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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป 
 
ภาพรวมของบริษัท 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานและคลังสินคา

เพื่อใหเชาและ/หรือเพื่อขายเมื่อมีโอกาสเหมาะสม พรอมกับการใหบริการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเร่ิมตนประกอบการแก

ผูประกอบการท่ีสนใจเขามาทําธุรกิจในประเทศไทย โรงงานและคลังสินคาของบริษัทและบริษัทยอยตั้งอยูในทําเลท่ีไมไกลจากกรุงเทพฯ กลาวคือ 

บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด และมีคลังสินคาตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไท

คอน (TICON Logistics Park) และในศูนยการขนสงและคลังสินคาบริเวณถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอรเวย) แยกหนองขาม 

(Laemchabang Logistics Center) 

บริษัทมีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด  และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด  ซ่ึง

บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 และ 95.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ตามลําดับ โดยบริษัท อีโค  อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ประกอบ

ธุรกิจสรางโรงงานใหเชาในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   สวนบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซ่ึงเริ่มเปดดําเนินการในป 2548 ประกอบ

ธุรกิจสรางคลังสินคาเพื่อใหเชา/ขาย  

นอกจากบริษัทยอยดังท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON Property Fund : 

TFUND) ซ่ึงถือเปนบริษัทรวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีการลงทุนในกองทุนดังกลาวในสัดสวนรอยละ 30.75  

 ในอดีตที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดสวนใหญมาจากคาเชารับและคาบริการ โดยมีสัดสวนโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 72 

ของรายไดรวม อยางไรก็ดีนบัตั้งแตไตรมาสท่ี 2/2548 เปนตนไป โครงสรางรายไดของบริษัทไดเปล่ียนไปจากการที่บริษัทมีการขายโรงงานให 
TFUND ในไตรมาสที่ 2/2548 และ 2/2549 (และมีนโยบายที่จะเสนอขายโรงงานใหแก TFUND อยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนหน่ึงของ

บริษัท) กลาวคือ รายไดจากการขายโรงงานให TFUND จะเปนสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในชวงเวลาท่ีเกิด

รายการขายดังกลาว เน่ืองจากการขายโรงงานใหแก TFUND ในแตละคราวจะเปนการขายจํานวนหลายโรงงาน และนอกจากรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยให TFUND และรายไดจากคาเชาและคาบริการ ซ่ึงมีสัดสวนสูงท่ีสุดและรองลงมาเมื่อเทียบกับรายไดรวมตามลําดับแลว บริษัท

ยังมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกผูซ้ือทั่วไปหรือผูเชาท่ีใชสิทธิซ้ือโรงงานตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาเชา  

ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายโรงงานใหแก TFUND 1,982 ลานบาท รายไดคาเชารับและคาบริการ 628.0 

ลานบาท มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกผูเชา/ผูซ้ือทั่วไป 259.7 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 869.2 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมี

แผนที่จะเสนอขายโรงงานมูลคาประมาณ 2,000 ลานบาทใหแก TFUND เปนครั้งที่ 3 ในไตรมาส 3/2550 เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการขยายธุรกิจ

ของบริษัท 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีโรงงานที่ใหเชาและรับรูรายไดแลวจํานวน 147 โรงงาน  บนพื้นที่ดิน 508.2696 ไร 

คิดเปนพื้นท่ีเชา 344,943 ตารางเมตร   มีโรงงานที่มีสัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายไดจํานวน 21 โรงงาน  มีโรงงานวางพรอมใหเชาจํานวน 

19 โรงงาน โรงงานท่ีอยูระหวางกอสรางจํานวน 47 โรงงาน  และมีโรงงานที่อยูระหวางการเตรียมการกอสรางจํานวน 28 โรงงาน  

 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในรอบ 3 ปท่ีผานมา เทากับ 291.0 ลานบาท 680.3 ลานบาท และ 869.2 ลานบาท ตามลําดับ    

คิดเปนอัตราเพิ่มโดยเฉล่ียในชวงป 2547 ถึง 2549 เทากับรอยละ 67.2 ตอป 
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บริษัทมีการซ้ือที่ดินเพื่อพัฒนาโรงงานเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา เพื่อรองรับความตองการเชาโรงงานที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แมในชวง

เศรษฐกิจซบเซา ความตองการเชาโรงงานกลับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูประกอบการไมตองการเส่ียงตอการเปนเจาของสินทรัพยในชวงเวลาที่เกิด

ความไมแนนอนในอุปสงคของสินคาและบริการของตน รวมถึงความไมมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนดวย  อยางไรก็ดี ในชวงเวลาท่ี

เศรษฐกิจขยายตวั มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น  บริษัทก็จะไดรับประโยชนจากความตองการโรงงานเพ่ือใชในการผลิตมากขึ้นตามไปดวย 

นอกจากโรงงานมาตรฐานท่ีบริษัทและบริษัทยอยสรางเพื่อใหเชาดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีคลังสินคาคุณภาพมาตรฐานสากล

พรอมใหเชาจํานวน 4 หลัง และคลังสินคาท่ีอยูระหวางการเตรียมการกอสรางจํานวน 2 หลัง ซ่ึงตั้งอยูบริเวณถนนสายกรุงเทพฯ ชลบุรี แยกหนอง

ขาม อีกทั้งยังมีการพัฒนาคลังสินคาในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน (TICON Logistics park) บริเวณถนนบางนา-ตราด ก.ม.39 ดังท่ี

กลาวมาแลว ซ่ึงอยูภายใตการจัดการของบริษัทยอย คือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด   

 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทไดดําเนินการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลเปนการเฉพาะเจาะจงจํานวน 107,000,000 หุน 

ราคาหุนละ 19 บาท บริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายรวมทั้งส้ิน 2,033,000,000 บาท (กอนหักคาใชจายที่เก่ียวของกับการเสนอขาย) การเสนอ

ขายหุนดังกลาวทําใหบริษัทมีทุนชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 645,411,928 บาท และมิไดทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัท

เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ   
   
ปจจัยความเสี่ยง 

จากการที่ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย คือ การสรางโรงงานและคลังสินคาเพื่อใหเชา โดยท่ีสัญญาเชาสวนใหญมีอายุ 3 ป 

บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีลูกคายกเลิกสัญญาเชาหรือไมตอสัญญาเมื่อสัญญาเชาหมดอายุลง  อยางไรก็ดี จากอดีตท่ีผานมาจนถึง

ปจจุบัน บริษัทพบวาการยกเลิกสัญญาเชาหรือไมตอสัญญาเชามีนอยมาก  บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราการเชาโรงงาน (Occupancy rate) โดย

เฉล่ียในแตละปอยูท่ีรอยละ 85-90 มาโดยตลอด โดยโรงงานที่วางอยูสวนใหญเปนโรงงานใหมที่เพิ่งกอสรางเสร็จพรอมใหเชาซ่ึงจะมีเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง และสวนนอยมากเปนโรงงานวางที่ลูกคาคืนหรือไมตอสัญญาเชา 

ในเดือนมิถุนายน 2545  บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W1) จํานวน 22.5 ลาน

หนวย และในเดือนกุมภาพันธ 2549 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2) อีกจํานวน 25.618 ลาน

หนวย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 ที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวนท้ังสิ้น 21,125 

หนวย และ 24,481,300 หนวย ตามลําดับ ในการนี้หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธสิวนที่เหลือไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูลงทุน

ที่ซ้ือหุนสามัญของบริษัทก็อาจไดรับผลกระทบจาก dilution effect ทั้งในเรื่องราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง 

อยางไรก็ดี การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่เหลืออยูดังกลาวขางตนน้ัน  กอใหเกิดผลกระทบดังกลาวรอยละ 3.77  

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย

หลักทรัพยของบริษัทในเดือนมิถุนายน 2545 และหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกของ

บริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2549 ในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมท่ีใหสิทธิในการซ้ือหรือแปลงสภาพเพื่อซ้ือหุนสามัญ ตอผูถือ

หุนเดิมและ/หรือตอประชาชนทั่วไปในอนาคต วิธีการปรับสิทธิดังกลาวอาจไมสามารถชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยาง

ครบถวน เนื่องจากสูตรการคํานวณการปรับสิทธิคํานึงถึงเพียงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพที่ออกใหม ณ วันปรับสิทธิเทานั้น มิไดคํานึงถึงมูลคา

ตามเวลาของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด  
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นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  อยางไรก็ดี การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท 
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 สวนที ่2 
 

 

 

บริษทัท่ีออกหลักทรัพย 
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สวนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

บริษัท 

ชื่อ บริษัท  ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ กอสรางโรงงานมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพื่อการขาย  

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666) 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ หอง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153 
เว็บไซต http://www.rent-a-factory.com, http://www.ticon.co.th 

อีเมล ticon@ticon.co.th  
ทุนจดทะเบียน 673,618,000 บาท (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 
ทุนชําระแลว 646,141,016 บาท (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)                  

มูลคาท่ีตราไว  1 บาทตอหุน 

 

บริษัทยอย 

บริษัท  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท                                                                                                   

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 49/32   หมูท่ี 5  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท  (662) 679-6565 โทรสาร  (662) 287-3153 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)                  

ทุนชําระแลว 50,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)                  

มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินคาเพื่อวัตถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพื่อการขาย  

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 95.00 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ หอง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท  (662) 679-6565 โทรสาร  (662) 287-3153 

เว็บไซต http://www.ticonlogistics.com 
อีเมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)                  
ทุนชําระแลว 750,000,000 บาท (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)                  

มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 
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ปจจัยความเส่ียง 

 1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย คือ การสรางโรงงานและคลังสินคาเพื่อใหเชา โดยที่สัญญาเชาสวนใหญจะมีอายุ 3 ป 

(โดยมีทางเลือกในการตออายุสัญญาได) บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีลูกคายกเลิกสัญญาเชาหรือไมตอสัญญาเมื่อสัญญาเชาหมดอายุลง 

อยางไรก็ดี ในชวง 17 ปท่ีผานมานับต้ังแตจัดตั้งบริษัทจนกระทั่งถึงปจจบัุน ซึ่งเปนชวงที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะ

เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอยูตลอดเวลาน้ัน บริษัทพบวาอัตราการยกเลิกสัญญาเชา/ไมตอสัญญาเชามีนอยมาก   บริษัทและบริษัทยอยสามารถ

รักษาอัตราการเชา  (Occupancy rate)   โดยเฉล่ียในแตละปไดในระดับรอยละ  85-90   ท้ังน้ี เหตุผลหลัก 2 ประการท่ีลูกคาคืนโรงงาน คือ 

การท่ีธุรกิจของลูกคาไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยจะนําโรงงานน้ันใหลูกคารายใหมเชาแทนไดโดยเฉล่ียภายในระยะเวลา   1-2 

เดือน หรืออีกสาเหตุหนึ่ง คือ การที่ลูกคาประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางมาก ทําใหมีความตองการขยายกิจการ ซ่ึงบริษัทและบริษัท

ยอยจะเสนอใหลูกคาเชาโรงงานเพิ่มหรือเสนอใหลูกคาเชาโรงงานที่มีขนาดใหญขึ้นแทนโรงงานเดิม อยางไรก็ตาม ในภาวะปกติลูกคาสวนใหญจะ

ยังคงเชาและตออายุสัญญาการเชาเม่ือครบกําหนด  ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา อายุของสัญญาเชามิไดเปนปจจัยเส่ียงสําหรบั

การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวาโอกาสที่บริษัทและบริษัทยอยจะประสบกับปญหาสภาพคลองทางการเงินน้ันมีนอยมาก 

เน่ืองจากรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากคาเชาโรงงานซึ่งมีเสถียรภาพและมีการเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง   ท้ังน้ี ท่ีผานมาบริษัทและ

บรษิัทยอยไมเคยประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน  บริษัทและบริษัทยอยสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนใหแกสถาบันการเงินภายใน

กําหนดเวลา อีกทั้งมีสภาพคลองสวนเกินเหลือเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทดวย 

 2. ความเสี่ยงจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 รวมท้ังส้ิน 22.5 ลานหนวยใหแกผูถือหุนเดิม ผูจอง

ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน และกรรมการและพนักงานที่ไดรับการคัดเลือก (อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 5.21618 หุนสามัญ ที่ราคาหุน

ละ 1 บาท) ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวนทั้งส้ิน 21,125 หนวย  

ในเดือนกุมภาพันธ 2549 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 จาํนวน 25.618 ลานหนวย ใหแกกรรมการและ

พนักงานที่ไดรับคัดเลือกของบริษัท (อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.02964 หุนสามัญ ท่ีราคาหุนละ 8.790 บาท) ซ่ึง ณ วันที่     
31 ธันวาคม 2549 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวนท้ังส้ิน 24,481,300 หนวย  

ในการนี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวไดทําการใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูลงทุนท่ีซื้อหุน

สามัญของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ท้ังในเรื่องของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง 

ดังตอไปนี้ 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน  (ณ 6 มีนาคม 2550) 
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว 646,141,016 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน 

จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว 671,458,132 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 96.23 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่ลดลง 3.77 % 
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 3. ความเสี่ยงจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่

ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมที่ใหสิทธิในการซื้อหรือแปลงสภาพเพ่ือซ้ือ

หุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรือตอประชาชนทั่วไปในอนาคต วิธีการปรับสิทธิดังกลาวอาจไมสามารถชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิไดอยางครบถวน     เนื่องจากสูตรการคํานวณการปรับสิทธิคํานึงถึงเพียงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพที่ออกใหม ณ วันปรับสิทธิเทานั้น 

มิไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลาของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.  ประวัติความเปนมา 

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเริ่มดําเนินธุรกิจในป 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ในชื่อ “บริษัท ไทยคอนเน็คชั่น จํากัด”  

โดยกลุมผูกอตั้ง คือ กลุมซิตี้เรียลตี้  และกลุม H&Q Asia Pacific  โดยในเวลาตอมาบริษัทไดเปล่ียนชื่อเปน “บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอน

เน็คชั่น จํากัด” และ “บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)” ตามลําดับ   

ในชวง 3 ปที่ผานมา มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญเก่ียวกับบริษัท ดังนี้ 

 ในเดือนมกราคม 2547 บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน เสนอขายใหแกกองทุนเพื่อการรวมลงทุน 

(Thailand Equity Fund) โดยในเดือนกุมภาพันธ 2547 กองทุนเพื่อการรวมลงทุนไดเขามาเปนผูถือหุนรายใหญรายหน่ึงของบริษัท ในการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุนของบริษัทดังกลาว สงผลใหในปจจุบัน กลุมซิตี้เรียลตี้  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  นายไว 

เชง ควน  และกองทุนเพื่อการรวมลงทุน เปนผูกําหนดทิศทางหลักของบริษัท 

 ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทไดโอนขายโรงงาน 39 โรงงาน รวมมูลคา 1,730 ลานบาทใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไท

คอน โดยบริษัทเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนดังกลาว  

 ในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทไดรับคัดเลือกเปนบริษัทในกลุมที่ใชในการคํานวณดัชนี “SET 100” ซ่ึงจัดทําโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ในเดือนสิงหาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด เพื่อ

วัตถุประสงคในการพัฒนาคลังสินคาใหเชาและ/หรือเพื่อขาย 

 ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทไดรับเลือกเปน “Thailand Developer of the Year 2005” ซ่ึงเปนรางวัลสําหรับผูประกอบการ

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประจําป 2548 ที่สํารวจโดยนิตยสาร Euromoney 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด ไดจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท ในระดับ “A” คงท่ี 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2549 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ/พนักงาน จํานวนรวม 25.618 ลานหนวย 

 ในเดือนเมษายน 2549 บริษัทไดโอนขายโรงงาน 44 โรงงาน รวมมูลคา 1,982 ลานบาทใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไท

คอน โดยบริษัทเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนดังกลาว 

 ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกันจํานวนรวม 1,500 ลาน

บาท เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัทไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด จํานวน 5 ลานหุนหรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนใหแกบริษัท พสุสิน จํากัด ในราคารวม 38.1 ลานบาท  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทไดดําเนินการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลเปนการเฉพาะเจาะจงจํานวน 107,000,000 หุน 

ราคาหุนละ 19 บาท โดยบริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายรวมท้ังส้ิน 2,033 ลานบาท (กอนหักคาใชจายที่เก่ียวของ)  

 

 

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)         แบบ 56-1 
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2. ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจเปนผูกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินคาใหเชา/ขายในนิคมอุตสาหกรรม สวน

อุตสาหกรรม และทําเลอ่ืนที่มีศักยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษัทต้ังอยูในนิคม/สวนอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ี 
♦ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

♦ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

♦ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

♦ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี 

♦ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี 

♦ นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน)  จังหวัดชลบุรี 

♦ นิคมอุตสาหกรรมปนทอง จังหวัดชลบุรี  

♦ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง 

♦ นิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ 

♦ เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

♦ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

♦ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง 

โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตั้งอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมบอวิน และนิคม

อุตสาหกรรมปนทอง ตั้งอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 2 สําหรับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และนิคมอุตสาหกรรมอีส

เทิรนซีบอรด ซ่ึงตั้งอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 2 นั้นจะไดรับสิทธิประโยชนเหมือนเขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 ในกรณีที่นักลงทุนย่ืนขออนุญาต

จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยหลังจากนั้นจะถือวาอยูในเขตสงเสริมการ

ลงทุนที่ 2 

คลังสินคาของบริษัทตั้งอยูในพื้นที่ดังตอไปน้ี 

♦ เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน (TICON Logistics Park) ถนนบางนา-ตราด กม.39 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

♦ ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง (Laemchabang Logistics Center) ถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี แยกหนองขาม จังหวัดชลบุรี 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนอยูในระหวางการพิจารณา ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใหการสงเสริมเปนเขต

อุตสาหกรรมโลจิสติคส (โดยผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป) 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง (Laemchabang Logistics Center) ตั้งอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 2 

 บริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูจัดสรางโรงงานใหเชา สวนคลังสินคาใหเชาดําเนินการโดยบริษัท ไท

คอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยอีกบริษัทหน่ึง ท้ังนี้ รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 

1. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท อีโค อินดัสเทรียล 

เซอรวิสเซส จํากัด ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัท และถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในโครงการ

กอสรางโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซ่ึงเปนโครงการที่มรูีปแบบเชนเดียวกับโครงการของบริษัท โดยเริ่มดําเนินการในเดือน

เมษายน 2544  และไดรับอนุมัติใหไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเม่ือเดือนสิงหาคม 2544  ท้ังนี้ ณ วันที่ 6 

มีนาคม 2550 บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลานบาท แบงออกเปน 5 ลานหุน  มูลคาที่ตราไว

หุนละ 10 บาท  โดยในป 2546 บริษัท อีโคฯ ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  
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2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด  ซ่ึงบริษัทถือหุนรอยละ 95 ของทุนจดทะเบียน จัดต้ังขึ้นในเดือนสิงหาคม 2548  เพื่อ

วัตถุประสงคในการพัฒนาอาคารคลังสินคาใหเชา/ขาย  ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด มีทุนจดทะเบียน 

1,000 ลานบาท และทุนชําระแลว 750 ลานบาท โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  

ปจจุบันบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด มีอาคารคลังสินคาพรอมใหเชาจํานวน 4 อาคารตั้งอยูท่ีศูนยคลังสินคาแหลม

ฉบัง (Laemchabang Logistics Center) บริเวณถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี แยกหนองขาม จังหวัดชลบุรี และอยูในระหวางการพัฒนาคลังสินคา

ในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน (TICON Logistics Park) บนพื้นที่ 450.6775 ไรบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 39 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึง

อาคารคลังสินคาหลังแรกจะสรางเสร็จและพรอมใหเชาในไตรมาส 1/2550  

นอกจากบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

TFUND จัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2548 เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เก่ียวเนื่องกับกิจการอุตสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมจําเปนตองเปนอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอยเปนเจาของ  TFUND เปนกองทุนท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัดการกองทุน และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) เปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน  

ปจจุบัน TFUND มีจํานวนเงินทุน 3,800 ลานบาท แบงออกเปนหนวยลงทุนจํานวน 380 ลานหนวย ราคาตามมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 

10 บาท การลงทุนครั้งแรกของ TFUND เปนการลงทุนซ้ือโรงงานท่ีมีผูเชาแลวจํานวน 39 โรงงานของบริษัทในป 2548 มูลคารวมทั้งส้ิน 1,730 

ลานบาท และในป 2549 TFUND ไดดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อซ้ือโรงงานที่มีผูเชาแลวจากบริษัทอีกจํานวน 44 โรงงาน มูลคารวมท้ังส้ิน 1,982 ลาน

บาท ท้ังนี้ บริษัทมิไดมีขอผูกพันที่จะตองซ้ือโรงงานท้ัง 83 โรงงานคืนจาก TFUND  

บริษัทไดรับการวาจางใหเปนผูบริหารโรงงานจํานวน 83 โรงงานดังกลาว  และไดรับคาจางบริหาร  คิดเปนประมาณรอยละ 0.9 ของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิของ TFUND ตอป 

TFUND มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยอยางนอยปละ 2 คร้ัง  ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของกองทุน ซ่ึง

กําไรสุทธิของกองทุนดังกลาวเปนกําไรที่ไดรับการยกเวนภาษี ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 TFUND มีมูลคาสินทรัพยสุทธิเทากับ 10.7822 

บาทตอหนวย 

ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2550 บริษัทมีการลงทุนใน TFUND คิดเปนรอยละ 34.89 ของเงินทุนของกองทุน การขายโรงงานใหแก 

TFUND ถือเปนชองทางการระดมทุนของบริษัททางหน่ึง เพื่อนําเงินที่ไดมาใชขยายกิจการของบริษัท ทั้งนี้นอกจากแหลงเงินทุนจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัท และแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทมีแผนท่ีจะระดมเงินทุนผาน TFUND อยางตอเนื่อง ซ่ึงการกระทํา

ดังกลาวจะชวยใหบริษัทมีทางเลือกในการบริหารโครงสรางเงินทุนไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้จํานวนโรงงานที่ขายใหแก TFUND จะมีจํานวนนอยกวา

โรงงานใหเชาที่บริษัทสรางขึ้นใหมและมีผูเชาในแตละป 

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของ คือ บริษัท บางกอกคลับ จํากัด จํานวนเพียงรอยละ 0.22  ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

บางกอกคลับ จํากัด เพื่อวัตถุประสงคในการใชบริการของบริษัทดังกลาว 

3. โครงสรางรายได 

ในอดีตที่ผานมาธุรกิจของบริษัท/บริษัทยอยเนนการใหเชาโรงงานซ่ึงทําใหบริษัท/บริษัทยอยมีรายไดสวนใหญมาจากคาเชารับและ

