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ขอมูลสรุป  

ขอมูลสรุป 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน  

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษัิทท่ีออกหลักทรพัย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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ขอมูลท่ัวไป    2 

ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท 

ช่ือ บรษัิท  ไทคอน อนิดัสเทรยีล คอนเน็คช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ กอสรางโรงงานมาตรฐาน เพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพ่ือการขาย  

เลขทะเบียนบรษัิท 0107544000051 (บมจ. 666) 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ หอง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

กรงุเทพมหานคร 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 895,327,769 บาท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552) 
ทุนชําระแลว 658,068,853 บาท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552)                  
มูลคาท่ีตราไว  1 บาทตอหุน 

 

บริษัทยอย 

บริษัท  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท                                                                                                                                                                  

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99  
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ 49/32   หมูท่ี 5  นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง  ตําบลทุงสุขลา  อาํเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบุรี 20230 

 โทรศัพท  (662) 679-6565 โทรสาร  (662) 287-3153 
ทุนจดทะเบียน 5 0,000,000 บาท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552)                  

ทุนชําระแลว 5 0,000,000 บาท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552)                  
มูลคาท่ีตราไว 1 0 บาทตอหุน 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินคาเพ่ือวตัถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพ่ือการขาย  

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 9 9.99 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ หอง  1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศพัท  (662) 679-6565 โทรสาร  (662) 287-3153 

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

ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552)                  
ทุนชําระแลว 2,500,000,000 บาท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552)                  

มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 

 

 

http://www.rent-a-factory.com/�
http://www.ticon.co.th/�
mailto:ticon@ticon.co.th�
http://www.ticonlogistics.com/�
mailto:logistics@ticon.co.th�


บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                   56-1 
 

ปจจยัความเส่ียง  3 

ปจจัยความเสีย่ง 

 1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย คอื การสรางโรงงาน และคลังสินคาเพ่ือใหเชา โดยท่ีสัญญาเชาสวนใหญจะมีอายุ 3 ป 

(โดยมีทางเลือกในการตออายุสัญญาได) บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีลูกคายกเลิกสัญญาเชาหรือไมตอสัญญาเม่ือสัญญาเชาหมดอายุลง 

อยางไรก็ดี ในชวง 1 7 ปท่ีผานมานับต้ังแตจัดต้ังบริษัทจนกระท่ังถึงปจจุบัน ซึ่งเปนชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะ

เศรษฐกิจโลกมคีวามผันผวนอยูตลอดเวลาน้ัน บริษัทพบวาอัตราการยกเลิกสัญญาเชา/ไมตอสัญญาเชามีนอยมาก   บริษัทและบริษัทยอยสามารถ

รักษาอัตราการเชา  (Occupancy rate)   โดยเฉล่ียในแตละปไดในระดับรอยละ  8 0-85   ท้ังน้ี เหตุผลหลัก 2 ประการท่ีลูกคาคืน โรงงาน คือ 

การท่ีธุรกิจของลูกคาไมประสบความสําเร็จ ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจะนําโรงงานน้ันใหลูกคารายใหมเชาแทนไดโดยเฉล่ียภายในระยะเวลา   1-2 

เดือน หรืออีกสาเหตุหน่ึง คือ การท่ีลูกคาประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางมาก ทําใหมีความตองการขยายกิจการ ซึ่งบริษัทและบริษัท

ยอยจะเสนอใหลูกคาเชาโรงงานเพ่ิมหรอืเสนอใหลูกคาเชาโรงงานท่ีมขีนาดใหญข้ึนแทนโรงงานเดมิ อยางไรก็ตาม ในภาวะปกติลูกคาสวนใหญจะ

ยังคงเชาและตออายุสัญญาการเชาเม่ือครบกําหนด  ซึง่จากเหตุผลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา อายุของสัญญาเชามไิดเปนปจจยัเส่ียงสําหรบั

การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวาโอกาสท่ีบริษัทและบริษัท ยอยจะประสบกับปญหาสภาพคลองทางการเงินนัน้มนีอยมาก 

เน่ืองจากรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากคาเชาโรงงานซึ่งมีเสถียรภาพและมีการเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง   ท้ังนี้ ท่ีผานมาบริษัทและ

บริษัทยอยไมเคยประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน  บรษัิทและบรษัิทยอยสามารถชําระดอกเบ้ียและคนืเงินตนใหแกสถาบันการเงินภายใน

กําหนดเวลา อกีท้ังมสีภาพคลองสวนเกินเหลือเพ่ือใชเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนเพ่ือขยายกิจการของบริษัทดวย 

  
 2. ความเสีย่งจากการเขามาแขงขันประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 

ในปจจุบัน ผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเริ่มท่ีจะเขามาทําธุรกิจแขงกับบริษัทในการสรางโรงงานสําเร็จรูปใหเชาและจําหนาย 

อยางไรก็ตาม บรษัิทท่ีทาํธุรกิจพัฒนาโรงงานใหเชาเปนธุรกิจหลักมเีพียงบรษัิทและบรษัิทยอยเทานัน้ ซึง่มีความไดเปรยีบเมือ่เปรยีบเทียบกับ

บริษัทอื่น กลาวคือ บริษัท สรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลท่ีตัง้ท่ีหลากหลาย  ในขณะท่ีคูแขงดงักลาวพัฒนาโรงงานใหเชาในนคิมอตุสาหกรรมของ

ตนเอง อกีท้ังการท่ีบรษัิทมีทมีงานกอสรางเปนของบรษัิทเอง และมปีระสบการณยาวนานในธุรกิจทําใหบรษัิทสามารถตอบสนองความตองการ

ตางๆของลูกคา รวมท้ังใหบริการหลังการขายอยางใกลชิดและรวดเร็ว  นอกจากนัน้ ยังมคีวามไดเปรยีบจากการประหยัดตอขนาด  (Economies 

of scale) อีกดวย 

 

 3. ความเสีย่งจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกุมภาพันธ 2549 บรษัิทไดมีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ TICON-W2 จาํนวน 25.618 ลานหนวย ใหแกกรรมการและ

พนกังานท่ีไดรบัคดัเลือกของบรษัิท (อตัราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.0 4846 หุนสามัญ ท่ีราคาหุนละ 8.633 บาท) ซึ่ง ณ วันท่ี     
25 สิงหาคม 2551 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิทีย่งัไมไดใชสิทธิจาํนวนท้ังส้ิน 13,633,116 หนวย  

ในการนี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือดังกลาวไดทําการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูลงทุนท่ีซื้อหุน

สามัญของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ท้ังในเรือ่งของราคาหุนในตลาดท่ีอาจปรบัตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง 

ดงัตอไปนี้ 
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ปจจยัความเส่ียง  4 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน  (25 สงิหาคม 2551) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 657,062,332 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถอืหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน 

จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 671,356,108 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถอืหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 97.87 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีลดลง 2.13 % 

  
 4. ความเสี่ยงจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  TICON-W2 ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

เสนอขายหลักทรพัยของบรษัิท ในกรณีท่ีบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมท่ีใหสิทธิในการซื้อหรือแปลงสภาพเพ่ือซื้อหุนสามัญตอผูถือหุน

เดิมและ/หรือตอประชาชนท่ัวไปในอนาคต  วิธีการปรับสิทธิ ดงักลาวอาจ ไมสามารถชดเชยสิทธิประโยชน ของผูถอืใบสําคญัแสดงสิทธิได อยาง

ครบถวน เน่ืองจากสูตรการคํานวณการปรบัสิทธิคํานึงถึงเพียงราคาหลักทรพัยแปลงสภาพท่ีออกใหม  ณ วันปรับสิทธิเทาน้ัน มไิดคาํนงึถึงมูลคา

ตามเวลาของหลักทรพัยแปลงสภาพแตอยางใด 

 
5. ความเสี่ยงในดานการกระจุกตัวของผูเชา 

ณ 30 มิถุนายน 2551 ลูกคาท่ีเชาโรงงานและคลังสินคาของบริษัทกวารอยละ 50 เปนผูประกอบการจากประเทศญีปุ่น นอกจากนัน้ 

รอยละ 49 ของผูเชาโรงงานของบริษัทเปนผูผลิตช้ินสวนท่ีอยูในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิ คสและเครื่องใชไฟฟา  และรอยละ 53 ของผูเชา

