน้ันต้องมีกรรมกำรอิสระ 1 คน ทั้งน้ีกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะแต่งต้ังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 1 คน 
คุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเลือกจำกกรรมกำรจ ำนวนหน่ึง ประกอบด้วยสมำชิก 3 คน ทั้งน้ี
ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 
และมีเวลำเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีแก่บริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็น
บุคคลซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกันกับกิจกำรของบริษัทฯ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 ก ำหนดให้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจำกต ำแหน่งทุก 2 ปี โดยให้กรรมกำรที่
อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจถูกเลือกให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
ใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้ำงมำกจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับกำรแต่งต้ังกรรมกำรทดแทนในกรณีที่ต ำแหน่งว่ำงลง 
คณะกรรมกำรสรรกำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือ
พิจำรณำแต่งต้ังต่อไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของจ ำนวน โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2. สรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรระดับสูง และเลขำนุกำรบริษัทฯ ในกรณีที่มีต ำแหน่งว่ำงลง เพ่ือน ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร
ระดับสูง 
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3. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดเก่ียวกับกำรสรรหำ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
5. ก ำหนดนโยบำย แนวทำง และวิธีกำร กำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น ให้แก่กรรมกำรบริษัท ทั้งน้ี

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรแต่ละท่ำนควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมภำวะตลำดอยู่เสมอ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติต่อไป 

6. พิจำรณำงบประมำณกำรข้ึนค่ำจ้ำง กำรเปลี่ยนแปลงค่ำจ้ำงและผลตอบแทน เงินรำงวัลประจ ำ ปีของผู้บริหำร
ระดับสูง ก่อนน ำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

7. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
กำรประชุม 

1. คณะกรรกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ตำมควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสม 

2. วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  

3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมกำรเลือก
คนใดคนหน่ึงท ำหน้ำท่ีประธำนในที่ประชุม 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุม กรรมกำรที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ ทั้งน้ี ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

กำรรำยงำน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดย
สม่ ำเสมอ และจัดท ำรำยงำนกำรท ำหน้ำท่ีในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอียดดังน้ี 

1. จ ำนวนครั้งในกำรประชุม 

2. จ ำนวนครั้งที่กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม 

3. ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรที่ก ำหนดไว้ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร สรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนรำยคณะ และรำยบุคคล รำยงำนผลกำรประเมินประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท และเปิดเผยในรำยงำน
ประจ ำปี 
กำรทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำกำรทบทวนกฎบัตรฯ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ทั้งน้ี ได้ทบทวนกฏบัตรเมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2563 
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(ง) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย 
1. พล.ต.อ สมชำย วำณิชเสนี  ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
2. นำงชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ์  กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
3. นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร*  
* นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกับดูแลกิจกำร มีผลต้ังแต่วันที่ 22 มกรำคม 2563  

 
กฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

(Corporate Governance Committee Charter) 
วัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Committee) จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีควำมย่ังยืนและเป็นไปตำมหลักก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม 
องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร แต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเลือกจำกกรรมกำรจ ำนวนหน่ึง ประกอบด้วย
สมำชิก 3 คน ทั้งน้ีก ำหนดให้กรรมกำรอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลำเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่บริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ.2535  และไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกันกับกิจกำรของบริษัทฯ 
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร จะแต่งต้ังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 1 คน 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งต้ังใหม่ทุก  
2 ปี ทั้งน้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวมีสิทธิกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง หำกมีกรรมกำรไม่
สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ทดแทนภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ ำนวน
กรรมกำรไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งต้ังมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่บริษัทฯ จัดต้ังข้ึน รวมทั้ง
ผู้บริหำรและพนักงำน ให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรที่ดี สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง 

2. ก ำหนดนโยบำย ทบทวน และปรับปรุง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
3. ก ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริต ตลอดจนก ำกับให้มี  

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรต่อต้ำนทุจริตและติดสินบน 
4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีพร้อมควำมเห็นใน

แนวทำงปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปี และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
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6. แต่งต้ังคณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนแต่งต้ัง
ที่ปรึกษำอิสระที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเพ่ือให้ค ำปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7. ปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย และปฏิบัติกำรใด ๆตำมที่ก ำหนด
โดยกฎหมำย หรือข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร 

กำรประชุม 
1. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร จะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ตำมควำมจ ำเป็นและควำม

เหมำะสม 
2. วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  
3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร จะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม กรณีประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมกำรเลือกคนใดคนหน่ึงท ำ
หน้ำท่ีประธำนในที่ประชุม 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุม กรรมกำรที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ ทั้งน้ี ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

กำรรำยงำน 
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร จะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยสม่ ำเสมอ และ
จัดท ำรำยงำนกำรท ำหน้ำท่ีในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผู้ถือหุ้น ในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอียดดังน้ี 

1. จ ำนวนครั้งในกำรประชุม 
2. จ ำนวนครั้งที่กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม 
3. ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรที่ก ำหนดไว้ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน        
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร จะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรรำยคณะ 
และรำยบุคคล รำยงำนผลกำรประเมินประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ  
กำรทบทวนกฎบัตรฯ 

คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรจะท ำกำรทบทวนกฎบัตรฯ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ทั้งน้ี ได้ทบทวนกฏบัตรเมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2563 
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(จ) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ สมชำย วำณิชเสนี  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำงลีนำ เจริญศรี   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำยสุทธิพร จันทวำนิช  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5. นำยคเณศ ศรีศุภอรรถ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำงมลฤดี สุขพันธรัชต์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(Risk Management Committee) 

วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) จัดต้ังข้ึนเพ่ือก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำน 

บริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งก ำหนดโครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีระบบก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ให้มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก ำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงข้ึน 

 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเลือกจำกคณะกรรมกำรจ ำนวน

หน่ึง ทั้งที่เป็นผู้บริหำรและไม่ใช่ผู้บริหำร ประกอบด้วยสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 5 คนก ำหนดให้กรรมกำรอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน 

กรรมกำรผู้จัดกำร และมีผู้อ ำนวยกำรแต่ละส่วนงำน หรือผู้ปฏิบัติงำนที่เหมำะสม เป็นคณะท ำงำน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริตมีควำมรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ีมอบหมำยให้ผู้ปฏิบัติงำน 1 คน เป็น

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร นัด

หมำยประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรกำรประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งต้ังใหม่ทุก 2 ปี  

ทั้งน้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวมีสิทธิกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง หำกมีกร รมกำรหรือ

ผู้บริหำรไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ทดแทนภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่

จ ำนวนกรรมกำรไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งต้ังมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่พ้นจำก

ต ำแหน่ง 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรโดยรวม ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงต่ำง ๆที่ส ำคัญ ได้แก่ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ (Operational Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนบัญชี

และกำรเงิน (Financial Risk and Accounting Risk) ควำมเสี่ยงด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยว ข้อง 

(Compliance Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนระบบสำรสนเทศ (Information System Risk) และ ควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

ใหม่ (Emerging Risk) เป็นต้น 

2. ก ำหนดกลยุทธ์กำรประเมิน กำรส ำรวจ กำรทบทวน กำรติดตำม และกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้และ

สอดคล้องเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งทบทวนควำมเพียงพอและควำมมี

ประสิทธิผล ของระบบบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. ก ำหนดนโยบำยให้เกิดควำมร่วมมือ กำรพัฒนำปรับปรุง และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของ

องค์กรในทุกระดับ  

4. จัดให้มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ืองทั้งในภำวะ

ปกติและภำวะวิกฤติ 

5. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญซึ่งอำจ

มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำโดยเร็วที่สุด 

6. ให้ค ำแนะน ำและกำรสนับสนุน แก่ฝ่ำยบริหำรและคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ

องค์กร 

7. ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเพ่ือช่วยกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนบริหำรควำมเสี่ยงในกรณี

ที่มีปริมำณงำนมำกเกินอัตรำก ำลังที่มีอยู่ ที่จะสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผลได้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดและ

เป็นกำรว่ำจ้ำงเฉพำะครำว 

8. สื่อสำรและเปลี่ยนข้อมูล และประสำนงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. มีอ ำนำจให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ หรือพนักงำนของบริษัทมำร่วมประชุมชี้แจง ให้ควำมเห็น หรือจัดส่งเอกสำรที่ร้องขอ

ตำมควำมจ ำเป็น 

2. จัดหำที่ปรึกษำจำกภำยนอก หรือผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพในกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือให้ควำมเห็นได้ตำมที่คณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำว่ำเหมำะสม 

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งผู้รับจ้ำง (Outsource) ให้บริกำรงำนอื่น ๆ เพ่ือหำรือ

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กำรประชุม 

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

2. วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ล่วงหน้ำก่อนกำร

ประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
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3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง จึงจะครบเป็น

องค์ประชุม กรณีประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมกำรเลือกคนใดคนหน่ึงท ำหน้ำที่

ประธำนในที่ประชุม 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุมและในกรณีที่

กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ ทั้งน้ีในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้

ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

กำรรำยงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยสม่ ำเสมอ และ

จัดกำรรำยงำนกำรท ำหน้ำท่ีในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผู้ถือหุ้น ในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอียดดังน้ี 

1. จ ำนวนครั้งที่ประชุม 

2. จ ำนวนครั้งที่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม 

3. ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรที่ก ำหนดไว้ 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงเป็นรำยคณะ 

และรำยบุคคล รำยงำนผลกำรประเมินประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

กำรทบทวนกฎบัตรฯ 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะท ำกำรทบทวนกฎบัตร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2563 

รำยชื่อกรรมกำร 
จ ำนวนคร้ังที่เข้ำประชุม 

เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
ปี 2563 3 ปี 2562 2 ปี 2561 1 

1. พลเอก อัครเดช ศศิประภำ* - - 2 เมษำยน 2544 

2 พลอำกำศเอก ดร.นพพร จันทวำนิช 11 11 12 1 ธันวำคม 2552 
3. พลต ำรวจเอก สมชำย วำณิชเสนี 11 11 12 1 ตุลำคม2545 
4. นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ 11 11 12 1 มกรำคม 2544 
5. นำยปริญญำ ไววัฒนำ 9 11 6 31 มีนำคม 2561 
6. นำงสุวลัย จันทวำนิช 9 7 10 26 มกรำคม 2544 
7. นำงลีนำ เจริญศร ี 10 11 11 10 ธันวำคม 2545 
8. พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 10 11 11 10 พฤษภำคม 2559 
9. นำงชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ์ 11 9 12 7 พฤศจิกำยน 2560 
10. น.ส.วรำงคณำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 10 9 12 22 กุมภำพันธ์ 2549 
11. นำยสุทธิพร จันทวำนิช** 11 5 - 10 กรกฎำคม 2562 
12. นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ 11 10 12 1 มีนำคม 2558 
13. นำยธนิต ธรรมสุคติ*** - 5 4 7 สิงหำคม 2561 
14. พลเอก สมหมำย วิชำวรณ์**** - - 6 กันยำยน 2545 

 

หมำยเหตุ : 1 ในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งสิ้น    12 ครั้ง 

 2 ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งสิ้น    11 ครั้ง 

 3   ในปี 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งสิ้น     11 ครั้ง 

 * พลเอก อัครเดช ศศิประภำ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2561  

 ** นำยสุทธิพร จันทวำนิช เข้ำด ำรงต ำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2562  

 ***  นำยธนิต ธรรมสุคติ ลำออกจำกต ำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 

 **** พลเอก สมหมำย วิชำวรณ์ ลำออกจำกต ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 
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กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรปี 2563 

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท 
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1. พลอำกำศเอก ดร.นพพร จันทวำนิช 1/1 11/11     

2. พลต ำรวจเอก สมชำย วำณิชเสนี 1/1 11/11  6/6 1/1 3/3 

3. นำยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ 1/1 11/11   1/1 3/3 

4. นำยปริญญำ ไววัฒนำ 1/1 9/11 5/5    

5. นำงสุวลัย จันทวำนิช 1/1 9/11  6/6   

6. นำงลีนำ เจริญศร ี 1/1 10/11  6/6   

7. พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์* 0/1 10/11 5/5    

8. นำงชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ์ 1/1 11/11 5/5  1/1  

9. น.ส.วรำงคณำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 1/1 10/11     

10. นำยสุทธิพร จันทวำนิช* 1/1 11/11    3/3 

11. นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ 1/1 11/11     

 หมำยเหตุ:  * พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์  ลำปว่ย 

 (จ) เจ้าหน้าที่บริหาร  
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย  

 1.  นำยสุทธิพร  จันทวำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำบริหำร 

 2.  นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ กรรมกำรผู้จัดกำร/  

    รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรด้ำนกำรบริหำร 

 3. นำยวรภพ จำรุศร ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

 4. นำงมลฤดี  สุขพันธรัชต์ รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรด้ำนกำรเงิน 

 5. นำยภพพร จันทวำนิช รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 

    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโยธำ 

 6. นำงอรอนงค์  เนำวรัตน์กูลชัย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

7. นำยณัฐนรุตม์ สุริยภำณุวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

 8. นำยวีระชัย  ชุติมำกรณ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสิ่งแวดล้อม  

 9.  นำงสุรีรัตน์ สร้อยสุนทร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

 10.  นำยพิพัฒน์  พ่วงสุข ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยระบบน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม 

 11. นำยพิชัย  นิยมไทย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรบริหำร – โครงกำรนครรำชสีมำ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

1. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยรวม เพ่ือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินธุรกิจบริษัท ตำมที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2. สร้ำงวิสัยทัศน์และก ำหนดพันธกิจ เพ่ือก ำหนดแนวทำง กำรด ำเนินงำนและพัฒนำองค์กรในระยะยำว 

3. พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้ำงร้ำน หรือสถำบันกำรเงิน เพ่ือ

น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ 

4. อนุมัติในหลักกำรกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจกำรอื่นๆ และให้น ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมฯ 

5. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคัญๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้

เคยมีอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.-บำท 

6. อนุมัติกำรแต่งต้ัง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงพนักงำนผู้บริหำรระดับสูง 

7. ด ำเนินกิจกำรงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นกรณี ๆ ทั้งน้ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

ไม่มีอ ำนำจอนุมัติเรื่อง หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เงื่อนไขปกติทำงกำรค้ำ รำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน

ส ำคัญของบริษัท และ/หรือ รำยกำรที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย

หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ท ำข้ึนกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรำยกำรที่เป็น

เงื่อนไขปกติทำงกำรค้ำที่ได้รับกำรก ำหนดนโยบำย และหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำอนุมัติไว้ และได้ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น ในกำรท ำรำยกำรเกี่ยว

โยงและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่ำว 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร  

1. ก ำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรทำงธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมกล

ยุทธ์และแผนกำรทำงธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ด ำเนินกำรและปฏิบัติภำรกิจที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 

3. สั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย 

4. ประสำนงำนผู้บริหำร และพนักงำน เพ่ือปฏิบัติตำมนโยบำยและทิศทำงธุรกิจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

5. แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพ่ือเพ่ิมรำยได้

ให้แก่บริษัท 

6. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนปกติในวงเงินไม่เกิน 2,000,000. -บำท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

อนุมัติมอบหมำยไว้ 

7. พิจำรณำอนุมัติในตรำสำรและหลักทรัพย์ เพ่ือบัญชีบริษัท ในวงเงินตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติมอบหมำยไว้ 

8. อนุมัติกำรใช้จ่ำยทั่วไป ในกำรด ำเนินงำนปกติ 

9. พิจำรณำเสนอแต่งต้ังที่ปรึกษำต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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10. ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิ

บำลในกำรท ำธุรกิจ 

11. ส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำน เพ่ือเพ่ิมศักยภำพขององค์กร 

12. พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ำ เช่น ซื้อขำยสินค้ำด้วยรำคำตลำด กำรคิด

ค่ำบริกำรในอัตรำค่ำธรรมเนียมปกติ และกำรให้เงื่อนไขทำงกำรค้ำเหมือนลูกค้ำท่ัวไป เป็นต้น ทั้งน้ีภำยใต้นโยบำยที่

ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

13. อนุมัติแต่งต้ัง โยกย้ำย ก ำหนดหน้ำที่ ถอดถอน ลงโทษ เลื่อนข้ัน และเลิกจ้ำงพนักงำนระดับผู้อ ำนวยกำรลงไป 

ภำยใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัท และเสนอ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรรับทรำบ 

 
 (ฉ.) เลขานุการบริษัท 
  ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคำรที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้
มีมติให้แต่งต้ังให้ นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 ของกฎหมำย
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำร
บริษัทตำมกฎหมำย มีดังน้ี 

1. กำรประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำร ดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง

และสม่ ำเสมอ 

2. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศตำมระเบียบและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

3. กำรจัดกำรประชุม และจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ท้ังกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

4. กำรเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของบริษัท ดังต่อไปน้ี 

5.  ทะเบียนกรรมกำร  

6.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

7.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

8.  รำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

9.  รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร 

10. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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  9.3 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูล 

  บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน ดังน้ี 

  เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรของ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) มีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 

โปร่งใส ให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ดังน้ันเพ่ือให้

เกิดควำมยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรำย จึงก ำหนดกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ข้ึน ดังต่อไปน้ี 

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และให้หมำยรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือ

กำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรหรือเทียบเท่ำ และพนักงำนทุกคน เกี่ยวกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่

เก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

2. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน จะต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ควำมลับ

และ/หรือข้อมูลภำยใน และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใด อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำ

ทำงตรง หรือทำงอ้อม 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่อยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูล

ดังกล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน 

4. ห้ำมพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อขำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม (เช่น Nominee ผ่ำน

กองทุนส่วนบุคคล) ภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 

และหลังกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วันท ำกำร 

5. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ (ผู้ด ำรงต ำแหน่งสี่รำยแรก) นับต่อจำกผู้บริหำรสูงสุด (ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร) มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่

สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ ภำยใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้บริหำรในบริษัทฯ 

6. กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท (ผู้ด ำรงต ำแหน่งสี่รำยแรก) นับต่อจำกผู้บริหำรสูงสุด (ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร) ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ 

และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ดังกล่ำว ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่ซื้อ ขำย โอน หรือรับโอน เพ่ือให้เป็นไป

ตำมมำตรำ 59 แห่งประรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพ่ือกำร

เผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป 

7. พนักงำนที่ละเลยไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น จะมีควำมผิดทำงวินัย ตำมระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท ตำมควรแก่กรณี 

  นโยบำยกำรใช้ข้อมูลน้ีภำยในบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2563  

  ทั้งน้ี มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไป 
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  9.4 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 มีมติให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย ผู้สอบบัญชี จ ำกัด โดย นำงสำวนำรีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 9219 หรือ นำงสำววิไล

วรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นำงสำววิภำวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เลขทะเบียน 4795 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 และก ำหนดค่ำตอบเป็นเงินรวม จ ำนวน 2 ,400,000 บำท และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ร้อยละ 7 ของค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 

  

 10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 เน่ืองจำกบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน  และยังเน้นด้ำนกำรลงทุนเกี่ยวกับสำธำรณูปโภค 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจและบริษัทย่อยให้มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนทั้ง

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จำกในปี 2561 บริษัทได้เริ่มด ำเนินโครงกำรปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อมเขต

ชุมชนและพำณิชยกรรมภำยในโครงกำร โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อม คุณภำพสิ่งแวดล้อมของชุมชนใน

โครงกำร เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน และไม่มีผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบโครงกำร นอกจำกน้ียังค ำนึงถึง

และมีกำรปฏิบัติต่อชุมชนรอบ ๆ บริเวณเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครด้วยดีเช่นกัน  

 นโยบำยและภำพรวม 

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน โดยมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

และควำมรับผิดชอบภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงผลประกอบกำรที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย  จำกกำร

ด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย น ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ตำมหลักกำร 8 ข้อ ที่ได้ปฏิบัติอยู่ในกระบวนกำร

ท ำงำนหลักของกิจกำร 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้

มีส่วนได้เสีย 

  10.1 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
  จำกกำรที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่ำสำธำรณูปโภค กับผู้ที่อยู่อำศัยและผู้ประกอบกำรภำยในเขตส่งเสริม

อุตสำหกรรม นวนคร ด้วยรำคำที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย และยังได้เปิดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสีย ท ำกำรร้องเรียนกับเจ้ำหน้ำท่ี
ของบริษัทฯ และรำยงำนให้ผู้บริหำรรับทรำบทันที  

  กำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม มีกำรตกลงรำคำ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ำย อีกท้ังบริษัทฯปฏิบัติตำมเงื่อนไข ข้อตกลงทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งไม่
น ำข้อมูลของลูกค้ำมำใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่39 

 

  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรคัดกรองคู่ค้ำ อย่ำงเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์
อักษร ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรเช็คสอบรำคำและประกวดรำคำ ตลอดจนก ำหนดอ ำนำจอนุมัติอย่ำงชัดเจน มีกำร
แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกวดรำคำ และคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง เพ่ือให้ควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 

  
 10.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2559 ได้พิจำรณำและมีมติอนุมัติ

นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น/นโยบำยและข้ันตอนกำรปฏิบัติเรื่องกำรให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำคเพ่ือกำร
กุศล กำรให้เงินสนับสนุน กำรจ่ำยค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆและนโยบำยกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือ
แจ้งเบำะแส เก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นผิดกฎหมำย และจรรยำบรรณโดยบริษัทฯด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ปลูกฝังให้
ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ (สำมำรถดู

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.navanakorn.co.th) 

 ทั้งน้ี จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 
2561 มีมติให้กำรรับรองบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทุจริต ซึ่งได้รับประกำศนียบัตรในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 โดยใบรับรองจะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติให้กำรรับรอง 

 

   

 

 

 

 

  10.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
  บริษัทฯ เคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อพนักงำน คู่ค้ำและบุคคลอื่นอย่ำงเท่ำเทียมกัน อีกทั้งยัง
ส่งเสริมและดูแลด้ำนควำมเป็นอยู่ของพนักงำนทั้งด้ำนสุขภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยจำกกำรท ำงำน กำรได้รับ
ค่ำตอบแทนและค่ำชดเชย กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและกำรเกษียณจำกกำรท ำงำน 

  10.4 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
  บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำ พนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่ง

ควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัท บริษัทจึงให้กำรดูแลและกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน 
กำรแต่งต้ัง โยกย้ำย และสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ  

 ด้ำนกำรบริหำรค่ำจ้ำง ผลตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ บริหำรโดยค ำนึงถึงหลักกำรจูงใจพนักงำนให้
พนักงำนปฏิบัติงำนเต็มควำมสำมำรถ มีควำมเป็นธรรม เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและมีระบบแผนกำรปฏิบัติที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน มีกำรประเมินและวิเครำะห์ค่ำงำนให้มีควำมเป็นปัจจุบันเหมำะสมกับระดับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

http://www.navanakorn.co.th/
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สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ำกับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน  
  ในปี 2563 ได้มีกำรท ำประกันชีวิตอุบัติเหตุให้กับพนักงำนเพ่ิมเติมจำกสวัสดิกำรที่มีอยู่เดิม อีกทั้งกำร
ลงทุนในเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนจำก Single Fund มำเป็น Pool Fund เพ่ือให้พนักงำนได้มีทำงเลือกด้วยตนเอง 

  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน บริษัทฯ ให้ ควำมส ำคัญในกำร พัฒนำควำม รู้  ศั กยภำพ 
ควำมสำมำรถและทักษะกำรบริหำร โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรดูงำน โดยใช้หลักกำรพัฒนำบุคลำกร ตำม
สมรรถนะ 3 ด้ำน อันได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้ำนกำรบริหำร (Management Competency) 
และสมรรถนะ ด้ำนสำยอำชีพ (Functional Competency) และยังมุ่งมั่นที่จะสร้ำงกรอบกำรพัฒนำบุคคลำกรข้ึน 
(Development Framework) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับและเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง 

  ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบัติงำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นมำตรฐำน ต้ังอยู่บนหลักกำรที่ไม่เลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกำสทุกคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ทั้งในด้ำนสัดส่วนของหญิงชำย เชื้อชำติ ชำติพันธ์ุ ศำสนำ ภูมิล ำเนำเดิม อำยุ สภำพควำมพิกำร ฐำนะทำงเศรษฐกิจ
สังคม คุณวุฒิกำรศึกษำหรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกันแต่อย่ำงใด 

อัตรำกำร เขำ้ - ออกของพนักงำน บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ประจ ำป ี สำขำ 
อัตรำกำรเข้ำงำน อัตรำกำรลำออก 

จ ำนวน (คน) ชำย (คน) หญิง (คน) จ ำนวน (คน) ชำย (คน) หญิง (คน) 

2563 
ส ำนักงำนปทุมธำนี 15 9 6 10 7 3 

ส ำนักงำนโครำช - - - - - - 

 
  ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในที่ท ำงำน บริษัทฯห่วงใยในชีวิตและสุขภำพของพนักงำนทุกคน 

ดังน้ัน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน นอกจำกจะเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำย

ก ำหนดแล้ว บริษัทฯยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเน่ือ ง และมีกำรส ำรวจ ปรับปรุง 

สภำพควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย

เพ่ือดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

  อีกท้ังบริษัทฯ มีโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมด้ำนแสงสว่ำงในกำรท ำงำน โดยกำรปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็น
หลอดไฟ LED ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนซึ่งจะช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ อีกท้ังค่ำใช้จ่ำยและพลังงำนก็ลดลงตำมไปด้วย 

  10.5 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรพัฒนำที่ดินและให้บริกำรสำธำรณูปโภค จึงเน้นควำมปลอดภัยและปรับปรุง

สำธำรณูปโภคให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง เช่นกำรปรับปรุงถนน ให้ได้มำตรฐำนกรมทำงหลวง กำรจัดเวรยำมเพ่ือดูแลควำม
ปลอดภัย ของผู้อยู่อำศัยภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อมของเขตชุมชนเพ่ือให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน เช่น กำรขุดลอกคลอง กำรก ำจัดวัชพืช รวมทั้งกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำและธุรกิจของลูกค้ำ ไม่น ำไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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  10.6 กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหำกำรป้องกันและกำรลดผลกระทบจำกมลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่

ภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยใต้ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้ท ำกำรตรวจสอบอย่ำงเคร่งครัด เช่นควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งให้มีค่ำมำตรฐำน ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำก
แหล่งก ำเนิด ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกประกำศ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบให้โรงงำนที่ต้องมีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ต้องติดต้ังเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ
และเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และต้องมีกำรวัดค่ำของบีโอดีและซีโอดี ที่ได้จำกห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ของหน่วย
รำชกำรหรือห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม จำกกำรระบำยน้ ำท้ิงของโรงงำนภำยใน
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ไปยังคูคลองต่ำง ๆ ไม่พบกำรผิดปกติของค่ำที่ก ำหนดตำมกฎหมำยและไม่พบกำรร้องเรียน
จำกชุมชนรอบข้ำง บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรบ ำบัดน้ ำเสีย โดยกำรสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ โดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงจะท ำงำนตลอด 24 ช.ม. สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำเสียได้สูงสุด
วันละ 46,000 ลบ.ม. ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมำณน้ ำเสียเข้ำสู่กำรบ ำบัดเพียงวันละ 26,456 ลบ.ม. ในขณะเดียวกันเพ่ือควำม
มั่นใจและประกันคุณภำพน้ ำท้ิงที่ผ่ำนกำรบ ำบัดจำกส่วนกลำง บริษัทฯ จึงได้มีบ่อพักน้ ำท้ิง (Polishing Pond) รองรับน้ ำท้ิงที่
ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว ก่อนกำรระบำยน้ ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ถือเป็นมำตรกำรหน่ึงในกำรใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

  ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดต้ัง
คณะท ำงำนจัดกำรพลังงำนข้ึน เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมและจิตส ำนึกให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กรในกำรใช้พลังงำนอย่ำงรู้
คุณค่ำ รวมถึงกำรวำงแผนและควบคุมกำรใช้พลังงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีกำรลดกำรสูญเสีย
พลังงำน มีกำรตรวจสอบดูแลและเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง เช่น กำรเปลี่ยนมำใช้หลอดไฟ LED และ
กำรใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพสูงแต่ใช้พลังงำนลดลง เป็นต้น 

 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรใช้น้ ำและปริมำณน้ ำเสียที่เขำ้สู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงนวนครปี 2563 

เดือน 
ปริมำณน้ ำที่ขำยได้ ปริมำณน้ ำเสียที่เขำ้ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

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

มกรำคม 1,187,816 682,274 

กุมภำพันธ์ 1,351,350 776,881 

มีนำคม 1,308,586 800,912 

เมษำยน 1,370,508 732,531 

พฤษภำคม 1,232,208 743,067 

มิถุนำยน 1,295,801 882,481 

กรกฎำคม 1,257,223 872,112 

สิงหำคม 1,299,813 917,150 

กันยำยน 1,361,598 889,486 
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ตุลำคม 1,271,800 938,737 

พฤศจิกำยน 1,359,436 767,284 

ธันวำคม 1,294,131 676,231 

รวมทั้งปี 2563 15,590,270 9,679,146 

 
  นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้มีกำรติดต้ังระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring System) 
เพ่ือส่งสัญญำณคุณภำพน้ ำท้ิงที่ผ่ำนกำรบ ำบัดไปยังกรมโรงงำนอุตสำหกรรมต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง 

  10.7 กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับชุมชน ทั้งภำยในโครงกำรและโดยรอบ
ของเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครอย่ำงต่อเน่ือง เช่นกำรปล่อยน้ ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ได้มีกำรบ ำบัดอย่ำงถูก ต้อง
กฎหมำย เช่น กำรสอนชุมชนก ำจัดไขมันจำกบ้ำน กำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรท ำถังดักไขมันอย่ำงง่ำย เป็นต้น 
โดยยึดหลักกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุข และย่ังยืน 

  10.8 กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเน่ืองจำกบริษัทฯได้ด ำเนินธุรกิจในส่วนกำรพัฒนำที่ดินและให้บริกำรสำธำรณูปโภค ยังไม่มี
นวัตกรรมใหม่ที่จะเผยแพร่ 

  กำรด ำเนินงำนกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกมีกำรเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกันในกำร
ร่วมค้ำและร่วมปฏิบัติงำนกัน มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้ประกอบกำร แจ้งข่ำวสำร ส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำม
ต้องกำรและกำรคำดหวังจำกลูกค้ำ เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไขโอกำสต่อไป 
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โครงกำรและกิจกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ได้ด ำเนินกำรมำกว่ำ 49 ปี โดยอยู่ร่วมกันกับชุมชนภำยในเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจที่สร้ำงผลตอบแทนและเติบโตอย่ำงเป็นธรรม
ร่วมกันผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน สังคม และชุมชน มีกำรสื่อสำรไปยังชุมชน ทำงวิทยุกระจำยเสียง
ชุมชน พร้อมทั้ง รับทรำบควำมต้องกำรของชุมชน บริษัทฯ มีกำรเปิดเส้นทำงสัญจร เข้ำออกระหว่ำงชุมชนรอบ  ๆ เพ่ือให้
เดินทำงโดยสะดวก และมีควำมปลอดภัย มีกำรปรับปรุงพ้ืนที่อนำมัยภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนีเพ่ื อ
สร้ำงควำมสะดวกในกำรให้บริกำรกับประชำชน ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมกันอย่ำงแท้จริง 
1. กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำนในองค์กร ในปี 2563  

 1.1 กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ ำปี 2563 
 หลักกำรและเหตุผล 

 กำรเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ เมื่อเกิดข้ึนแล้ว อำจก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนและบริษัทฯ รวมผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เห็นควรให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยข้ึนส ำหรับอำคำรส ำนักงำนใหญ่ปทุมธำนี เพ่ือให้พนักงำนได้
ยึดถือและใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ 

 วัตถุประสงค์ 
2.1    เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจำกเหตุอัคคีภัย 
2.2    เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติกำรเป็นข้ันตอนป้องกันไม่ให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือเกิดข้ึน  น้อยที่สุด 
2.3    เพ่ือลดอัตรำควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุอัคคีภัย 
2.4    เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญของพนักงำนที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน 
2.5    เพ่ือให้สำมำรถประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงและหน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัยของทำงรำชกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง          

 กำรก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย 
แผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย จะครอบคลุมพ้ืนที่ส ำนักงำนใหญ่ปทุมธำนี อำคำร 1, อำคำร 2 และอำคำรพัสดุ 

 มำตรกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 เพ่ือให้ชีวิตของพนักงำนและทรัพย์สินของบริษัทฯ มีควำมปลอดภัยจำกอัคคีจึงได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยไว้ โดยมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้แผนได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนในพ้ืนที่ รวมทั้งประสำนงำนกำร
ฝึกอบรมและฝึกซ้อมของพนักงำน 

มำตรกำรป้องกันและระงับอคัคีภัย ได้ก ำหนดรำยละเอียดไว้ดังน้ี 
1. จัดให้มีกำรแต่งต้ังระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กำรติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง 

กำรก ำหนดเส้นทำงหนีไฟ กำรเก็บรักษำวัตถุไวไฟ กำรก ำจัดของเสียท่ีติดไฟง่ำย 
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้ำนกำรอบรม กำรตรวจตรำ กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำร

ดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ กำรบรรเทำทุกข์ และกำรปฏิรูปฟ้ืนฟู เมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน 
3. จัดให้มีช่องทำงหนีไฟ/ช่องทำงผ่ำนสู่ทำงออกตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 
4. จัดให้มีทำงออกทุกส่วนงำนอย่ำงน้อยสองทำงที่สำมำรถอพยพพนักงำนทั้งหมด ออกจำกบริเวณที่ท ำงำนโดย

ออกสู่ทำงออกสุดท้ำยได้ภำยในเวลำไม่เกิน 5 นำทีอย่ำงปลอดภัย 
5. ทำงออกสุดทำ้ย ซึ่งเป็นทำงที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนำม ลำนจอดรถ 
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6. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สำรเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ที่สำมำรถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี โดย
ก ำหนด จ ำนวนพ้ืนที่  100 - 200 ตร.ม. ต่อ 1 เครื่อง (ตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ห้องใช้สอย) 

7. จัดให้มีกำรตรวจสอบเครื่องดับเพลิง อย่ำงสม่ ำเสมอ 
8. จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงข้ันต้น จำกหน่วยงำนที่ทำงรำชกำรก ำหนด หรือยอมรับ 
9. จัดให้มีพนักงำนที่มีควำมรู้กำรดับเพลิงข้ันต้นตลอดเวลำท ำงำน 
10. ก ำหนด ห้ำมสูบบุหรี่ในอำคำรทั้งหมด 
11. ติดต้ังสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้พนักงำนที่ท ำงำนอยู่ภำยในอำคำร ได้ยินทั่วถึง 
12. มีกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
13. จัดให้ผู้ที่มีหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ำรับกำรฝึกอบรมเก่ียวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 
14. จัดให้มีกำรซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 
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 1.2 กำรปฏิบัติกรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลประจ ำปี 2563 

 หลักกำรและเหตุผล 

 คลอรีน (Chlorine, Cl2) เป็นก๊ำซอีกชนิดหน่ึงที่ถูกน ำมำใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งในโรงงำนอุตสำหกรรม และ

ครัวเรือน พิษของคลอรีนเกิดจำกกำรกัดกร่อนต่อเน้ือเย่ือ หรือเย่ือบุที่สัมผัสถูก ผู้ป่วยจะเกิดจำกกำรระคำยเคืองผิวหนัง เย่ือบุ

ตำ จมูก และทำงเดินหำยใจ ผู้ป่วยที่สัมผัสก๊ำซคลอรีนจะมีอำกำรแสบตำ จมูก ปำกและผิวหนัง มีน้ ำมูก น้ ำตำไหล ปวดเวียน

ศีรษะ คลื่นไส้ อำเจียน อำกำรที่เกิดจำกมีกำรระคำยเคืองต่อเย่ือบุทำงเดินหำยใจได้แก่ ไอ แน่นหน้ำอก หำยใจล ำบำก ในรำย

ที่รุนแรงอำจท ำให้เกิดหลอดลมและปอดอักเสบ จนกระทั่งเป็นภำวะน้ ำท่วมปอด (pulmonary edema) ได้ อำกำรเหล่ำน้ี

สำมำรถเกิดข้ึนได้ทันทีหลังจำกได้สูดดม หรือสัมผัสกับคลอรีน  

 ปัจจุบัน บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรน ำสำรคลอรีนเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำ โดยมีฝ่ำยระบบน้ ำ 

เพ่ืออุตสำหกรรมเป็นผู้ดูแล ซึ่งตำมขอบข่ำยของกฎหมำยแล้ว สำรคลอรีน จัดเป็นสำรเคมีอันตรำยประเภทหน่ึงที่ต้องจัดให้มี

มำตรกำรควบคุมดูแล ต้องประเมินควำมเสี่ยง และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรก่อให้เกิดอันตรำย ตำมกฎหมำย  

 ทำงบริษัทฯ ได้เห็นควำมส ำคัญ และตระหนักถึงอันตรำย รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน หำกมีกำรรั่วไหลของก๊ำซ

คลอรีน จึงจัดให้มีแผนกำรปฏิบัติแผนกำรปฏิบัติกรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลฉบับน้ีข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้พนักงำน ได้ปฏิบัติตน