คาบริการ อยางไรก็ดีนับตั้งแตป 2548 เปนตนมา โครงสรางรายไดของบริษัทไดเปล่ียนแปลงไป จากการที่บริษัทมีการขายโรงงานจํานวนมากให 
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TFUND ในแตละป กลาวคือ รายไดจากการขายโรงงานให TFUND จะมีสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย 

เนื่องจากการขายโรงงานให TFUND ในแตละคราวจะเปนการขายจํานวนหลายโรงงานซึ่งการเปล่ียนแปลงโครงสรางรายไดดังกลาว ทําใหรายไดคา

เชารับและบริการเมื่อเทียบกับรายไดรวมมีสัดสวนสูงเปนลําดับสอง อยางไรก็ตาม รายไดคาเชารับและบริการยังคงเปนรายไดหลักที่สําคัญของ

บริษัทตอไป เนื่องจากเปนธุรกิจหลักของบริษัทและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  

นอกจากรายไดจากคาเชารับและรายไดจากการขายโรงงานให TFUND ตามที่กลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกผูซื้อท่ัวไปหรือผูเชาที่ใชสิทธิซ้ือโรงงานตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเชา ทั้งนี้รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาในแตละปมี

จํานวนท่ีไมแนนอน ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเปนสําคัญ  

รายไดจากงานรับเหมากอสราง รายไดคาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND ตามวิธี

สวนไดเสีย เปนรายไดสวนนอยเม่ือเทียบกับรายไดรวมของบริษัท 

ในป 2549 บริษัทมีรายไดจากกําไรที่รับรูเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND 

โครงสรางรายได 2547 2548 2549 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND  -  - 1,730.00 68.54 1,982.00 63.73 

รายไดจากการเชาและการบริการ  521.72  61.10 591.36 23.43 627.98 20.19

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา  202.28  23.69 108.65 4.30 259.71 8.35 

รายไดจากงานรับเหมากอสราง  115.14  13.48 27.42 1.09 41.81 1.34 

รายไดคาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND  -  - 22.37 0.89 36.60 1.18 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND ตามวิธีสวนไดเสีย  -  - 25.60 1.01 45.44 1.46 

กําไรท่ีรับรูเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND  -  -  -  - 82.06 2.64 

รายไดอ่ืนๆ  14.77  1.73 18.74 0.74 34.65 1.11 

รวม  853.91  100.00 2,524.14 100.00 3,110.25 100.00 

โปรดดูการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางรายไดเพิ่มเติมในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ” 

4. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย คือ การรักษาตําแหนงการเปนผูนําดานการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน

และอาคารคลังสินคาเพื่อใหเชาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลควบคูไปกับการใหบริการครบวงจร โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ  

 สิทธิและประโยชนที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับ 
ก. สิทธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตาม

บัตรสงเสริมเลขท่ี 1720(1)/2544 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2544 ในกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเชาจํานวน 10 โรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังมีรายละเอียดที่สําคัญของสิทธิและประโยชน ดงันี้ 

1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับต้ังแตวัน

เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (จากวันที่ 20 ธันวาคม 2544 ถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 2552) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลา

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่
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เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น (นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2552 

ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2557) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสรมิซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน

ได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

3. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนด 5 ป นับจาก

วันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 1 (นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2557) 

4. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจาก

การประกอบกิจการน้ัน (นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2544 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

5. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักคา

เส่ือมราคาตามปกติ 

6. ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

โดยมีเง่ือนไขที่สําคัญดังน้ี 

1.   จะตองประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

2.   จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป นับแต

วันเปดดําเนินการ (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549) 

 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด อยูในระหวางการพิจารณาใหการสงเสริมการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน

โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยหากไดรับการอนุมัติบริษัทจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป  

ข. สิทธิและประโยชนในเขตอุตสาหกรรมของ กนอ. 

จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีการประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตการดําเนินงานของ 

กนอ. อยูในปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยจึงพึงไดรับสิทธิประโยชนในเขตอุตสาหกรรมจาก กนอ. ดังนี้ 

1. สิทธิประโยชนดานภาษีอากร (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมสงออก) ที่สําคัญ ไดแก ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษอากรขาเขา  

ภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีสรรพสามิต สําหรับเครื่องจักร  อุปกรณตาง ๆ รวมทั้งวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของ

สงออกไปนอกราชอาณาจักร 

2. สิทธิประโยชนที่ไมเก่ียวกับภาษีอากร ที่สําคัญไดแก ผูประกอบการจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

เพื่อประกอบกิจการ ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือเขามาอยูในราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต และสามารถสงเงิน

ออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได หากเงินจํานวนนั้นเปนเงินทุนนําเขาหรือเปนเงินที่มีขอผูกพันกับตางประเทศ 

3. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)         แบบ 56-1 

 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 14

3.1 สามารถย่ืนขอใบอนุญาตท่ีจําเปนสําหรับการประกอบการท้ังหมด (ไดแก ใบอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อประกอบกิจการ  

ใบอนุญาตปลูกสราง  และใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม) ไดจาก กนอ. (โดยปกติตองไดรับอนุมัติจากหลายหนวยงานราชการ) ซึ่งนับเปนความ

สะดวกอยางย่ิงในการดําเนินการ 

3.2 ไดรับบริการสําหรับผูลงทุนในเรื่องคําแนะนํา  คําปรึกษา  เอกสารตาง ๆ 

ค. สิทธิประโยชนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.   บริษัทไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากอัตราปกติรอยละ 30 เปนรอยละ 25 เปนเวลา 5 ป นับตั้งแตป 

2546 เนื่องจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2545  

2. บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินปนผลรับจากการลงทุนใน TFUND ซ่ึงเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หากบริษัทถือหนวยลงทุน TFUND ตลอดชวงเวลา  3 เดือนกอนและหลังการจายเงินปนผลของ TFUND  

ง. สิทธิประโยชนจากกรมศุลกากร 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ไดรับการอนุมัติจากกรมศุลกากรในเดือนมกราคม 2550 ใหจัดตั้งเขตปลอดอากรชื่อ         

“เขตปลอดอากรไทคอน โลจิสติคส พารค” เพื่อพัฒนาอาคารคลังสินคาสําหรับเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไท

คอน โดยมีสิทธิประโยชนดานภาษีอากรท่ีสําคัญ คือ การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สําหรับ

เครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

1. ผลิตภัณฑและบริการ 

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทและบริษัทยอย คือ โรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและอาคารคลังสินคาเพื่อใหเชา/ขายพรอมดวย

บริการท่ีเก่ียวของ เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถเริ่มประกอบการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว   ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยอยกอสราง

โรงงาน/คลังสินคาบนที่ดินที่ซ้ือจากผูพัฒนานิคม/สวนอุตสาหกรรม ยกเวนท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังซ่ึงเปนที่ดินที่บริษัทเชาจากการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) (ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเปนท่ีซึ่งจัดสรรไวเพื่อใหเชาระยะยาวเทานั้น)  บริษัทจะซ้ือที่ดิน

เม่ือตองการสรางโรงงานในระยะเวลาอันใกลเทาน้ัน และไมมีนโยบายซื้อท่ีดินเพื่อการเก็งกําไร หรือเพื่อเก็บไวรอสรางโรงงานในระยะยาว 

1.1 ผลิตภัณฑ 

ก. โรงงานมาตรฐาน 

 บริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ไดจัดสรางโรงงานมาตรฐานท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูประกอบการที่เขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการเปนเจาของโรงงาน หรือไมตองการถือกรรมสิทธิ์ในโรงงาน 

เพื่อลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงภายในระยะเวลาไมนาน บริษัทไดปรับปรุงรูปแบบ

ของโรงงานมาตรฐานใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการชาวตางชาติที่ตองการต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดเลือก

ทําเลท่ีตั้ง และออกแบบขนาดโรงงานใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา   นอกจากน้ี ดวยความเขาใจในความตองการของผูประกอบการ

ชาวตางชาติ บริษัทจึงไดเพิ่มการใหบริการใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย ดังที่จะกลาวตอไป 

 บริษัทเลือกทําเลที่ตั้งของที่ดินอุตสาหกรรมเพื่อทําการพัฒนาโรงงานโดยพิจารณาจากความตองการของลูกคาในปจจุบันและ

ที่คาดการณไวในอนาคต นอกจากนั้น ยังพิจารณาจากเขตสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  และความสะดวกในการ

เดินทางไปยังทาเรือ สนามบิน ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร การพิจารณาถึงความตองการของลูกคา ตลอดจนการคํานึงถึงการลงทุนของบริษัท  
บริษัทเลือกพัฒนาโรงงานในนิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรมท่ีบริษัทเห็นวามีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน ต้ังอยูในทําเลที่ดี และมีเง่ือนไขที่

เหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

 บริษัทอาจพัฒนาโรงงานในเขตสงออกหรือเขตทั่วไป ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ซ่ึงก็จะขึ้นอยูกับทําเลท่ีตั้งเชนกัน 

ตัวอยางเชน ความตองการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังซ่ึงอยูติดกับทาเรือน้ําลึกที่สําคัญของประเทศไทยนั้น โดยสวนใหญจะเปน

ความตองการโรงงานในเขตสงออก 

 โรงงานของบริษัทและบริษัทยอยมีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียวพรอมชั้นลอยเพื่อใชเปนสํานักงาน ซึ่งกอสรางในบริเวณพื้น

ที่ดินที่มีรั้วก้ันเปนสัดสวน พรอมดวยปอมยาม พื้นที่จอดรถ และพื้นที่สําหรับขนถายสินคา  ทั้งน้ี โรงงานที่บริษัทและบริษัทยอยพัฒนาข้ึนมี

รูปแบบเปนมาตรฐาน แตสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาได ขนาดของโรงงานมีต้ังแต 1,000 ถึง 11,700 ตารางเมตร ซ่ึง

โดยสวนใหญมีขนาดประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ตารางเมตร พื้นโรงงานสามารถรับนํ้าหนักไดตั้งแต 1 ถึง 3 ตันตอตารางเมตร ตัวอาคารกอสราง

โดยใชโครงสรางหลังคาเหล็ก ซ่ึงไมตองมีเสาเพื่อรองรับหลังคาโรงงาน ทําใหไดพื้นที่ใชสอยสูงสุด 

 นอกจากโรงงานมาตรฐานแลว บริษัทยังใหบริการสรางโรงงานตามแบบท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญกวา

โรงงานมาตรฐานของบริษัท 
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บริษัทมีการกอสรางโรงงานมาตรฐานเพื่อสนองตอความตองการโรงงานใหเชาซ่ึงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก

จํานวนโรงงานที่บริษัท/บริษัทยอยใหเชาแกลูกคาและรับรูรายไดแลวในชวง 3 ปที่ผานมา มีดังนี้ 

นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

สิ้นป 2547 สิ้นป 2548* สิ้นป 2549** 

จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนท่ีเชา จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนท่ีเชา 

โรงงาน (ไร) (ตรม.) โรงงาน (ไร) (ตรม.) โรงงาน (ไร) (ตรม.) 

บางปะอิน 20 55.2367 35,550 18 48.3047 32,550 9 25.6373 15,875 

อมตะนคร 38 123.0825 81,450 26 75.0064 51,175 20 76.7890 43,950 

แหลมฉบัง - บริษัท 20 56.5806 51,150 22 55.5750 54,505 21 56.2063 54,755 

 - บริษัทยอย  10 33.8730 23,350 10 33.8730 23,350 6 21.3672 14,950 

ไฮเทค 20 81.5284 46,088 25 95.5255 62,763 22 89.5155 55,388 

อมตะซิตี้ 12 40.0024 25,675 13 45.8711 28,475 11 39.2650 22,875 

โรจนะ 16 52.7100 33,800 18 54.8180 47,007 27 101.0325 67,675 

บางปู  4 10.2000 7,325 5 15.4000 10,475 6 20.5467 15,875 

ลาดกระบัง - - - 1 2.0000 1,300 1 2.0000 1,300 

ปนทอง - - - 7 31.4408 15,975 13 36.1253 25,625 

นวนคร - - - 1 3.3775 1,750 11 39.7888 26,675 

รวม 140 453.2136 304,388 146 461.1920 329,325 147 508.2696 344,943 

หมายเหตุ :  1 ไร = 1,600 ตารางเมตร = 0.4 เอเคอร 
 *ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 39 โรงงาน พื้นที่เชารวม 89,900 ตารางเมตร พื้นที่ดินรวม 137.4088 ไร ใหแก TFUND ในเดือนเมษายน 2548 
 **ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 44 โรงงาน พื้นที่เชารวม 100,407 ตารางเมตร พื้นที่ดินรวม 146.1824 ไร ใหแก TFUND ในเดือนเมษายน 2549 

นอกจากโรงงานจํานวน 147 โรงงาน ซ่ึงบริษัท/บริษัทยอย ใหเชาและรับรูรายไดตามสัญญาเชาดังที่กลาวมาแลว ณ ส้ินป 

2549 บริษัทยังมีโรงงานอีก 21 โรงงานท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได ดังตอไปน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน 

(โรง) 

พ้ืนท่ีดิน 

(ไร) 

พ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบญัช ี

(ลานบาท) 

อมตะนคร 6 42.1787 28,325 214.75 

ไฮเทค 1 4.3550 2,550 35.92 

โรจนะ 8 41.5510 32,400 279.81 

ปนทอง 1 3.1874 3,325 25.57 

นวนคร 5 17.4725 10,625 82.42 
รวม 21 108.7446 77,225 638.47 

ทั้งน้ี บริษัทจะรับรูรายไดจากโรงงานท้ัง 21 โรงงานดังกลาว ในไตรมาส 1/2550 จํานวน 10 โรงงาน พื้นที่เชา 41,575 ตาราง

เมตร   ไตรมาส 2/2550 จํานวน 3 โรงงาน พื้นท่ีเชา 8,100 ตารางเมตร ไตรมาส 3/2550 จํานวน 3 โรงงาน พื้นท่ีเชา 12,650 ตารางเมตร และ

ไตรมาส 4/2550 จํานวน 5 โรงงาน พื้นที่เชา 14,900 ตารางเมตร 
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และเพื่อใหมีโรงงานรองรับความตองการของลูกคาไดในทันที บริษัทจึงจําเปนตองมีโรงงานที่สรางเสร็จเตรียมพรอมไวใหเชา 

โดย ณ ส้ินป 2549 มีโรงงานที่สรางเสร็จพรอมใหเชาจํานวน 19 โรงงาน ดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน 

(โรง) 

พ้ืนท่ีดิน 

(ไร) 
พ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญช ี

(ลานบาท) 

แหลมฉบัง – บริษัทยอย  4 12.0056 8,400 46.12 

ไฮเทค 1 3.7875 2,750 34.97 

อมตะซิตี ้ 2 6.7330 4,875 38.09 

โรจนะ 1 5.0843 3,500 32.96 

บางปู 4 19.1396 12,750 150.04 

ปนทอง 5 9.4156 7,900 63.88 

นวนคร 1 3.7500 2,375 31.22 

อีสเทิรนซีบอรด 1 4.1225 3,760 37.37 

รวม 19 64.0381 46,310 434.65 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทยังมีโรงงานที่อยูระหวางการกอสรางท่ียังไมมีสัญญากับลูกคาอีก 75 โรงงาน ซ่ึงประกอบดวย โรงงานท่ี

เริ่มงานกอสรางแลวจํานวน 47 โรงงาน และโรงงานที่อยูในแผนงานการกอสราง 28 โรงงาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

โรงงานท่ีเริ่มงานกอสรางแลวประกอบดวย 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน 
(โรง) 

พ้ืนท่ีดิน 

(ไร) 
พ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญช ี

(ลานบาท) 

อมตะนคร 11 50.1796 31,875 191.62 

ไฮเทค 4 15.1000 10,250 88.71 

โรจนะ 17 67.6972 46,250 254.27 

บางปู 3 9.1375 6,250 53.66 

ปนทอง  3 10.8380 8,550 61.01 

นวนคร 9 37.0475 22,700 211.45 
รวม 47 189.9998 125,875 860.72 

โรงงานท่ีอยูในแผนงานการกอสรางประกอบดวย 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน 

(โรง) 

พ้ืนท่ีดิน 

(ไร) 
พ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญช ี

(ลานบาท) 

อมตะนคร 6 9.2250 7,700 9.08 
แหลมฉบัง – บริษัท 4 15.6000 11,175 3.35 

บางปู 3 13.3475 9,200 66.09 

นวนคร 2 10.7476 7,500 37.09 

บอวิน 13 61.3000 27,750 71.43 

รวม 28 110.2201 63,325 187.04 

 โรงงาน 28 โรงงานตามตารางขางตนนั้น เปนโรงงานท่ีอยูในแผนงานท่ีจะกอสรางบนที่ดินของบริษัทท่ีกําลังจัดเตรียมหรือ

จัดเตรียมไว พรอมท่ีจะกอสรางโรงงานตามแผนที่ไดกําหนดไวแลว 
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เพื่อสนองความตองการของลูกคา นอกจากการใหทางเลือกในการตอสัญญาเชาแลว บริษัท/บริษัทยอยยังใหทางเลือกแก

ลูกคาในการเปล่ียนโรงงาน/คลังสินคาไดตามขนาดท่ีตองการ การเปล่ียนโรงงาน/คลังสินคาที่อยูในทําเลที่ต้ังที่แตกตางไป ตลอดจนใหทางเลือกแก

ลูกคาในการซื้อโรงงาน/คลังสินคา โดยกําหนดหลักการในการคํานวณราคาซื้อขายไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จากจํานวน

สัญญาเชาท้ังส้ิน 168 สัญญา มีสัญญาประเภทมีทางเลือกในการซ้ือโรงงานจํานวน 62 สัญญา 

สัญญาการใหเชาโรงงานระหวางลูกคากับบริษัท/บริษัทยอยโดยสวนใหญประกอบดวย 2 สัญญา คือ สัญญาเชา (Lease 

agreement) และสัญญาบริการ (Service agreement)  ซ่ึงทั้งสองสัญญาจะมีวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดสัญญาเหมือนกัน  โดยสัญญาเชาจะเปน

สัญญาเชาท่ีดินและอาคารโรงงานที่ต้ังอยูบนที่ดินน้ัน  สวนสัญญาบริการจะระบุถึงบริการท่ีบริษัท/บริษัทยอยจัดหาใหแกลูกคาอันเก่ียวเน่ืองกับ

เฉพาะทรัพยสินในสวนที่ระบุในสัญญาเชา อันไดแก การใหบริการดูแลรักษาโรงงาน  การซอมแซมโรงงานใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมใชงาน

ตลอดอายุของสัญญา (ยกเวนความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของลูกคา)  ทั้งน้ี ลูกคาจะตองชําระคาเชา และคาบริการตามอัตราท่ีกําหนดใน

สัญญาเปนประจําทุกเดือน  

สัญญาเชาและสัญญาบริการระหวางลูกคากับบริษัท/บริษัทยอยที่เปนการเชาเพื่อการผลิตและเพื่อเปนคลังสินคาระยะยาว 

เกือบทั้งหมดมีอายุสัญญา 3 ป  โดยมีทางเลือกในการตอสัญญาภายใตเงื่อนไขเดิม (ยกเวนในสวนของอัตราคาเชาและคาบริการซ่ึงจะมีการ

พิจารณาปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับตนทุนการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งการเจรจาตอรองในแตละกรณี)   ท้ังนี้ ลูกคาสวนใหญของบริษัทจะ

ตอสัญญาเม่ือสัญญาหมดอายุลง ณ ส้ินป 2549 บริษัท/บริษัทยอยมีสัญญาเชาท่ีมีอายุมากกวา 3 ป จํานวน 1 สัญญา และสัญญาเชาที่มีอายุนอย

กวา 3 ป จํานวน 16 สัญญา  

บริษัท/บริษัทยอยกําหนดใหลูกคาตองชําระเงินมัดจําใหแกบริษัท/บริษัทยอยเปนเงินสดจํานวนไมเกิน 6 เดือนของคาเชาและ

คาบริการตามแตจะตกลงกัน  โดยเม่ือสัญญาเชาและสัญญาบริการหมดอายุลงและไมมีการตอสัญญา บริษัทจะคืนเงินมัดจําดังกลาว (โดยไมมี

ดอกเบี้ย) หลังหักคาใชจายอ่ืน ๆ (ถามี) ใหแกลูกคา 

ณ ส้ินป 2549 ลูกคาที่เชาโรงงานมาตรฐานเปนผูผลิตชิ้นสวนจากประเทศตาง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนี้ 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. อิเล็กทรอนิคส และเคร่ืองใชไฟฟา 

2. ยานยนต 
3. ขนสง และคลังสินคา 

4. เส้ือผา 
5. อ่ืน ๆ (เชน อาหาร บรรจุภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ) 

49.68 

16.01 

8.57 

5.29 

20.45 

1. ญ่ีปุน 

2. สิงคโปร 

3. ยุโรป 
4. แคนาดา 
5. อ่ืน ๆ (เชน อเมริกา ไทย ไตหวัน ฯลฯ) 

45.14 

 13.28 

11.28 

8.00 

22.30  

 100.00  100.00 

หมายเหต ุ: สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2549 

ข. คลังสินคาคุณภาพสูง 

 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย เปนผูพัฒนาอาคารคลังสินคาคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อใหเชา

แกผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติคส 

 คลังสินคาของบริษัทตั้งอยูบริเวณถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี แยกหนองขาม และบริเวณถนนบางนา-ตราด กม.39 ซ่ึงนับวา

เปนทําเลท่ีตั้งท่ีดี อยูใกลทาเรือและสนามบิน  โดยเฉพาะอยางย่ิงเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน ซ่ึงเปนพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นเปนเขตอุตสาหกรรม

ดานโลจิสติสค (Logistics Park) ใหเปนศูนยรวมกลุมกิจกรรมดานโลจิสติสคหลาย ๆ ประเภทที่เก้ือหนุนซึ่งกันและกันไวในอาณาบริเวณเดียวกัน 

อันจะกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) จากการกอสรางอาคารจํานวนมาก นอกจากน้ัน ยังกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการใช

ถนนและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่ถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับการใชงานดานโลจิสติสครวมกันภายในเขตอุตสาหกรรมและการประหยัด

ตนทุนการขนสงจากการสงสินคารวมกันของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมดานโลจิสติสค (Consolidation to full truck load) 
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 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมดานโลจิสติสคเพื่อใหเชาจะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดหาพื้นท่ีที่สอดคลองกับความ