คลังสินคาของบรษัิทเปนผูอยูในอตุสาหกรรมขนสงและคลังสินคา ดงันัน้ หากมกีารลดลงในการลงทุนในอตุสาหกรรมดังกลาว และมกีารลดลง

ของการลงทุนจากประเทศญีปุ่น อาจสงผลกระทบในดานลบตอรายไดของบรษัิท  

อยางไรก็ตาม บรษัิทคาดวาผลกระทบดังกลาวจะมีไมมากนัก เนือ่งจากลูกคาของบรษัิทเปนผูประกอบการในอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิคสท่ีหลากหลายซึ่งรวมถึงเครื่องใชไฟฟา ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเปนอิสระจากกัน จึงอาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาลูกคาท่ี

เชาโรงงานของบริษัทกวาครึ่ง มิไดกระจุกตัวอยูในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

สําหรบัการลงทุนจากประเทศญีปุ่นน้ัน บรษัิทมคีวามเห็นวาในภูมภิาคเอเชีย ประเทศไทยยังคงเปนประเทศในอนัดบัตนๆ ท่ีประเทศ

ญีปุ่นยังคงมคีวามสนใจเขามาลงทุน นักลงทุนจากประเทศญีปุ่นเปนนกัลงทุนท่ีใหความสําคญักับคุณภาพของโรงงานและคลังสินคา นอกจากน้ัน 

นักลงทุนญี่ปุนเปนนักลงทุนท่ีดี ซื่อสัตย และชําระคาเชาตรงเวลา  

ในสวนของการกระจกุตัวของผูเชาคลังสินคาท่ีเปนผูใหบรกิารดานโลจสิติคสนัน้ เนือ่งดวยในปจจบุนั อตุสาหกรรมโลจสิติคสมี

ความสําคญั และกําลังไดรบัความสนใจอยางมากจากบรษัิทท่ีมคีวามตองการใชอาคารคลังสินคา อกีท้ังการสงเสรมิกิจกรรมทางโลจสิติคสจาก

ภาครฐับาล ไดสงผลใหอปุสงคเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี บรษัิทคาดวาความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการตกตํ่าของอตุสาหกรรมดงักลาวจะมีนอยมาก 

อยางไรก็ตาม หากเกิดสภาวะตกตํ่าของอตุสาหกรรมดงักลาว บรษัิทอาจไดรบัผลกระทบในแงลบเพียงเล็กนอย เน่ืองจากโรงงานและ

คลังสินคาของบริษัทมีรูปแบบมาตรฐาน  สามารถรองรับความตองการของผูประกอบการจากทุก ๆ อุตสาหกรรม ท้ังนี้ บริษัทเช่ือวาสามารถ

จดัการกับความเส่ียงดังกลาวได 
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6. ความเสี่ยงจากการไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูในแผนการกอสรางในปจจุบัน 

ณ ส้ินเดือนมิถนุายน 2551  บรษัิทมีโรงงาน 64 โรง และคลังสินคา 36 หลัง ท่ีอยูในแผนการกอสราง  โดยบรษัิทอาจมคีวามเส่ียง

จากการไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีจะสรางแลวเสร็จตามแผนการกอสรางในปจจุบัน อันจะสงผลใหบริษัทมีภาระตนทุนการกอสรางในชวงเวลา

ดงักลาว  

อยางไรก็ตาม บรษัิทเช่ือวาจะสามารถควบคุมความเส่ียงดงักลาวได   เนือ่งจากบรษัิทมิไดมนีโยบายในการสรางโรงงาน/คลังสินคา

เพ่ือปลอยท้ิงไวใหวางจํานวนมาก  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บริษัทจะสรางโรงงาน/คลังสินคาเตรยีมไวพรอมใหเชาในแตละทําเลโดยเฉล่ียประมาณ 

2-3 โรง  ท้ังน้ี การท่ีบรษัิทมีทมีงานกอสรางของตนเอง ทําใหการบรหิารการกอสรางทําไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเรง/ชะลอ/หยุดการกอสราง 

หรอืโยกยายคนงานไปกอสรางในทําเลท่ีมคีวามตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาไดโดยงาย  