ได้อย่ำงถูกต้องต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พนักงำนทรำบถึงข้ันตอนกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหล สำมำรถจัดกำรเพ่ือให้เกิดควำม

ปลอดภัยแก่ตนเอง, บุคคลอื่น รวมถึงประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

2. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงเดียวกัน  

3. เป็นกำรเพ่ิมขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้ดีข้ึนโดยให้กำรปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
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กำรก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย 

แผนกำรปฏิบัติกรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหล จะครอบคลุมพ้ืนที่เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี ท้ังหมด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปี 2563 

 หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ซึ่งต้อง

สร้ำงค่ำนิยมและจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนในองค์กรในกำรใช้พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ รวม ถึงกำรวำงแผนและควบคุมกำรใช้

พลังงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีกำรลดกำรสูญเสียพลังงำน มีกำรตรวจสอบดูแล และเลือกใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง  

 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ดังน้ี  
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 2.1 โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน (ปทุมธำนี) 

โครงกำร Solar Cell มี จุดประสงค์เพ่ือลดค่ำไฟฟ้ำ ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน น ำไปสู่กำรเป็น Smart City 

- ประโยชน์ 

- เป็นแหล่งพลังงำนสะอำด 

- เป็นพลังงำนที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด 

- ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหำภำวะโลกร้อน 

- แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำส ำรอง หำกเกิดภัยภิบัติธรรมชำติ (น้ ำท่วม) 

  2.1.1 โครงกำร Solar Cell Floating (Center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.2 โครงกำร Solar Cell Rooftop (Civil)  
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  2.1.3. โครงกำร VSD (อำคำรสูบจ่ำยน้ ำ ฝ่ำยระบบน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.4. โครงกำรเปลี่ยนเคร่ืองปรับอำกำศและกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 2.2 โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน (นครรำชสีมำ) 

  2.2.1 โครงกำร Solar Cell Rooftop (ลำนจอด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่49 

 

  2.2.2 โครงกำร Solar Cell Floating (บ่อน้ ำฝ่ำยผลิตน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม) อยู่ระหวำ่งกำร

ด ำเนินกำรติดต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.3 โครงกำร Cell Floating (บ่อพักน้ ำ สิ่งแวดล้อม) อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรติดต้ัง 
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 2.3 กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ 

 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีคุณค่ำ กำรมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรสร้ำงจิตส ำนึกทีด่ีให้กับพนักงำนและชุมชนด้ำนควำม

สะอำดระเบียบเรียบร้อย ด้ำนภูมิทัศน์ที่ดี ด้ำนกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชน หน่วยงำน และ

โรงงำนต่ำง ๆ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมและร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังน้ี 

 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี 

กิจกรรม สอนท ำน้ ำหมักชีวภำพ จำกสำร พด.6 
สถำนที่ ชุมชนไทยธำนีตะวันออก,ชุมชนไทยธำนีตะวันตก,ชุมชน บ.ด.ถ.,ชุมชนหน้ำเมือง

และชุมชนหน้ำเมือง 
ช่วงเวลำด ำเนินงำน มีนำคม – กรกฎำคม 2563 

กำรด ำเนินงำน น ำตัวแทนพนักงำนแผนกสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ชุมชนทั้ง 5 ชุมชนภำยในโครงกำร
สอนท ำน้ ำหมักชีวภำพ จำกสำร พด.6   

ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้กับคนชุมชน ในกำรช่วยเหลือสังคม 
2. เพ่ือแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
3. ใช้บ ำบัดน้ ำเน่ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น 
4. เพ่ือร่วมกันรักษำสิ่งแวดล้อมในภำยในชุมชน 

หน่วยงำนร่วม ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม  
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กิจกรรม โครงกำรธรรมำภิบำลสิง่แวดล้อม 
สถำนที่ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเวลำด ำเนินงำน กุมภำพันธ์ – กันยำยน 2563 
กำรด ำเนินงำน 1. ขออนุมัติโครงกำร และแต่งต้ังคณะท ำงำนฯ 

2. ก ำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม 
3. ด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรพร้อมจัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลเพ่ือรับ

กำรตรวจประเมิน 
4. เปิดเผยข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก 

ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทให้กับชุมชนได้รับทรำบ 
2. เพ่ือแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
3. เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน 

หน่วยงำนร่วม คณะท ำงำนโครงกำรธรรมำภิบำลสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ  
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ส่วนที่ 2 หน้ำที ่52 

 

กิจกรรม จัดประชุมร่วมกับชุมชน 2 เดือน/ครั้ง 

สถำนที่ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ช่วงเวลำด ำเนินงำน ทุก 2 เดือน/ครั้ง ( ในวันอำทิตย์ ) 

กำรด ำเนินงำน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร, ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือตัวแทนฝ่ำย, ร่วมกับผู้แทนจำก
เทศบำลเมืองท่ำโขลง, คณะกรรมกำรชุมชน และตัวแทนจำกชุมชนต่ำงๆ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพ่ือรับฟังปัญหำและหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำภำยในชุมชน 
2. เพ่ือแจ้งกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจำกชุมชน 
3. เพ่ือให้บริษัทฯ และชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงย่ังยืน 

หน่วยงำนร่วม ผู้บริหำรและผู้แทนจำกฝ่ำยต่ำงๆ  ผู้น ำชุมชน ชุมชน และผู้แทนจำกเทศบำล
เมืองท่ำโขลง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่53 

 

กิจกรรม โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว 
สถำนที่ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ช่วงเวลำด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2563 
กำรด ำเนินงำน เดินรณรงค์ลดกำรใช้ขยะส่วนตัวในส ำนักงำน,ลดใช้ไฟฟ้ำโดยไม่จ ำเป็น,

ประหยัดพลังงำนเครื่องปรับอำกำศ,ใช้กระดำษให้คุ้มค่ำชว่ยกันคัดแยกขยะและ
รณรงค์ให้ใชส้ินค้ำฉลำกเขียว, ฉลำกลงคำร์บอน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้กับพนักงำนภำยในบริษัท ในกำรบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
3. มีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมที่ดีต่อสุขภำพของพนักงำน 

หน่วยงำนร่วม ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม พนักงำนบริษัทฯ และคณะท ำงำนอนุรักษ์พลังงำนฯ 
 

 
 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่54 

 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 
 เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ ได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม ให้มีควำม

รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืนโดยมีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ได้ประสำนและมีกำรอบรม

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยโครงกำรมีกำรเตรียมข้อมูลชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เก่ียวกับ ชุมชน/หมู่บ้ำน/โรงเรียน หรือวัด อีกท้ัง

ลักษณะของชุมชน เช่นอำชีพ กลุ่มคนในชุมชน สินค้ำพ้ืนเมือง และจัดเตรียมหัวข้อ ลักษณะกิจกรรมที่โรงงำนจะท ำร่วมกับ

ชุมชน เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม และเครือข่ำยสีเขียวอย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไป 

 

โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน  

 กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้จัดให้กิจกรรมกำรส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมได้มีกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันโดยมีสถำน
ประกอบกำรน ำมำตรฐำนไปประยุกต์ใช้มำกกว่ำ 1,000 รำยทั่วประเทศและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนและสังคมอย่ำง
กว้ำงขวำงซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริมและผลักดันอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนำให้กำรอยู่
ร่วมกันระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่ำงย่ังยืนอีกทั้งเพ่ือให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเตรียมควำมพร้อม เพ่ือ
รองรับประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมในกำรประกำศเพ่ือข้ึนทะเบียนพนักงำนประจ ำ โรงงำนที่ด ำเนินงำนด้ำน CSR เป็น
บุคลำกรเฉพำะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมประจ ำโรงงำนในอนำคตอีกด้วย 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (Sustainable Development) 

แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมให้โรงงำนอุตสำหกรรมน ำมำตรฐำนของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมว่ำด้วยกำรแสดง

ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of 

Industrial Works: CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสู่มำตรฐำน ISO 26000 : Social Responsibility  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตร  CSR-DIW Award ต้ังแต่ ปี 2551-2558 ได้มี

กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง 

4. เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกันของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรตำมมำตรฐำนควำมรับผิ ดชอบของ

ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551-2558 ในรูปแบบเครือข่ำย ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญสำมำรถด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลำ

และทรัพยำกรน้อยที่สุด 

5. เพ่ือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลักกำรอุตสำหกรรมสีเขียวและพัฒนำ สู่ควำมเป็น

อุตสำหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่55 

 

 
ประโยชน์ ที่ได้รับ 

-  เป็นเกียรติประวัติขององค์กร เสริมภำพลักษณ์องค์กร  
-  ได้รับประกำศเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว 
-  ได้รับประโยชน์จำกกำรวำงต ำแหน่งตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)  
-   สำมำรถน ำมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรต่อสังคมไปปฏิบัติเพ่ือให้กำรยอมรับและกำรอยู่ร่วมกันได้ 

อย่ำงย่ังยืน 
-   แนวทำงกำรพัฒนำเข้ำสู่ เกณฑ์ มำตรฐำนสำกล ISO 26000  
-   แนวทำงกำรพัฒนำ เข้ำสู่กำรรับรอง ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ  
- เป็นบริษัทที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ำยสีเขียวอย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 

หัวใจของ  CSR-DIW   ประกอบด้วย 7 หลักกำร 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ 
หลักแนวคิดของ CSR  
1. กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 
3. กำรเคำรพสิทธิและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บรโิภค 
5. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 
6. กำรดูแลรักษำสิง่แวดล้อม 
7.กำรเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม  
8. กำรจัดท ำรำยงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ 

 

 1. วันร่วมน้ ำใจสู่ก่ิงกำชำดประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์เพ่ือรับบริจำคเงินและสิ่งของน ำไปสมทบทุนในกำรท ำกิจกรรม กำรกุศลต่ำงๆจัดข้ึนโดย กิ่งกำชำด

อ ำเภอสูงเนิน ร่วมกับอ ำเภอสูงเนิน โดย บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้บริจำคเงิน เป็นจ ำนวน 20,000 บำท (สองหมื่น

บำทถ้วน) วันอังคำรที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 

2. สนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือเหตุกำรณ์ “กรำดยิงประชำชนกลำงเมืองโครำช” 

นำยวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ เปิดเผยสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์คนร้ำยก่อเหตุยิงประชำชน
กลำงเมืองนครรำชสีมำ และในศูนย์กำรค้ำเทอร์มินอล 21 โครำช ว่ำล่ำสุดจำกเหตุกำรณ์สะเทือนขวัญครั้งน้ีมีผู้เสียชีวิตจ ำนวน
มำกถึง 30 รำย และบำดเจ็บจ ำนวน 58 รำย โดยมี 9 รำยอยู่ในภำวะวิกฤต ในจ ำนวนน้ี 3 รำยไม่รู้สึกตัว เป็นเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
1 นำย และประชำชน 2 รำย จำกผู้บำดเจ็บทั้งหมดที่ยังรักษำตัวในโรงพยำบำล จ ำนวน 30 คน แยกเป็นอยู่ที่โรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสีมำ 21 คน โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี 4 คน รพ.เซนต์เมรี่ 1 คน โรงพยำบำลกรุงเทพรำชสีมำ 3 คน 
โรงพยำบำล ป.แพทย์ 1 คน ผู้บำดเจ็บที่รักษำตัวและกลับบ้ำนแล้ว 28 คน รวมผู้ประสบเหตุทั้งหมด 88 คน ท่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครรำชสีมำจึงได้เปิดรับบริจำคเงินจำกผู้มีจิตศรัทธำที่ประสงค์จะช่วยเหลือเยียวยำผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำก
เหตุกำรณ์เทอร์มินอล 21 โครำช โดยสำมำรถบริจำคได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย เลขที่ 678-9-97951-4 ชื่อบัญชี : ช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครรำชสีมำ 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) จึงได้ร่วมสมทบทุนจำกเหตุกำรณ์น้ีเป็นจ ำนวนเงิน 100 ,000 บำท (หน่ึงแสนบำทถ้วน) 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 

              

  

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่57 

 

 3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเพิ่มประสิทธิภำพนักศึกษำดูงำน 

 ด้วยทำงสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  ได้

จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ “พลังงำนสิ่งแวดล้อม” และรำยวิชำ “กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

นักศึกษำได้เรียนรู้เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ทั้งด้ำนทฤษฏีและปฏิบัติจริงนอกเหนือจำกกำรเรียนรู้ในห้องเรียนรวมถึงกำรเรียนรู้กำร

ปฏิบัติงำนที่ต้องรับผิดชอบในด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกสถำนที่จริง อันจะเกิดประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพภำยหน้ำได้ ดังน้ัน

สำขำวิชำฯ จึงได้จัดโครงกำร “พัฒนำศักยภำพนักศึกษำ : “ศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษำชั้นปีที่ 4” 

ข้ึน จ ำนวน 29 คน พร้อมทั้งอำจำรย์ 9 คน รวมทั้งหมด 38 คน เข้ำเย่ียมชมและศึกษำดูงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งฟัง

บรรยำยพิเศษ จำก คุณพิชัย นิยมไทย  และคุณวิกรม  ปิติสุข  วันพุธที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 09.00 น.-11.00 น. 

  

  

 4. วันสื่อมลชน 

วันที่ 5 มีนำคม 2563 เวลำ 13.00 น. นำยศักด์ิสิทธ์ิ สกุลลิขเรศสีมำ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นครรำชสีมำ ได้ให้

เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดงำนเสวนำเรื่อง “ร่วมสร้ำง โครำชจิตอำสำ” จัดโดยสมำคมนักข่ำวประจ ำปี 2563 โดยทำง บริษัท 

นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล ส่งเสริมสังคมดีเด่น สมำคมนักข่ำว จังหวัดนครรำชสีมำ ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่ บริษัท 

นวนคร จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือเชิดชูเกียรติ 

        

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่58 

 

 5. EARTH DAY 2020 

 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ินที่สีเขียว ในวัน “วันคุ้มครองโลก”เป็น

กิจกรรมจัดข้ึนในวันที่ 22 เมษำยน ของทุกปี เพ่ือรณรงค์ให้คนทั้งโลกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ทำงบริษัท นวนคร จ ำกัด มหำชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ของนวนคร บริเวณ ข้ำงส ำนักงำนฝ่ำยผลิตน้ ำเพ่ือ

อุตสำหกรรม บ่อน้ ำ 60 ไร่ และบริเวณ ข้ำงส ำนักงำนคลับเฮำส์ 

  

 6. แบ่งน้ ำใช้ ปันน้ ำใจ ไปด้วยกัน เพื่อพี่น้องชำวต ำบลนำกลำง 

ชำวบ้ำนได้ประสบปัญหำภัยแล้งขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค ทำงส่วนของทำงรำชกำร (อบต.หนองตะไก้) ได้มี

หนังสือถึง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) และทำงบริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำนต ำบลนำกลำง จึงท ำกำร

แจกจ่ำยน้ ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชำวบ้ำนในละแวกใกล้เคียง เพ่ือช่วยให้ชำวบ้ำนบรรเทำควำมเดือดร้อน ได้เริ่มบริจำคต้ังแต่

วันที่ 3 เมษำยน 2563 อำทิตย์ละ 2 เท่ียวตลอดเดือนเมษำยน รวมทั้งหมด 7 เท่ียว  

          

    7. สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกสถำนกำรโควิด-19 

 บริษัท นวนคร จ ำกัด มหำชน ได้ร่วมสมทบทุนโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 เป็น

จ ำนวนเงิน 50,000 บำท  เพ่ือจัดท ำถุงยังชีพ ข้ำวสำร อำหำรแห้ง น ำไปแจกจ่ำยให้กับประชำชน ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

นครรำชสีมำ จึงได้จัดต้ังศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หอประชุมเปรมติณสูลำนนท์

ศำลำกลำงจังหวัด นครรำชสีมำ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษำยน 2563 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่59 

 

 8. มอบชุดทำนน้ ำใจ กู้ชีวิต ฝ่ำวิกฤติ โควิด-19 

 ส ำนักงำนบรรเมำทุกข์และประชำนำมัยพิทักร่วมกับส ำนักงำนจัดกำรรำยได้ ส ำนักงำนบริหำรเหล่ำกำชำด และเหล่ำ

กำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ร่วมมอบชุดธำรน้ ำใจ กู้ชีวิต ฝ่ำวิกฤต COVID-19 ส ำหรับผู้กักกัน

ตนเอง อ ำเภอสูงเนิน วันที่ 8 พฤษภำคม 2563  ณ หอประชุมอ ำเภอสูงเนิน 

  

  

 9. มอบข้ำวกล่องให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหชน) ร่วมกับ บริษัท สยำมซำนิทำรีฟิตส์ต้ิง จ ำกัด และ บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และ

อุตำหกรรม จ ำกัด ได้ร่วมบริจำคข้ำวกล่องให้กับุคลำกรทำงกำรแพทย์ ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอสูงเนิน และยังได้ไปร่วมมอบข้ำวสำร

และหน้ำกำกอำมัยให้กับช้ำวบ้ำนชำวต ำบลโครำช ร่วมกับท่ำนนำยอ ำเภอสูงเนิน นำยสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ในวันพฤหัสที่ 7 

พฤษภำคม 2563  

 

 10. ตู้ปันสุข 

 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ร่วมแบ่งปันตู้ปันสุข ข้ำวสำร อำหำรหำรแห้ง แก่ผู้ที่เดือดร้อนและขำดแคลน จำก

สถำนกำรณ์โรคระบำด COVIT-19 โดยน ำของที่บริจำคไปใส่ไว้ในตู้ปันสุขในจุดต่ำงๆ ในเขตอ ำเภอสูงเนิน ได้แก่ที่ อบต. หนอง

ตะไก้ อบต.มะเกลือใหม่ อบต.กุดจิก และ รร.อนุบำลอัจฉรำ และจุดอื่นๆ เพ่ือให้ประชำชนที่เดือดร้อนและสัญจรไปมำ ได้มำ

หยิบของที่อยู่ในตู้เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภำคม 2563 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่60 

 

 11. ร่วมน้ ำใจมอบทุนกำรศึกษำเพื่อเด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสอ ำเภอสูงเนิน 

 อ ำเภอสูงเนิน มีนโยบำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ประชำชนในพ้ืนที่มีภูมิคุ้มกันและศักยภำพในกำร

ด ำรงค์ชีวิตให้สำมำรถฝ่ำวิกฤติต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรด ำรงชีวิตตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผล

กระทบต่อสภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่ที่มีควำมล ำบำก ขำดแคลน และได้พิจำรณำจัดท ำโครงกำรร่วมน้ ำใจ

มอบทุนกำรศึกษำเพ่ือเด็กและเยำวชนด้อยโอกำส อ ำเภอสูงเนินประจ ำปี 2563 ทำงบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) จึ่งขอร่วม

มอบทุนกำรศึกษำเพ่ือเด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสในครั้งน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 20 ,000 บำท มอบวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 ณ 

ห้องประชุมโรงเรียนจุรีพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

  

 12. พิธีท ำบุญหน้ำเมือง  

 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 ทำงโครงกำรนครรำชสีมำได้จัดท ำบุญหน้ำเมือง นิมนต์พระสงฆ์จ ำนวน 9 รูป ซึ่งมีคณะ

ผู้ใหญ่บ้ำนก ำนันฯ ต.นำกลำง รวมทั้งพนักงงำนบริษัท นวนคร ทุกคน เข้ำร่วมในพิธี ถวำยสังฆทำนพร้อมปัจจัย และถวำยภัต

ตรำหำรเพล นิมนต์พระท่ำนพรมน้ ำมนต์เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ส ำนักงำนโครงกำรนครรำชสีมำและพนักงำนทุกคน และร่วม

รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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 13. คณะอำจำรย์เข้ำศึกษำดูงำน 

ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 4 ได้น ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำก่อนแต่ต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

พัฒนำ จ ำนวน 30 คน มำศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่ส ำนักงำนโครงกำรนวนคร นครรำชสีมำ วิทยำกำรผู้ให้ควำมรู้ และพำเย่ียม

ชมโครงกำรฯ คุณพิชัย นิยมไทย คุณวิกรม ปิติสุข ในวันที่กันยำยน 2563 เวลำ 10:00 น ถึง 11.00 น.  