ตองการของบริษัทผูประกอบธุรกิจการขนสงและคลังสินคา และใหความยืดหยุนแกผูประกอบการในการเพิ่ม/ลดพื้นท่ี อันจะชวยลดความเสี่ยง

และตนทุนได 

 คลังสินคาคุณภาพสูงของบริษัทออกแบบใหสามารถรองรับการจัดการคลังสินคาสมัยใหม มีความสูงจากพื้นถึงหัวเสา 

(Clear Operation Height) ประมาณ 10 เมตร ระยะหางจากเสา (Span) ประมาณ 18 เมตร พื้นคลังสินคาถูกยกจากพื้นใหสูงจากระดับพื้น

ประมาณ 1.20-1.40 เมตร และมีอุปกรณชวยปรับระดับพื้นโรงงานใหมีความลาดชันที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา (Dock Levelers) 

พื้นโรงงานสามารถรับน้ําหนักไดตั้งแต 3 ถึง 5 ตันตอตารางเมตร 

ณ ส้ินป 2549 ยังไมมีคลังสินคาที่มีสัญญาเชา แตมีคลังสินคาที่พรอมใหเชา และอยูระหวางการพัฒนาดังน้ี  

คลังสินคาพรอมใหเชา 

 จํานวนคลังสินคา 

(หลงั) 

พ้ืนท่ีดิน 

(ไร) 
พ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบญัช ี

(ลานบาท) 
ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 4 25.5565 21,240 238.78 

คลังสินคาท่ีเริ่มกอสรางแลว 

 จํานวนคลังสินคา 

(หลงั) 

พ้ืนท่ีดิน 

(ไร) 

พ้ืนท่ีเชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบญัช ี

(ลานบาท) 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน 6 54.4616 27,100 305.36 

 

คลังสินคาท่ีอยูในแผนการกอสราง 

 จํานวนคลังสินคา 

(หลงั) 

พ้ืนท่ีดิน 

(ไร) 

พ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบญัช ี

(ลานบาท) 

ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 2 12.0323 10,548 19.08 

 

1.2 บริการ 

บริการที่บริษัทและบริษัทยอยเสนอใหลูกคา ไดแก 

 การดัดแปลงอาคารโรงงาน  

การท่ีบริษัทมีทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจนการบริหารโครงการดวยตนเอง ทําใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถให

ความชวยเหลือลูกคาในการออกแบบ และดัดแปลงอาคารโรงงานมาตรฐานใหมีความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของลูกคาได 

 การจัดหาสาธารณูปโภค 

บริษัทและบริษัทยอยใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอกับความตองการของลูกคา 

 การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 

บริษัทและบริษัทยอยใหความชวยเหลือลูกคาเพื่อใหไดรับใบอนุญาตท่ีจําเปนตอการเร่ิมดําเนินการในเวลาอันรวดเร็ว

เชน ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากน้ัน บริษัทและบริษัทยอยยังมีบริการใหความชวยเหลือลูกคาในการขอและตอใบอนุญาตทํางานใน

ราชอาณาจักรสําหรับพนักงานของลูกคาซ่ึงเปนคนตางดาว 
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 บริการอ่ืน ๆ 

นอกจากท่ีกลาวขางตน บริษัทและบริษัทยอยจะใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง ๆ ตามความตองการเฉพาะของ

ลูกคาเทาที่จะสามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคาและบริการ รวมทั้งการแนะนําบุคลากรที่สําคัญใหแกลูกคา 

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

2.1 แนวคิดของโรงงานและคลังสินคาใหเชาพรอมบริการ 

  ก. โรงงานมาตรฐานใหเชา 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากการพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม การจัดสรางโครงสรางพื้นฐานในที่ดิน

อุตสาหกรรม และการขายท่ีดินใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อกอสรางโรงงานผลิตสินคา อยางไรก็ดี ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาจเลือก

เปนเจาของโรงงานเองหรืออาจเลือกเชาโรงงานเพื่อผลิตสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการใหเชาโรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการประกอบการใหแกผูประกอบการ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีผูประกอบการอุตสาหกรรมชาวตางชาติจํานวนมากที่เขามาตั้ง

ฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการเปนเจาของโรงงาน หรือไมตองการถือกรรมสิทธิ์ในโรงงาน เพื่อลดตนทุนในการดําเนินการ และลด

ความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

  ข. คลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

ปจจุบันตนทุนจัดการดานโลจิสติคสของประเทศไทยคิดเปนสัดสวนที่สูงเม่ือเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก ซึ่งสงผลเสียตอ

ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศไทย  การพัฒนาการจัดการดานโลจิสติคสใหมีประสิทธิภาพจะทําใหตนทุนสินคาลดลง

และยกระดับคุณภาพการบริการ อันจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการสงออกของประเทศไทยไดมากขึ้น และยังชวยใหสินคา

อุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมีราคาลดลง  นอกจากน้ี ระบบการจัดการดานโลจิสติคสของประเทศที่มีประสิทธิภาพจะเปนปจจัยที่

สงเสริมใหมีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 

   คลังสินคาถือเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของระบบโลจิสติคส  คลังสินคาที่ไดมาตรฐานตองชวยเสริมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บ และตองอยูในทําเลท่ีตั้งที่เหมาะสม 

 2.2 อุปทาน 

 โรงงานมาตรฐานใหเชา 

ผูพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขาย/ใหเชา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.    ผูประกอบการท่ีสรางโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีตนเองพัฒนาขึ้น  

2. ผูประกอบการท่ีสรางโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมที่ซ้ือ/เชาจากผูพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม เชน บริษัท ไทคอน 

อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชาบนที่ดินที่ซ้ือจาก

ผูพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรมในทําเลที่ตั้งที่หลากหลาย 

 คลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

ปจจุบันมีผูใหบริการคลังสินคาใหเชากระจายอยูในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล  โดยอาคารหลังสินคาสวน

ใหญจะตั้งอยูบริเวณถนนสายเอเซีย ถนนบางนาตราด และถนนพระราม 2  คลังสินคาดังกลาวมีคุณภาพต่ํา เชน พื้นอาคารรับน้ําหนักไดนอย มี

รูปแบบอาคารท่ีไมสะดวกตอการขนถาย พื้นที่จัดเก็บไมเหมาะสม ทําใหจัดเก็บสินคาไดนอย คนหาสินคาไดยาก ซ่ึงสงผลใหเกิดการขนยายที่ไม

จําเปนมากเกินไป  คลังสินคาดังกลาวไมมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจขนสงและคลังสินคาได เชน ระบบ

ระบายน้ําที่ดี ระบบถนนท่ีสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ  นอกจากน้ี อาคารคลังสินคาสวนใหญจะตั้งอยูในเขตชุมชนและเขตที่อยูอาศัยซ่ึง
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ไมอยูในเขตผังเมืองสําหรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ความเสียหาย

ของผิวจราจร รวมทั้งมลภาวะทางอากาศและทางเสียง 

 2.3 อุปสงค 

 โรงงานมาตรฐานใหเชา 

ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในทําเลท่ีตั้งที่ดีสําหรับการลงทุนและเปนศูนยกลางการขนสง เนื่องจากตั้งอยูใน

ศูนยกลางของทวีปเอเชีย นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีแรงงานที่มีทักษะ และมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ดี นอกจากน้ัน การที่ผูประกอบการราย

ใหญของอุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็คทรอนิคสเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย ก็ชวยทําใหผูผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมดังกลาวเขา

มาทําการผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

การลงทุนในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมของการเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลใหความตองการโรงงานอุตสาหกรรมมี

เพิ่มมากขึ้น  ความตองการโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเชาเปนทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการอุตสาหกรรมจากตางประเทศที่มีคานิยมที่ไมตองการ

เปนเจาของโรงงาน หรือไมตองการถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานเพื่อลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่มีความไมแนนอนของสถานการณตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอบรรยากาศการลงทุน  นอกจากนั้น การท่ีวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑมีแนวโนมส้ันลง และการใหความสําคัญกับตัวเลขผลตอบแทนจากการลงทุน ก็เปนปจจัยท่ีชวยเสริมใหผูประกอบการมีความตองการ

โรงงานเพื่อเชา 

 คลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

บริษัทผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติสคจัดวาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีความสําคัญ

มากขึ้น เนื่องจากผูผลิตสินคาและผูคาสงมีแนวโนมท่ีจะใชบริการจากผูใหบริการดานโลจิสติสคเพิ่มมากขึ้น แทนการมีหนวยงานภายในเพื่อ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาวเอง 

อยางไรก็ดี บริษัทที่เชี่ยวชาญดานโลจิสติสคเหลาน้ี สวนใหญมีนโยบายไมตองการลงทุนเพื่อเปนเจาของใน

อสังหาริมทรัพย เชน คลังสินคา เปนจํานวนมาก ๆ เน่ืองจากเห็นวาการหาผลกําไรจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมิใชกิจกรรมหลักของกิจการ 

และตองการจํากัดการลงทุนเฉพาะสําหรับยานพาหนะ อุปกรณ ระบบสารสนเทศตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ 

อันเปนสินทรัพยหลักที่จําเปนตอกิจการ และการรักษาความสามารถในการแขงขันของกิจการเทานั้น  นอกจากนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย

กอใหเกิดตนทุนคงท่ีจํานวนมากเปนระยะเวลานาน เปนการเพิ่มความเสี่ยงของกิจการในกรณีที่ลูกคายกเลิกสัญญา อีกทั้งบริษัทเหลานี้ยังไม

ชํานาญในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวยตนเองเน่ืองจากมิใชธุรกิจหลัก  เมื่อเปนเชนนี้ ภาคอุตสาหกรรมดานโลจิสติสคโดยรวมจึงมุงหวัง

ใหภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูพัฒนาพื้นที่สําหรับกิจการขนสงและคลังสินคาเพื่อใหเชา 

กลุมผูตองการใชอาคารคลังสินคา ไดแก  

1. ธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา (Logistics service providers) ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนบริษัทชั้นนําจากใน

ประเทศและตางประเทศ  บริษัทเหลาน้ีจะมีความสามารถในการบริหารและจัดการโดยใชระบบ software และระบบจัดการที่ทันสมัย  และ

โดยท่ัวไปบริษัทในธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคาจะไมลงทุนในอสังหาริมทรัพย แตมคีวามตองการเชาคลังสินคา 

2. ผูประกอบการประเภทศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบที่ทันสมัย (International distribution 

center)  กิจการศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International procurement office) และกิจการศูนยกระจายสินคา

ดวยระบบที่ทันสมัย (Distribution center) 

3. ผูผลิตและผูคาปลีกขนาดใหญ  โดยกลุมนี้มีความตองการที่จะจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเพื่อจัดสงสินคาไปยัง

ลูกคาและผูบริโภคทั้งในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคตาง ๆ 
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4. กลุมบริษัทนําเขาและสงออก ซ่ึงจะมีความสนใจในอาคารคลังสินคาที่ต้ังอยูใกลสนามบินและทาเรือ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงพื้นท่ีเขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติคสสนับสนุนการกระจายสินคาและกิจการอ่ืน ๆ เชน ผูใหบริการขนสงสินคาและบริการขนสง ผู

ใหบริการบรรจุสินคาและถายบรรจุสินคา ผูใหบริการสรางมูลคาเพิ่ม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซอมแซม และการประกอบ/บรรจุ

สินคา) รวมถึงผูใหบริการเชาอุปกรณขนถาย ผูใหบริการแรงงานชั่วคราวและยกขนสินคา เปนตน 

 2.4 สภาวะการแขงขัน 

 โรงงานมาตรฐานใหเชา 

ตลาดโรงงานมาตรฐานใหเชาในปจจุบันถือวามีการแขงขันไมสูงนัก ปจจุบันมีบริษัทที่จัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหเชา

ที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด จํากัด 

อยางไรก็ตาม บริษัทท่ีทําธุรกิจพัฒนาโรงงานใหเชาเปนธุรกิจหลัก มีเพียงบริษัทและบริษัทยอยเทานั้น ซ่ึงมีความ

ไดเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ กลาวคือ บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับธุรกิจการสรางโรงงานเพื่อใหเชาในทําเลที่ต้ังที่

หลากหลาย และมีบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา (ทั้งในดานการติดตอขอใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานราชการท่ีชวยใหลูกคาซ่ึง

สวนใหญเปนชาวตางชาติ สามารถเริ่มดําเนินงานไดในระยะเวลาอันส้ัน การขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

รวมทั้งบริการหลังการขายที่ใหการดูแลอยางใกลชิดและรวดเร็ว)  นอกจากน้ัน ยังมีความไดเปรียบจากการประหยัดตอขนาด (Economies of 

scale) อีกดวย  

 คลังสินคามาตรฐานสูงใหเชา 

ปจจุบันผูใหบริการอาคารคลังสินคาคุณภาพสูงซ่ึงตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมมีอยูนอยราย อาคารคลังสินคาใหเชาใน

ปจจุบันสวนใหญมีคุณภาพต่ําและต้ังอยูในทําเลท่ีไมดีดังที่กลาวมาแลว  

บริษัทมีความไดเปรียบกวาผูใหบริการอาคารคลังสินคารายอ่ืน ๆ เน่ืองจากโครงการของบริษัทตั้งอยูในทําเลที่ดี  

นอกจากน้ี อาคารคลังสินคาและระบบสาธารณูปโภคของโครงการมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐานสากล 

 2.5 กลยุทธการแขงขัน 

 ตําแหนงทางการตลาด 

บริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด มีสวนแบงในตลาดการใหเชาโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน 

สวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัดเอง รอยละ 50 และสวนท่ีบริหารใหแก TFUND รอยละ 20 รวม

เปนสวนแบงการตลาดรอยละ 70 ตามการสํารวจของบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ณ ส้ินไตรมาส 3/2548 

บริษัทไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดในการเปนผูสรางโรงงานใหเชารายใหญในประเทศไทย บริษัทมีความมุงมั่นที่จะ

รักษาและพัฒนาตําแหนงทางการตลาดใหดีย่ิงขึ้นดวยการเพิ่มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา และรักษาคุณภาพของการใหบริการที่ตอบสนอง

ความตองการของลูกคาซ่ึงจะสงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบจากการประหยัดตอขนาด ไดผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น และสงเสริมตําแหนงทางการ

ตลาดของบริษัทใหดีย่ิงขึ้นในท่ีสุด 

สําหรับอาคารคลังสินคานั้น บริษัทมีความตั้งใจที่จะใหบริษัทมีตําแหนงทางการตลาดในการเปนผูสรางอาคารคลังสินคา

มาตรฐานสูงท่ีมีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุดเชนเดียวกับตําแหนงทางการตลาดของโรงงานมาตรฐานใหเชา 
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 กลุมลูกคาเปาหมาย  

ลูกคาเปาหมายของโรงงานมาตรฐาน คือ ผูผลิตชิ้นสวนปอนใหแกผูประกอบการขนาดใหญ มิใชผูผลิตสินคาขั้น

สุดทายขนาดใหญที่ตองการมีโรงงานเปนของตนเอง เนื่องจากโรงงานท่ีผูผลิตสินคาขั้นสุดทายใชผลิตสินคาจะมีขนาดใหญและมีลักษณะเฉพาะ 

เพื่อรองรับการผลิตในระยะยาว    

สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายที่เชาอาคารคลังสินคาของบริษัทไดแกกลุมผูประกอบการตามท่ีไดกลาวไวในหัวขอ “อุปสงค

ของอาคารคลังสินคาใหเชา”  

 กลยุทธดานราคา 

คาเชาโรงงาน และคลังสินคาของบริษัทและบริษัทยอยถูกกําหนดจากตนทุนการกอสรางเปนหลัก อยางไรก็ดี ในการกําหนดคาเชา

บริษัทยังไดคํานึงถึงราคาคาเชาโรงงานและคลังสินคาท่ีคูแขงขันคิดจากลูกคาดวย โดยบริษัทไดมีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยูเสมอ เพื่อใหแนใจ

วาคาเชาโรงงานและคลังสินคาของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขนักับคูแขงได 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก การติดตอลูกคาเปาหมายเองโดยตรง และการติดตอผานตัวกลางตาง ๆ 

เชน ติดตอผูผลิตรายใหญเพื่อเสนอบริการใหเชาโรงงาน/คลังสินคาใหแกคูคาของผูผลิตเหลานั้น การติดตอผานหนวยงานรัฐบาล สถานทูต 

สํานักงานการคา สมาคมหอการคา เจาของนิคมอุตสาหกรรม ตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย และตัวกลางอ่ืน ๆ 

บริษัทมีการพัฒนาส่ือเพื่อสงเสริมการตลาด อันไดแก ส่ิงพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนังสือตาง ๆ 

อินเตอรเน็ตเว็บไซต แผนปายโฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณหนาโรงงาน แผนปายโฆษณาขนาดใหญขางทางดวน และการสงจดหมายทางไปรษณีย 

นอกจากน้ียังมีการใชส่ือทางการตลาดประเภทอ่ืนที่มีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแก การเขารวมงานสัมมนา 

งานแสดงสินคา และการประชุมตาง ๆ ที่เก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ 

ทั้งนี้ ในป 2549 ลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยมาจากการแนะนําของตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยรอยละ 54 

เจาของนิคมอุตสาหกรรมรอยละ 18 การแนะนําโดยลูกคาเดิมของบริษัทรอยละ 9 จากเว็ปไซตของบริษัทรอยละ 5 และจากแหลงอ่ืน ๆ อีก  รอย

ละ 14 

 2.6 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

1.    โรงงานมาตรฐานใหเชา 

ตลอดเวลา 17 ปท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน อุปสงคหรือความตองการของโรงงานใหเชามีมากกวาอุปทาน โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในชวงภาวะเศรษฐกิจซบเซา ผูประกอบการจะหันมาเชาโรงงานมากกวาที่จะใชเงินเพื่อลงทุนสรางหรือซ้ือโรงงาน 

ปจจุบันผูผลิตท่ีเขามาดําเนินการผลิตในประเทศไทยไดใหความสนใจในการเชาโรงงานเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงโดยสวนใหญ

บริษัทเหลาน้ีจะอยูในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting industries) และมีขนาดเล็กกวาผูผลิตในอุตสาหกรรมหลัก จึงมีแนวโนมท่ีจะเลือก

เชาโรงงานแทนการลงทุนสรางโรงงานของตนเอง นอกจากนี้ ความไมแนนอนและความเสี่ยงตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในโลกปจจุบันไดสงผลให

ผูประกอบการหันมาสนใจการเชามากขึ้น และมีแนวโนมวาความตองการโรงงานใหเชาจะยังคงเปนเชนน้ีตอไปในอนาคต   ทั้งนี้ แมวาจะไม

สามารถประมาณการการเพิ่มขึ้นของโรงงานที่คูแขงขันจะสรางขึ้นในอนาคต แตอาจกลาวไดวา การเพิ่มขึ้นของโรงงานใหเชาดังกลาวจะยังคงไม

เพียงพอตอความตองการของตลาด  

  2.    คลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

เชนเดียวกันกับความตองการเชาโรงงาน  ผูประกอบการและผูใหบริการดานโลจิสติคสมีแนวโนมที่ไมตองการลงทุน

เพื่อเปนเจาของอาคารคลังสินคา เนื่องจากผลกําไรจากการลงทุนในอาคารคลังสินคามิใชกิจกรรมหลักของกิจการ และตองการจํากัดการลงทุน
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เฉพาะสําหรับสินทรัพยท่ีจําเปนตอกิจการเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน จากเหตุผลที่กลาวน้ี  จึงมีแนวโนมวาความตองการเชาอาคาร

คลังสินคาจะมีมากขึ้นในอนาคต 

อยางไรก็ตาม คลังสินคาท่ีไดมาตรฐานสากลและอยูในทําเลท่ีตั้งที่ดีนาจะมีการเพิ่มที่นอยกวาคลังสินคาคุณภาพต่ํา 

เน่ืองจากตนทุนในการกอสรางที่สูง ซ่ึงจะเปนอุปสรรคสําหรับผูประกอบการรายยอยในการเขาสูธุรกิจการสรางคลังสินคามาตรฐานสูง 

 การแขงขันของโรงงานและคลังสินคาใหเชา  

สภาวะการแขงขันของตลาดโรงงานและคลังสินคาใหเชาในปจจุบันนับวายังไมรุนแรง ทั้งน้ี ผูประกอบการรายใหมที่จะ

เขาสูธุรกิจนี้จะตองใชเงินทุนสูง และใชระยะเวลานานในการที่จะพัฒนาโครงการและบริการที่ครบวงจร อีกทั้งเปนการยากท่ีจะพัฒนาโรงงานและ

คลังสินคาใหเชาใหมีความไดเปรียบท้ังในแงของปริมาณและการกระจายตัวของทําเลท่ีตั้ง   

 3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 3.1 ข้ันตอนการจัดหาท่ีดินและการดําเนินงานกอสรางโรงงาน/คลังสินคา  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. เลือกที่ดินอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม    บริษัท/บริษัทยอยจะคัดเลือกท่ีดินอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงทําเลที่ต้ัง  มาตรฐานการจัดการของที่ดินอุตสาหกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความตองการของลูกคาเปนสําคัญ 

 2. เลือกตําแหนงและขนาดท่ีดินที่เหมาะสม หลังจากตัดสินใจเลือกทําเลของท่ีดินอุตสาหกรรมไดแลว  บริษัท/บริษัท

ยอยจะพิจารณาเลือกแปลงที่ดินที่อยูในตําแหนงที่ดี มีขนาดและรูปรางที่เหมาะสมกับการตัดแบงเพื่อกอสรางโรงงาน/คลังสินคาใหไดพื้นที่ใชสอย

มากที่สุด โดยจะเจรจาตอรองราคากับเจาของท่ีดินอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันบริษัท/บริษัทยอยจะตดิตอกับสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติเงินกู

เพื่อใชในการซ้ือที่ดินและกอสรางโรงงาน/คลังสินคา  

 3. ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือเชาท่ีดิน บริษัท/บริษัทยอยจะลงนามในสัญญาซ้ือขายหรือเชาท่ีดินกับเจาของที่ดินภาย

หลังจากท่ีตัดสินใจเลือกและการตอรองราคาสิ้นสุดแลว 

 4. ออกแบบโรงงาน สถาปนิกของบริษัทจะเริ่มดําเนินการออกแบบโรงงาน/คลังสินคา  

 

เจรจากับลูกคาเปาหมาย 

 

เจรจาซ้ือที่ดนิ 

 

เริม่ดําเนนิการกอสราง 

 

ดําเนนิการขออนุญาตกอสราง 

 

 

ฝายขายเริม่ดําเนนิการ 

ทางการตลาด 

 

 