  

 14. พิธีมอบโล่ชูเกียรติ 

 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ขอมอบใบประกำศเกียรติคุณให้ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ผ่ำน

เกณฑ์ประเมินกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษ“ระดับทอง” ประจ ำปี 2563 ผู้มอบ นำยวรวุธ ศิลปะอำชำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยำยน 2563 

 

  15. สนับสนุนซ่อมแซมถนนบ้ำนบุ่งขี้เหล็ก 

เน่ืองด้วยทำงอบต.บุ่งข้ีเหล็ก ได้ขอสนับสนุนงบประมำณในกำรซ่อมแซมถนนเส้นกุดหินไปบุ่งข้ีเล็ก ผ่ำนทำงอ่ำงเก็บ

น้ ำดิบของทำงบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งถนนมีกำรช ำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้ำงมำก ประชนที่สัญจรไปมำได้รับ

ควำมเดือดร้อน จึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมำณในกำรซ่อมแซมถนนในครั้งน้ีจ ำนวนเงิน 30 ,000 บำท วันพุธที่ 30 กันยำยน 

2563  
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 16. สนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ ำท่วม 

 ตำมท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง ได้ขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม

ในเขตพ้ืนที่ต ำบลนำกลำง อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ น้ัน ทำงบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้ร่วมบริจำคช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในครั้งน้ี จ ำนวนเงิน 40,000 บำท ได้น ำเงินในส่วนน้ีไปซื้อของกินของใช้ที่จ ำเป็นมำแพ็กเป็นถุงยังชีพจ ำนวน 250 

ถุง และยังมีบริษัทอื่นๆในโครงกำรฯ ร่วมบริจำคสมทบสิ่งของ น้ ำด่ืมด้วย จึงน ำไปจับจ่ำยให้กับชำวบ้ำน อบต.นำกลำง และ

ชำวบ้ำนละแวกใกล้เคียง วันอังคำรที่ 27 ตุลำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 17. ร่วมงำนกุดจิกถนนคนเดิน สำยวัฒนธรรม 

 นำยวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ มอบหมำยให้ นำยชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

นครรำชสีมำ เป็นประธำนเปิดงำน “กุดจิกถนนคนเดิน สำยวัฒนธรรม” โดยนำงอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนำกำรจังหวัด

นครรำชสีมำ มอบหมำยให้นำงกนกรัตน์ วงศ์กำฬสินธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน ร่วมงำน”กุดจิกถนน

คนเดิน สำยวัฒนธรรม” กิจกรรมในภำยงำนมี ดังน้ี 1. กิจกรรมเดินว่ิงเพ่ือสุขภำพ ระยะทำง 3.7 กิโลเมตร 2. กิจกรรมส่งเสรมิ

อำชีพพ้ืนบ้ำนภูมิปัญญำท้องถ่ินสำธิตท ำหมี่โบรำณบ้ำนกุดจิกด้วยมือ 3. กิจกรรมประกวดแข่งขันข่ัวหมี่โครำชลีลำดี ทีมเข้ำ

ร่วมทั้งหมด 10 ทีม 4. กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP เช่น ผ้ำเงี่ยงนำงด ำ ผลิตภัณฑ์จักสำนไม้ไผ่ น้ ำยำเอนกประสงค์ และสินค้ำ

ท้องถ่ินที่หลำกหลำย และทำง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ -เทค จ ำกัด เป็นตัวแทนส่งเข้ำ

ประกวดข่ัวหมี่ลีลำดี กำรท ำกิจกรรมในครั้งน้ีได้สร้ำงควำมสนุกสนำนเป็นอย่ำงย่ิง จัดข้ึนในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563  



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่63 

 

 18. โครงกำรแคนนอนอนุรักษ์พันธ์ไม้ท้องถ่ินปีที่ 2 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค ประเทศไทย จ ำกัด ได้จัดโครงกำรแคนอนอนุรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถ่ินปีที่ 2 ข้ึนเพ่ือเป็นกำร

อนุรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถ่ินและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับชำวบ้ำนที่ประสบภัยน้ ำท่วม ร่วมกับ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง และทำงบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำร่วมกิจกรรมดี ๆ ในครั้งน้ี ณ ป่ำชุมชนต ำบล

นำกลำง อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 

 

 

 19. กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ Independent Power Supply (IPS) ระบบโคเจน

เนอเรชั่น 

 บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด มีแผนที่จะพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ Independent Power Supply 

(IPS) ระบบโคเจนเนอเรชั่น (“โครงกำร”) ใ ช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตไฟฟ้ำและจ ำหน่ำยไอน้ ำให้กับ

ลูกค้ำอุตสำหกรรม (Industrial Users: IUs) ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม นวนคร จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีก ำลังกำรผลิต

ติดต้ังประมำณ 40 เมกะวัตต์ 

 โครงกำรจะจัดให้มีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยยึดตำมแนวทำงกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนในรำยงำนกำร

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำงสังคม ของส ำนักงำนนโยบำย และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ซึ่ง

ก ำหนดให้มีกำรรับฟังควำม คิดเห็นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1: รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อเสนอโครงกำร รำยละเอียดโครงกำร ขอบเขต กำรศึกษำ และกำรประเมินทำงเลือก

โครงกำร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ข้อมูลกับประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรำยละเอียด โครงกำร ขอบเขตกำรศึกษำ กำร

ประเมินทำงเลือกโครงกำร และผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น

มำประกอบกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนฯ ให้ครบถ้วนก ำหนดกำร : ประมำณเดือนพฤศจิกำยน 2563 

ครั้งที่ 2: รับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำร่ำงรำยงำน และมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร

ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชำชนมีควำมมั่นใจในรำยงำนฯ และมำตรกำรฯ โดยข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นจะน ำมำปรับปรุงรำยงำนฯ และมำตรกำรฯ และผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่64 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรโรงไฟฟำ้ที่เทศบำลโคกกรวด ต ำบลโคกกรวด วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรโรงไฟฟำ้ที่วัดนำใหญ่ ต ำบลนกลำง วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 

 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรโรงไฟฟำ้ที่อบต.โค้งยำง ต ำบลโค้งยำง วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2563 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรโรงไฟฟำ้ที่วัดนำกลำง ต ำบลนำกลำง  วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2563 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่65 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรโรงไฟฟำ้ที่เทศบำลต ำบลกุดจิก วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่อบต.โครำช ต ำบลโครำช วันที่ 1 ธันวำคม 2563 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่วัดบุใหญ่ ต ำบลสูงเนิน วันที่ 2 ธันวำคม 2563 

 

รับฟังควำมคิดเห็นโครงกำโรงไฟฟ้ำที่วัดหนองตะไก้ ต ำบลหนองตะไก้ วันที่ 3 ธันวำคม 2563 

 

  

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่66 

 

 20. อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ ำปี 2563 

 เน่ืองด้วย บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนนครรำชสีมำ ได้ก ำหนดให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี

ไฟ ประจ ำปี 2563 เพ่ือเป็นกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของพนักงำนรวมถึงเพ่ือปฏิบัติให้

สอดคล้องกับกฎกระทรวง เรื่องกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำ

มัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเก่ียวกับกำรป้องกันระงับอัคคีภัย จัดท ำกำรอบรมข้ึนในวันศุกร์ที่ 11 ธันวำคม 2563 

 

 21. มอบสิ่งของและน้ ำด่ืมให้สมำคมคนพิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 

 ด้วยสมำคมคนพิกำร จังหวัดนครรำชสีมำ ได้จัดกิจกรรมโครงกำร “รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้” แก่คนพิกำรในจังหวัด

นครรำชสีมำ มีวัตถุประสงค์โครงกำรคือ ให้คนพิกำรมำร่วมแสดงออกในควำมสำมำรถขอตน ได้พัฒนำทักำะต่ำงๆและได้รับ

กำรส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ได้พบปะแรกเปลี่ยนชีวิตควำมเป็นอยู่ มำรับมอบของแจก และช่วยกระตุ้นให้คนพิกำรเห็น

ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย และเกิดกำรรวมกลุ่มในท้องถ่ินของตนได้ออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ กิจกรรมในเกิดจำกแรง

บรรดำลใจที่อยำกให้คนพิกำรมีควำมสุขในช่วงปีใหม่ บริษัท นวนคร จึ่งร่วมเติมเต็มควำมสุขให้คนพิกำรในครั้งน้ีด้วย ได้น ำ

สิ่งของต่ำงๆที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต ข้ำวสำร อำหำรแห้ง พร้อมน้ ำด่ืม มอบให้แก่สมำคมคนพิกำร ณวันที่ 24 ธันวำคม 2563  

 

 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่67 

 

11. กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ง 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564 โดยมีคณะกรรมกำรบริษัท และ

กรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัท ในด้ำนต่ำง ๆ 5 

องค์ประกอบ (1) กำรควบคุมภำยใน (2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (4) ระบบสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรข้อมูล (5) ระบบกำรติดตำม โดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน พบว่ำบริษัทฯ มีกำรจัดให้

ระเบียบปฏิบัติและบุคลำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจำกกำรด ำเนินงำน ควำม

น่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน มีควำมถูกต้อง โปร่งใส แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้คณะกรรมกำรรับทรำบว่ำบริษัทมีกำร

ควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้ว  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นำงสำวนำรีวรรณ ชัยบรรทัด จำก บริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในกำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และตรวจสอบงบ

กำรเงินประจ ำปี 2563 มิได้พบข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในระบบงำนบัญชีแต่อย่ำงใด 

 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภำพแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดี มีกำรจัดแบ่งสำยงำน และก ำหนดหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ตลอดจนกำรจัดท ำระเบียบในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ในด้ำนกำรเ งิน กำรจัดซื้อ กำร

บริหำรงำนทั่วไปที่รัดกุม สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ และค ำนึงควำมเป็นธรรมต่อคู่ค้ำของบริษัทฯ  มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับ

จริยธรรม (Code of Conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด ผลกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และ

กำรให้รำงวัลที่เหมำะสม 

 

ส่วนที่ 2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทฯ ก ำหนดให้แต่ละสำยงำน เป็นผู้ประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อควำมเสี่ยงในกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยหำกพบควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย จะน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทันที 

นอกจำกน้ีบริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรติดตำมและบริหำรควำมเสี่ยงในระดับปฏิบัติงำน เพ่ือแจ้งให้กับพนักงำนทรำบ และน ำไป

ปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถทรำบถึงควำมเสี่ยง ที่อำจเกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที 

 

ส่วนที่ 3 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ข้ันตอน และวงเงินอนุมัติของฝ่ำยบริหำรตำมล ำดับข้ันของกรรมกำร 

และผู้บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบออกจำกกัน หน้ำที่กำรบันทึกบัญชีเป็นของฝ่ำยบัญชีหน้ำท่ี

จัดเก็บรำยได้เป็นของฝ่ำยกำรเงิน โดยแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรออกใบแจ้งหน้ี และกำรจัดเก็บค่ำบริกำรไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึง

กำรติดตำมหน้ีที่ค้ำงช ำระ กำรจัดเก็บโฉนดที่ดิน และกำรปรับปรุงระบบข้อมูลที่ดิน ตลอดจนกำรกระทบผลต่ำงของรำยได้จำก

กำรขำยที่ดิน และรำยได้ค่ำสำธำรณูปโภคอย่ำงชัดเจน นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังมีมำตรกำรและข้ันตอนในกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำร

ท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน และสอดคล้องกับเกณฑ์

ข้อบังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงรัดกุมและชัดเจน 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่68 

 

ส่วนที่ 4 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล 

ในกำรเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วำระกำรประชุม และเอกสำร

ประกอบกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรทรำบ ก่อนกำรประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 7 วัน บริษัทฯ รำยงำนกำรประชุมมีกำร

บันทึกควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องที่พิจำรณำ บริษัทฯ มีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีและบัญชี

ต่ำงๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้นโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของ

บริษัทฯ และได้ลงทุนพัฒนำระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับระบบบัญชี เพ่ือให้ฝ่ำยบัญชีสำมำรถสรุปข้อมูลและรำยงำนต่อผู้บริหำร

ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน บริษัทก ำหนดให้มีกำรสื่อสำรข้อมูลอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร

ให้กับบุคคลต่ำง ๆ สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท (Whistle-blower) ได้อย่ำง

ปลอดภัย  

 

ส่วนที่ 5 ระบบกำรติดตำม 

บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำร่วมประชุมกับฝ่ำยบริหำร เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึน และ
แจ้งถึงสำเหตุที่ท ำให้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรืองบประมำณท่ีก ำหนดไว้ ให้ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นระยะๆ ตลอดจนกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 
 ทั้งน้ี ส ำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผู้สอบบัญชีโดย นำงสำวนำรีวรรณ ชัย

บันทัด แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอย่ำงไม่มีเงื่อนไข 

 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 7/2550  ได้แต่งต้ังนำงสุรีรัตน์ สร้อย

สุนทร ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทต้ังแต่ วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2550 เน่ืองจำกมีประสบกำรณ์

ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบในธุรกิจที่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลำกว่ำ 10  ปี เคยได้รับกำรอบรมหลักสูตร 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพตรวจสอบภำยในของประเทศไทย จำกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย ควำมรู้มำตรฐำน

ส ำหรับ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ จำกสมำคมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และกำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพัฒนำ

อย่ำงย่ังยืน (CSR for Corporate Sustainability) P01-P06 หลักสูตรกำรลงทุนเพ่ือสังคม หลักสูตรกำรน ำ BSC และ KPI 

เป็นเครื่องมือน ำแผนกลยุทธ์ สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) หลักสูตรปลูกจิตส ำนึกทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนในสถำน

ประกอบกำร หลักสูตรมำตรฐำนภำคธุรกิจ ต้ำนทุจริตกำรติดสินบน หลักสูตร พรบ.อ ำนวยกำรควำมสะดวกกับกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพของกรมศุลกำกร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท หลักสูตรกำรลงทุนมั่นใจ ห่วงใยสุขภำพ บริษัท 

หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) อบรมหลักสูตร Update มำตรฐำนกำรบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบ

บัญชี จ ำกัด (มหำชน) และหลักสูตรจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หลักสูตร Smart Disclosure Program 

หลักสูตรควำมเข้ำใจเครื่องหมำย C และ Back Door หลักสูตรคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม

กำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร กำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้น ำ 360 องศำ กำรใช้ระบบ SETLink เป็นต้น 

นอกจำกน้ียังมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดีจึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่69 

 

 ทั้งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ (หรือได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประวัติของผู้ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำ
ตรวจสอบภำยใน ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
 
12. รำยกำรระหว่ำงกัน  

12.1 รำยกำรระหวำ่งกัน  

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่

เกิดข้ึนในปี 2563 และ ปี 2562 ตำมรำยละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

ลักษณะรำยกำร คู่สัญญำ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) ควำมสมเหตุสมผล 

ปี 2563 ปี 2562  

รำยได้จำกกำรให้บริกำร บมจ.เอ็นอีพี 

อสังหำริมทรัพย์ และ

อุตสำหกรรม* 

เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึ่งถือ

หุ้นในบริษัทร้อยละ 12  และ

มีกรรมกำรร่วมกัน 

0.54 0.64 รำคำตลำดทั่วไป 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร บจ. ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร  เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง

บริษัทถือหุ้น  ร้อยละ 29.99 

และมีกรรมกำรร่วมกัน 

49.28 44.13 รำคำตลำดทั่วไป 

รำยได้จำกกำรให้ใช้

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 

39.37 39.74 ตำมอัตรำท่ีตกลงกันตำม

สัญญำ 

รำยได้จำกกำรบริหำรงำน   4.26 3.01 ตำมอัตรำท่ีตกลงกันตำม

สัญญำ 

เงินปันผลรับ    -  119.98 ตำมกำรประกำศจ่ำย 

รำยได้จำกกำรบริหำรงำน  บจ.ไทธนันต์  เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง 

บริษัทถือหุ้น  ร้อยละ 51.00  

และมีกรรมกำรร่วมกัน  

0.45  -  ตำมอัตรำท่ีตกลงกันตำม

สัญญำ  

ำยได้ค่ำเช่ำ  0.48 -  ตำมอัตรำท่ีตกลงกันตำม

สัญญำ  

รำยได้ดอกเบี้ยรับ      0.09  
 

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 

5.31 ต่อปี  

รำยได้จำกกำรบริหำรงำน  บจ.อำร์ อี เอ็น โครำช   

เอ็นเนอร์ย่ี  

เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง 

บริษัทถือหุ้น  ร้อยละ 35.00  

และมีกรรมกำรร่วมกัน  

0.25  -  ตำมอัตรำท่ีตกลงกันตำม

สัญญำ  

รำยได้จำกกำรให้บริกำร  -  0.01 รำคำตลำดทั่วไป 
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รำยได้ค่ำเช่ำ 

 

บจ.รักษำควำมปลอดภัย 

นวนคร อินเตอร์เนชั่น

แนล กำร์ดด้ิง  (เดิมชื่อ: 

บจ. นวนคร อินเตอร์

เนชั่นแนล กำร์ด) 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 15.08 

 

 - 0.12 ตำมอัตรำท่ีตกลงกันตำม

สัญญำ 

ค่ำบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย 

 - 3.38 ตำมอัตรำท่ีตกลงกันตำม

สัญญำ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร บจ. ซูมิโช โกลบอล  

โลจิสติคส์  

(ประเทศไทย) 

(เดิมชื่อ บจ. นวนครดิส

ตริบิวชั่น เซ็นเตอร์) 

มีกรรมกำรร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ

ถือหุ้นร้อยละ 1.71 

 

0.91 0.94 รำคำตลำด 

เงินปันผลรับ 1.19 1.77 ตำมกำรประกำศจ่ำย 

 

 ทั้งน้ี บริษัทมียอดบัญชีคงเหลือที่เกิดจำกรำยกำรค้ำและรำยกำรอื่นๆ กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ปรำกฏในงบกำรเงิน

ประจ ำปี 2562 ดังน้ี 

รำยกำร ลักษณะรำยกำร คู่สัญญำ ขนำดรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ รำยได้จำกกำรให้บริกำรระบบ

สำธำรณูปโภค 
บมจ.เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์ 
และอุตสำหกรรม 

0.04 

บจ. ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ.นว
นครดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์) 

0.07 
 
 

บจ. ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร 4.77 

รวม 4.88 
รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ รำยได้จำกกำรให้บริกำร บจ. ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร 0.35 

บจ.ไทธนันต์ 0.05 

บจ.อำร์ อี เอ็น โครำช   เอ็นเนอร์ย่ี 
 

0.25 

รวม 0.65 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น บจ.ไทธนันต์ 7.90 

รวม 7.90 
เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ บจ.ไทธนันต์ 0.48 

รวม 7.90 
รำยได้รอตัดบัญชี รำยได้จำกกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

25 ปี และ 23 ปี 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 334.90 

รวม 334.90 
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12.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับรำยกำรระหวำ่งกัน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกันที่เกิดข้ึนในระหว่ำงปี 2563 แล้วมีควำมเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล มีกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม และไม่ท ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่ำงใด นอกจำกน้ี ในอนำคต หำกบริษัทฯ มีควำม

จ ำเป็นต้องเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม

สมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรอย่ำงรอบคอบ ในรำคำและเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยผู้มี ส่วนเก่ียวข้องต้องไม่มี

ส่วนในกำรตัดสินใจเข้ำท ำรำยกำรและจะปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และประกำศที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

 

12.3 นโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกัน 

นโยบำยในกำรจัดซื้อที่ดินน้ัน บริษัทมิได้ก ำหนดไว้เป็นกำรถำวร ดังน้ันกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวจะต้องผ่ำน

กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งจะก ำหนดเป็นครำวๆ ไป อีกทั้งยังไม่มีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือ

ทำงกำรเงินแก่บุคคลใด ๆ แต่อย่ำงใด นอกจำกน้ี จะต้องมีกำรก ำหนดรำคำซื้อที่ดินที่ยุติธรรมและมีควำม

สมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชำญอิสระและกรรมกำรอิสระให้ควำมเห็นในเรื่อง

ดังกล่ำวด้วย  

ในอนำคตบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ไม่มีนโยบำยเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน แต่ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและ

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทจะพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลอย่ำงรอบคอบและเป็นไปในรำคำและเงื่อนไขที่

ยุติธรรมซึ่งจะไม่แตกต่ำงจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยบริษัทมีข้ันตอนในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง

กัน ดังน้ี 

1. เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ดูแลกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โดยเป็นผู้ดูแล

และเสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นตำมข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระทรำบทันทีที่อำจเกิดรำยกำร 

 
รำยได้จำกกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
25 ปี และ 23 ปี 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 334.90 

รวม 334.90 
เงินประกันรับ เงินประกันค่ำสำธำรณูปโภครับจำก

ลูกค้ำ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 0.030 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์
และอุตสำหกรรม จ ำกัด(มหำชน) 

0.007 

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจสิติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด) 

0.002 

เงินประกันกำรเช่ำรับจำกลูกค้ำ บจ.ไทธนันต์ 0.160 

รวม 0.199 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่72 

 

2. กำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่ำนกระบวนกำรเสนอขออนุมัติตำมล ำดับข้ันกำรบังคับบัญชำโดยต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้ันตอนของข้อก ำหนดหรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัท

จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกำศที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดให้มีผู้เชี่ยวชำญภำยนอกให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลและรำคำท่ีเหมำะสม (ในกรณีจ ำเป็น) 

4. ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยก ำหนดให้พิจำรณำ

เก่ียวกับ วิธีกำรด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้ันตอนในกำรเสนอขออนุมัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังต้อง

เปิดเผยข้อมูล และให้ควำมเห็นต่อกำรเข้ำท ำรำยกำรให้ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรของ

บริษัทพิจำรณำต่อไป 

5. ในข้ันตอนกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียหรือ

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกำรเข้ำท ำรำยกำร จะไม่เข้ำร่วมพิจำรณำ และ/หรือ อนุมัติกำรเข้ำท ำ

รำยกำรด้วย 

ทั้งน้ี กรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรบริษัทไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและ/หรือ กำร

ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎระเบียบที่บังคับใช้ก่อนเข้ำท ำรำยกำร 

7. เลขำนุกำรบริษัท มีหน้ำท่ีติดตำมดูแลกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมท่ีได้รับอนุมัติ 

8. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแล และด ำเนินกำรให้มีกำรสุ่มสอบทำนกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันว่ำ

เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ รวมทั้งต้องเปิดเผยผลกำรสุ่มสอบทำน

ดังกล่ำวไว้ในรำยงำนก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ว



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนที่ 3 หน้ำที ่1 

 

ส่วนที่ 3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.1 งบกำรเงิน  

ก)    สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผู้สอบบัญชีโดย นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ แห่งบริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอย่ำงไม่มีเงื่อนไข และเห็นว่ำ งบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผู้สอบบัญชีโดย นำงสำวนำรีวรรณ ชัยบันทัด แห่งบริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอย่ำงไม่มีเงื่อนไข และเห็นว่ำ งบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผู้สอบบัญชีโดย นำงสำวนำรีวรรณ ชัยบันทัด แห่งบริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีควำมเห็นในรำยงำนตรวจสอบอย่ำงไม่มีเงื่อนไข และเห็นว่ำ งบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท นวนคร จ ำกัด(มหำชน) ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง นำงสำววิไลวรรณ 

ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นำงสำวนำรีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตเลขทะเบียน 9219 หรือนำงสำววิภำวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4795 

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด  



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนที่ 3 หน้ำที ่2 

 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563 โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียม ในกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2563 เป็น

จ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,400,000 บำท รวมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ร้อยละ 7 ของค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 

ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

รายการ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน             

สินทรัพย์ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 469.91 10.95 345.84 8.02 472.32 10.96 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 466.86 10.88 456.10 10.58 200.00 4.64 

ลูกหน้ีกำรค้ำ 56.99 1.33 54.41 1.26 56.08 1.30 

รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ 17.35 0.40 20.37 0.47 23.31 0.54 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 7.78 0.18 14.25 0.3 7.41 0.17 

เงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 7.90 0.18 - - - - 

อสังหำริมทรัพย์พัฒนำเพ่ือขำย 841.41 19.60 1,056.51 24.50 1,053.56 24.46 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.98 0.05 1.56 0.04 1.15 0.03 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,870.17 43.56 1,949.05 45.20 1,813.83 42.11 

เงินฝำกประจ ำสถำบันกำรเงิน - - 60.00 1.39 60.00 1.39 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจ ำกัดเบิกใช้ 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

28.02 

- 

719.47 

0.65 

- 

16.76 

28.01 

1.84 

521.00 

0.65 

0.04 

12.08 

 

0.35 

598.16 

 

0.01 

13.89 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 3.40 0.08 3.40 0.08 3.40 0.08 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 119.45 2.78 125.49 2.91 115.21 2.67 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,512.47 35.23 1,600.48 37.11 1,695.75 39.37 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 12.38 0.29 - - - - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 25.19 0.59 21.40 0.50 14.64 0.34 

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น 2.29 0.05 1.83 0.04 6.22 0.14 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,422.66 56.44 2,363.45 54.80 2,493.73 57.89 

รวมสินทรัพย์ 4,292.83 100.00 4,312.50 100.00 4,307.56 100.00 
 

 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนที่ 3 หน้ำที ่3 

 

รายการ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 0.08 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 15.80 0.37 15.24 0.35 20.26 0.47 

เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น 73.09 1.70 91.74 2.13 50.44 1.17 

เจ้ำหน้ีค่ำซื้ออุปกรณ์ 2.21 0.05 12.70 0.29 2.28 0.05 

รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตัดบัญชีที่ถึง

ก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปี 

24.64 0.57 24.64 0.57 40.09 0.93 

รำยได้รอตัดบัญชีกิจกำรที่เกี่ยวข้องถึงก ำหนด 

รับรู้ภำยในหน่ึงป ี 

16.37 0.38 16.37 0.38 16.37 0.38 

รำยได้รอตัดบัญชีที่ถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปี 3.56 0.08 3.56 0.08 0.94 0.02 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

36.00 0.84 36.00 0.83 36.00 0.84 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 

5.65 0.13 5.87 0.14 6.35 0.15 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 11.43 0.27 - - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 188.84 4.40 206.17 4.78 172.77 4.01 

เจ้ำหน้ีเงินประกันผลงำน 6.10 0.14 5.52 0.13 5.23 0.12 

เจ้ำหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น 

รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลรอตัดบัญชี 

- 

255.57 

- 

5.95 

0.14 

280.21 

 

6.50 

1.00 

298.38 

0.02 

6.93 

รำยได้รอตัดบัญชีกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 318.52 7.42 334.90 7.77 351.27 8.15 

รำยได้รอตัดบัญชี 55.16 1.29 58.73 1.36 12.81 0.30 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 236.02 5.50 271.99 6.31 307.96 7.15 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3.67 0.09 9.32 0.22 14.09 0.33 

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์

พนักงำน 

29.41 0.69 34.61 0.80 24.89 0.58 

เงินประกันค่ำสำธำรณูปโภครับจำกลูกค้ำ 45.06 1.05 39.15 0.91 39.34 0.91 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 949.52 22.12 1,034.46 23.99 1,054.97 24.49 

รวมหน้ีสิน 1,138.36 26.52 1,240.74 28.77 1,227.75 28.50 

ทุนจดทะเบียน 2,048.25 47.71 2,048.25 47.50 2,048.25 47.55 

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว           

    - หุ้นสำมัญ  2,048.25 47.71 2,048.25 47.50 2,048.25 47.55 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนที่ 3 หน้ำที ่4 

 

รวมทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 2,048.25 47.71 2,048.25 47.50 2,048.25 47.55 

หุ้นทุนซื้อคืน (149.75) (3.49) (76.78)- (1.78) - - 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 283.56 6.61 283.56 6.58 283.56 6.58 

ก ำไรสะสม 

  จัดสรรแล้ว  

     ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

     ส ำรองหุ้นทุนซื้อคืน 

   ยังไม่ได้จัดสรร   

 

 

182.85 

149.75 

639.81 

 

 

4.26 

3.49 

14.90 

 

 

165.23 

76.78 

574.71 

 

 

3.83 

1.78 

13.33 

 

 

152.44 

- 

595.55 

 

 

3.54 

- 

13.83 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

3,154.48 

0 

73.48 

0 

3,071.75 

0 

71.23 

0 

3,079.81 

0 

71.50 

0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,154.48 73.48 3,071.75 71.23 3,079.81 71.50 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,292.83 100 4,312.50 100.00 4,307.56 100.00 
 

รายการ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ             

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 273.65 26.27 - - 199.75 20.61 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 630.32 60.52 633.24 81.74 632.81 65.30 

รำยได้ค่ำเช่ำ 30.58 2.94 29.84 3.85 30.24 3.12 

รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 24.64 2.37 33.61 4.34 39.94 4.12 

รำยได้จำกกำรให้ใช้พ้ืนที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 45.84 4.40 41.83 5.27 36.72 3.79 

รำยได้เงินปันผล 1.19 0.11 1.76 0.23 0.65 0.07 

รำยได้อื่น 35.33 3.39 35.40 4.57 28.91 2.99 

รวมรำยได้ 1,041.55 100 774.69 100.00 969.02 100.00 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 233.03 22.37 - - 95.03 9.81 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 311.96 29.95 332.94 42.98 341.95 35.29 

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 25.19 2.42 10.09 1.30 22.56 2.33 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 193.42 18.57 211.26 27.27 217.94 22.49 

       

ต้นทุนทำงกำรเงิน 1.78 0.17 2.23 0.29 1.71 0.18 

รวมค่ำใช้จ่ำย 765.38 73.49 556.53 71.84 679.19 70.09 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 92.96 8.93 41.84 5.40 111.61 11.52 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 369.13 35.44 260.00 33.56 401.43 41.43 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนที่ 3 หน้ำที ่5 

 

รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ (16.72) (1.61) (4.39) (0.57) (26.76) (2.76) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 352.41 33.83 255.60 32.99 374.67 38.66 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

          

ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์ 

   พนักงำนที่ก ำหนดไว้ 

- - (3.17) (0.41) - - 

ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ใน 

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

 

- 

 

- 

 

0.63 

 

0.08 

 

- 

 

- 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

เงินได้ 

- - (2.54) (0.33)   

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 352.41 33.83 253.06 38.66 374.67 38.66 

งบกระแสเงินสด           

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

ด ำเนินงำน 

572.04  405.86   626.12   

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (173.22)  (225.25)   (178.31)   

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (274.76)  (307.09)   (175.86)   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

สุทธิ 

124.07  (126.48)   271.95   

 

ค) อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท  

รายการ 
งบการเงินรวมของบริษัท นวนคร จ ากัด 

(มหาชน) 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

*อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)  

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 9.90 9.45 10.50 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 5.26 4.15 4.22 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 2.90 2.14 3.67 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ (เท่ำ) 10.98 10.92 11.50 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 33 33 31 
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 0.20781 - 0.07462 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน) 1,732 - 4,824 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี (เท่ำ) 20.10 18.76 17.51 
ระยะเวลำช ำระหน้ี (วัน) 18 19 21 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนที่ 3 หน้ำที ่6 

 

Cash Cycle (วัน) 1,747 14 4,834 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)  

อัตรำก ำไรข้ันต้น % 41.68 49.79 49.35 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 18.29 16.07 21.28 
อัตรำก ำไรอื่น % 10.27 14.41 10.96 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 334.63 380.91 341.01 
อัตรำก ำไรสุทธิ % 33.83 32.99 38.66 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 11.32 8.31 12.60 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)  

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 8.19 5.93 9.01 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 30.12 24.18 29.7 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.24 0.18 0.23 
อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)  

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.36 0.41 0.40 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (Cash Basis) (เท่ำ) 322.61 190.32 368.71 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ) 0.49 0.50 1.34 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % * 61.89 49.20 
เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น  

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.18 0.13 0.18 
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 1.54 1.50 1.50 

 

*รออนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

  ส่วนที่ 3 หน้ำที ่7 

 

14.  กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis: MD&A)  

ก) ผลกำรด ำเนินงำน  

ภำพรวมของกำรด ำเนินงำน 

บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี และ

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ โดยมีรำยได้หลักมำจำก 2 ส่วน คือ รำยได้จำกกำรขำย

ที่ดิน และรำยได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรของบริษัท (รำยได้ประจ ำ)  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้ค่ำเช่ำ ประมำณร้อยละ 63 ของรำยได้รวม 

ซึ่งรำยได้จำกกำรให้บริกำรและรำยได้ค่ำเช่ำ เป็นรำยได้ที่แน่นอน มั่นคงและเติบโตข้ึนมำโดยตลอดตำม

ปริมำณพ้ืนที่ขำย จ ำนวนผู้ประกอบกำร ลูกจ้ำง และผู้อยู่อำศัยในโครงกำร บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้

จำกธุรกิจ กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคมำกข้ึนโดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงและปัจจัยส ำคัญที่มี

ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือ 

บริษัทได้มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม จนได้รับกำรรับรอง

ระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 ในด้ำนกำรพัฒนำที่ ดินและกำร

ให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมจำกคณะกรรมกำรแห่งชำติ ว่ำด้วยกำร

รับรองระบบงำน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในระบบกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทให้กับลูกค้ำมำก

ย่ิงข้ึน และถึงแม้ในปี 2563 ต่อเน่ืองต้นปี 2564 ลูกค้ำบำงรำยในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนครมีปริมำณ

กำรใช้บริกำรสำธำรณูปโภคลดลงจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ หรือ  COVID-

19 ก็ตำม บริษัทยังคงสำมำรถสร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตลอดมำ  

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยรวมเป็นดังน้ี  

บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็นผลก ำไรสุทธิ จ ำนวน 352.4 

ล้ำนบำทเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 255.6 ล้ำนบำท ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน

จ ำนวน 96.8 ล้ำนบำทหรือ ก ำไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38 เน่ืองจำกเหตุผลหลักที่ส ำคัญดังน้ี 

1. ก ำไรสุทธิ 

  ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีผลก ำไร (ขำดทุน) สุทธิเท่ำกับ 374.7, 255.6 และ 352.4 ล้ำนบำท

ตำมล ำดับ ซึ่งปี 2563 มีผลก ำไรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 จ ำนวน 96.8 ล้ำนบำท หรือ ก ำไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38    

   โดยปี 2563 บริษัทมีผลประกอบกำรเป็นผลก ำไร เน่ืองจำกในงวดน้ีบริษัทฯ มีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

ที่เป็นรำยได้ประจ ำ (Recurring Income) กำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรร่วมค้ำ- บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด รวมทั้งมี

กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยที่ดินในปีน้ีด้วย 

  นอกจำกน้ียังรับรู้รำยได้จำกกำรให้ใช้พ้ืนที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จ ำนวนเงิน 45.8 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน

เน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้ค่ำตอบแทนล่วงหน้ำจำกสัญญำกำรให้ใช้พ้ืนที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เต็มงวด – บริษัท รำชโคเจนเนอ

เรชั่น จ ำกัด จ ำนวน 2.4 ล้ำนบำท ซึ่งถือเป็นรำยกำรรำยได้รอตัดบัญชีเดือนละ 0.2 ล้ำนบำท (จ ำนวนค่ำตอบแทนตำมสัญญำ 

50 ล้ำนบำท ระยะเวลำสัญญำ 19 ปี ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2562) และรับรู้รำยได้จำกสัญญำกำรใช้พ้ืนที่ส ำหรับระบบสำยส่ง
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ระบบท่อและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน– บริษัท รำชโคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด จ ำนวน 1.5 ล้ำนบำท (เดือนละ 0.25 ล้ำนบำท ต้ังแต่วันที่ 

1 กรกฏำคม 2563) 

  และ เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำกำรใช้พ้ืนที่ส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อและโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน – บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด จ ำนวนเงิน 1.4 ล้ำนบำท (เดือนละ 0.7 ล้ำนบำท ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563) 

  ทั้งน้ี บริษัทยังคงด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร และกำรบริหำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร

สำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ทั่วถึงและดีย่ิงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งช่วยลด

ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนและเพ่ิมรำยได้ให้แก่บริษัทอีกทำงหน่ึง 

  โดยบริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสุทธิ ส ำหรับปี 2563 เท่ำกับร้อยละ 34 เปรียบเทียบกับปี 2562 เท่ำกับร้อยละ 

33 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

  

 

 

 

 

 

2. รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รำยได้จำกกำรให้บริกำร รำยได้ค่ำเช่ำ และรำยได้อื่น 

  2.1 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร และรำยได้ค่ำเช่ำ เป็นรำยได้ประจ ำ (recurring income)  

  ส ำหรับ ปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 660.9 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงวดปี 2562 ซึ่งบริษัทมี รำยได้จำกกำร

ให้บริกำร และรำยได้ค่ำเช่ำรวม 663.1  ล้ำนบำท ลดลง 2.2 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  2.2 รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  

หน่วย : ล้ำนบำท 
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  รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ส ำหรับปี 2563 มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรโอนขำยที่ดิน 

จ ำนวน 273.6 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับ ปี 2562 ซึ่งไม่มีกำรรับรู้รำยได้ดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดรำยได้จำกกำรขำยที่ดิน

ในช่วงปี 2561 – 2563 ดังน้ี 

รำยได้จำกกำรขำย

โครงกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย ์

2561 2562 2563 

ล้ำนบำท 
เพิ่ม (ลด) 

% 
ล้ำนบำท 

เพิ่ม (ลด) 

% 
ล้ำนบำท 

เพิ่ม (ลด) 

% 

รวม 199.7 471 - - 273.6 100 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 1 70.0 - - - 220.4 - 

 

หมำยเหตุ:  1 ปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน จ ำนวน 4 รำย โดยรำยใหญ่ คือ บริษัทไทยมิตซูวำ จ ำกัด จ ำนวนเงิน

  70 ล้ำนบำท 

  ปี 2563 รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน จ ำนวน 2 รำย โดยรำยใหญ่ คือ บริษัท เอวีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  จ ำนวนเงิน 220 ล้ำนบำท 

  2.3 รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

  ในปี 2563 บริษัทฯ บันทึกรับรู้รำยได้เงินอุดหนุนรัฐบำล จ ำนวน 24.6 ล้ำนบำท มียอดลดลงจำก ปี 2562 

เน่ืองจำกรำยได้เงินอุดหนุนรัฐบำลทยอยรับรู้รำยได้ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของระบบก ำแพงป้องกันน้ ำท่วม ซึ่งในปีน้ีเริ่มมี

งำนระบบบำงรำยกำร ทยอยสิ้นสุดอำยุกำรให้ประโยชน์ เช่น งำนรำงระบำยน้ ำ งำนขุดลอกคลอง เป็นต้นส่งผลให้กำรรับรู้

รำยได้ลดลงไปด้วย 

  2.4 รำยได้จำกกำรให้ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน และรำยได้อื่น 

  ในปี 2563 บริษัทฯมีส่วนรำยได้จำกกำรให้ใช้พ้ืนที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนจ ำนวนเงิน 45.8 ล้ำนบำท 

เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำกำรให้ใช้พ้ืนที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เต็มงวด – บริษัท รำชโคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 

จ ำนวน 2.4 ล้ำนบำท ซึ่งถือเป็นรำยกำรรำยได้รอตัดบัญชีเดือนละ 0.2 ล้ำนบำท (จ ำนวนค่ำตอบแทนตำมสัญญำ 50 ล้ำนบำท 

ระยะเวลำสัญญำ 19 ปี ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2562) และรับรู้รำยได้จำกสัญญำกำรใช้พ้ืนที่ส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อ

และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน – บริษัท รำชโคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด จ ำนวน 1.5 ล้ำนบำท (เดือนละ 0.25 ล้ำนบำท ต้ังแต่วันที่ 1 

กรกฏำคม 2563) 

  และ เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำกำรใช้พ้ืนที่ส ำหรับระบบสำยส่ง ระบบท่อและโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน – บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด จ ำนวนเงิน 1.4 ล้ำนบำท (เดือนละ 0.7 ล้ำนบำท ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563) 

  ส่วนรำยได้อื่น ปี 2563 จ ำนวน 35.3 ล้ำนบำท มียอดรวมใกล้เคียงกับปี 2562 อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนของ

รำยได้อื่นที่เพ่ิมข้ึนจะมำจำกก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน และรำยได้ค่ำบ ำรุงกำรใช้พ้ืนที่ 
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3. ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร และก ำไรขั้นต้น  

  ในปี 2561 - 2563  บริษัทฯ มีต้นทุนรวม 437.0 ,332.9 และ 545.0  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และมีก ำไรข้ันต้น

รวม 425.8, 330.1 และ 389.6 ล้ำนบำท และ ตำมล ำดับ 

  3.1 ต้นทุนกำรขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  

  ในส่วนของต้นทุนขำยโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 233.0 ล้ำนบำทและมีก ำไร

ข้ันต้นจ ำนวน 40.6 ล้ำนบำทโดยมีอัตรำก ำไรข้ันต้นอยู่ที่ร้อยละ 15 ก ำไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนทั้งจ ำนวน  

  3.2 ต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร 

  บริษัทฯ มีต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำร ส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 312.0 ล้ำนบำท และมีก ำไรข้ันต้น

จ ำนวน 348.9 ล้ำนบำทเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีต้นทุนทำงตรงในกำรให้บริกำรจ ำนวน 332.9 ล้ำนบำท และมีก ำไรข้ันต้น

จ ำนวน 330.1 ล้ำนบำทก ำไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 18.8 ล้ำนบำท  

  เมื่อพิจำรณำอัตรำก ำไรข้ันต้นส ำหรับกำรให้บริกำรและกำรให้เช่ำแล้ว พบว่ำปรับตัวดีข้ึนเป็น ร้อยละ 53 

จำกปีก่อน  

อัตรำก ำไรขั้นต้น 2561 2562 2563 

- จำกกำรขำยที่ดิน 52 0 15 

- จำกกำรให้บริกำรและให้เช่ำ 48 50 53 

รวม 45 50 42 

 

  เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำอัตรำก ำไรข้ันต้นจำกกำรขำยที่ดินจะมีควำมผันผวนในแต่ละปี 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกบริษัทฯ บันทึกต้นทุนขำยตำมรำคำที่ดินที่ซื้อมำ ซึ่งที่ดินแต่ละแปลงมีต้นทุนไม่เท่ำกัน ดังน้ันอัตรำส่วนก ำไร

ข้ันต้นจำกกำรขำยที่ดินที่เพ่ิม/ลดลงจะข้ึนอยู่กับต้นทุนที่ดินแปลงที่ขำย  

  ส ำหรับอัตรำก ำไรข้ันต้นจำกกำรให้บริกำรและให้เช่ำ ในปี 2563 ปรับตัวดีข้ึนเน่ืองจำกฝ่ำยจัดกำรยังคง

เดินหน้ำด ำเนินนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนในภำพรวมทั้งหมด 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

  บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 218.6 ล้ำนบำทเปรียบเทียบกับปี 

2562 ซึ่งบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรวม 221.4 ล้ำนบำท ลดลง 2.7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1 

  อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยจัดกำรยังคงเดินหน้ำด ำเนินนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยในภำพรวม

ทั้งหมดอย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

5. ค่ำเสื่อมรำคำ 

  บริษัทฯ มีค่ำเสื่อมรำคำกลุ่มอำคำรและอุปกรณ์รวมทั้งอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนจ ำนวนรวม155.1 

ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จ ำนวน 172.0 ล้ำนบำทมียอดลดลงเน่ืองจำกมีสินทรัพย์บำงรำยกำรที่คิดค่ำเสื่อมรำคำ

หมดแล้ว 
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6. ต้นทุนทำงกำรเงิน 

  บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2563 จ ำนวน 1.8 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จ ำนวน 2.2 

ล้ำนบำท รวมต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 0.4 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 20 

  ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินจำกเงินกู้ยืมธนำคำรที่มีอัตรำดอกเบี้ยสูง เป็นกำร

ออกต๋ัวแลกเงินที่มีต้นทุนทำงกำรเงินถูกกว่ำ  กำรเจรจำปรับลด อัตรำดอกเบี้ยค่ำธรรมเนียม รวมทั้งจ่ำยช ำระหน้ีสินที่มีภำระ

ดอกเบี้ยอย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่เดือนพฤศจิกำยน 2557 จนถึงปัจจุบัน 

7. ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

  บริษัทฯมีเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ – บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด (NNEG) โดยถือหุ้นในสัดส่วน 

29.99% ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำดังกล่ำวบันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุนซึ่งรวมถึง

ต้นทุนกำรท ำรำยกำรภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่

บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งค ำนวณจำกยอดผลประกอบกำรก ำไรขำดทุนสุทธิของกำรร่วมค้ำ และรับรู้ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

29.99% จะถูกบันทึกในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียเป็นรำยกำรหน่ึงภำยใต้หัวข้อ “ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 

จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ” 

 ทั้งน้ีบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด (NNEG) เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ในเดือนมิถุนำยน 2559 และได้

เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ในส่วนของเฟสขยำย ต้ังแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2563 ตำมล ำดับ 

  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - NNEG ตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องกำรร่วมกำรงำน (Joint Arrangements) ตำมวิธีส่วนได้เสีย ในปี 2563 คิดเป็น

จ ำนวนเงิน 88.7 ล้ำนบำท (ค ำนวณจำกรำยกำรหลักผลก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของ  NNEG 294.1 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผล

ประกอบกำรจำกกำรด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์ (COD) x 29.99%) 

  ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - NNEG ตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11เรื่องกำรร่วมกำรงำน (Joint Arrangements) ตำมวิธีส่วนได้เสีย ในปี 2562 คิด

เป็นจ ำนวนเงิน 41.8 ล้ำนบำท (ค ำนวณจำกผลก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของ NNEG 139.6 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลประกอบกำรจำก

กำรด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์ (COD) x 29.99%) เน่ืองจำกทำง NNEG มีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรหยุดเดินเครื่องเพ่ือซ่อมบ ำรุง

เครื่องจักรตำมแผน และนอกแผน 

8. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

  ในปี 2563 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ จ ำนวน 16.7 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 12.3 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 281 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จ ำนวน 4.4 ล้ำนบำทซึ่งเป็นไปตำมผลก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

ที่ต้องเสียภำษีที่เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
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9. อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

  ในปี 2561 -2563 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 12.6 ,8.3 และ 11.2 ตำมล ำดับ โดย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับตัวเพ่ิมข้ึนเน่ืองมำจำกมีผลประกอบกำรก ำไรเพ่ิมข้ึนตำมท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข) สภำพคล่อง 

1. กระแสเงินสด 

บริษัทมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในระหว่ำงปี 2561 – 2563 ที่ส ำคัญ ดังน้ี 

           หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร 2561 2562 2563 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 374.7 255.6 352.4 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 626.1 405.9 572.0 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (178.3) (225.2) (173.2) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (175.9) (307.1) (274.8) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 271.9 (126.5) 124.1 

 

ด้ำนกระแสเงินสด ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน  469.9 ล้ำนบำท  เพ่ิมข้ึน 

124.1 ล้ำนบำทจำก ณ สิ้นปี 2562 

โดยในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 572.0 ล้ำนบำท เป็นเงินสด

รับสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ซึ่ง บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือหลังจำกจ่ำยช ำระคืน หน้ีสินด ำเนินงำน ซึ่งต้องจัดสรรไว้

ส ำหรับช ำระหน้ีสินที่จะครบก ำหนดต่อไป 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 173.2 ล้ำนบำท ซึ่งรำยกำรหลักเกิดจำก กำรจ่ำยช ำระ

ค่ำหุ้นในกิจกำรร่วมค้ำแห่งหน่ึง จ ำนวน 135 ล้ำนบำท และ กำรซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ จ ำนวน 83.8 ล้ำนบำท 
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ส่วนเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 274.8 ล้ำนบำทเป็นเงินสดจ่ำยเพ่ือกิจกรรมจัดหำเงิน ซึ่งเกิดจำกกำร

จ่ำยช ำระเงินกู้ยืมจ ำนวน 36 ล้ำนบำท และจ่ำยช ำระหุ้นทุนซื้อคืน จ ำนวน 73.0 ล้ำนบำทจ่ำยเงินปันผล 158.2 ล้ำนบำท 

กล่ำวโดยสรุปจะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเน่ืองจำก รำยได้จำกกำร

ให้บริกำรและค่ำเช่ำซึ่งเป็นรำยได้ประจ ำดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วในส่วนของผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งต้องน ำมำจ่ำยช ำระหน้ีสินที่มี

ภำระดอกเบี้ย หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำน และยังคงมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอในกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงรำยได้ประจ ำเพ่ิมข้ึน 

โดยที่บริษัทฯ ยังมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลได้ด้วย 

2. อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง มียอดเพ่ิมข้ึนจำก 9.5 เท่ำ ในปี 2562 เป็น 9.9 เท่ำใน

ปีน้ี และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วมียอดเพ่ิมข้ึนจำก 4.2 เท่ำ ในปี 2562 เป็น 5.3 เท่ำในปีน้ี ซึ่งท ำให้เห็นสภำพคล่องของ

บริษัทที่ยังแข็งแกร่ง 

3. รำยจ่ำยลงทุน 

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจพัฒนำเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเป็นหลัก 

อน่ึง บริษัทมีนโยบำยลงทุนในแต่ละโครงกำรว่ำก่อนกำรตัดสินใจลงทุนไม่ว่ำในโครงกำรใหม่ใดๆ บริษัทจะ

ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรว่ำมีผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนหรือไม่ ทั้งทำงด้ำนกำรเงิน กำรตลำด สังคม และ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำมำกย่ิงข้ึน โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่

บริษัทจะได้รับสูงสุดเป็นที่ต้ัง 

ค) ฐำนะกำรเงิน 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,292.8 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 19.7 ล้ำนบำท จำก

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562จ ำนวน 4,312.5 ล้ำนบำท 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเงินลงทุนชั่วครำว รวมจ ำนวน 936.8 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน134.8 ล้ำน

บำทเน่ืองจำกสำเหตุหลักคือมีกระแสเงินสดรับจำกกำรประกอบกำร หลังหักกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน  

- สินทรัพย์หมุนเวียน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 841.4 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอสังหำริมทรัพย์

พร้อมขำยทีเ่ขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร นครรำชสีมำ 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อำคำร อุปกรณ์-สุทธิ รวมทั้งอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ลดลงจ ำนวน 

(81.7) ล้ำนบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลักค่ำเสื่อมรำคำในระหว่ำงปี  

และเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ จ ำนวน 719.5 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 198.5 ล้ำนบำท จำกกำรรับรู้ส่วน

แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องกำรร่วมกำรงำน (Joint 
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Arrangements) ตำมวิธีส่วนได้เสีย ในปี 2563 และในงวดน้ีมีรำยกำรปรับปรุงผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (IFRS 9) อีกทั้งมีกำรเพ่ิมทุนโครงกำรเฟสขยำยจ ำนวน 135 ล้ำน

บำท ในเดือน กันยำยน2563 ด้วย 

คุณภำพของสินทรัพย์ 

- ลูกหน้ีกำรค้ำ  

ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีลูกหน้ีสุทธิ จ ำนวน 57.0 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 2.6 ล้ำนบำท และใน

ส่วนของระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 33 วัน แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงมีกำรติดตำมกำรช ำระเงินของลูกหน้ี

อย่ำงใกล้ชิด โดยบริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรต้ังส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหน้ีและ

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีในอนำคต 

- โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 

ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯมีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ 841.4 ล้ำนบำทประกอบด้วย 

ที่ดินที่พัฒนำแล้วเสร็จพร้อมขำย ในส่วนของอัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 0.21 เน่ืองจำกในปีน้ีบริษัทมีรำยได้

จำกกำรขำยที่ดิน 

- ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ณ 31 ธันวำคม 2563 ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์-สุทธิ รวมทั้งอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน ลดลงจ ำนวน 

(81.7) ล้ำนบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลักค่ำเสื่อมรำคำในระหว่ำงปี 

- เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 

รำยกำรเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ณ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 719.5 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 198.5 ล้ำน

บำท จำกกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -NNEG ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องกำร

ร่วมกำรงำน (Joint Arrangements) ตำมวิธีส่วนได้เสีย ในปี 2563 และในงวดน้ีมีรำยกำรปรับปรุงผลกระทบจำกกำรปฏิบัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (IFRS 9) อีกทั้งมีกำรเพ่ิมทุนโครงกำรเฟสขยำย

จ ำนวน 135 ล้ำนบำท ในเดือน กันยำยน2563 ด้วย 
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ง) แหล่งเงินทุน 

บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มำจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งเงินกู้ จำกสถำบันกำรเงิน โดยสรุปดังน้ี 

- อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 0.36 เท่ำ ยอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,154.5 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 82.7 ล้ำนบำท จำกส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 3,071.8 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสำเหตุหลักดังน้ี ก ำไรสุทธิประจ ำงวด 352.4 ล้ำนบำท และกำร

จ่ำยเงินปันผลปี 2563 จ ำนวน 158.2 ล้ำนบำท นอกจำกน้ียังมีรำยกำรหุ้นทุนซื้อคืนจ ำนวน 73.0 ล้ำนบำทซึ่งไม่มีผลกระทบ

ต่อกำรเพ่ิมข้ึนของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด 

- หน้ีสิน 

บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น ณวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 1,138.4 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 102.4 

ล้ำนบำท จำกหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562จ ำนวน 1,240.7 ล้ำนบำทซึ่งเป็นผลมำจำกรำยกำรหลักเป็นผลมำจำก

กำรจ่ำยช ำระหน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ย และจ่ำยช ำระหน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนด้วยกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน  

- อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย 

ในปี 2561 -2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 368.7 , 190.3 และ

322.6 ตำมล ำดับ ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ยค่อนข้ำงมำก เน่ืองมำจำกผลประกอบกำร

ก ำไรตำมท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้น  

จ) ปัจจัยที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

ต้นทุนที่ดินโครงกำรใหม่ที่อำจเพิ่มสูงขึ้นในอนำคต 

บริษัทฯ ก่อต้ังเมื่อปี 2514 เพ่ือด ำเนินธุรกิจเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมโดยมีพ้ืนที่โครงกำรเริ่มต้นประมำณ 5,000 

ไร่ และได้ทยอยจัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงกำรเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 6,485 ไร่ ซึ่งจำกกำรที่บริษัท ฯ 

ทยอยซื้อที่ดินเพ่ือน ำมำพัฒนำดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ดินเพ่ือขำยแต่ละแห่งไม่เท่ำกันโดยที่ดินที่ซื้อมำก่อน 

หน่วย : เท่ำ 
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(โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมื่อเริ่มโครงกำร) ส่วนใหญ่มักจะมีต้นทุนต่ ำกว่ำท่ีดินที่ซื้อมำภำยหลัง และเมื่อบริษัทขำยที่ดินที่ซื้อมำก่อน