ลงนามในสัญญาซ้ือขายหรือเชาทีด่นิ 

กับเจาของที่ดนิอุตสาหกรรม 

 

คดัเลือกที่ดนิอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 

 

 

คดัเลือกทําเลและขนาดทีด่ิน 

ที่เหมาะสมในท่ีดินอุตสาหกรรมนัน้ ๆ 

 

บริการติดตอขออนุญาตประกอบการ 

 

ลงนามสัญญากับลูกคา 

 

สงมอบโรงงานใหกับลูกคา

บริการหลังการขาย 

ดําเนนิการออกแบบโรงงาน/

คลังสินคาโดย สถาปนิกของบริษัท 
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 5. ติดตอกลุมลูกคาเปาหมาย  พรอม ๆ กับการออกแบบโรงงาน/คลังสินคา บริษัท/บริษัทยอยจะทําการติดตอกลุม

ลูกคาเปาหมายผานชองทางการจําหนายท่ีกลาวขางตน  

 6. ย่ืนคําขออนุญาตการกอสราง บริษัท/บริษัทยอยจะดําเนินการขออนุญาตกอสรางกับหนวยงานที่เก่ียวของ   

 7. เริ่มดําเนินการกอสราง  เม่ือไดรับใบอนุญาตกอสรางเรียบรอยแลว บริษัท/บริษัทยอยจะเร่ิมดําเนินการกอสราง โดย

ใชทีมงานกอสรางของบริษัทเปนหลัก  ยกเวนในสวนของงานระบบไฟฟาแสงสวาง  ประปา  และระบบสุขาภิบาล   โรงงาน/คลังสินคาหนึ่งหลังจะ

ใชระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 6 เดือน  อยางไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจางเหมาผูรับเหมาภายนอกในกรณีที่บริษัทมีงานลนมือ  และ

ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ บริษัทจะดําเนินการขอรับใบรับรองการกอสรางจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

 8. ลงนามในสัญญาเชากับลูกคา  ภายหลังจากที่ไดตกลงเงื่อนไขการเชากับลูกคาแลวเสร็จ บริษัท/บริษัทยอยและลูกคา

จะลงนามในสัญญาเชาและสัญญาการใหบริการ โดยบริษัท/บริษัทยอยจะเก็บเงินมัดจําไมเกิน 6 เดือนของคาเชาและคาบริการ  และภายหลังจาก

ลงนามในสัญญากับลูกคาแลว บริษัท/บริษัทยอยจะดําเนินการเพื่อใหลูกคาไดรับใบอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อประกอบกิจการตอไปได 

 9. สงมอบโรงงาน/คลังสินคาแกลูกคา  ภายหลังลงนามในสัญญาเชาเรียบรอยแลว บริษัท/บริษัทยอยจะทําการสงมอบ

โรงงาน/คลังสินคาใหแกลูกคาในสภาพที่พรอมสําหรับการติดตั้งเครื่องจักร พรอมท้ังชวยประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการติดตั้งระบบ

สาธารณูปโภค 

 10. ข้ันตอนการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม ภายหลังการติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จ บริษัท/บริษัทยอยจะใหความ

ชวยเหลือลูกคาในการติดตอกับหนวยงานรัฐบาลในการขอใบอนุญาตประกอบการ เพื่อย่ืนคําขอแจงการเร่ิมประกอบอุตสาหกรรมตอหนวยงานท่ี

เก่ียวของ โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาวจะพิจารณาออกใบแจงการประกอบอุตสาหกรรมแกลูกคาตอไป 

 11. การใหบริการหลังการขาย บริษัท/บริษัทยอยจัดใหมีหนวยงานบริการซอมบํารุงใหกับลูกคา พรอมทั้งชวยเหลือในการ

ตออายุใบอนุญาตตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

 3.2 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักในการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาของบริษัท/บริษัทยอย ไดแก ที่ดิน และวัสดุกอสราง  โดยในสวนของที่ดิน

บริษัทจะซ้ือที่ดินจากผูพัฒนานิคม/สวนอุตสาหกรรมที่มีโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบ หรือที่ดินนอกนิคม/สวนอุตสาหกรรมที่อยูในทําเลที่มี

ศักยภาพ โดยบริษัทมีนโยบายซ้ือที่ดินเพื่อเปนสินทรัพยของบริษัท  ทั้งนี้ ท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการยังคงมีเพียงพอตอการ

ขยายธุรกิจของบริษัท/บริษัทยอยในปจจุบัน และในอนาคต   

 วัสดุกอสรางที่สําคัญในการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาของบริษัท/บริษัทยอย ไดแก เหล็ก และคอนกรีต คิดเปนประมาณ  

รอยละ 68 ของตนทุนวัตถุดิบในการกอสรางโรงงานแตละโรงงาน ท้ังน้ี บริษัทสามารถสั่งซ้ือวัสดุกอสรางตาง ๆ ไดจากผูผลิตหลายรายดวย

คุณภาพและราคาที่ใกลเคียงกัน 

 
3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 บริษัท/บริษัทยอยมีนโยบายกอสรางโรงงานในเขตท่ีดินอุตสาหกรรมซึ่งมีการจัดการท่ีดี และมีการควบคุมการดําเนินงาน

อยางเครงครัด ซ่ึงรวมถึงกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวมอยางเขมงวด  โดยกอนที่ผูเชาจะ

เริม่ดําเนินการตาง ๆ ไดตองผานการตรวจสอบและไดรับอนุญาตเร่ิมประกอบการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  หากหนวยงานที่เก่ียวของพบวาการ

ประกอบการของผูเชาจะทําใหเกิดอันตรายหรือมีภาวะมลพิษ ก็จะไมอนุญาตใหเริ่มประกอบการจนกวาผูเชาจะสามารถแสดงใหแนใจไดวามีวิธีการ

กําจัดมลพิษและรักษาสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย  



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1 

 

 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 26 

 นอกจากน้ี ในสัญญาเชาระหวางบริษัท/บริษัทยอยและลูกคาไดกําหนดเง่ือนไขการเชาที่ชัดเจนวา ผูเชาตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับท่ีเก่ียวของในเรื่องการรักษาสภาพแวดลอมอยางเครงครัด ดวยเหตุนี้บริษัท/บริษัทยอยจึงไมเคยมีปญหา ไมเคยละเมิด ไมเคยฝาฝน

กฎหมายท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และไมเคยเปนตนเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมใด ๆ 

 สําหรับอาคารคลังสินคาของบริษัทยอยน้ัน เน่ืองจากลักษณะของการใชงานอาคารคลังสินคา ถาเปนเพียงการใชเพื่อจัดเก็บ

สินคา หรือเพื่อการบรรจุภัณฑอยางงาย จึงไมกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมใดๆ 

4. งานระหวางกอสราง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีงานที่ยังไมสงมอบซึ่งมีสัญญาเชาแลวแตยังอยูระหวางการกอสราง ดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /  

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงาน / 

อาคารคลังสินคา 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 

พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

ประมาณเงินลงทุน 

(ลานบาท) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 5 39.3287 26,050 336.66 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 4 24.3910 21,000 272.79 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 4 13.6475 8,250 117.25

รวม 13 77.3672 55,300 726.70 
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การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบโรงงาน วิธีการกอสราง และวัสดุท่ีใชในการกอสรางโรงงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาและพัฒนาการของวัตถุดิบในการกอสรางที่เปล่ียนแปลงไปนอกจากนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปรับขนาดของ

โรงงานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา บริษัทจึงไดปรับปรุงระบบฐานขอมูลลูกคาเปาหมาย ตลอดจนขอมูลนายหนา/ตัวแทนซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนในการทําการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

บริษัทจัดใหมีการปรับปรุงแผนการจัดซ้ือวัสดุกอสรางอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาตนทุนท่ีเหมาะสม เปนผล

ใหบริษัทสามารถแขงกับคูแขงขันในธุรกิจได และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาคุณภาพการกอสรางโรงงานใหอยูในระดับมาตรฐานสากลได 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1 

 

 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 28 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 1. ท่ีดิน และโรงงานและคลังสินคาเพ่ือขาย/ใหเชา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /           

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

โรงงาน/คลงัสินคา

ท่ีมี 

สัญญาเชาและ 

รับรูรายไดแลว 

โรงงาน/คลงัสินคา

ที่มี 

สัญญาเชาแตยัง 

ไมรับรูรายได 

โรงงาน/คลงัสินคา

สรางเสร็จ 

พรอมใหเชา 

โรงงาน/คลงัสินคา

ที่อยู 

ระหวาง 

การพัฒนา 

โรงงาน/คลงัสินคา

ที่อยู 

ในแผนงาน 

การกอสราง 

รวม 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 9 - - - - 9 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 20 6 - 11 6 43 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง -  บริษัท 21 - - - 4 25 

 -  บริษัทยอย 6 - 4 - - 10 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 22 1 1 4 - 28 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 11 - 2 - - 13 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 27 8 1 17 - 53 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 1 - - - - 1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 6 - 4 3 3 16

นิคมอุตสาหกรรมบอวิน - - - - 13 13 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 13 1 5 3 - 22 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 11 5 1 9 2 28 

 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด - - 1 - - 1 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - - - 6 - 6 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง - - 4 - 2 6 

รวม 147 21 23 53 30 274 

หมายเหต ุ: บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินและโรงงาน/คลังสินคาในนิคม/สวนอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน/ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง ตามที่กลาวขางตน 

ยกเวนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเปนการเชาระยะยาว  
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มูลคาตามบัญชีและมูลคาประเมินของท่ีดินพรอมโรงงาน/คลังสินคาทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอย (กรรมสิทธิ์ของบริษัท ยกเวน

ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 มีดังตอไปนี้  

           หนวย : ลานบาท 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม/            

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 
มูลคาตามบัญชี 

มูลคาประเมิน 

วิธีคิดจากรายได* 

มูลคาประเมิน 

วิธีตนทุนทดแทน* 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 100.85 415.51 243.52 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 919.05 1,222.97 1,006.28 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง** - บริษัท 223.58 770.50 390.53 

 - บริษัทยอย 111.01 122.15 134.19 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 758.27 923.15 835.57 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 236.14 121.74 281.07 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1,439.57 1,456.83 1,456.83 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 19.13 19.59 19.59 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 485.82 495.53 495.53 

นิคมอุตสาหกรรมบอวิน 77.48 77.48 77.48 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 435.88 439.44 439.44 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 703.78 704.40 704.40 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 37.37 37.37 37.37 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน 1,486.67 1,486.67 1,486.67 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 275.88 275.88 275.88 

รวม 7,310.48 8,569.21 7,884.35 

ที่มา :  รายงานการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544  

หมายเหตุ :  *มูลคาประเมินทรัพยสินที่จัดทําโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ถูกปรับโดยเพ่ิมมูลคาที่ดินและมูลคางานกอสรางท่ีเกิดขึ้นระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ซ่ึงการท่ีมูลคา

ประเมินวิธีคิดจากรายไดของโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีมีมูลคาตํ่ากวามูลคาประเมินวิธีตนทุนทดแทน เน่ืองจากเม่ือกันยายน 2544 ผูประเมินคิดราคาประเมินวิธีรายไดจากโรงงานท่ีมีรายไดคาเชาแลวเทาน้ัน ในขณะ

ที่คิดราคาประเมินวิธีตนทุนทดแทนจากโรงงานทั้งหมดท่ีอยูในแผนงานกอสรางของโครงการ ซ่ึงขณะน้ันโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีซ่ึงเปนโครงการใหมยังไมมีโรงงานท่ีมีคาเชาแลวจึงไมมีราคาประเมินที่คํานวณดวยวิธี

รายได ทําใหเม่ือมีการปรับเพ่ิมมูลคาระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2549  แลวมีมูลคาต่ํากวาวิธีตนทุนทดแทน สําหรับบางทําเลท่ีมูลคาประเมินตามวิธีคิดจากรายไดเทากับมูลคาประเมินตามวิธีตนทุนทดแทน เปน

ทําเลท่ีไมไดมีการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือป 2544 บรษิัทจึงใชมูลคาตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง 

  ** ไมรวมที่ดิน เน่ืองจาก บริษัทและบริษัทยอยเชาที่ดินจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 2. สินทรัพยถาวรอ่ืน ๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยถาวรอ่ืน ๆ ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย มูลคาทางบัญชสีุทธ ิ
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช 30.9 

เคร่ืองตกแตง ติดตัง้ และอุปกรณสาํนกังาน 20.5 

ยานพาหนะ 
                          รวม 
หัก คาเสือ่มราคาสะสม 
                          รวม 

 8.3 

59.7 
(28.2) 

31.5 
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3. รายละเอียดของสัญญาเชาที่ดินและอาคารสํานักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาเชาที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตสงออก ดังน้ี 

ลําดับ คูสัญญา ระยะเวลา คาเชา 

1 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (13 ธันวาคม 2538 ถึง 12 ธันวาคม 2568) 4,698,285 บาทตอป บนพ้ืนที่ 31-1-28.76 ไร 

(150,000 บาทตอไรตอป)  

2 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (14 พฤศจิกายน 2540  ถึง 13 พฤศจิกายน 2570) 1,315,149 บาทตอป บนพ้ืนที่ 7-3-88.24 ไร 

(165,000 บาทตอไรตอป) 

3 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (18 สิงหาคม 2542 ถึง 17 สิงหาคม 2572) 3,578,515.87  บาทตอป บนพ้ืนที่ 21-2-75.19 ไร 

(165,000 บาทตอไรตอป)  

4 บริษัทยอย (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

17 ป 6 เดอืน 25 วนั (6 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธันวาคม 

2561) 

5,589,045 บาทตอป บนพ้ืนที่  33-3-49.20 ไร 

(165,000 บาทตอไรตอป) 

5 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

13 ป 11 เดือน 6 วนั (25 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 

2561) 

1,446,00.06 บาทตอป บนพ้ืนที่  7-3-88.10 ไร 

(181,500 บาทตอไรตอป) 

6 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

12 ป 8 เดอืน 6 วัน (25 เมษายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 

2561) 

2,832,371.03 บาทตอป บนพ้ืนที่  15-2-42.14 ไร 

(181,500 บาทตอไรตอป) 
หมายเหต ุ: 1. ที่ดนิในนคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบังไมสามารถขายได เนื่องจากเปนการไดทีด่นิมาจากการเวนคนืและการเชาเพ่ือประโยชนในการประกอบการนคิม

อุตสาหกรรม ดังนัน้ บริษทัและบริษัทยอยจึงทําการเชาทีด่นิดังกลาวจาก กนอ. 
2. รายละเอียดอ่ืน ๆ ในสัญญาเชา ที่สําคัญ มดีังนี ้

2.1 สัญญาที่ 1-4 ผูเชาไดวางหลักประกันไว คือ หนังสือค้ําประกันของธนาคารมูลคาเทากับจํานวนเงินคาเชา 1 ป ยกเวนสัญญาท่ี 5-6 ผูเชาไดวาง

หลักประกนัไว คือ เงินสดเทากบัจํานวนคาเชา 1 ป และ หนงัสือค้ําประกนัของธนาคารเทากับจํานวนคาเชา 1 ป ซ่ึงเงินสด สามารถเปล่ียนเปน

หนังสือค้าํประกันของธนาคารเมื่อครบกําหนด 5 ป และหนังสือค้ําประกนัของธนาคารมูลคาเทากับจํานวนเงินคาเชา 1 ป 

2.2 ผูใหเชาปรบัเปล่ียนคาเชาไดทุก ๆ ระยะเวลา 10 ป ในอัตรารอยละ 10 ของคาเชาเดมิ ในสัญญาที่ 1-3 ยกเวนสัญญาที่ 4-6 ซ่ึงผูใหเชาสามารถ

ปรบัเปล่ียนคาเชาไดทุก ๆ 5 ป  
2.3 อัตราคาปรบัจายชําระลาชา รอยละ 18 ตอป ของยอดทีค่างชําระ 
2.4 หากผูเชามีความประสงคจะตออายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน กอนสัญญาเชาจะส้ินสุดเพ่ือใหกนอ. 

พิจารณา 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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4. สินทรัพยถาวรที่ใชค้ําประกัน 

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยใชที่ดินและส่ิงปลูกสรางคํ้าประกัน ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยเพ่ือค้ําประกัน วงเงิน เงินกูปจจุบัน วันที่ทําสัญญา 

1. สัญญาเชาเลขท่ี 21/2538-นฉ. ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2538  ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง    

พรอมส่ิงปลูกสราง 
/1 

11.01 11.01 29/08/2544 (L/G) 

2. สัญญาเชาเลขท่ี 14/2540 ณ วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2540 และ เลขที่ 8/2542  
 ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2542 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พรอมส่ิงปลูกสราง 

/1
 

80.00

20.00

8.00 
- 

17/01/2543 ถึง 16/01/2550 

9/02/2549 (O/D) 
3. โฉนดเลขที่ 33603 และ 40214-5 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พรอมส่ิงปลูกสราง 130.00 49.00 4/09/2546 ถึง 3/09/2551 

4. โฉนดเลขที่ 53858-60 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง  34.50 - (P/N วงเงินหมุนเวียน) 
5. โฉนดเลขที่ 48778 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พรอมส่ิงปลูกสราง 

/2
 55.00 

20.00

25.00

31.87 

14.47 
- 

8/04/2546 (L/C, T/R) 

3/01/2546 (L/C, T/R, P/N,L/G) 
18/06/2545 (O/D) 

6. โฉนดเลขที่ 49559 และ 57261 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 
/3 25.00

20.00

5.70 

18.13 
1/08/2544 ถึง 30/6/2551 
1/08/2544 (L/G)  

7. โฉนดเลขที่ 48778 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พรอมส่ิงปลูกสราง (กรรมสิทธ์ิของบริษัท) 
/4  

 

 สัญญาเชาเลขท่ี 9/2544-นฉ. ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2544 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
 พรอมส่ิงปลูกสราง (กรรมสิทธิ์ของบริษัทยอย) 

142.20

5.59

 

4.33 

5.59 

 

22/11/2544 ถึง 30/06/2550 

22/11/2544 (L/G) 

 

8. โฉนดเลขที่ 21160 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมสิ่งปลูกสราง 63.00 12.78 23/09/2545 ถึง 30/03/2554 

9. โฉนดเลขที่ 20167-71 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง  220.00 32.03 7/01/2546 ถึง 30/06/2550 

10.  โฉนดเลขที่ 120647 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 127.91 14.41 16/10/2546 ถึง 28/02/2550 

11. โฉนดเลขที่ 6002, 6008 และ 6009 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 100.00 27.50 6/08/2546 ถึง 30/06/2551 
12. โฉนดเลขที่ 25823 และ26064-6 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 180.00 54.10 2/12/2546 ถึง 28/02/2555 

13. โฉนดเลขที่ 9936, 288250-4 และ 288256 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง 120.00

25.00

10.00 

82.10 

- 
- 

2/02/2547 ถึง 30/01/2554 

30/01/2547 (L/C, T/R) 

30/01/2547 (O/D) 

14. โฉนดเลขที่ 7322, 9890-1, 9894, 9988-9, 9994 และ 14726-7 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
 พรอมส่ิงปลูกสราง 

160.00 79.40 4/03/2547 ถึง 31/03/2557 

15. โฉนดเลขที่ 122533, 122538-9, 122541-2 และ 122544 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร      

พรอมส่ิงปลูกสราง 

195.00 

 

67.00 

 
23/09/2547 ถึง 31/03/2555 

 

16. โฉนดเลขที่ 64247-8, 64255-6, 104491-2, 115908-9, 115921-5 และ 116367  

 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมปนทอง พรอมส่ิงปลูกสราง 
350.00

30.00 

20.00 

10.00 

220.47 

5.21 

- 

- 

20/01/2548 ถึง 28/02/2556 

20/01/2548 (L/C, T/R) 

20/01/2548 (L/G) 

20/01/2548 (O/D) 

17. โฉนดเลขที่ 4942, 53532-3, 56720 และ 57262-4 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 190.00 160.42 5/04/2548 ถึง 31/12/2554 

18. โฉนดเลขที่  130030-7 และ 138714 ต้ังอยูบนเขตสงเสริมอตุสาหกรรมนวนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 174.00 133.78 2/06/2548 ถึง 30/06/2556 

19. โฉนดเลขที่ 53176 และ 122531 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 
 และโฉนดเลขที่ 288257 และ288259-60 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง 

144.50 53.55 31/05/2548 ถึง 28/06/2554 

20. โฉนดเลขที่ 108456, 99577 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมสิ่งปลูกสราง 
      และโฉนดเลขที่ 6818 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน ซีบอรด พรอมสิ่งปลูกสราง 

150.00 - (P/N วงเงินหมุนเวียน)  

21. โฉนดเลขที่ 25831-2, 26520-1 และ 26827-32 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
 พรอมส่ิงปลูกสราง 

286.00 140.88 26/08/2548 ถึง 25/07/2555 
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หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยเพ่ือค้ําประกัน วงเงิน เงินกูปจจุบัน วันที่ทําสัญญา 

22. โฉนดที่ดินเลขที่ 48912, 87777 และ130484-5 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 
 โฉนดที่ดินเลขที่ 27493 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และโฉนดที่ดินเลขท่ี 48375 ตั้งอยูบน 
 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พรอมส่ิงปลูกสราง                          

106.00 

 

- (P/N วงเงินหมุนเวียน) 

23. โฉนดที่ดินเลขที่ 858, 887-8, 1225, 4681, 27880, 27882-3 และ 28337-9 ตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด 

กม.39 พรอมส่ิงปลูกสราง   

2,655.00 849.00 15/11/2548 ถึง 28/02/2559 

  24.  โฉนดที่ดินเลขที่ 20998, 27701-4, 27351, 27353-5 และ 27737 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ    
        พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดท่ีดินเลขที่ 58255-8 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  
        พรอมส่ิงปลูกสราง                        

265.00 227.20 

 

24/02/2549 ถึง 28/02/2557 

  25.  โฉนดที่ดินเลขที่ 9956, 16540 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดที่ดิน 
        เลขที่ 90769, 98630 และ 268613 ต้ังอยูบนนิคมอุสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง                  

271.56 - 

 

17/03/2549 ถึง 16/03/2556 

  26.  โฉนดที่ดินเลขที่ 130038-46 และ130056 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 216.00 84.40 17/03/2549 ถึง 29/03/2556 

  27.  โฉนดที่ดินเลขที่ 14583-4, 27494-7 และ 28472 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 188.00 56.00 17/03/2549 ถึง 30/03/2556 

  28.  โฉนดที่ดินเลขที่ 104395 และ 112194-5 ตั้งอยูบริเวณศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง พรอมส่ิงปลูกสราง 276.00 

4.00 

             - 

             -   

10/05/2549 ถึง 09/05/2557 

10/05/2549 (L/G) 

รวมเงินกู 6,559.17 2,362.05  

รวมเงินกู และหนังสือค้ําประกัน 7,105.27 2,448.33  

หมายเหต ุ: 
/1 

บริษัทไดรับวงเงินหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 11.01 ลานบาท และไดใชไปเปนจํานวนเงิน 11.01 ลานบาท 
 /2

 บริษัทไดรับวงเงินหนังสือคํ้าประกันรวมกับวงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน และเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท และไดรับวงเงินปริวรรตเงินตราจํานวน 46.65 ลานบาท เพ่ือรองรับความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงมีภาระหน้ี 757,935.83 ดอลลารสรอ. ทั้งน้ี บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาระหน้ีดังกลาวทั้งจํานวน
 

  /3
 บริษัทไดรับวงเงินหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 20.00 ลานบาท และไดใชไปเปนจํานวนเงิน 18.13 ลานบาท 

  /4
 บริษัทยอยไดรับวงเงินหนงัสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 5.59 ลานบาท และไดใชไปเปนจํานวนเงิน 5.59 ลานบาท   

 5. นโยบายเงินลงทุนของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว รอยละ 

การถือหุน 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามวิธสีวนไดเสยี) 

บริษัทยอย     

บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรวิสเซส กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือเชา/ขาย  50  ลานบาท  99.99  106.22 ลานบาท
/1
 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค พัฒนาสวนการขนสงและคลังสินคา 

เพ่ือเชา/ขาย 

 750 ลานบาท 95.00   650.22 ลานบาท
/2
 

บริษัทรวม     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

(TFUND) 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับกิจการอตุสาหกรรม 

 3,800 ลานบาท 30.75  703.07 ลานบาท
/3
 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ     

บจก. บางกอกคลับ ขายอาหารและเครือ่งดื่ม  450 ลานบาท 0.22  0.44 ลานบาท
/4
 

หมายเหต ุ : 
/1
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวสิเซส จํากัด มีกําไรสุทธ ิ26.20 ลานบาท  

  
/2
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด มีผลขาดทนุสุทธ ิ49.39 ลานบาท 

  
/3
ภายหลังหักกําไรที่ยงัไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหารมิทรัพยจํานวน 438.27 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  TFUND มีกําไรสุทธิ 258.79 

ลานบาท 
  

/4
ภายหลังหักคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 0.56 ลานบาท 
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เนื่องจากบริษัทเปนผูถือหุนในบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด  และบริษัท ไทคอน โลจิสติคศ พารค จํากัด รอยละ 

99.99  และรอยละ 95.00 ตามลําดับ บริษัทจึงมีการควบคุมและการบริหารในท้ังสองบริษัทอยางสมบูรณ อยางไรก็ดี สําหรับการลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนน้ัน ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีการลงทุนในกองทุนดังกลาวในสัดสวนรอยละ 30.75 ของขนาดเงินทุน

ของกองทุน รวมมูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนทั้งส้ิน 1,165.26 ลานบาท และมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ซ่ึงหักดวยกําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหแก  TFUND) 703.07 ลานบาท  โดย ณ 31 ธันวาคม 2549 กองทุนรวมดังกลาวมีขนาดของ

เงินทุน 3,800 ลานบาท และเปนกองทุนที่ลงทุนในโรงงาน 81 โรงงานของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ 

บริษัทไดรับเลือกใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวนี้ดวย (โปรดดูความเห็นของผูบริหารในการลงทุนในTFUNDในหัวขอ “คําอธิบายและ

การวิเคราะหของฝายจัดการ”) 

บริษัทมิไดมีการควบคุมและมิไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของ TFUND แตอยางใด 
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โครงการในอนาคต 34 

โครงการในอนาคต 

นอกจากโรงงานมาตรฐานจํานวน 19 โรงงานที่ยังคงอยูในระหวางกอสราง และมีแผนที่จะกอสรางบนพื้นที่ท่ีบริษัทจัดเตรียมแลวจํานวน 28 

โรงงานน้ัน บริษัทยังมีแผนการซื้อท่ีดินเพื่อสรางโรงงานมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกเพื่อตอบสนองตอความตองการอาคารโรงงานของผูประกอบการที่

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคต นอกจากนั้น บริษัทจะมีการพัฒนาอาคารคลังสินคาในเขตอุตสาหกรรมไทคอนโลจิสติคสเพิ่มขึ้นโดยจํานวน

คลังสินคาท่ีจะพัฒนาจะขึ้นอยูกับความตองการอาคารคลังสินคาเปนสําคัญ  

การขยายการใหบริการไปยังการพัฒนาโรงงานท่ีมีรูปแบบตามความตองการของลูกคา และการซ้ือโรงงานจากผูประกอบการแลวใหเชา

กลับคืน (Sale and leaseback) เปนการใหบริการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีบริษัทมีความพรอมในการใหบริการ เนื่องจากเปนรูปแบบของธุรกิจที่

ใกลเคียง และเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจปจจุบันของบริษัท 

 บริษัทมีแผนท่ีจะเสนอขายโรงงานใหแก TFUND อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อนําเงินท่ีไดจากการขายมาเปนเงินทุนในการขยายกิจการของ

บริษัทนอกเหนือจากเงินกูยืมและเงินจากผลการดําเนินงานของบริษัท โดยบริษัทคาดวาจะเสนอขายโรงงานใหแก TFUND ครั้งที่ 3 ในไตรมาสที่ 

3-4/2550 มูลคารวมประมาณ 2,000 ลานบาท 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 

 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมาย หรืออยูระหวางคดีความใด ๆ 
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โครงสรางเงินทุน 

 1. หลักทรัพยของบริษัท 

   ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 673,618,000 บาท ซ่ึงออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 646,141,016 บาท      

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

 นอกจากหลักทรัพยดังกลาวขางตนแลวบริษัทยังมีการออกหลักทรัพยอ่ืน ดังตอไปนี้ 

1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W1)  

 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (TICON-W1) ใหแกผูถือหุนเดิม/ผูจองซ้ือหุนเพิ่มทุน/กรรมการ

และพนักงาน จํานวนรวมท้ังส้ิน 22.5 ลานหนวย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545   ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออก

หุนสามัญในอนาคตเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 110,191 หุน คดิเปนรอยละ 0.02 ของทุนที่ชําระแลว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุก   

ไตรมาส โดยวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 3 มิถุนายน 2550   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทในอัตราใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 5.21618 หุน ที่ราคา 1 บาทตอหุน  

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2)  

     บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2) ใหแกกรรมการและพนักงานจํานวนรวมทั้งส้ิน 

25.618 ลานหนวย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549   ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคตเพื่อ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 24,481,300 หุน คิดเปนรอยละ 3.79 ของทุนท่ีชําระแลว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 4 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุก   

ไตรมาส โดยวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทในอัตรา

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.02964 หุน ท่ีราคา 8.790 บาทตอหุน  

 ขอตกลงของผูถือหุน 

ขอตกลงระหวางผูถือหุนซ่ึงจัดทําขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2546  ระหวางกองทุนเพื่อการรวมลงทุน (“กองทุนฯ”)  นาย        

ไว เชง ควน  นายชาลี โสภณพนิช   และนายดิเรก วินิชบุตร  มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 25 ลานหุน  กองทุนฯ จะเสนอตัวแทนอยางนอย 1 คน เปน

กรรมการของบริษัท  โดยนายชาลี โสภณพนิช  นายดิเรก วินิชบุตร  และนายไว เชง ควน จะพยายามอยางดีที่สุดเพื่อใหผูถือหุนรายใหญ      

อันไดแก บริษัท ซิตี้ วิลลา จํากัด  กองทุนรวมสาทรซิตี้ทาวเวอร  บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จํากัด (มหาชน)  ลงมติแตงต้ังตัวแทนจากกองทุนฯ เปนกรรมการบริษัท  

(2) หากกองทุนฯ คัดคานขอเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพยใด ๆ ที่ใหสิทธิแกผูถือหุนเขาซื้อหลักทรัพยนั้นตามสัดสวน

การถือหุน (Right offering)  นายชาลี โสภณพนิช  นายดิเรก วินิชบุตร  และนายไว เชง ควน  จะคัดคานขอเสนอดังกลาว  รวมทั้งจะพยายาม

อยางดีที่สุดเพื่อใหผูถือหุนรายใหญ อันไดแก บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด  กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร  บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด  

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  คัดคานตามขอเสนอดังกลาวดวย  เวนเสียแตวาการออกหลักทรัพยดังกลาวนั้นเปนการออกให

โดยไมคิดมูลคา 

(3) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงเปนผูถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 25 ลานหุน   นายไว เชง ควน จะถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 

20 ลานหุน (โดยเปนหุนท่ีปลอดภาระ) และไมลาออกจากการเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท  ในชวงเวลาไมนอยกวา 3 ป นับจากวันลงนามใน

ขอตกลงนี้ 
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(4) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงเปนผูถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 25 ลานหุน   นายชาลี โสภณพนิช  จะถือหุนในบริษัททั้ง

ทางตรงและทางออมในนามของบริษัท ซิตี้ วิลลา จํากัด   กองทุนรวมสาทรซิตี้ทาวเวอร   บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด ไมนอยกวา 

20 ลานหุน 

2. โครงสรางผูถือหุน 

 

รายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 6 มนีาคม 2550 

 จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

  

105,479,892 
 

16.32 

 105,479,892 16.32

2.    กลุมซิตี้เรียลตี้ 

 บริษัท ซิตี้ วิลลา จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ซิตี้ เรียลตี ้จํากัด 
บริษัท ริเวอรไซด การเดนท มารนีา จํากัด 

 นางสิริญา โสภณพนชิ 

 นายชาลี โสภณพนิช  

 

28,569,000 
5,600,050 
3,661,900 

1,913,100 
15,600 

2,158,000 

450,000 

 
4.42 

0.87 

0.57 

0.30 

0.002 

0.33 
0.07 

 42,367,650 6.56

3. กรรมการ/ผูบริหาร/ผูที่เก่ียวของ 

 นายไว เชง ควน (กรรมการผูอํานวยการ) และคูสมรส     

 นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 นายตรีขวัญ บนุนาค (กรรมการ) และคูสมรส 

 นายวีรพันธ พูลเกษ (กรรมการผูจัดการ) และคูสมรส 

 นายสมศักดิ ์ไชยพร (ผูจัดการทัว่ไป – ปฏบิัติการ) 
 นายพรเทพ พิศาลางกูร (ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ) 

 นางสาวศริิพร สมบตัวิัฒนา (ผูอํานวยการฝายธุรการ) 

นายสมศักดิ ์รัตนวริะกุล (ผูอํานวยการฝายการตลาด) 
นายเอียน แฮมิลตนั (ผูจัดการทัว่ไป – พัฒนาธุรกิจ) 
นางสาวลลิตพันธุ พิรยิะพันธุ (ผูอํานวยการฝายการเงนิ และเลขานุการบริษทั)   
นายคมกฤษณ เลาวกุล (ผูอํานวยการฝายบัญชี) 
นายปธาน สมบรูณสิน (ผูอํานวยการฝายการลงทนุ) 

 

51,140,000 

458,589 

1,218,300 

3,303,700 

1,226,000 
1,730,860 

1,500,000 

2,055 

516,127 

283,000 

- 
77,700 

 

7.91 
0.07 

0.19 
0.51 

0.19 

0.27 

0.23 
0.00 
0.08 
0.04 
0.00 
0.01 

 61,456,331 9.51 

4. กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 

5. Albouys Nominees Ltd. 

6. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 

7. Littledown Nominees Ltd. 

8. State Street Bank And Trust Company 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

10. Somers (U.K.) Limited 

อื่น ๆ 

39,500,000 

57,426,600 

49,528,100 

41,951,000 

35,391,100 

34,064,731 

25,000,000 

153,975,612 

6.11 

8.89 

7.67 

6.49 

5.48 

5.27 

3.87 

23.83 
รวม 646,141,016 100.00
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3. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพจิารณาจายเงินปนผลโดย

คํานึงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท ท้ังนี้ ในปจจุบันไมมีสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัท
กับผูใหกูยืมใดๆ ท่ีมขีอจํากัดของอัตราการจายเงินปนผลของบริษัท  
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การจัดการ 

1. โครงสรางการจัดการ 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูอํานวยการ 

(นายไว เชง ควน)

กรรมการผูจัดการ 

(นายวรีพันธ พูลเกษ) 

ผูจัดการทัว่ไป – พัฒนาธุรกิจ

(นายเอียน แฮมิลตนั) 

ผูอํานวยการฝาย 

พัฒนาโครงการ 
(นายพรเทพ พิศาลางกูร) 

ผูอํานวยการ 
ฝายการตลาด 

(นายสมศักดิ์ รตันวิระกุล) 

 

ผูอํานวยการ 

ฝายธุรการ 
(น.ส.ศริิพร สมบตัิวฒันา) 

ผูอํานวยการ

ฝายการเงิน 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายบัญช ี

(นายคมกฤษณ เลาวกุล) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูตรวจสอบภายใน

(น.ส.วุฒิน ีพิทักษสังข)

ผูจัดการทั่วไป – ปฏิบัติการ

(ดร. สมศักดิ ์ไชยพร) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ผูอํานวยการ  

ฝายการลงทุน 

(นายปธาน สมบูรณสิน) 

งานนกัลงทุน       

สัมพันธ 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

คณะกรรมการสรรหา 
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บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

 1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 9 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 
4. นายไว เชง ควน กรรมการ 

5. นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ 
6. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการ 

7. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  กรรมการ  
8. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 

9. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบดวยนายชาลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร นายจิระพงษ วินิชบุตร นาย     

วีรพันธ พูลเกษ และนายไว เชง ควน โดยกรรมการสองในหาทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

ทั้งนี้ นายชาลี โสภณพนิช เปนตัวแทนของกลุมซิตี้เรียลตี้  นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร เปนตัวแทนของกลุมโรจนะ 

และนายพจน วิเทตยนตรกิจ เปนตัวแทนของกองทุนเพื่อการรวมลงทุน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทแลว  คณะกรรมการของบริษัทยังมีหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ 

ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทในแตละป  
2. ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารในทุก ๆ ส้ินปงบประมาณวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  เพื่อประโยชน

สูงสุดในการปฏิบัติงาน และการกําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสมสําหรับปตอไป 

3. กํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน เปนจริง และสมเหตุสมผล ปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองท่ัวไป ใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 

4. รับผิดชอบในการเพิ่มความมั่งค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไปตอผูถือหุนและ

ผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามกฎเกณฑและกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

5. เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้งเทาที่เปนไปได และใหความเห็นตอวาระการประชุมท่ีเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

6. ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

7. ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ 
8. กําหนดอํานาจทางการเงินของกรรมการ และผูบริหาร 

9. พิจารณาและรับทราบถึงรายการเก่ียวโยงกันที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทอยางรอบคอบ และปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎขอบังคับและกฎหมายที่เก่ียวของ 

10. แจงใหคณะกรรมการบริษัททราบโดยทันทีหากมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในรายการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบริษัท และกรรมการทานนั้นจะงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกลาว 
11. มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองทุกป 
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12. รับผิดชอบตอกิจกรรมทุกอยางของบริษัท 

การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 

การแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท

จะเปนผูเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการตอคณะกรรมการและผูถือหุนเพื่อพิจารณาตามลําดับ ท้ังนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหการแตงตั้ง

กรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

ก. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน 

ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
ค. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะมีในการ

เลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น 

ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงเพราะสาเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ 

การครบวาระของคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ไดกําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งให

กรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหนึ่งในสามสวน  ใหจัดใหกรรมการออกใน

จํานวนที่ใกลเคียงท่ีสุดกับอัตราสวนหน่ึงในสาม  
กรรมการท่ีออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังการแปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัดนั้นใหใชวิธีจับฉลาก

วาผูใดจะออก  สวนในปตอ ๆ ไปใหผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้ง

ใหมได 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคาเบี้ยประชุม (ทานละ 10,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง ยกเวนประธานกรรมการจะ

ไดรับคาเบี้ยประชุม 20,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง) และโบนัส (ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท) โดยคาตอบแทนรวมจะไมเกิน 

5,000,000 บาทตอป  

 1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารในปจจุบัน ประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ดังน้ี 

1. นายไว เชง ควน   ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีรพันธ พูลเกษ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชาลี โสภณพนิช กรรมการบริหาร 

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการบริหาร 
5. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการซ้ือ ขาย ที่ดินและ/หรือ ส่ิงปลูกสราง 
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2. พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ/หรือ ส่ิงปลูกสราง 
3. พิจารณาอนุมัติการจดจํานองและการปลอดจํานองหลักประกัน 
4. พิจารณาอนุมัติการรังวัดสอบเขตและการแบงแยกที่ดิน 

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหา 

การครบวาระของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2547 ไดมีมติใหกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

กลาวคือ ในแตละปใหกรรมการบริหารออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจํานวนที่จะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหนึ่งในสามสวน ใหจัด

ใหกรรมการบริหารออกในจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับอัตราสวนหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการบริหารท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก

ตําแหนง โดยกรรมการบริหารที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

- ไมมี - 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบในปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการตรวจสอบ 
3. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 

5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ใหมีความถูกตองและครบถวน เปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

7. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

8. พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับแผนงาน และผลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน 

หลักเกณฑการคัดเลือกและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาใหมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ กลาวคือ ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของ

ทุนชําระแลวของบริษัท  ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท  ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท  ไมมี

ผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในบริษัท  ไมเปนผูเก่ียวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนใหญของบริษัท  และมีความรูและ

ประสบการณที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
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การครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2545 ไดมีมติใหกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท 

กลาวคือ ใหกรรมการตรวจสอบออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจํานวนท่ีจะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหน่ึงในสาม ใหจัดใหกรรมการ

ตรวจสอบออกในจํานวนท่ีใกลเคียงที่สุดกับอัตราสวนดังกลาว โดยใหผูอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการตรวจสอบท่ี

พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาเบี้ยประชุมทานละ 10,000 บาทตอการประชุม 1 ครั้ง 

1.4 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้ 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 

4. นายพจน วิเทตยนตรกิจ      กรรมการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑการจายคาตอบแทน  คาเบี้ยประชุม  โบนัส  สวัสดิการ  และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเปน

ตัวเงินและมิใชตัวเงินที่จายใหแกคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัท โดยไดคํานึงถึงคาตอบแทนที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ท้ังน้ี 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะไดนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอใหผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว    

2. พิจารณากําหนดสวัสดิการ  และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินใหแกพนักงานของบริษัท 

การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ

สรรหา ทั้งนี้ กรรมการกําหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัท 

การครบวาระของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2547 ไดมีมติเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน โดยในแตละปใหกรรมการกําหนดคาตอบแทนออกจากตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีแบงออกไมตรงกับ

อัตราสวนหนึ่งในสามใหจัดใหกรรมการกําหนดคาตอบแทนออกในจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับอัตราสวนหน่ึงในสาม โดยใหกรรมการกําหนด

คาตอบแทนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

– ไมมี – 

      1.5 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้ 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายจิระพงษ วินิชบุตร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการสรรหา  
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4. นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการสรรหา 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และอนุกรรมการ รวมท้ัง กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ

บริษัท เพื่อความโปรงใสในการสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 
2. เสนอชื่อกรรมการ/อนุกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ/ผูถือหุนแตงตั้ง 

3.   คัดเลือกผูสมัครเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูอํานวยการและกรรมการผูจัดการบริษัท 
 

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
 

คณะกรรมการสรรหาแตงต้ังโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา 
 

– ไมมี – 

 1.6 ผูบริหาร 

รายชื่อผูบริหารของบริษัทมีดังนี้ 
1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอํานวยการ 
2. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ 

3. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผูจัดการทั่วไป - ปฏิบัติการ  
4. นายเอียน แฮมิลตัน ผูจัดการทั่วไป - พัฒนาธุรกิจ 

5. นายพรเทพ พิศาลางกูร   ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ 
6. นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล ผูอํานวยการฝายการตลาด 
7. นายปธาน สมบูรณสิน       ผูอํานวยการฝายการลงทุน 
8. นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูอํานวยการฝายธุรการ 
9. นางสาวลลิตพันธุ  พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงินและเลขานุการบริษัท  
10. นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของผูบริหาร 

ผูบริหารมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ท้ังน้ี การใชอํานาจ

ของผูบริหารดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําไดหากผูบริหารมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ ความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทยอยตามที่สํานักงาน กลต. กําหนด 
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1.7  การถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร* 

 หุนสามัญ (หุน) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (TICON-W1)  

(หนวย) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (TICON-W2) 

(หนวย)
 

ณ ตนป 2549 ณ ส้ินป 2549 ณ ตนป 2549 ณ ส้ินป 2549 ณ ตนป 2549 ณ ส้ินป 2549

กรรมการ 

นายชาลี โสภณพนิช 

นายดิเรก วนิิชบตุร 

นายจิระพงษ วินิชบุตร 

นายไว เชง ควน 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

นายวีรพันธ พูลเกษ 

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 

นายตรีขวัญ บนุนาค 

  

2,608,000 
- 

- 

60,607,000 
- 

1,506,800 

458,589 
- 

1,198,300 

 

2,608,000 

-

- 

51,140,000

-

3,293,700 

458,589 

- 

1,198,300 

  

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

300 

 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
300 

 

3,846,000   

1,280,000 

1,280000 

5,120,000 
- 

1,280,000 
512,000 
512,000 
512,000 

 

3,846,000 

1,280,000 

960,000 

5,120,000 

- 

960,000 

512,000 

512,000 

512,000 

ผูบรหิาร 

ดร. สมศักดิ ์ไชยพร 

นายเอียน แฮมิลตนั 

นายพรเทพ พิศาลางกูร 
นายสมศักดิ ์รัตนวริะกุล 

นายปธาน สมบรูณสิน 

นางสาวศริิพร สมบตัวิัฒนา 

นางสาวลลิตพันธุ พิรยิะพันธุ 

นายคมกฤษณ เลาวกุล 

  

4,463,500 
627,004 

1,007,000 
- 

55,700 

2,190,000 
163,000 

- 

 

1,226,000

576,004

1,727,860

2,055

77,700

1,500,000

283,000

- 

  

- 

- 

115,000 
- 
- 
- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1,200,000 

800,000 

1,000,000 
300,000 
130,000 

1,000,000 
800,000 
600,000 

 

900,000 

800,000 
750,000 

225,000 

122,500 

977,900 

600,000 

450,000 

*  รวมการถือหลักทรัพยโดยผูเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)       
 

 

การจัดการ 46 

2. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
• คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 ในป 2549 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑคงคาง) ดังนี้ 