ก็จะได้รับก ำไรสูงกว่ำกำรขำยที่ดิน ที่ซื้อมำภำยหลัง ดังน้ัน ในอนำคตเมื่อบริษัทขำยที่ดินที่ซื้อมำต้ังแต่เริ่มต้นโครงกำรหมดก็

จะท ำให้บริษัทมีก ำไรจำกกำรขำยที่ดินลดลง อันเน่ืองมำจำกต้นทุนที่ซื้อใหม่สูงกว่ำต้นทุนเดิมมำก นอกจำกน้ี ในปี 2545 -

2548 บริษัทได้ซื้อที่ดินที่อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือพัฒนำเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมนวนคร 

(นครรำชสีมำ) ในปัจจุบัน 

อน่ึง ในกำรจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เพ่ือขยำยกำรลงทุนในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะมีกำรศึกษำควำมเป็นได้ในกำร

ลงทุนก่อนจัดซื้อที่ดิน โดยปัจจัยหลักที่บริษัทใช้ในกำรพิจำรณำคือรำคำที่ดินที่จัดซื้อมำเป็นส ำคัญโดยต้องมีรำคำจ ำหน่ำยที่

สำมำรถแข่งขันได้ รวมทั้งผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนต้องอยู่ในระดับที่เหมำะสม ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเชื่อว่ำถึงแม้ใน

อนำคตบริษัทฯ อำจจะมีอัตรำก ำไรข้ันต้นจำกกำรขำยที่ดินลดลง แต่คงจะลดลงอยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้

และเพียงพอที่จะสร้ำงผลก ำไรและจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่ำงต่อเน่ืองและสม่ ำเสมอต่อไป 

แผนผังที่ดินของโครงกำร 

เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ปทุมธำนี เป็นโครงกำรเขตอุตสำหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้ก่อต้ัง

มำเป็นระยะเวลำนำน ประกอบกับมีกำรขยำยตัวของโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งในอดีต บริษัทฯ ได้ขำยที่ดินในเขต

อุตสำหกรรมบำงส่วนให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้น ำที่ดินไปพัฒนำเป็นเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย ส่งผลต่อกำรจัดวำงผัง

เมืองของโครงกำรในปัจจุบันที่ไม่มีระเบียบมำกนัก และอำจส่งผลให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรขำยที่ดินในโครงกำรบำงแปลงให้แก่นัก

ลงทุนได้ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันบริษัทได้มีกำรจัดวำงแผนผังแม่บทของโครงกำรที่ชัดเจน และในกำรขำยที่ดินให้กับนักลงทุน 

บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงกำรน ำท่ีดินไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับเขตที่ต้ังที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนผังแม่บทของบริษัท 

พื้นที่โครงกำรอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำพื้นที่ข้ำงเคียง  

สถำนที่ต้ังของโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร เดิมเป็นที่ลุ่มและมีพ้ืนที่อยู่ในระดับที่ต่ ำ บริษัทฯ จึง

ต้องก่อสร้ำงแนวเข่ือนบริเวณรอบโครงกำรและระบบระบำยน้ ำภำยในโครงกำรเพ่ือรองรับและป้องกันกำรเกิดน้ ำท่วม รวมถึง

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่เพ่ือน ำมำพัฒนำก็ต้องมีกำรสร้ำงแนวเข่ือนใหม่และวำงระบบระบำยน้ ำเพ่ิมเติม ซึ่ง

ท ำให้บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำท่ีดินและค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำแนวเข่ือนและระบบระบำยน้ ำของโครงกำรสูงกว่ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่มีที่ต้ังโครงกำรอยู่ในที่สูงหรือที่ดอน ซึ่งไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้

ต้นทุนในกำรพัฒนำโครงกำรของบริษัทฯ เพ่ิมสูงข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก่อสร้ำงแนวเข่ือนและระบบบำยน้ ำ

ภำยในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีเพียงค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรบ ำรุ งรักษำและค่ำใช้จ่ำยเฉพำะส่วนที่ต้องสร้ำงเพ่ิมเติมตำม

บริเวณพ้ืนที่ดินที่ซื้อเพ่ิมข้ึนเท่ำน้ัน บริษัทฯ จึงเชื่อว่ำปัจจัยดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 ฉบับน้ี
แล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ 

1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว 

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ
ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว  

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทฯ ได้
แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในต่อผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564 และกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร
เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทฯ 

ได้มอบหมำยให้ นำยสุทธิพร จันทวำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรน้ีไว้ทุกหน้ำด้วย หำก
เอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำยสุทธิพร จันทวำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ก ำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ฯ ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลไว้ 

 
 

 ช่ือ    ต ำแหน่ง     ลำยมือชื่อ 

1.  พล.อ.อ.ดร.นพพร จันทวำนิช      กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ  _____________________________  

   

2. นำงพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ      กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ             _____________________________  

 

            ผู้รับมอบอ ำนำจ 

 ช่ือ    ต ำแหน่ง     ลำยมือชื่อ 

    นำยสุทธิพร จันทวำนิช    ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  _____________________________  

 

 

________________________________ 

(ประทับตรำบริษัท)
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เอกสำรแนบ 1 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 )       

 

ล ำดบั 

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 พลอำกำศเอก ดร. นพพร จันทวำนิช 
 
- ประธำนกรรมกำร 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 1 ธันวำคม 2552 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนงำนวิศวกรรมและโยธำ 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

78 - ปริญญำเอก (ดุษฎีบัณฑิต) วศิวกรรมศำสตร ์
Michigan State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ                    
- วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
- ประกำศนียบัตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 138/2553 
   
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดย
ทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
ผ่ำนมำ 
 

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

สำมีนำงสุวลัย จันทวำนิช 
บิดำนำงพีรยลักษณ์         

ตั้งสุณำวรรณ 
นำยสุทธิพร จันทวำนิช 

และ 
นำยภพพร จันทวำนิช 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

31 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

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

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8 ส.ค. 2562 – 30 พ.ย.2563 กรรมกำร บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

ก.ค. 2559 -  30 มี.ค. 2561 รองประธำนกรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2558 - เม.ย. 2559 รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2544 - ปี 2559 กรรมกำร 
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร อินเตอร์

เนช่ันแนล กำร์ดดิ้ง จ ำกัด 

ปี 2559 – ปี 2560 ที่ปรึกษำกรรมกำร 
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย นวนคร อินเตอร์

เนช่ันแนล กำร์ดดิ้ง จ ำกัด 

 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

2 พลต ำรวจเอก สมชำย วำณิชเสนี 
 
- กรรมกำร 
- รองประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 1 ตุลำคม 2545 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
 

78 - ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์ โรงเรียนนำย
ร้อยต ำรวจ 
- ประกำศนียบัตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 6/2546 
2. หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 40/2547 
3. หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 6/2548 
4. หลักสูตร Finance for Non - Finance 
Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547 
5. หลักสูตร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 
4/2559 
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 
 

- -  

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (4) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

12 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

15 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2552 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

5 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2554 – ปัจจุบัน 
กรรมกำรอิสระและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2552 - ปัจจุบัน 
กรรมกำร  

 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2545 - ปัจจุบัน 
กรรมกำร  

 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ภูเก็ตแฟนตำซี จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (4) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2552 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

5 เม.ย 2561 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2554 – ปัจจุบัน 
กรรมกำรอิสระ และประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

 
 

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ภูเก็ตแฟนตำซี จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

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

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2552 – 4 เม.ย. 2561 รองประธำนกรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

3 นำยนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ 
 
-กรรมกำร 
-รองประธำนกรรมกำร 
-กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
-กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 1 มกรำคม 2544 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนสถำปัตยกรรม 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
 
 
 
 
 

60 - ปริญญำตรี สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต 
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต 
  มหำวิทยำลยัมินิโซต้ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ประกำศนียบัตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) ปี 2545 
 
  ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 

• ของตนเอง:  
4,3000,000 หุ้น  
(0.2099%) 
 
• คู่สมรส/บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะ: -  

 

- 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

12 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

22 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

1 ม.ค. 2544 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2561 – ปัจจุบัน 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม จ ำกัด 
(มหำชน) 

ปี 2534 – ปัจจุบัน กรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม จ ำกัด 

(มหำชน) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (12) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท AVX Innovative จ ำกัด 

 ประธำนกรรมกำร บริษัท คำซ่ำ ดีเวลลอปเม้นท์ (โฮลดิ้ง) จ ำกัด 

 ประธำนกรรมกำร บริษัท ไพรม์ แมททีเรียล จ ำกัด 

 ประธำนกรรมกำร บริษัท คำซ่ำ พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

 
 

 กรรมกำรบริหำร CAC (Dynoflex) Group จ ำกัด 

24 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 

21 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 

20 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ไทธนันต ์จ ำกัด 

10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท คลองหลวงพัฒนำ (ปทุมธำน)ี จ ำกัด 

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท คำซ่ำ จ ำกัด 

ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอซีเอช คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ จ ำกัด 

ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทย จ ำกัด 

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

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 ม.ค. 2544 – 31 ก.ค. 2563 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

17 ก.ย. 2561 – 14 ม.ค. 
2562 

รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม จ ำกัด 

(มหำชน) 

4 นำยปริญญำ ไววัฒนำ 
 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 31 มีนำคม 2561 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
- ประกำศนียบัตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2553 
2. หลักสูตร Monitoring the System of 
Internal Control and Risk Management  
(MIR) รุ่นที่ 2/2551 
3. หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 72/2549 
4. หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 35/2548 

- - 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (5) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

25 ก.พ 2563 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

21 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

31 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2553 - ปัจจุบัน 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำร 
บริษัท สำมำรถคอร์ปเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2553 - ปัจจุบัน 
กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรลงทุน 

บริษัท ไอร่ำ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

5. หลักสตูร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 9/2548 
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 

 
 

และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

ปี 2548 - ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท ไทยสตรีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน: ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั: ไม่มี 

5 นำงสุวลัย จันทวำนิช 
 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 26 มกรำคม 2544 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนงำนบัญชีและกำรเงิน 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

74 - ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต   
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์         
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 

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

 

ภรรยำ พลอำกำศเอก            
ดร. นพพร จันทวำนิช, 
มำรดำ นำงพีรยลักษณ์              

ตั้งสุณำวรรณ,                        
นำยสุทธิพร จันทวำนิช 

และ นำยภพพร                           
จันทวำนิช 

 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

15 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน: ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั: ไม่ม ี

6 นำงลีนำ เจริญศร ี
 
- กรรมกำรอิสระ   
- กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 10 ธันวำคม 2545 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนบริหำรงำนตรวจสอบ 

75 - ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- MINI MBA กำรพัฒนำผู้บริหำร
กระทรวงกำรคลัง รุ่นที่ 1 
- นักบริหำรระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 19 ส ำนักงำน 
กพ. 
- ประกำศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรกำรเมืองกำร
ปกครองในระบบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำร
ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถำบันพระปกเกล้ำ 
- ประกำศนียบัตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- - 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

12 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน: ไม่ม ี

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



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

• ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรภำครัฐและเอกชน 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
• ด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
 
 

1. หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) ปี 2553 
2. หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) 
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 
 

 

16 ม.ค. 2561 – 21 ม.ค. 
2563 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

22 ธ.ค. 2551 - 30 พ.ย. 
2560 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2545 – ปี 2551 
กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2556 - ปี 2558 กรรมกำรตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง

กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช.) 

7 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน ์
 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 10 พฤษภำคม 2559 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนบริหำรงำนตรวจสอบ 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
 
 

77 - ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ) 
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
- ประกำศนียบัตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 53/2549 
2. หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 90/2550 
3. หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 14/2549 
4. หลักสูตร Finance for Non - Finance 
Directors (FND) รุ่นที่ 29/2549 
5. หลักสูตร Monitoring the System of 
Internal Control and Risk Management 
(MIR) รุ่นที่ 1/2550 
6. หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที่ 20/2551 
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 

- -  

 
 
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบ 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

24 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน 
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ

และกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท สำลี่ คัลเลอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (3) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2555 - ปัจจุบัน ประธำนที่ปรึกษำ บริษัท พีน่ำเฮำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน: ไม่ม ี

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

ปี 2555 - 10 พ.ค. 2559 ที่ปรึกษำกรรมกำร บรษิัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2555 - 23 ก.พ. 2558 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบ 
บริษัท สำลี่ คัลเลอร์ จ ำกัด (มหำชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 

8 นำงชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ ์
 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 7 พฤศจิกำยน 2560 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนบริหำรงำนตรวจสอบ 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
• ด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
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- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
- ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ประกำศนียบัตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 13/2560 
2. หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) 
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำ            
โดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 

- - 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

7 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบ 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน: ไม่ม ี

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

13 พ.ค. 2559 - 6 พ.ย. 2560 ที่ปรึกษำกรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2548 - 12 พ.ค. 2559 กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2555 - ปี 2560 กรรมกำร บริษัท สตำร์ ซำนทิำรีแวร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

9 นำงสำววรำงคณำ  เทพหัสดิน ณ อยุธยำ 
 
-กรรมกำร 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 22 กุมภำพันธ์ 2549 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
 
 
 

50 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยฮำวำย 
แปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 

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

 

 หลำนสำวนำงสุวลัย             
จันทวำนิช 

  
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2549 -ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (6) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 พ.ย. 2547 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นิคมอุตสำหกรรมรังสิต จ ำกัด 

26 ม.ค. 2539 – ปัจจุบัน 
กรรมกำร 

บริษัท นวนครพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด 

กรรมกำร บริษัท ชุมนุมทรัพย์ จ ำกัด 

22 ต.ค. 2535 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
บริษัท เค.วี. อินเตอร์เนชั่นแนล ดีวิล็อปเม้นท์ 

จ ำกัด 

4 ก.ย. 2535 – ปัจจุบัน กรรมกำร 
บริษัท อัญญพัฒนำ จ ำกัด 

บริษัทในเครือ เค.วี. กรุ๊ป 

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

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2539 – ปี 2556 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท นวนครกำรแพทย์ จ ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

 
10 นำยสุทธิพร  จันทวำนิช 

 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 10 กรกฎำคม 2562 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนงำนวิศวกรรม 
• ด้ำนกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ Washington 
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี คณิตศำสตร ์Maryville 
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำโท Finance Webster University 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัญฑิต Webster 
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- อบรมหลักสูตร กำรจัดท ำงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

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

 

บุตรนำงสุวลัย จันทวำนิช 
และ 

พลอำกำศเอก ดร.นพพร 
จันทวำนิช, 

น้องชำย นำงพีรยลักษณ์            
ตั้งสุณำวรรณ, 

พ่ีชำยนำยภพพร  
จันทวำนิช 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (2) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

12 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

26 ก.พ.2563 – ปัจจุบัน กรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

10 ก.ค. 2562  – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (4) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

21 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท อำร์ อี เอ็น โครำช เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 

20 พ.ย.2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บรษิัท ไทธนันต ์จ ำกัด 

26 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 

10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท คลองหลวงพัฒนำ (ปทุมธำน)ี จ ำกัด 

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

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 ก.ค.2562 – 31 ก.ค. 2563 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำนคร) 

ก.ย. 2559 – 31 ส.ค. 2563 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำน

สำธำรณูปโภค 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำนคร) 

ปี 2561 – 25 ก.พ. 2563 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

ก.ย. 2559 – ก.พ. 2561 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยระบบน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำนคร) 

ปี 2552 – ส.ค. 2559 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำนคร) 

ปี 2546 – ปี 2552 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำนคร) 

13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค. 2562 กรรมกำร บริษัท นวนคร สมำรท์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

 
ปี 2553 – 31 พ.ค. 2556 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) 

11 นำงพีรยลักษณ์ ตั้งสุณำวรรณ 
 
-กรรมกำร 
-กรรมกำรผู้จัดกำร 
-รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำรบริหำร 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
- 1 มีนำคม 2558 
 
ควำมเชี่ยวชำญ 
• ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ New Hampshire 
College  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
ข้อมูลอ่ืนๆ  
• ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำใน
ควำมผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระท ำโดยทุจริต 
• ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่ำน
มำ 

• ของตนเอง:  
22,553,805 หุ้น 
(1.1011%) 
 
• คู่สมรส/บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะ: - 
ไม่มี- 

 

บุตรีนำงสุวลัย จันทวำนิช 
และ พลอำกำศเอก  

ดร.นพพร จันทวำนิช 
พ่ีสำวนำยสุทธิพร  
จันทวำนิช และ 

นำยภพพร จันทวำนิช 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปจัจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2545 – ปัจจุบัน 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำร

บริหำร 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียนในปัจจบุัน (1) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท คลองหลวงพัฒนำ (ปทุมธำน)ี จ ำกัด 

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

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2551 - ปี 2558 กรรมกำร 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหำริมทรัพย์และอุตสำหกรรม 

จ ำกัด (มหำชน) 

13 ธ.ค. 2561 – 3 ธ.ค. 2562 กรรมกำร บริษัท นวนคร สมำรท์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

12 นำยวรภพ จำรุศร 
 
- ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

42 - ปริญญำตรี กำรจัดกำร (เศรษฐศำสตร)์ ธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ มหำวทิยำลัยวำลดอสต้ำ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- อบรมหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับ
บริหำร 
- อบรมหลักสูตร กำรจัดท ำงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- อบรมหลักสูตร จิตส ำนึกกำรจัดกำรระบบ
ISO9001:2008 และ ISO14001:2004 
- อบรมหลักสูตร Professional QMR/EMR  
Role & Responsibility 
- อบรมหลักสูตร กฎหมำยแรงงำนส ำหรับ
ผู้บริหำร 

14,911,100 หุ้น 
(0.7279%) 

- 

  

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

2 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค. 2562 กรรมกำร บริษัท นวนคร สมำรท์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 

ก.ย. 2559 – 1 ม.ค. 2563 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ก.ค. 2558 – ส.ค.2559 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ย. 2557 – ส.ค.2559 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2554 – ปี 2558 ผู้จัดกำรแผนกขำย (ยุโรป) บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

13 นำงมลฤดี สุขพันธรัชต ์
 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำรเงิน 
  
 
 

56 - ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
สำขำบัญชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกำรสอบบัญชี 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4020 
- อนุญำโตตุลำกำร สังกัดสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร (THAC) ตั้งแต ่มกรำคม 2561 
- อนุญำโตตุลำกำร ส ำนักอนุญำโตตุลำกำร 
ส ำนักงำนศำลยตุิธรรม (Thai Arbitration 
Institute: TAI) ตั้งแต่ มกรำคม 2561 
- นักบัญชีวิชำชีพอำเซียน (ASEAN CPA) ตั้งแต่ 
12 ตุลำคม 2560 
กำรผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- - ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2559 – ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัท ซิลิคอน ครำฟท์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
(มหำชน) 

ปี 2558 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระและ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

ปี 2557 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำรเงิน บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

(มหำชน) 
ปี 2543 – ปัจจุบัน อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำกำรสอบบัญชี คณะบัญชี มหำวิทยำลัย

กรุงเทพ 
ปี 2535 – ปัจจุบัน อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำร

บัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
ปี 2540 – ปี 2554 กรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำน

กำรเงิน 
กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด 

(มหำชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

- หลักสูตร Director Diploma Award 
(Fellow Member) รุ่น 11/2546 
- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 31/2546 
- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 34/2548 
- หลักสูตร Audit Committee Program  
(ACP) รุ่น 23/2551  
กำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ในระหว่ำงปี 2563 
- KPMG webinar, Topic: Are you ready to 
close FY2020? Important tax points to 
know before closing, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี: KPMG 
- สัมมนำ เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ COVID-19 ผ่ำนช่องทำง Live สด 
จำกระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) 
- สัมมนำ เร่ือง กลยุทธ์บริหำรกำรเงินเพ่ือพลิก
ฟ้ืนองค์กรและสร้ำงกำรเติบโตในยุค New 
Normal ผ่ำนช่องทำง Live สด 
จำกระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) 

 
 

 
 

ปี 2530 – ปี 2539 ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ บริษัท ส ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

14 นำยภพพร   จันทวำนิช  
 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโยธำ 

44 - ปริญญำตรี Music Business Management 
Berklee College of Music 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

22,046,905 หุ้น 
(1.0763%) 

บุตรนำงสุวลัย                           
จันทวำนิช และ 
พลอำกำศเอก               

ดร.นพพร จันทวำนิช, 
น้องชำยนำงพีรยลักษณ์                     
ตั้งสุณำวรรณ และนำย

สุทธิพร จันทวำนิช 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 ก.ย. 2563 – 
ปัจจุบัน 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2552 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโยธำ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
 

15 นำงอรอนงค์ เนำวรัตน์กูลชัย 
 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 

47 - ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต สำขำบัญช 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย เลข
ทะเบียน 6310 
- อนุญำโตตุลำกำร ส ำนักอนุญำโตตุลำกำร 
ส ำนักงำนศำลยตุิธรรม (Thai Arbitration 
Institute: TAI) ตั้งแต่ มกรำคม 2561 
- นักบัญชีวิชำชีพอำเซียน (ASEAN CPA) ตั้งแต่ 
12 ตุลำคม 2560 
 
กำรเข้ำร่วมอบรมสัมนำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ใน
ระหว่ำงปี 2563 
•KPMG Webinar , Topic: Are you ready to 
close FY2020? Important tax points to 

- - ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1 มี.ค. 2558 – 
ปัจจุบัน 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 
ปี 2557 – ก.พ. 2558 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจ ำกัด 

(มหำชน) 
ปี 2545 – ก.ค. 2556 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินและ

เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
ปี 2539 – ปี 2542 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ำกัด 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

know before closing, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี: KPMG 
 •สัมมนำ เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ COVID-19 ผ่ำนช่องทำง Live สด 
จำกระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) 
•สัมมนำ เร่ือง กลยุทธ์บริหำรกำรเงินเพ่ือพลิก
ฟ้ืนองค์กรและสร้ำงกำรเติบโตในยุค New 
Normal ผ่ำนช่องทำง Live สด จำกระบบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

 

 

16 นำยณัฐนรุตม์  สุริยภำณุวัฒน ์
 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

51 - ปริญญำตรี วิศวกรรม สำขำ เครื่องกล RMIT 
University   
- ปริญญำตรี วิศวกรรม สำขำ อุตสำหกรรม
โรงงำน Monash University 
- อบรมหลักสูตร กำรจัดท ำงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- อบรมหลักสูตรควำมเป็นไปได้ โครงกำร
อสังหำริมทรัพย์/กระแสเงินสด 

- - 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2548 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
ปี 2543 - ปี 2547 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด เขตอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

17 นำยวีระชัย ชตุิมำกรณ์ 
 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

56 - ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุร ี
- อบรมทำงวิชำกำร เร่ืองกำรควบคุม ดูแล 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง รุ่นที่ 2 
- อบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย มินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 1 
- อบรมหลักสูตร กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรำย 
- อบรมและสอบผ่ำนหลักสูตรผู้จัดกำร
สิ่งแวดล้อม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
- อบรมหลักสูตร กำรจัดท ำงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- อบรมหลักสูตร กำรประเมิน Water Foot 
Print 
- อบรมหลักสูตร กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (CSR for 
Corporate Sustainability) 

- - 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2548 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสิ่งแวดล้อม บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
ปี 2547 - ปี 2548 ผู้จัดกำรแผนกซ่อมบ ำรุงและควบคุมระบบ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
ปี 2543 - ปี 2546 หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุงและควบคุมระบบ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

18 นำงสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 
 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
 

66 - ปริญญำตร ีคณะบริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
- อบรมหลักสูตร ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย จำกสมำคมผู้
ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลักสูตรอบรมจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
1. หลักสูตร กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมเชิงกลยุทธ ์
2. หลักสูตร กำรเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนและผู้มี
ส่วนได้เสีย 
3. หลักสูตร กำรพัฒนำกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
4. หลักสูตร กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและ
ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยัง่ยืน 
5. หลักสูตร กำรประเมินผลและกำรจัดกำร
ข้อมูลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
6. หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน 
7. หลักสูตรควำมเข้ำใจเครื่องหมำย C และ 
Back Door 
8. หลักสูตรกำรลงทุนเพ่ือสังคม  
9. หลักสูตร Smart Disclosure Program 
10. หลักสูตร กำรใช้งำนระบบ Set Portal 
- อบรมหลักสูตรกำรน ำ BSC และ KPI เป็น
เครื่องมือนน ำแผนกลยุทธ์ สมำคมสง่เสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
- อบรมหลักสูตรปลูกจิตส ำนึกทำงกำรอนุรักษ์
พลังงำนในสถำนประกอบกำร 
- อบรมหลักสูตรมำตรฐำนภำคธุรกิจ ต้ำนทุจริต
กำรติดสินบน 
- อบรมหลักสูตรพรบ. อ ำนวยกำรควำมสะดวก
กับกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกรมศุลกำกร
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท 

53,000 หุ้น 
(0.0025%) 

- 

  

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2550 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

- อบรมหลักสูตร กำรลงทุนมั่นใจ ห่วงใยสุขภำพ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
- อบรมหลักสูตร Update มำตรฐำนกำรบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ ำกัด 
(มหำชน) 
- อบรมหลักสูตร คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนของ
สถำนประกอบกำร 
- อบรมกำรเป็นภำวะควำมเป็นผู้น ำ 360 องศำ 
- สัมมนำ กำรใช้ระบบ SETLink   
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

19 นำยพิพัฒน์  พ่วงสุข 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยระบบน้ ำเพ่ือ
อุตสำหกรรม 

56 - ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บัณฑิต สำขำกำร
จัดกำรอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำช
นครินทร ์
- ส ำเร็จหลักสูตร: TLCA Executive 
Development Program (EDP รุ่นที่7) สมำคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 
- ส ำเร็จหลักสูตร: กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบ
บูรณำกำร ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 3
สมำคมกำรประปำแห่งประเทศไทย (สปปท.) 

- - 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยระบบน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2537 – ปี 2560 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 

บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำค
ตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ผู้จัดกำรแผนกซ่อมบ ำรุง 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 1 

 

20 
 

นำยพจนำ สำยทอง 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

41 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำตร์, 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำตร,์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

- อบรมหลักสตรกำรจัดกำรทำงกำรเงินส ำหรับ

ผู้บริหำร, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 - 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

2562 –  ปัจจุบัน      ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 
2552 –  2562 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยโครงกำร บริษัทศิลำชัยสุรำษฏร์ จ ำกัด 

 

21 นำยพิชัย นิยมไทย 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรบริหำร 
โครงกำรนครรำชสีมำ 

56 - ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมโยธำ สถำบัน
เทคโนโลยีรำชมงคล 
- อบรมหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับ
ผู้บริหำร 
- อบรมหลักสูตร กำรจัดท ำงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- อบรมหลักสูตร ผู้จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม            
- อบรมหลักสูตร กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน               

- - 

 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งที่ส ำคญั  

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

ปี 2562 – ปัจจุบัน 
ผู้อ ำนำยกำรฝ่ำยกำรบริหำร 

โครงกำรนครรำชสีมำ 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2552 – ปี 2562 
ผู้จัดกำรแผนกโยธำและสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรนครรำชสีมำ 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2549 – ปี 2552 
วิศวกรโครงกำร 

โครงกำรนครรำชสีมำ 
บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 2 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รำยชื่อ บมจ. นวนคร 

บมจ. เอ็นอีพี 

อสังหำริมทรัพย์ 

และ

อุตสำหกรรม 

(บริษัทใหญ)่ 

บจ. ซูมิโช โก

ลบอล 

โลจิสติคส์ 

(ประเทศไทย) 

(บริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง) 

บริษัท ผลติ

ไฟฟ้ำ นวนคร 

จ ำกัด 

(บริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง) 

บริษัท ไทธนันต์ 

จ ำกัด 

(บริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง) 

บริษัท อำร์ อ ี

เอ็น โครำช เอ็น

เนอร์ยี่ จ ำกัด 

(บริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง) 

1. พลอำกำศเอก ดร. นพพร จันทวำนิช A   A   

2. พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี B A  C   

3. คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยำ B C C C C A 

4. คุณปริญญำ ไววัฒนำ C      

5. คุณสุวลัย จันทวำนิช C      

6. คุณลีนำ เจริญศรี C      

7. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ C      

8. คุณชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ ์ C      

9. คุณวรำงคณำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ C      

10. คุณสุทธิพร จันทวำนิช C, D C  C C C 

11. คุณพีรยลักษณ์ ต้ังสุณำวรรณ C, E, F      

12. คุณวรภพ จำรุศร G      

13. คุณมลฤดี สุขพันธรัชต์ F    F  

14. คุณภพพร จันทวำนิช F, H      

15. คุณอรอนงค์ เนำวรัตน์กูลชัย H   F H H 

16. คุณณฐันรุตม์ สุริยภำณุวัฒน์ H      

17. คุณวีระชัย ชุติมำกรณ์ H      

18. คุณสุรีรัตน์ สร้อยสุนทร H      

19. คุณพิพัฒน์ พ่วงสุข H      

20. คุณพจนำ สำยทอง H      

21. คุณพิชัย นิยมไทย H      

 
 

หมายเหตุ :  A  =  ประธานกรรมการ  B  =  รองประธานกรรมการบริษัท   C   =  กรรมการ  

 D  =  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร E  =  กรรมการผู้จัดการ   F  =  รองกรรมการผู้จัดการ  

 G  =  ผูช้่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร H =  ผูอ้ านวยการฝ่าย     

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 3 

 

 รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน ( ณ วันที ่31 มกรำคม 2563 )       

ล ำดบั 

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1 นำงสุรีรัตน์  สร้อยสุนทร 
 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
 

66 - ปริญญำตร ีคณะบริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
- อบรมหลักสูตร ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย จำก
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลักสูตรอบรมจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
1. หลักสูตร กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมเชิงกลยุทธ ์
2. หลักสูตร กำรเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนและผู้
มีส่วนได้เสีย 
3. หลักสูตร กำรพัฒนำกิจกรรมเชิงกลยุทธ์
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
4. หลักสูตร กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและ
ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยัง่ยืน 
5. หลักสูตร กำรประเมินผลและกำรจัดกำร
ข้อมูลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
6. หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนแห่งควำม
ยั่งยืน 
7. หลักสูตรควำมเข้ำใจเครื่องหมำย C และ 
Back Door 
8. หลักสูตรกำรลงทุนเพ่ือสังคม  
9. หลักสูตร Smart Disclosure Program 
10. หลักสูตร กำรใช้งำนระบบ Set Portal 
- อบรมหลักสูตรกำรน ำ BSC และ KPI เป็น
เครื่องมือนน ำแผนกลยุทธ์ สมำคมสง่เสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
- อบรมหลักสูตรปลูกจิตส ำนึกทำงกำรอนุรักษ์
พลังงำนในสถำนประกอบกำร 

53,000 หุ้น  
(0.0025%) 

- ปี 2550 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

เอกสำรแนบ 3 

 

ล ำดบั 

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษัท 1 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัว 

ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- อบรมหลักสูตรมำตรฐำนภำคธุรกิจ ต้ำน
ทุจริตกำรติดสินบน 
- อบรมหลักสูตรพรบ. อ ำนวยกำรควำม
สะดวกกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกรม
ศุลกำกรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัท 
- อบรมหลักสูตร กำรลงทุนมั่นใจ ห่วงใย
สุขภำพ บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
- อบรมหลักสูตร Update มำตรฐำนกำร
บัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี 
จ ำกัด (มหำชน) 
- อบรมหลักสูตร คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม
กำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร 
- อบรมกำรเป็นภำวะควำมเป็นผู้น ำ 360 
องศำ 
- สัมมนำ กำรใช้ระบบ SETLink   
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 



บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)  

 

 

เอกสำรแนบ 4 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
 

  ลักษณะ เน้ือที ่ วงเงินกู้ มูลค่ำ รำคำ 
สินทรัพย์ถำวร ที่ต้ัง กรรมสิทธิ์ (ไร่-งำน-ตรว.)  ตำมบัญชี ประเมิน 

    (ล้ำน
บำท) 

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
- ที่ดิน  

 
 
ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธำนี 

 
 

เจ้ำของ 

 
 

100-1-44.5 

 
 
- 

 
 

120.21 

 
 
- 

- ที่ดิน(โครงกำรผลิตน้ ำเพ่ือ
อุตสำหกรรม) 

ถ.พหลโยธิน กม. 46 อ.คลองหลวง        
ปทุมธำนี 

เจ้ำของ 38-0-23 - 91.99 - 

- ที่ดิน (สถำนีสูบน้ ำ)  ต.บุ่งข้ีเหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ เจ้ำของ 8-3-23 - 2.30 - 
- ที่ดิน(ระบบผลิตน้ ำฯ และระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย)  

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

เจ้ำของ 80-0-26.1 - 33.36 - 

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

เจ้ำของ 4-1-10.3 - 5.41 - 

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

เจ้ำของ 3-3-01 - 21.84 - 

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

เจ้ำของ - - 1.17 - 

- เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใชส้ ำนักงำน 

ถ.พหลโยธิน กม. 46    จ.ปทุมธำนี เจ้ำของ - - 74.18 - 

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

เจ้ำของ - - 1.40 - 

- ระบบสำธำรณูปโภคและงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำง 

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

เจ้ำของ - - 1,019.26 1,530.52 

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

เจ้ำของ - - 153.70 166.45 

รวม 
อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 

    1,524.82  
 

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

เจ้ำของ 6-3-28.5 - 0.87 28.18 

- ศูนย์กำรค้ำ และอำคำรพักอำศัย 
  
- ลำนจอดรถ และร้ำนค้ำริมสระ 
  
- ที่ดิน 

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 

เจ้ำของ 
 

เจ้ำของ 
 

เจ้ำของ 

8-0-58.8 - 43.53 286.80 
 
 
 

 
- 

 
13.83 

 
- 

17-2-19 - 16.24 35.10 

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

เจ้ำของ - - 44.98 59.35 

รวม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

119.45 
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หมำยเหตุ  : รำคำประเมินโดยวิธีต้นทุนทดแทนโดย บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด เมื่อพฤศจิกำยน 2563 อน่ึง ณ วัน

ประเมินรำคำท่ีดิน บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จ ำกัด เป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 
อสังหำริมทรัพย์ระหวำ่งพัฒนำ 
- ที่ดินพัฒนำแล้ว  

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

 
 

เจ้ำของ 

 
 

159-3-40.8 

 
 
- 
 

 
 

121.88 

 
 

1,209.32 

       
- ที่ดินพัฒนำแล้ว 

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

เจ้ำของ 32-1-85.9 - 110.18 145.50 

- ที่ดินพัฒนำแล้ว 
 
- อำคำรที่พักอำศัย (โครงกำรเดอะ 
นวไพรเวซี่)  
รวม 

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

เจ้ำของ 
 

เจ้ำของ 

480-2-54.7 
 

10-0-94.7 

- 
 
- 

606.42 928.70 
 

206.79 
 

2.93 
 

841.41 
รวมทั้งสิ้น   951-0-10.3 - 2,485.68 4,596.71 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย

กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยมี นำยปริญญำ ไววัฒนำ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ และนำง

ชวนพิศ ฉำยเหมือนวงศ์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับข้อก ำหนดของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ ตำมขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นเลขำนุกำร 

 ในรอบปีบัญชี 2563 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนได้เข้ำ

ร่วมประชุมครบทุกท่ำน โดยมีกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำรระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมควำมเหมำะสม ซึ่ง

สรุปสำระส ำคัญดังน้ี 

 สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2563 โดยสอบถำมและรับฟังค ำชี้แจงจำกผู้บริหำรและ

ผู้สอบบัญชี ในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้อง กับผู้สอบบัญชี ว่ำงบกำรเงินดังกล่ำว มีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 สอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกผลกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งผลกำรประเมิน

ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ โดยทั้งมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และมี

ประสิทธิภำพ 

 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอิสระ อัตรำก ำลัง 

และงบประมำณของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน อีกท้ังได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยในให้เหมำะสม 

ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติ

แผนกำรตรวจสอบแต่ละปี   

 พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ 

คุณสมบัติ และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบธุรกิจด้ำนนิคมอุตสำหกรรม โดยเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร

บริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจำก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ 

1.  นำงสำวนำรีวรรณ  ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 9219 

2. นำงสำววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8420 

3. นำงสำววิภำวรรณ ปัทวันวิเวก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4795 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 โดยมีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงิน 2,400,000.-บำท 

บริษัทร่วมค้ำ 1 บริษัท 200,000.- บำท และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ไม่เกิน 7% ของค่ำตอบแทน  
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 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีรำยกำรเก่ียวโยง ประเภทสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็นรำยกำรปกติ ไม่มีรำยกำรที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยถือควำมโปร่งใสและกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำร

รำยงำนชื่อผู้เก่ียวโยงกัน รำยงำนกำรถือครองหุ้นเป็นประจ ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตำมข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์  

 

 โดยสรุปในภำพรวมแล้ว กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2563 ได้ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นอิสระ ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร  มีควำมเห็นว่ำ 

บริษัทฯ มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง มีระบบควบคุมภำยใน  มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่

เก่ียวข้อง มีกำรเปิดเผยรำยกำรเก่ียวโยงกันอย่ำงถูกต้อง มีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ 

    

 

 

 

      นำยปริญญำ ไววัฒนำ 

                                                                             ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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