กรรมการ เบ้ียประชุม (บาท) โบนัส (บาท) 

นายชาลี โสภณพนิช 100,000            260,000 

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  90,000            240,000 

นายดิเรก วินิชบุตร 20,000            200,000 

นายจิระพงษ วินิชบุตร 60,000                      200,000 

นายไว เชง ควน 30,000            200,000              

นายวีรพันธ พูลเกษ  60,000                      200,000              

นายพจน วิเทตยนตรกิจ* 10,000                              -               

นายฌอง-ปแอร โนเอล* 30,000                       200,000 

นายตรีขวัญ บุนนาค  100,000             200,000              

นายชัชวาลย เจียรวนนท  60,000             200,000              

รวม 560,000             1,900,000             

หมายเหตุ   
  
* นายพจน วิเทตยนตรกิจ เริ่มดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2549 แทนนายฌอง-ปแอร โนเอล ที่ลาออกจากตาํแหนงเม่ือวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2549  
สําหรับผูบริหารของบริษัทนั้น ในป 2549 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ดังนี้ 

 จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดอืน             16,909,000

โบนัส 
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

                  5,006,000

 600,810 
รวม                    22,515,810

  
• คาตอบแทนอ่ืน ๆ 

 บริษัทมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2) ใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการ

คัดเลือก จํานวนรวมท้ังส้ิน 25,618,000 หนวย โดยจัดสรรใหกรรมการและผูบริหารรวมท้ังส้ิน 20,684,000 หนวย คิดเปนรอยละ 80.74 ของ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออก ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 4 ป นับจากวันที่ออก (16 กุมภาพันธ 2549  -  15 กุมภาพันธ 2553) 

สามารถโอนเปลี่ยนมือและซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯได ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1.02964 หุน ใน

ราคาการใชสิทธิ 8.79 บาทตอหุน (สําหรับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ   และพนักงานสามารถดูไดจาก

หนังสือชี้ชวนสําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือกของบริษัท ป 2549) 

  ทั้งนี้ คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน     
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3. การกํากับดูแลกิจการ 

3.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

  บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไดคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนในการ

ไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทอยางเพียงพอ และทันเวลา อันไดแก การสงขอมูลขาวสารของบริษัทผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย การลงขาวสารทางหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท 

นอกจากขาวสารขอมูลที่ใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงองคประกอบตาง ๆ ของการประชุมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในระหวางผูถือหุน อันไดแก การจัดประชุมผูถือหุนโดยกําหนดใหวัน 

เวลา และสถานที่ประชุมไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม พรอมจัดสงแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมใหแกผูถือหุน การสงหนังสือนัดประชุมที่มี

วัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระเสนอใหแกผูถือหุนกอนการ

ประชุมอยางนอย 7 วันสําหรับวาระปกติและอยางนอย 14 วันสําหรับวาระพิเศษตามขอบังคับของบริษัท   

หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับวาระการประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลประกอบการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในการประชุมไดครบถวนมากย่ิงขึ้น บริษัทไดจัดสงรายงานประจําปซ่ึงรวบรวมขอมูลสําคัญของบริษัทในปที่ผานมาใหแก  ผูถือหุน
พรอมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแตละเรื่องไดโดยหนังสือมอบ

ฉันทะดังกลาวจะมีขอมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อใหผูถือหุนเลือกเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุมในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม

ได นอกจากน้ีบริษัทไดแนบขอบังคับบริษัทสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนไปกับหนังสือนัดประชุมดวย พรอมท้ังการใหขอมูลและ

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารท่ีตองใชเพื่อเปนหลักฐานในการเขาประชุมผูถือหุนในหนังสือนัดประชุม  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเปนกรรมการ

บริษัทลวงหนา โดยบริษัทไดชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการในการเสนอเรื่องดังกลาวบนเว็บไซตของบรษิัท 

   ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังผูบริหารของบริษัท   เขารวม

ประชุมดวย  โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเปนประธานในท่ีประชุม จะดําเนินการใหมีการพิจารณาวาระ

การประชุมและลงคะแนนเสียงเปนไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดในหนังสือนัดประชุมอยางโปรงใส นอกจากน้ัน บริษัทไดแจงวิธีการลงคะแนนใหผู

ถือหุนทราบกอนลงคะแนน  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและความถูกตองในการลงคะแนนเสียงและระหวางประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี

สวนรวมอยางเต็มที่และบริษัทตอบคําถามอยางครบถวน 

  คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนใหมีสาระสําคัญครบถวน อันไดแก คําชี้แจง ท่ีเปน

สาระสําคัญ คําถาม ขอคิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ตองการในแตละวาระ  นอกจากนั้นในสวนของรายงานการประชุมบริษัท มีการจัดทํา

รายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมท้ังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอางอิงได 

ทั้งน้ี เพื่อใหรายงานการประชมุมีความครบถวนสมบูรณมากย่ิงขึ้น บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียง เพิ่มเติมในรายงานการ

ประชุมดวย  
  ทั้งน้ี บริษัทไดเผยแพรเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัททั้งในรูปแบบภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไดแกเอกสารเชิญประชุมซ่ึงเผยแพรลวงหนากอนวันประชุมและรายงานการประชุมที่เผยแพรภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม 

รวมทั้งวีดีทัศนซ่ึงบันทึกภาพในวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดสะดวกและรวดเร็ว 

 3.2 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 บริษัทตระหนักดีวาความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ อัน

ไดแก พนักงานบริษัท คูคา ลูกคา สถาบันการเงินผูใหกูยืมเงิน ชุมชนและสังคม ตลอดจนแรงผลักดันจากคูแขงของบริษัท บริษัทจึงไดให

ความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม กลาวคือ การปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม การปฏิบัติตอคูคาตามสัญญาและ

เง่ือนไขทางการคา  การจัดหาผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานใหแกลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาท้ังในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการ
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หลังการขาย ตลอดจนการรักษาความลับของลูกคา  การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอยางเครงครัด  การรับผิดชอบตอ

สภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม  และการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมทําลายคูแขงขันดวยวิธีการไมสุจริต ท้ังน้ี ผูมีสวนไดสวน

เสียอาจรองเรียนตอบริษัท ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทโดยติดตอผาน

ทางโทรศัพท หรือเว็บไซตของบริษัทได 
 3.3 คณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมี 9 ทาน โดย 3 ทานมีตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ท้ังน้ี  บริษัทมีการแยกอํานาจ

หนาทีข่องประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจนเพื่อมิใหผูใดผูหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อพิจารณากิจการท่ัวไปของบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบริษัทกําหนดการจัด

ประชุมคณะกรรมการ และสงหนังสือนัดประชุมซ่ึงระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจนรวมท้ังเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมโดยท่ัวไปไมนอยกวา 7 วัน ตามขอบังคับของบริษัท 
 

 คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ เพื่อทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังตอไปนี้ 

• ในทุก ๆ ตนป คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดกลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท  รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารในชวงปท่ีผานมา วาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว

ในชวงตนปหรือไม  ผลงานที่ไมเปนไปตามเปาหมายจะถูกทบทวนเพื่อประโยชนในการวางนโยบาย และการกําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสมในปตอ ๆ 

ไป 

  ในป 2549 กรรมการบริษัทแตละทานมีการเขารวมประชุม ดังนี้              

 จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2549 

(มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง) 

1. นายชาลี โสภณพนิช  

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดิเรก วินิชบุตร 

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 
6. นายวีรพันธ พลูเกษ  

7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 
8. นายตรีขวัญ บุนนาค  
9. นายชัชวาลย เจียรวนนท 

5

5 

2 

6 

3 

6 

1 

6 

4 

หมายเหตุ  นายพจน วิเทตยนตรกิจ เริ่มดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2549 แทนนายฌอง-ปแอร โนเอล ซึ่งลาออกจากตําแหนงเม่ือวันที่ 10 

กรกฎาคม 2549 โดยจํานวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการในชวงที่นายพจน วิเทตยนตรกิจ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

จัดเตรียมเอกสารเพื่อสงใหแกคณะกรรมการบริษัทกอนการประชุม เปนผูบันทึกรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดของสาระสําคัญและ

ขอคิดเห็นตาง ๆ ครบถวน และเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังมีหนาที่จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน  

นอกจากน้ัน ยังมีหนาที่ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับวาระการประชุม       

• เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนผลงาน รวมท้ังการวิเคราะหปญหา

และอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปที่ผานมา เพื่อใหมีขอมูลที่จะนําไปปรับปรุงการกํากับดูแลและการดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดทําการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองประจําปดวย    
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• คณะกรรมการบริษัทจะเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีบริษัทจายใหแกคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งได

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแลว) เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเสนอใหแกผูถือหุน  ทั้งน้ี   ที่ผานมาผูถือหุนได

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน กลาวคือ ประธานกรรมการจะไดรับคาตอบแทน

มากกวากรรมการทานอ่ืน ๆ และกรรมการท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบมากขึ้นก็จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้น เชน กรรมการท่ีมีตําแหนงเปน

กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนสําหรับหนาที่ตองรับผิดชอบเพิ่มเติมดวย 

บริษัทไดเปดเผยขอมูลคาตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทจายใหแกกรรมการและกรรมการตรวจสอบในชวงป 2549    ที่ผานมา

ไวในหัวขอ “คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร” 

• เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารในเรื่องของระดับอํานาจดําเนินการทางการเงิน ที่สําคัญไดแก อํานาจอนุมัติในการซ้ือ/เชา

ทรัพยสิน อํานาจอนุมัติในการขาย/ใหเชาทรัพยสิน อํานาจในการลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน เปนตน  โดยไดกําหนดวงเงินที่

กรรมการและผูบริหารในแตละระดับมีอํานาจในการอนุมัติไวอยางชัดเจน และไดแจงใหแกคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบริหาร  และพนักงานที่เก่ียวของทราบถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวแลว 

• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามดูแล และรับทราบถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ

รายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยไดมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอยางรอบคอบ ควบคุมดูแลใหรายการ

ดังกลาวเกิดขึ้นตามราคาตลาด  รวมทั้งดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เก่ียวของอยางเครงครัด  ท้ังน้ี ในการพิจารณารายการที่เก่ียว

โยงกัน  กรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกลาว 

บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอความเหมาะสมของ

การทํารายการดังกลาวไวในหัวขอ “รายการที่เก่ียวโยงกัน”  

• คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอการจัดทํา และการเปดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ 

ดังท่ีแสดงไวกอนรายงานของผูสอบบัญชี   ทั้งน้ี เพื่อแสดงใหเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทถูกตอง ครบถวน เปนจริงสมเหตุผล และ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 

• แมวาประธานกรรมการของบริษัทจะเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ แตบริษัทก็มีคณะกรรมการตรวจสอบเปน      

ผูกํากับดูแลใหการตัดสินใจอนุมัติการทํารายการใด ๆ ของคณะกรรมการเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตอทุก ๆ ฝายท่ีเก่ียวของ 

 3.4   คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ

เก่ียวกับขั้นตอนการทําธุรกรรมการซ้ือ-ขายที่ดิน หรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

การจดจํานองและการปลอดจํานองหลักประกัน รวมถึงการอนุมัติการรังวัดสอบเขต และการแบงแยกท่ีดิน 

 3.5   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทานท่ีมีความเปนอิสระ มิไดเปนผูบริหารของบริษัท 

และมีความรูความเขาใจ รวมท้ังมีประสบการณดานบัญชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีแบงเบาภาระหนาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทในการดูแลใหบริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงหนาที่ในการใหวิสัยทัศน และใหความเห็นที่

ตรงไปตรงมาตอรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจน

ดูแลใหมีการเปดเผยรายงานทางการเงินอยางครบถวน ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ      ซ่ึงสงผลใหรายงานทางการ

เงินมีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลคาเพิ่มตอองคกร 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ  เพื่อทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้ 
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• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกํากับดูแล และติดตามเรื่องตาง ๆ 

ดังกลาวขางตน  โดยมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดวยทุกครั้งในวาระที่มีการพิจารณารายงานทางการเงิน 

ในปจจุบันผูตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบ

วาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของในการประชุม สงวาระการประชุมใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากน้ันยังมีหนาที่

บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเปนผูดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมดวย 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ตนรับผิดชอบทั้งหมดแกคณะกรรมการบริษัทใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานตอคณะกรรมการทันทีที่มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอผูถือหุนในรายงานประจําปดวย 

• บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑของกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ที่

เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  อันเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

หนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 

 3.6 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซ่ึงแตงตั้งโดยผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ดูแลใหบริษัทมกีารดําเนินการที่โปรงใส และเปนธรรม ในการใหผลตอบแทนตอกรรมการ และ

ผูบริหาร  รวมทั้งการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมตอพนักงานของบริษัท 

ในการพิจารณาคาตอบแทนนั้น คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก การ

เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหนาท่ีความรับผิดชอบ  

  3.7 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรร

หามีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท เพื่อให

เกิดความโปรงใสในการสรรหาผูที่จะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 

 3.8 คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ 

– ไมมี – 

 3.9 จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทมีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทท่ีระบุอยูในคูมือบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดรวมถึง

แนวทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตนดวย 
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 3.10  ความสัมพันธกับผูเก่ียวของ 

  บริษัทไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่ถูกตอง ครบถวน และในเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบริษัท

ตระหนักดีถึงสถานภาพการเปนบริษัทมหาชนจํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอ

บุคคลดังตอไปน้ีซึ่งเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทเพื่อสอบถามขอมูลของบริษัท 

ชื่อ ตําแหนง อีเมล ที่อยู 

 

นายเอยีน แฮมลิตัน 

 

ผูจัดการท่ัวไป-พัฒนาธุรกิจ 

 
ian.hamilton@ticon.co.th   

หอง 1308 ช้ัน13/1  อาคารสาธรซิตี ้

ทาวเวอร  175  ถนนสาธรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท (662)  679-6565 

โทรสาร  (662)  287-3153 

 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ  

 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 

 

lalitphant.phiriyaphant@ticon.co.th 

 

4. การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้ 

• ใหความรูแกกรรมการ และผูบริหาร เก่ียวกับหนาที่ท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของ

บริษัทตามมาตรา 59 แหง พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และบทกําหนดโทษตาม พรบ. ดังกลาว 

• บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา หากผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญอันจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพย ผูบริหารจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน 

และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย 

• บริษัทจะชี้แจงตอผูถือหุนและผูลงทุนผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทันทีในกรณีที่มีขาวสารใด ๆ ทั้งที่เปนจริง

และไมเปนจริงรั่วไหลออกสูสาธารณชน  ทั้งน้ี เพื่อไมใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป 

5. พนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวม ท้ังส้ิน 197 คน ดังนี้ 
 

แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 

กรรมการผูอํานวยการ 1 

กรรมการผูจัดการ 1 

ผูจัดการท่ัวไป 2

ฝายบญัช ี 25 

ฝายการเงิน 13

ฝายการตลาด 16 

ฝายธุรการ 20 

ฝายพัฒนาโครงการ 108   

ฝายตรวจสอบภายใน 2 

ฝายการลงทุน 5 

บริษัทยอย 4 

รวม 197                             
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คาตอบแทนรวมของพนักงาน 

คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของพนักงานในป 2549 ท่ีผานมาเทากับ 74.50 ลานบาท ซ่ึงอยูในรูปของเงินเดือน โบนัส     และ

สวัสดิการอ่ืน ๆ   นอกจากนั้น ยังมีเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่บริษัทจายสมทบใหแกพนักงานรวมท้ังส้ิน 1.57 ลานบาท 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทจัดใหมีการอบรมและสัมมนาแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงรวมถึงการชี้แจงใหพนักงานใหมเขาใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในสวนงานที่รับผิดชอบ นอกจากน้ี เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน บริษัทเปดโอกาสใหแก

พนักงานในการเขารับการอบรมจากสถาบันตางๆ เปนการเพิ่มเติมอีกดวย 

ในป 2549 บริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทั้งส้ิน 0.83 ลานบาท  

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  
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การควบคุมภายใน 

  ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 ไดมีการพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท ในเรื่องขององคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่เขารวมประชุมมีความเห็นวา บริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมในประเด็นท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
• การกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลไดในรูปของกําไรตอหุนประจําปน้ัน ๆ  รวมท้ังไดมีการทบทวน

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเปาหมาย บริษัทจะทําการวิเคราะห

หาสาเหตุ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปตอไป    

• การระบุอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในการทํารายการตาง ๆ อยางชัดเจนในคูมือบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงรายการทางดาน

การเงิน เชน อํานาจในการอนุมัติรายการจัดซื้อ/เชาทรัพยสิน  อํานาจในการอนุมัติรายการขาย/ใหเชาทรัพยสิน เปนตน   ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสียใน

เรื่องใด จะไมสามารถใหการอนุมัติในเรื่องน้ัน ๆ ได ทั้งน้ีมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหวางการอนุมัติ       

การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพยสิน เพื่อเปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกันได 

• การกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารในการควบคุมดูแลทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่

ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

• การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ต้ังแตขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ/สอบทาน

ของผูสอบบัญชี  การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาทบทวน

ของคณะกรรมการบริษัทกอนการเผยแพรรายงานทางการเงินตอสาธารณชน  ทั้งน้ี เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของรายงานทางการเงิน 

ตลอดจนการดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและโปรงใส 

• การกําหนดประเภทความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการประเมินวาความเส่ียงดังกลาวจะเกิดขึ้นเน่ืองใน

โอกาสใดและเกิดกับผูใดไดบาง นอกจากน้ันยังมีการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันความเส่ียง รวมทั้งกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลใหมี

การปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น  
• บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัท รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่วางไว ซ่ึงเปนการตรวจสอบทั้งในสวนของการปฏิบัติงานของ

พนักงานที่สํานักงานใหญของบริษัท และการปฏิบัติงานท่ีสํานักงานควบคุมการกอสรางและการใหบริการลูกคาตามพื้นท่ีตั้งโรงงานของบริษัท โดย

ผูตรวจสอบภายในไดทําการวิเคราะหผลท่ีไดจากการตรวจสอบ เพื่อนําไปสูการเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล และแกปญหาตาง ๆ ที่พบจาก

การตรวจสอบ และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการตางๆ ที่

ผูตรวจสอบภายในนําเสนอ รวมท้ังใหความเห็น/แนวทางตอผูตรวจสอบภายในในเรื่องดังกลาว  

• ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยมิไดใหความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ  
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รายการระหวางกัน 

1.  รายละเอียดของรายการระหวางกัน 

 1.1 การเชาพ้ืนที่สํานักงานจากบุคคลเก่ียวของ 

 บริษัทมีการเชาพื้นท่ีสํานักงานจากกองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจาก

กองทุนดังกลาวมีผูถือหุนซ่ึงมีความสัมพันธกับผูถือหุนและกรรมการของบริษัท ดังนี้ 

1. กลุมซิตี้เรียลต้ี ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของกองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร ถือหุนในบริษัทท้ังทางตรง และทางออม  รอยละ 6.6 

(ณ วันท่ี 23 มกราคม 2550) 

2. นายชาลี โสภณพนิช เปนผูถือหุนและเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทในกลุมซิต้ีเรียลต้ี  

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีการเชาพื้นที่สํานักงานจากกองทุนรวมสาทรซิตี้ทาวเวอร รวมเปนพื้นที่เชาท้ังส้ิน 1,656.13 ตารางเมตร โดย

รายละเอียดมีดังนี้ 

ระยะเวลาของสัญญา 
 

พ้ืนท่ีเชา

(ตารางเมตร) 

เงินมัดจํา 

(ลานบาท) 

คาเชาและคาบริการที่จายในป 2549  
(ลานบาท) 

1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2552 1,656.13 3.08 10.22 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาวขางตน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตรา

คาเชาอาคารสํานักงานที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับอาคารสํานักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาว

เปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม โดยมีการใหบรกิารและมีเงื่อนไขเชนเดียวกับผูเชารายอ่ืนท่ัวไป 

 1.2  เงินกูยืมและเงินฝากกับบริษัทท่ีเก่ียวของ 

บริษัทมีการกูยืมเงินและฝากเงินกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

เน่ืองจากธนาคารดังกลาวมีกลุมผูถือหุนซ่ึงมีความสัมพันธกับผูถือหุนและกรรมการของบริษัท กลาวคือ กลุมโสภณพนิชเปนผูถือหุนใหญของ

ธนาคาร และมีความสัมพันธกับผูถือหุน และกรรมการของบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีการกูเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

รายการ อัตราดอกเบี้ย ยอดเงินตนคงคาง (ลานบาท) 

 (รอยละตอป) ตนป 2549 สิ้นป 2549 

เงินกูยมืระยะยาวเพ่ือ 

ซ้ือที่ดินและกอสรางโรงงาน 
อัตราดอกเบ้ียสําหรับลกูคาชั้นดี (MLR) – อัตราคงท่ี 92.97 148.40 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไมมียอดคางจายของตนเงินกู แตมียอดดอกเบ้ียคางจายทางบัญชีจํานวน 0.06 ลานบาท อยางไร

ก็ดี ยอดคงคางของรายการดังกลาวไดถูกชําระแลวในเดือนมกราคม 2550 
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ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

รายการ ยอดเงินฝากคงคาง (ลานบาท) อัตราดอกเบ้ีย  
(รอยละตอป) ตนป 2549 สิ้นป 2549 

เงินฝากประจํา 10 เดือน - 100.0 5.125 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีดอกเบ้ียคางรับทางบัญชีจากเงินฝากประจําดังกลาวจํานวน 3.8 ลานบาท อยางไรก็ดี ยอด    

คงคางของรายการดังกลาวไดถูกชําระแลวในเดือนกุมภาพันธ 2550 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน โดยมีการพิจารณาประกอบกับอัตราดอกเบ้ีย

เงินกูยืมและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินแหงอ่ืนคิดกับลูกคาท่ัวไป และจากการตรวจสอบมี

ความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ ขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ 

ที่เก่ียวของมีความเหมาะสมและปฏิบัติกันโดยท่ัวไป 

 1.3  การซ้ือท่ีดินจากบริษัทที่เก่ียวของ 

บริษัทมีการซื้อท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาอาคารโรงงานจากบริษัท       

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือวาเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท และมีกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท คือ นายดิเรก วนิิชบุตร และนายจิระพงษ    

วินิชบุตร    

บริษัทมีการซื้อท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมโรจนะมานานแลว กอนที่บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) จะเปนผูถือหุน

ของบริษัท รายละเอียดการซ้ือที่ดินดังกลาวในป 2549 มีดังน้ี 

วันท่ีทําสัญญา มูลคา (ลานบาท) 

3 มกราคม 2549 55.57

3 มกราคม 2549 84.98 

5 มกราคม 2549 
10 พฤษภาคม 2549 
26 ธันวาคม 2549 

48.67

63.73 
169.00 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาจากราคาเสนอขายที่ดิน

ในบริเวณใกลเคียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนและสมเหตุสมผลและเกิดขึ้น

ตามราคาตลาด บนเงื่อนไขท่ีปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมียอดคางชําระของรายการดังกลาวขางตนรวม 288.1 ลานบาท ยอดคงคางดังกลาวจะถูกชําระ

ในทันทีที่บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) พรอมโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกบริษัท 

 1.4  การใหเชาโรงงานแกบุคคลที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีการใหเชาพี้นที่โรงงานแก บริษัท เกาจี๋ อารตเฟรม จํากัด ซึ่งถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  เน่ืองจาก 

บริษัท เกาจี๋ อารตเฟรม จํากัด มีผูบริหารคือนายไว เชง ควน เปนผูถือหุนรายใหญและเปนกรรมการของบริษัท  



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 

 

รายการระหวางกัน 56 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีการใหเชาพื้นที่โรงงานแกบริษัท เกาจี๋ อารตเฟรม จํากัด ดังนี้ 

จํานวนโรงงาน ระยะเวลาของสัญญา คาเชาตามสัญญา 

  (บาทตอเดือน) 

1 1 มกราคม 2549 ถงึ 31 ธันวาคม 2551 356,250 

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาวระหวาง บริษัท เกาจี๋ อารตเฟรม จํากัด กับบริษัท 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณาขอมูลที่เก่ียวของกับรายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยพิจารณาถึงอัตรา

คาเชาโรงงานที่บริษัทคิดกับผูเชารายอ่ืนของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเปนรายการที่

สมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามราคาตลาด โดยมีเง่ือนไขของสัญญาเชนเดียวกับผูเชารายอื่นทั่วไป 

 1.5   การใชบริการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

ในเดือนเมษายน 2548  บริษัทไดทําการเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทที่เก่ียวของ คือ บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจากบริษัทดังกลาวมี นายชาลี โสภณพนิช เปนกรรรมการผูมีอํานาจลง

นาม  

บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) คิดคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยในอัตรารอยละ 0.1 ของยอดการซ้ือขาย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยในป 2549 บริษัทมีการชําระคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยใหแกบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด 

(มหาชน) เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 0.3 ลานบาท 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาว    

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตรา

คาธรรมเนียมในการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพยตางๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเปนรายการท่ีมีความ

จําเปนและเกิดขึ้นตามราคาตลาด บนเง่ือนไขที่ปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป 

 2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

  การทํารายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนเปนความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัท และถือวาเปนไปตามลักษณะ

การประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดจาย/รับคาตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบไดให

ความเห็นในการทํารายการไวแลวขางตน 

 3. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทใหเปนรายการท่ีเกิดขึ้นตามราคาและ

เง่ือนไขที่ยุติธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  อีกทั้งดูแลการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ครบถวนตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลใหรายการดังกลาวเปนไปตามราคาตลาด หรือ

ราคายุติธรรม  โดยคณะกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี)  จะเปนผูอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมการหรือผูถือหุน

ซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น    
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 เปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน 

ก.ล.ต. ดังท่ีไดระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

 เปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

 4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

  รายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนจะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคตตราบเทาที่รายการนั้นยังคงเปนประโยชนตอบริษัท 

อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนรายการตอเนื่องหรือรายการท่ีอาจเกิดขึ้นใหมในอนาคต บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํา

รายการที่เก่ียวโยงกันดังที่ไดกลาวไว 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
1. ความเห็นของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชี 

ไตรมาสที่ 1 ป 2545 ถึง ส้ินป 2546 
นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

ไตรมาสท่ี 1 ป 2547 ถึงปจจุบัน 

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 3182 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับป  2547 ถึง ป 2549 ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตเก่ียวกับรายการภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงบการเงินประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548  และงบการเงิน

ประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549  โดยใหขอสังเกตในงบการเงินงวดส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549 วา “ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 4 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํานโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาใชต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน 2548  เปนผลใหบริษัทฯ

และบริษัทยอยตองปรับงบการเงินยอนหลัง โดยถือเสมือนวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติเก่ียวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาโดยตลอด ผล

ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหกําไรสะสมตนป 2548 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 4.9 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง

ทางการบัญชี” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนของป 2548 แลว” 
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2.   งบการเงิน 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบดุล 
                   (หนวย:บาท) 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 

                 หนวย : บาท) 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

                (หนวย : บาท) 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

                        (หนวย : บาท) 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน 

 

หมายเหต ุ : อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และ อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร คํานวณบนฐานรายไดหลักของบริษัทซ่ึงไดแก รายไดคาเชารับและบริการ และรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกลกูคาและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนเทาน้ัน 
 : *อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีและระยะเวลาชําระหน้ี คํานวณจากตนทุนขายใหผูเชาและตนทุนการใหเชาและบริการ และเจาหน้ีการคาที่ดินและคากอสราง โดยตนทุนขายใหผูเชาเปน

มูลคาตามบัญชีของโรงงานที่ขายในปนั้นๆ ซ่ึงมีอายุโรงงานแตกตางกัน สวนเจาหน้ีคาที่ดินสําหรับที่ดินบางแปลงมีระยะเวลาชําระหน้ียาวมาก จากการที่ที่ดินแปลงดังกลาวยังไมสามารถ

โอนกรรมสิทธ์ิได 
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3. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
 

3.1 ผลการดําเนินงาน 

1) รายได 

นับตั้งแตป 2548 เปนตนมา ซ่ึงเปนปที่บริษัทเริ่มมีนโยบายระดมทุนจากการขายโรงงานใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

(“TFUND”)   โครงสรางรายไดของบริษัทไดเปล่ียนแปลงไป กลาวคือ รายไดจากการขายโรงงานให TFUND จะเปนสัดสวนที่สูงเม่ือเทียบกับ

รายไดรวม  เนื่องจากการขายโรงงานใหแก TFUND ในแตละคราวจะเปนการขายจํานวนหลายโรงงาน  อยางไรก็ดี รายไดคาเชาและบริการ

ยังคงเปนรายไดหลักที่สําคัญของบริษัทตอไป เนื่องจากเปนธุรกิจหลักของบริษัทและมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

นอกจากรายไดดังกลาว ในบางชวงเวลาบริษัทยังมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา โดยท่ีเกือบท้ังหมดเปนลูกคาที่ใชสิทธิซ้ือ

โรงงานตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเชา (ซ่ึงไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดขึ้นในชวงเวลาใด)  ทั้งนี้ รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาน้ีคิด

เปนสัดสวนคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัท เน่ืองจากในแตละชวงเวลาน้ันมีลูกคาท่ีใชสิทธิซ้ือโรงงานจากบริษัทไมมากนัก 

ในป 2549 บริษัทมีรายไดที่เก่ียวของกับ TFUND คือ สวนแบงกําไรจากการลงทุนใน TFUND  และรายไดจากการเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยใหแก TFUND ซ่ึงรายไดดังกลาวจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของ TFUND และจํานวนโรงงานที่บริษัทบริหารใหแก TFUND ท่ีเพิ่ม

มากขึ้น 

1.1 รายไดคาเชารับและคาบริการ 

ในป 2547  2548  และ 2549 บริษัทมีรายไดคาเชารับและคาบริการ 521.7 ลานบาท  591.4 ลานบาท  และ 628.0 ลานบาท 

ในขณะท่ีมีตนทุนในการใหเชาและใหบริการ 110.5 ลานบาท  121.7 ลานบาท  และ 131.0 ลานบาท คิดเปนกําไรขั้นตนของการใหเชาและ

ใหบริการรอยละ 78.8  รอยละ 79.4  และรอยละ 79.1 ตามลําดับ 

บริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไดในระดับสูงประมาณรอยละ 79  แมวาอัตราคาเชาโรงงานมีการปรับเพิ่มขึ้นไมมากนัก

ในขณะที่ตนทุนวัตถุดิบในการกอสรางไดเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เปนผลมาจากการประหยัดจากขนาดจากการสรางโรงงานจํานวนมากขึ้นอยางตอเน่ือง

ในชวงปดังกลาว 

รายไดคาเชารับและบริการของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมามีการเพิ่มขึ้นรอยละ 22.1  รอยละ 13.4  และรอยละ 6.2 ตอป

ตามลําดับ   สาเหตุท่ีรายไดคาเชารับและบริการในชวงสองปหลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเน่ืองจากบริษัทมีการขายโรงงานที่มีผูเชาแลวใหแก 

TFUND และลูกคาจํานวนรวมจํานวน 41 โรงงานในป 2548  และ 51 โรงานในป 2549  

1.2 รายไดจากการขายโรงงานให TFUND 

ในป 2549  บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงานที่มีผูเชาแลวจํานวน 44 โรงงาน (พื้นที่เชารวม 100,407 ตารางเมตร) ใหแก 

TFUND รวมมูลคา 1,982 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย 1,005.8 ลานบาท คิดเปนกําไรขั้นตนรอยละ 49.3  

การขายโรงงานใหแก TFUND ดังกลาวเกิดขึ้นเปนครั้งท่ีสอง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในป 2548 ซ่ึงเปนการขายโรงงานที่มีผูเชา

แลวจํานวน 39 โรงงาน (พื้นที่เชารวม 89,900 ตารางเมตร) มูลคา 1,730 ลานบาท มีตนทุนขาย 908.8 ลานบาท คิดเปนกําไรขั้นตนรอยละ 47.5 

1.3 รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา 

ในชวงป 2547 ถึง 2549 บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา 202.3 ลานบาท  108.7 ลานบาท  และ 259.7 ลาน

บาท  ในขณะที่มีตนทุนของการขายโรงงานดังกลาว 117.0 ลานบาท  62.6 ลานบาท  และ 130.0 ลานบาท  คิดเปนกําไรขั้นตนรอยละ 42.2  

รอยละ 42.4  และรอยละ 49.9 ตามลําดับ 
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บริษัทขายโรงงานใหแกลูกคาจํานวน 3 โรงงาน (พื้นที่รวม 10,350 ตารางเมตร) ในป 2547  จํานวน 2โรงงาน (พื้นที่รวม 

4,625 ตารางเมตร) ในป 2548  และจํานวน 7 โรงงาน (พื้นที่รวม 16,500 ตารางเมตร) ในป 2549 

รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาเปนรายไดท่ีเกิดขึ้นอยางไมสมํ่าเสมอ ในบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดขึ้นจํานวนมาก 

และบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดขึ้นจํานวนนอย ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาในการใชสิทธิซื้อโรงงานตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเชาเปน

สําคัญ  นอกจากนั้น กําไรขั้นตนของการขายโรงงานแตละโรงงานมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ ขนาด ลักษณะของโรงงาน 

(Specification)  รวมท้ังท่ีตั้งของโรงงานท่ีขาย 

1.4 รายไดอ่ืน ๆ  

นอกจากรายไดตามที่กลาวขางตนแลว บริษัทและบริษัทยอยยังมีรายไดประเภทอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงคิดเปนสัดสวนท่ีนอยมากเมื่อ

เทียบกับรายไดรวมของบริษัท ไดแก  

1) รายไดจากงานรับเหมากอสราง เปนรายไดท่ีเกิดจากการที่บริษัทไดรับวาจางจากลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทใหทําการตอ

เติม/ดัดแปลงโรงงานท่ีเชาอยู   

2) รายไดคาสาธารณูปโภค เกิดจากการที่บริษัทเปนผูจัดหาสาธารณูปโภคเปนการชั่วคราวใหแกลูกคาที่เชาโรงงานใน

ระหวางที่ลูกคาอยูระหวางดําเนินการขอสาธารณูปโภคประเภทน้ัน ๆ จากหนวยงานที่เก่ียวของ   

ท้ังน้ี บริษัทมิไดแสวงหากําไรจากการใหบริการงานรับเหมากอสรางและการจัดหาสาธารณูปโภคใหแกลูกคา 

3) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนสวนแบงกําไรตามสัดสวนที่บริษัทมีการลงทุนใน 

TFUND   รายไดดังกลาวขึ้นอยูกับสัดสวนการลงทุนของบริษัทใน TFUND และขนาดของ TFUND   ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีสัดสวนเงินลงทุน

ใน TFUND รอยละ 30.8 ของหนวยลงทุนท้ังหมดของ TFUND   ลดลงจาก ณ ส้ินป 2548 ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 35.6 แตบริษัทมีสวนแบงกําไร

จากเงินลงทุนใน TFUND เพิ่มขึ้นรอยละ 77.5 เนื่องจากขนาดของ TFUND เพิ่มขึ้นจาก 1,750.0 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 3,800.0 ลาน

บาท ณ ส้ินป 2549 

4) รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือโรงงานใหเชาซ่ึงบริษัทขายใหแก TFUND  สําหรับป 2549 บริษัทมี

รายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 63.6 เน่ืองจาก TFUND มีโรงงานใหเชาเพิ่มมากขึ้น  ท้ังนี้ รายไดจากการเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยใหแก TFUND มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นตอไปจากการท่ีบริษัทมีนโยบายเสนอขายโรงงานของบริษัทใหแก TFUND อยางตอเนื่องใน

อนาคต  

5) กําไรท่ีรับรูเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND ประกอบดวยสองรายการ ดังนี้ 

ก. กําไรท่ีรับรูเพิ่มเติมจากการท่ีบริษัทมีสัดสวนการลงทุนใน TFUND ลดลงเหลือรอยละ 25.3 (ณ วันท่ีบริษัทขาย

โรงงานใหแก TFUND ครั้งที่ 2) จากรอยละ 33.3 ของหนวยลงทุนทั้งหมดของ TFUND (ณ วันท่ีบริษัทขายโรงงานใหแก TFUND ครั้งท่ี 1) 

การลดลงของสัดสวนการลงทุนดังกลาวในป 2549 ทําใหบริษัทสามารถรับรูกําไรจากการขายโรงงานให TFUND ในครั้งที่ 1 เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 

66.2 ลานบาท  

ข. กําไรท่ีรับรูเพิ่มเติมจากการที่ TFUND ขายโรงงาน 2 โรงงานใหแกลูกคาในเดือนสิงหาคม 2549 ซ่ึงโรงงานทั้ง 2 
โรงงานเปนโรงงานที่บริษัทขายใหแก TFUND ในคร้ังแรก  การขายโรงงานของ TFUND ดังกลาวสงผลใหบริษัทสามารถรับรูรายการกําไรจาก

การขายโรงงานใหแก TFUND ครั้งแรกไดเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 15.9 ลานบาท ตามสัดสวนการลงทุนใน TFUND รอยละ 25.3  
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2) คาใชจาย 

2.1 คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในป 2547 2548 และ 2549 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเม่ือเทียบกับรายไดรวมเทากับรอยละ 13.3  รอยละ 5.8  

และรอยละ 6.6 ตามลําดับ  โดยในชวงสองปหลังเปนปที่บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงานใหแก TFUND   

ในชวงสามปดังกลาวบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 36.2  รอยละ 28.5  และรอยละ 39.4 ตอป

ตามลําดับ  สวนประกอบที่สําคัญของคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ยานพาหนะ 

ตลอดจนคาใชจายการในการฝกอบรม) การเพิ่มขึ้นของคาใชจายดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอยางรวดเร็วท้ัง

ในสวนของการพัฒนาโรงงานมาตรฐาน และในสวนของการขยายธุรกิจไปสูการพัฒนาอาคารคลังสินคา ซึ่งสงผลใหบริษัทตองมีการเพิ่มจํานวน

พนกังานในสายงานตาง ๆ อีกมาก อีกทั้งยังตองมีการขยายพื้นท่ีสํานักงานของบริษัทดวย  นอกจากนั้น การที่บริษัทมีการขยายการพัฒนาอาคาร

โรงงาน/คลังสินคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในป 2549 ซ่ึงโครงการพัฒนาอาคารคลังสินคาไดทยอยพรอมใหเชาไดบางสวน ไดสงผลใหมี

คาใชจายในการดําเนินการดานการตลาดและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

2.2 ดอกเบี้ยจาย 

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทมีสัดสวนดอกเบ้ียจายเมื่อเทียบกับรายไดรวมรอยละ 5.1  รอยละ 3.5  และรอยละ 6.7 
ตามลําดับ 

ในชวงระยะเวลาดังกลาว ดอกเบี้ยจายของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0  รอยละ 105.7  และรอยละ 135.8 ตอปตามลําดับ  การ

ที่อัตราสวนดอกเบี้ยจายในชวงสองปหลังเพิ่มสูงขึ้นมาก เน่ืองจากบริษัทมีการกูยืมเงินเพิ่มขึ้นมากเพื่อนํามาใชในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมไท

คอนโลจิสติคสซ่ึงตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง ประกอบกับการท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาดเงินไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองนับตั้งแตปลายป 

2548 เปนตนมา   

3) กําไร 

3.1 กําไรขั้นตน 

บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนจากการดําเนินธุรกิจในป 2547 2548 และ 2549 รอยละ 68.6 รอยละ 55.0 และรอยละ 55.9 

ตามลําดับ  อัตรากําไรขั้นตนดังกลาวในแตละปขึ้นอยูกับจํานวนและราคาของโรงงานท่ีขาย   ท้ังนี้ อัตรากําไรขั้นตนของการขายจะต่ํากวาอัตรา

กําไรขั้นตนของการใหเชาโรงงาน ดังที่ไดกลาวมาแลว 

3.2 กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิในชวง 3 ปที่ผานมาเทากับ 291.0 ลานบาท  680.3 ลานบาท  และ 869.2 ลานบาท ตามลําดับ  คิดเปน

อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 34.1  รอยละ 27.0  และรอยละ 27.9 ตามลําดับ   การที่อัตรากําไรสุทธิในป 2548 และ 2549 อยูในระดับต่ํากวา

เม่ือเทียบกับป 2547 เนื่องจากในป 2548 และ 2549 บริษัทมีการขายโรงงานจํานวนมากใหแก TFUND  ซึง่การขายจะมีอัตรากําไรต่ํากวาการให

เชาดังที่กลาวแลวขางตน  

กลาวโดยสรุปในชวง 3 ปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีการเติบโตขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะป 2548 และ 2549  ซ่ึงนอกจาก
จะมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทมีรายไดคาเชาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองแลว ยังมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่บริษัทมีการขายโรงงานใหแก TFUND เปน
จํานวนรวม 83 โรงงาน  นอกจากนั้น บริษัทยังมีรายไดประเภทอ่ืนเพิ่มขึ้นดวย อันไดแก รายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ TFUND ซ่ึงประกอบดวย 

รายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND  และรายไดจากการบริหารอสังหาริมทรัพยให TFUND ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามขนาดของ
กองทุนที่ใหญขึ้น  
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3.2 ฐานะทางการเงิน 

1) สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 9,538.3 ลานบาท  ซ่ึงรอยละ 76.6 เปนสินทรัพยประเภทที่ดิน อาคารโรงงาน/คลังสินคา 

อันประกอบดวยที่ดิน โรงงาน/คลังสินคาที่อยูระหวางกอสรางและพรอมใหเชา (รอยละ 46.6 ของสินทรัพยรวม)  และท่ีดินและโรงงานท่ีมีผูเชา

แลว (รอยละ 30.0 ของสินทรัพยรวม)   

สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองตามการเติบโตของธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานเพื่อใหเชา รวมท้ังการขยายเขาสู

ธุรกิจการพัฒนาอาคารคลังสินคาเพื่อใหเชา  โดยในชวง 3 ปที่ผานมา สินทรัพยรวมของบริษัทมีการเพ่ิมขึ้นรอยละ 42.1  รอยละ 48.3  และ

รอยละ 48.0 ตอปตามลําดับ   

1.1  สินทรัพยในระหวางการพัฒนา/พรอมใหเชา/ใหเชา 

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีสินทรัพยระหวางการพัฒนา สินทรัพยพรอมใหเชา และสินทรัพยที่มีผูเชาแลวจํานวน 4,164.3 

ลานบาท  5,665.4 ลานบาท  และ 7,310.5 ลานบาท ตามลําดับ  คิดเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยดังกลาวเฉล่ียรอยละ 36.8 ตอป 

จากการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเปนที่ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทกับราคาประเมิน

สินทรัพยดังกลาวที่ประเมินโดยวิธีตนทุนทดแทนและวิธีคิดจากรายได พบวามูลคาประเมินสูงกวามูลคาตามบัญชีมาก เน่ืองจากสินทรัพยสวนที่

เปนที่ดินมีมูลคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตนทุนท่ีดินที่ซ้ือมาในอดีต อีกท้ังมูลคาของโรงงาน/คลังสินคาหากคิดตามตนทุนการกอสรางเพื่อสราง

ทดแทนในปจจุบันก็เพิ่มขึ้นมากดวยเชนกัน  นอกจากน้ัน การท่ีโรงงานมาตรฐานสวนหนึ่งของบริษัทมีผูเชาและกอใหเกิดรายไดแลว ไดสงผลให

มูลคาประเมินโดยวิธีคิดจากรายไดมีคาสูงขึ้นมาก 

บริษัทมีนโยบายการคิดคาเส่ือมราคาอาคารโรงงาน/คลังสินคาในอัตรารอยละ 5 ตอป ของมูลคาตนทุนอาคาร 

1.2  เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ก.  ตั๋วเงินคลัง 

 ในชวงปลายป 2549  บริษัทมีการลงทุนในตั๋วเงินคลังโดยมียอดคงคาง ณ ส้ินป 619.3 ลานบาท  การลงทุนในตั๋วเงิน

คลังเปนการบริหารเงินสดท่ีบริษัทไดรับจากการขายหุนเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน 2549 

 การลงทุนในตั๋วเงินคลังดังกลาวเปนการลงทุนระยะส้ัน และมีความเส่ียงในการลงทุนต่ํา โดยบริษัทไดรับผลตอบแทน

จากการลงทุนดังกลาวในอัตราที่สูงกวาการฝากธนาคาร 

 ข.  เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินแหงหนึ่งจํานวน 100 ลานบาท  เงินฝากประจําดังกลาวสามารถ

ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 100 ลานบาทในกรณีที่บริษัทตองการเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ันในอนาคต 

1.3  ลูกหนี้การคา 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมียอดลูกหน้ีการคา 18.6 ลานบาท  โดยยอดลูกหนี้การคาดังกลาวเปนยอดคงคางของลูกหนี้คาเชา

โรงงาน  อยางไรก็ดี บริษัทมีการเก็บคามัดจําเปนเงินสดจํานวน 3-6 เดือนของคาเชาและคาบริการจากลูกคาทุกรายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต  ดังน้ัน บริษัทจึงไมเคยมีการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญในสวนของลูกหนี้คาเชาโรงงานแตอยางใด  
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สําหรับการต้ังรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 227,127 บาท ที่ปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท 

เปนรายการท่ีไมเก่ียวของกับลูกหนี้คาเชาโรงงาน แตเปนรายการคางจายจากคูคาในการดําเนินธุรกิจในป 2546 และ 2549  ซ่ึงบริษัทอยูใน

ขั้นตอนการติดตามชําระหนี้จากลูกหนี้ 

1.4 การลงทุน 

 ณ ส้ินป 2549  บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบรษิัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

 ก. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของบริษัท

ยอย  ท้ังน้ี เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 106.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.1 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย 

 ข.  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 95.00 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย  

เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 650.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.8 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย 

 ค.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 30.8 ของทุนชําระแลวของ TFUND   เงิน

ลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 703.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.4 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย 

 ง.  บริษัท บางกอกคลับ จํากัด (บริษัทที่เก่ียวของ) ในสัดสวนรอยละ 0.22 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว   

คิดเปนเงินลงทุนหลังหักคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 0.44 ลานบาท 

1.5  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 110.9 ลานบาท  ซ่ึงเกือบทั้งหมดเปนการรอตัดบัญชีของภาษีเงินไดที่

เกิดจากกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยใหแก TFUND  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดขึ้นเนื่องจากการท่ีบริษัทไมสามารถรับรูกําไรจากการขายโรงงานใหแก TFUND ตาม

สัดสวนที่บริษัทมีการลงทุนใน TFUND   การบันทึกภาษีในงบกําไรขาดทุนจึงมิไดบันทึกภาษีทั้งจํานวน แตหักดวยภาษีจํานวนหน่ึงตามสัดสวนที่

บริษัทมีการลงทุนใน TFUND   อยางไรก็ดี ภาษีท่ีเกิดจากกําไรจากการขายโรงงานให TFUND ทั้งจํานวนไดถูกจายชําระเปนเงินสดแลว  ดังนั้น 

จึงเกิดรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเทากับผลตางระหวางภาษีท่ีชําระแลวเปนเงินสดกับภาษีที่บันทึกในงบกําไรขาดทุน   ทั้งนี้ ยอดภาษี

เงินไดรอตัดบัญชีจะลดลงไดเมื่อบริษัทสามารถรับรูกําไรเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND ในอนาคต 

2) หนี้สิน 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม 4,960.6 ลานบาท  ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ เงินกูยืมรอยละ 78.4  เจาหน้ีการคารอยละ 15.2  

และเงินมัดจําจากผูเชารอยละ 5.2  ของหนี้สินรวม   หนี้สินรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2549 เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2548 รอยละ 11.2 จากการขยายตัว

ของธุรกิจของบริษทั 

2.1  เจาหนี้การคา 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมียอดเจาหนี้การคาจํานวน 754.8 ลานบาท  รอยละ 73.2 ของเจาหนี้การคาดังกลาวเปนเจาหนี้คาที่ดินที่

อยูระหวางขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์จากผูขาย สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 26.3 เปนเจาหนี้คากอสราง  

เจาหนี้การคาบริษัทที่เก่ียวของกันที่ปรากฏอยูในงบดุลเปนเจาหน้ีคาที่ดิน (ที่อยูระหวางรอโอนกรรมสิทธิ์) ที่บริษัทซ้ือจาก

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2.2  เงินกูยืม 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีเงินกูยืมรวมทั้งส้ิน 3,890.8 ลานบาท โดยเปนเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 

จํานวน 241.6 ลานบาท  (รายละเอียดของเงินกูระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2549 ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15) 
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เงินกูยืมของบริษัทประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ันรอยละ 0.7 เงินกูยืมระยะยาวรอยละ 60.7 และหุนกูรอยละ 38.6 ของเงินกู

ยืมทั้งหมด ยอดเงินกูยืมรวมตามท่ีกลาวขางตนเพิ่มขึ้นจากส้ินป 2548 รอยละ 6.1 โดยเปนการลดลงของเงินกูระยะส้ันรอยละ 97.8 การเพ่ิมขึ้น

ของเงินกูระยะยาวรอยละ 0.1 และการออกหุนกูใหมจํานวน 1,500 ลานบาท 

ในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทซ่ึงถือวาเปนการลงทุนระยะยาวนั้น บริษัทจะใชเงินจากแหลงเงินกูยืมระยะยาวและ

เงินจากผลการดําเนินงานของบริษัท   ในสวนของเงินกูระยะส้ันน้ัน บริษัทจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ

จายชําระคาท่ีดินในชวงกอนท่ีบริษัทจะไดรับอนุมัติวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดมีการตรวจสอบ

อยางสมํ่าเสมอมิใหสัดสวนของเงินกูระยะส้ันตอเงินกูรวมของบริษัทเกินอัตราที่กําหนด  

ยอดคงคางของเงินกูระยะส้ันและระยะยาวโดยรวมของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ดี ในบาง

ชวงเวลาบริษัทอาจมียอดคงคางของเงินกูระยะส้ันจํานวนมาก-นอยแตกตางกันไป ซ่ึงขึ้นอยูกับการบริหารเงินสดของบริษัทในชวงนั้น ๆ เปน

สําคัญ  
ในป 2549 บริษัทมีการกูยืมเงินโดยการออกหุนกูอายุ 3 ป  จํานวน 1,500 ลานบาท  เสนอขายใหแกผูลงทุนเฉพาะเจาะจง  

โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงที่เฉล่ียรอยละ 6.52 ตอป  บริษัทนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

บริษัทมีการตกลงในเง่ือนไขที่สําคัญของการกูยืมเงินกับสถาบันการเงินบางแหง และผูถือหุนกู ที่สําคัญคือ การดํารง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราไมเกิน 2.5 เทา 
3) สวนของผูถือหุน 

ณ ส้ินป 2549 บริษทัมีสวนของผูถือหุน 4,577.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2548 รอยละ 130.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัท

มีการขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมใหแกนักลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงจํานวน 107.0 ลานหุน ราคาหุนละ 19 บาท (ราคาตามมูลคาหุนละ 1 

บาท) ซึ่งบริษัทไดรับเงินทุนหลังหักคาใชจายแลว 2,000.1 ลานบาท  

นอกจากการเพ่ิมขึ้นของสวนทุนและสวนเกินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแลว  สวนของผูถือหุนของบริษัทยังเพิ่มขึ้นจาก

การที่บริษัทมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 546.8 ลานบาท  

ในป 2549 ผูถือหุนบุริมสิทธิไดแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิดังกลาวเปนหุนสามัญแลวทั้งจํานวน 
ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on equity) รอยละ 26.5 ลดลงจากรอยละ 36.4 ณ ส้ินป 2548 ซ่ึง

มีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทมีการเพิ่มทุน อยางไรก็ดี การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทําใหบริษัทมีเงินทุนจํานวนมากเพื่อใชในการขยายธุรกิจที่ให

ผลตอบแทนที่ดีอันจะสงผลใหผลตอบแทนตอผูถือหุนเพิ่มขึ้นในที่สุด 
4) ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

ในอดีตที่ผานมาต้ังแตจัดตั้งบริษัท บริษัทมีแหลงเงินทุนหลักเพื่อใชในการขยายธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐาน คือ เงินทุนจากการ

ดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  อยางไรก็ดี ในชวง 2-3 ปที่ผานมาซ่ึงธุรกิจโรงงานมาตรฐานมีการขยายตัวอยางมาก บริษัทไดมีสวน

รวมในการจัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนในป 2548 เพื่อใหกองทุนดังกลาวเปนชองทางระดมทุนทางหนึ่งของบริษัท ซ่ึงทําใหบริษัทลด

การพึ่งพาการจัดหาเงินโดยการเพิ่มทุน 

ในป 2548 บริษัทไดขยายการลงทุนไปสูธุรกิจใหม คือ การพัฒนาอาคารคลังสินคาภายใตการดําเนินการของบริษัทยอย โดยมี

โครงการพัฒนาอาคารคลังสินคาบนพื้นที่ประมาณ 400 ไร ซ่ึงตองใชเงินลงทุนจํานวนมากในแตละป   เงินทุนที่บริษัทหาไดจากแหลงเงินทุนเดิม

จึงไมเพียงพอสําหรับการลงทุนในการพัฒนาอาคารคลังสินคา อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทไดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 1.5 เทา 

ณ ส้ินป 2547  เปน 2.2 เทา ณ ส้ินป 2548  และยังคงอยูที่ 2.2 เทา ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3/2549 แมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขายโรงงานใหแก 

TFUND ในไตรมาส 2/2548 และไตรมาส 2/2549 
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จากเหตุผลของความตองการเงินทุนจํานวนมากเพื่อใชในการขยายธุรกิจไปสูการพัฒนาอาคารคลังสินคาดังท่ีกลาวขางตน บริษัทจึงได

ทําการเพิ่มทุนและไดรับเงินจากการเพิ่มทุน (กอนหักคาใชจายที่เก่ียวของ) จํานวน 2,033 ลานบาท ซึ่งไดสงผลใหหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของ

บริษัทลดลงเปน 1.1 เทา ณ ส้ินป 2549  นอกจากน้ัน การเพิ่มทุนดังกลาวยังทําใหบริษัทมีความสามารถในการเบิกใชเงินกูยืมไดเพิ่มขึ้นอีก

จํานวนมาก  

5) สภาพคลอง 

ในป 2547 2548 และ 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 623.1 ลานบาท  1,894.2 ลานบาท  และ 

2,162.3 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงนับวาเพิ่มขึ้นมากจากการท่ีธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งการที่บริษทัมีการขายโรงงานใหแก 

TFUND 
ในชวงปดังกลาวบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 1,337.7 ลานบาท  2,946.5 ลานบาท  และ 3,763.5 

ลานบาท ตามลําดับ เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนมีการเพิ่มขึ้นมากในชวงสองปหลังมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย

ที่เปนที่ดิน และโรงงาน/คลังสินคามากขึ้น รวมท้ังมีการลงทุนในหนวยลงทุนของ TFUND อีกดวย 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 759.9 ลานบาท 1,228.8 ลานบาท และ 1,913.6 ลานบาท ในป 

2547  2548  และ 2549 ตามลําดับ  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินเพิ่มขึ้นมากในชวงสองปหลังเนื่องจากบริษัทมีการเบิกใชเงินกูยืม (เงิน

กูยืมระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาว และหุนกู) เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งมีการขายหุนเพิ่มทุนในป 2549 
จากขอมูลการใชไปและไดมาของกระแสเงินสดตามที่กลาวขางตน จะพบวาบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินพอเพียงสําหรับการดําเนิน

ธุรกิจในแตละปตามที่บริษัทไดต้ังเปาหมายไว (การคํานวณอัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) ไมสามารถอธิบายสภาพคลองของบริษัทได 
เน่ืองจากบริษัทไมมีการบันทึกรายการสินคาคงเหลือในสินทรัพยหมุนเวียน (เนื่องจากลักษณะสินทรัพยของบริษัทสวนใหญเปนท่ีดินและโรงงาน

ซ่ึงจะไมบันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท) ในขณะที่รายการเจาหน้ีการคาคาที่ดินและคากอสรางจะถูกบันทึกเปนหนี้สินหมุนเวียน จึงทํา

ใหอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนมีคาตํ่า) 
ในป 2549 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย และความสามารถในการชําระภาระผูกพันเทากับ 7.6 เทา  และ 1.81 

เทา ตามลําดับ 
3.3 แนวโนมในอนาคต 

ในสภาวะท่ีภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ เชนปจจุบัน  บริษัทเชื่อวาภาคอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาหลักของ

บริษัท (อิเล็คทรอนิคสและยานยนต) จะยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคา (แทนการเปนเจาของเอง) 

รวมถึงการขายโรงงานท่ีผูประกอบการเปนเจาของใหแกบริษัทและเชากลับคืน (Sales and leaseback) จะเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมกับ

สภาวการณดังกลาว   ทั้งน้ี การที่บริษัทประสบความสําเร็จในการขายหุนเพิ่มทุนชวงปลายปที่ผานมา ประกอบกับการมีชองทางการระดมทุน

เพิ่มขึ้นผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน ทําใหปจจุบันบริษัทมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง สามารถพัฒนาโรงงาน/คลังสินคา (ทั้ง

รูปแบบมาตรฐาน และรูปแบบตามความตองการของลูกคา รวมทั้งการซ้ือโรงงานจากเจาของเพื่อใหเชากลับคืน) เพื่อรองรับความตองการของ

ตลาดไดอยางเพียงพอ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนจะยังคงเปนเครื่องมือการระดมทุนที่สําคัญของบริษัทตอไปในอนาคต  บริษัทมีความตั้งใจท่ีจะขาย

โรงงาน/คลังสินคาใหแก TFUND เปนระยะ  รวมท้ังมีการลงทุนใน TFUND  และเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ TFUND ดวย  ซ่ึงจะทําให

บริษัทมีรายไดที่เก่ียวเนื่องกับ TFUND มากขึ้น อันไดแก รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND  สวนแบงกําไรจากการลงทุนใน 

TFUND  รายไดคาบริหารอสังหาริมทรัพย  และรายไดจากเงินปนผลจากการลงทุนใน TFUND   ซึ่งรายไดท้ังหมดที่กลาวมาจะมากขึ้นใน

อนาคตจากการท่ี TFUND มีสินทรัพยเพิ่มขึ้นในแตละป และมีรายไดที่เกิดจากสินทรัพยนั้นมากขึ้นตามไปดวย   ท้ังนี้ บริษัทมีแผนจะขาย

โรงงานเพิ่มเติมใหแก TFUND เปนครั้งท่ีสามในไตรมาสท่ี 3-4/2550 นี้   บริษัทเชื่อวาแผนดังกลาวจะไมนาจะไดรับผลกระทบจากมาตรการ
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ดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะส้ันท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย เนื่องจากยังมีผูลงทุนในประเทศจํานวนมากท่ีมีความสนใจลงทุนใน 

TFUND 

 ดวยฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงประกอบกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาใหเชามาเปนเวลานับสิบป   บริษัท

จะยังคงมุงขยายการลงทุนในธุรกิจการพัฒนาโรงงานและคลังสินคาใหเชาใหมีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุดตอไป  ซ่ึงบริษัทมีความเชื่อมั่นวา

ผูประกอบการจะมีแนวคิดในการเชาโรงงาน/คลังสินคาแทนการเปนเจาของเองมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต (ทั้งน้ีเพื่อประสิทธิภาพและเพื่อความ

ยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ ผูประกอบการจะไดใชเงินลงทุนไปในสินทรัพยที่ตนมีความชํานาญและ/หรือกอใหเกิดรายได  นอกจากนั้น

การเคล่ือนยายแหลงผลิตของผูประกอบการก็สามารถกระทําไดคลองตัวมากขึ้น)   ความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีมีอยูอยางตอเน่ืองจะ

สงผลใหบริษัทมีการเติบโตท่ีดี สรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางตอเนื่องตอไป 
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ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

    อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  

   เลขท่ี 2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต  

   แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

   โทรศัพท (662) 596-9000 โทรสาร  (662) 832-4994-6 

 ผูสอบบัญชี : นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3182 

   บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด    
   ชั้น 33  อาคารเลครัชดา  

   เลขท่ี 193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 10110 
               โทรศัพท  (662) 264-0777    โทรสาร  (662) 264-0789 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

1. การรับรองของกรรมการผูดูแลสายงานบัญชี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท

หรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาด

ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึง

ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา

รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ 

กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ    

 
ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงิน    

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 74 

2. การรับรองของกรรมการในเรื่องความถูกตองของแบบแสดงรายการขอมูล 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอัน

ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูล

ดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวลลิตพันธุ 

พิริยะพันธุ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ กํากับไว ขาพเจาจะถือ

วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ                    ______________ 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ                             ______________ 

3. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ                             ______________  

4. นายจิระพงษ วนิิชบุตร กรรมการ                             ______________ 

5. นายไว เชง ควน กรรมการผูอํานวยการ                ______________  

6. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ                    ______________   

7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ                             ______________  

8. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการ                             ______________  

9. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ                          ______________  

 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงิน            ______________  

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 
 

 
เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ 1 
 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 

 
เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย 

1. ประวัติกรรมการและผูบริหาร 

นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการ  

อายุ • 46 ป 

การศึกษา               • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.40 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท • 2530 – ปจจุบนั กรรมการผูอํานวยการ บจก. ซิตี้เรียลตี้ (อสังหารมิทรัพย)  

 

นายดิเรก วินิชบุตร   กรรมการ  

อายุ • 64 ป 

การศึกษา              • อนุปริญญาบริหารธรุกิจ London School of Foreign 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายจิระพงษ วินิชบุตร ซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท • 2546 – ปจจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวสิเซส (สรางโรงงานใหเชา) 

 • 2532 – ปจจุบนั ประธานเจาหนาที่บรหิาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหารมิทรัพย) 

 

นายจิระพงษ วินิชบตุร   กรรมการ  

อายุ • 56 ป 

การศึกษา              • ปริญญาโทบริหารธรุกิจ George Washington University 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทัไทย สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายดิเรก วินิชบุตร ซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท • 2536 - ปจจุบนั กรรมการผูจดัการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหารมิทรัพย) 

 • 2548 - ปจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสตคิส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

 

นายไว เชง ควน      กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

อายุ • 49 ป 

การศึกษา    • ปริญญาโทบริหารธรุกิจ University of Chicago  
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 7.91 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  • 2544 - ปจจุบนั กรรมการผูจดัการ บจก.  อีโค อินดัสเทรยีล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา)  

  • 2548 – ปจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสตคิส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

 

            

 

 

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 

 
เอกสารแนบ 1 

 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ 

อายุ • 54 ป 

การศึกษา  • ปริญญาโทบริหารธรุกิจ Harvard Business University  

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทัไทย สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 • Chairman 2000 Program สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมม ี- 
 
            
 

นายวีรพนัธ พูลเกษ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

อายุ • 46 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทวศิวกรรมศาสตร University of Colorado    
  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทัไทย (สมาชิกผูทรงคณุวุฒิอาวุโส) 
   สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการไทย 

  • DCP Refresher Course สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.51 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  2544 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา) 
 •  2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก.  ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

  

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 64 ป 

การศึกษา  • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.07 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท • 2538 – ปจจุบนั กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหารมิทรัพย และโรงแรม)    

 • 2538 – 2541  กรรมการผูจดัการ Indochina Asset Management Ltd. (ธุรกิจลงทุน) 

  • 2538 – 2541 กรรมการ Beta Mekong Fund Ltd.  (ธุรกิจลงทนุ) 

 

นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 45 ป 

การศึกษา    • ปริญญาตรบีรหิารธรุกจิ University of Southern California 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทัไทย สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมม ี- 
  



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 

 
เอกสารแนบ 1 

นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 50 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทบริหารธรุกิจ University of North Texas    
  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทัไทย สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.19 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 
           

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผูจดัการทั่วไป – ปฏบิัติการ   

อายุ • 55 ป 

การศึกษา • ปริญญาเอกวศิวกรรมศาสตร Ecole Centrale de Lyon 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.19 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •   2544 – ปจจุบัน   ผูจัดการทั่วไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา) 
 
             
 
นายเอียน แฮมิลตัน ผูจดัการทั่วไป – พัฒนาธุรกิจ 

อายุ • 53 ป 
การศึกษา      •   Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.08 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  2540 ที่ปรึกษา Chesterton Petty Ltd., Manila, Phillippines (บรษัิทประเมินอสังหารมิทรัพย) 

 •  2540     ที่ปรึกษา Chesterton Petty Ltd., Beijing, China (บริษัทประเมินอสังหารมิทรพัย) 
 
 
 

นายพรเทพ พศิาลางกูร ผูอํานวยการ ฝายพฒันาโครงการ 

อายุ • 50 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.27 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมม ี- 
 
 

นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล ผูอํานวยการ ฝายการตลาด 

อายุ •  47 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธรุกิจ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.0003 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  2539 – 2547 ผูจัดการฝายวางแผนละโครงการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (อสังหารมิทรัพย) 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 

 
เอกสารแนบ 1 

นายปธาน สมบรูณสิน ผูอํานวยการ ฝายการลงทุน 

อายุ • 38 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธรุกิจ Southern Illinois University at Corbondale  

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทัไทย สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษทั • รอยละ 0.01 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมมี - 

       

นางสาวศิรพิร สมบัตวัิฒนา ผูอํานวยการ ฝายธุรการ  

อายุ • 44 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรบีรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.23 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมม ี- 

 

นางสาวลลิตพันธุ พริิยะพันธุ ผูอํานวยการ ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท 

อายุ • 40 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.04 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมม ี- 

 

นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

อายุ • 32 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมม ี- 
 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 

 
เอกสารแนบ 1 

2. การดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของ 

 

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ 
รายช่ือ  บจก.อีโค 

อินดัสเทรี

ยล 

เซอรวิส

เซส 

บจก. ไท

คอน โลจิ

สติคส 

พารค  

กองทุน

รวม

อสังหาริม

ทรพัยไท

คอน 

กลุมสวน

อุตสาหกร

รมโรจนะ 

กลุมซิตี้

เรียลตี้ 

1. นายชาลี โสภณพนิช 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดิเรก วนิิชบุตร 

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นายวีรพันธ พูลเกษ 
7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

8. นายตรีขวัญ บุนนาค 

9. นายชัชวาลย เจียรวนนท 

10. นายสมศักดิ ์ไชยพร 

X, // 

/ 

/ 
/, // 
/, // 

/, // 

/ 

/ 

/ 
// 

 

 
/ 
 

/ 

/ 
 

 

 

 

/ 

/ 
/ 
 

  

 

X, // 
/, // 

X, // 

หมายเหตุ  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ      //   =    กรรมการบริหาร   

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)   แบบ 56-1 

 

เอกสารแนบ 2  

เอกสารแนบ 2 : รายชื่อกรรมการของบริษัทยอย 

 

ช่ือ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค  

1. นายไว เชง ควน / / 

2. นายดิเรก วินิชบุตร / - 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร - / 
4. นายวีรพันธ พูลเกษ / / 

5. นายมานพ เจริญขจรกุล - / 
หมายเหตุ  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ       //   =    กรรมการบริหาร     

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

เอกสารแนบ 3  

 

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ 

- ไมมี - 
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