            
7. ความเสี่ยงในการถูกคัดคานจากกองทุนเพื่อการรวมลงทุนซ่ึงเปนผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัทในเรื่องของการออกหลักทรัพยใหมแบบ

คิดมูลคา 

บรษัิทอาจมีความเส่ียงใน การถูกคัดคานจากกองทุนเพ่ือการรวมลงทุนหา กบริษัทตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายตอผูถือหุน

เดิมตามสิทธิ แบบคิดมูลคา ท้ังน้ีตามขอตกลงของผูถอืหุน (รายละเอยีดตามขอ 2. ในเรื่อง “ขอตกลงของผูถือหุน”) ซึ่งระบุวาหากกองทุนเพ่ือการ

รวมลงทุนคัดคานขอเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพยใด ๆ ท่ีใหสิทธิแกผูถือหุนเขาซื้อหลักทรัพยน้ันตามสัดสวนการถือหุน (Right 

offering)  นายชาลี โสภณพนิช  นายดิเรก  วนิิชบุตร  และนายไว เชง ควน จะคดัคานขอเสนอดงักลาว  รวมท้ังจะพยายามอยางดทีีส่ดุเพ่ือใหผู

ถือหุนรายใหญ อันไดแก บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด  กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร  บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด  และบริษัท สวน

อตุสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน)  คัดคานขอเสนอดังกลาวดวย  เวนเสียแตวาการออกหลักทรพัยดงักลาวน้ันเปนการออกใหโดยไมคดิมูลคา  

อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวาหากบริษัทมีการออกหลักทรัพยดังกลาวขางตน บริษัทนาจะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการรวม

ลงทุน  ท้ังนี ้เนือ่งจากการพิจารณาออกหลักทรพัยใหมในแตละครัง้จะดําเนนิการโดยคาํนงึถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถอืหุนเปนสําคัญ โดยท่ี

ผานมากองทุนเพ่ือการรวมลงทุนไดใหการสนับสนุนบรษัิทเปนอยางดเีสมอมา 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา  ในขณะท่ีการใหเชาโรงงานของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเน่ือง  บริษัทมีการขยายธุรกิจไปสูการพัฒนาอาคาร

คลังสินคาใหเชาใน 3 พ้ืนท่ี ไดแก เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนา  เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วงันอย  และศนูยคลังสินคา

แหลมฉบัง  โดยมีการใหเชาคลังสินคารวมพ้ืนท่ี 144,816 ตารางเมตร   ธุรกิจใหเชาคลังสินคาดังกลาวสามารถสรางรายไดใหแกบรษัิทเปนสัดสวน

ประมาณรอยละ 20 ของรายไดคาเชารวม 

การขยายธุรกิจของบรษัิทดังกลาวขางตนจาํเปนตองใชเงินทุนจาํนวนมาก บรษัิทจงึรเิริม่แนวคดิการขายสินทรพัยบางสวน (โรงงานและ

คลังสินคา) ใหแกกองทุนรวมอสังหารมิทรพัยไทคอน (TFUND)  เพ่ือเปนเงินทุนสวนหน่ึงในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาของบรษัิท   บรษัิทไดมี

การลงทุนใน TFUND ในสัดสวนประมาณรอยละ 20-30 ในชวง 3 ปทีผ่านมา ซึง่ทําใหบรษัิทไดรบัเงินปนผลจาก TFUND   นอกจากน้ัน บรษัิท

ยังเปนผูบริหารสินทรัพยใหแก TFUND โดยไดรบัคาจางในการบรหิาร 

2. ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน และคลังสินคาใหเชา/ขายในนคิมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม และ

ทําเลอืน่ท่ีมศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบรษัิทต้ังอยูในนคิม/สวน/เขตสงเสรมิอตุสาหกรรม ดงัตอไปนี ้

ท่ีต้ัง จังหวดั     เขตสงเสริมการลงทุน 

นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ   พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค   พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา  พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร   ชลบุรี เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง   ชลบุรี เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 3* 

นคิมอตุสาหกรรมชลบุร ี(บอวิน)   ชลบุรี เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

นคิมอตุสาหกรรมปนทอง ชลบุรี เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

นคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี้   ระยอง เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 3* 

นคิมอตุสาหกรรมบางปู   สมทุรปราการ เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 1 

นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 1 

นคิมอตุสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - ระยอง 

ระยอง 
ระยอง 

เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 3* 
เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 3* 

* ในกรณีทีน่กัลงทุนยืน่ขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวนัท่ี 1 มกราคม 2548 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม  2552 โดยหลังจากน้ันจะถือวาอยูในเขต

สงเสริมการลงทุนท่ี 2 
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คลังสินคาของบรษัิทต้ังอยูในพ้ืนท่ีดงัตอไปน้ี 

ท่ีต้ัง จังหวดั     เขตสงเสริมการลงทุน 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา 

ศนูยคลังสินคาแหลมฉบัง 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วังนอย 

ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 

เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

เขตสงเสรมิการลงทุนท่ี 2 

 

 บริษัทมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด  และบรษัิท ไทคอน โลจสิติคส พารค จาํกัด โดยบรษัิทและ

บริษัท อีโค อนิดสัเทรยีล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูจดัสรางโรงงานใหเชา สวนคลังสินคาใหเชาดาํเนนิการโดยบรษัิท  ไทคอน โลจสิติคส พารค 

จํากัด ท้ังน้ี รายละเอียดของบริษัทยอย

1. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO) ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 

99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัท และถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือขอรบัการสงเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานมาตรฐานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง  ซึ่งเปนโครงการท่ีมีรูปแบบเชนเดียวกับโครงการของบริษัท  โดยเริ่ม

ดาํเนนิการในเดอืนเมษายน 2544  และไดรบัอนุมัตใิหไดรบัการสงเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนเมือ่เดอืนสิงหาคม 2544  

มีดังตอไปน้ี 

  ณ วันท่ี 31 มกราคม 25 52 EISCO มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว  50 ลานบาท โดยในป 2546 EISCO ไดรับการรับรอง

คณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK) ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียน จดัต้ังข้ึนในเดือนสิงหาคม 2548  มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาคลังสินคา ใหเชา/ขายใน 3 ทําเล ไดแก ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา  และเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วงันอย โดย TPARK  ไดรบัการสงเสรมิการลงทุนในการ

พัฒนาเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา    ซึง่เปนเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสแหงแรกในประเทศไทย      และเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคส

ไทคอน-วังนอย  

  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552  TPARK มีทุนชําระแลว 2,500 ลานบาท  

 นอกจากบรษัิทยอยดงักลาวขางตนแลว บรษัิทยังมีการลงทุนใน บริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน  ซึ่งมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

 TFUND จดัต้ังข้ึนในเดือนเมษายน 2548 เพ่ือวตัถุประสงคในการลงทุนในอสังหารมิทรพัยทีเ่ก่ียวเนือ่งกับกิจการอตุสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสังหารมิทรพัยดังกลาวไมจาํเปนตองเปนอสังหารมิทรพัยที ่ TICON เปนเจาของ   TFUND เปนกองทุนท่ีเปน

หลักทรพัยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยปจจบุนัมบีรษัิทหลักทรพัยจดัการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด เปนผูจดัการกองทุน  

 ปจจบัุน TFUND มีจาํนวนเงินทุน 7,771 ลานบาท โดยการลงทุนครัง้แรกของ  TFUND ในป 2548 เปนการลงทุนซือ้โรงงานจาก  

TICON จาํนวน 39 โรง มูลคารวม 1,730 ลานบาท หลังจากน้ัน TFUND ไดทําการเพ่ิมทุนอีก 3 ครั้ง โดยเพ่ิมทุนครั้งท่ี 1 ในป 2549 เพ่ือซื้อ

โรงงานจาก TICON จาํนวน 44 โรง มูลคารวม 1,982 ลานบาท   ครัง้ท่ี 2 ในป 2550 เพ่ือซื้อโรงงานจาก  TICON จาํนวน 47 โรง มลูคารวม 

1,940 ลานบาท   และครัง้ท่ี 3 ในป 2551 เพ่ือซื้อโรงงานและคลังสินคาจาก  TICON และ TPARK จาํนวน 38 โรง และ 8 หลัง ตามลําดบั มลูคา

รวม 2,158 ลานบาท ท้ังน้ี TICON และ TPARK มิไดมีขอผูกพันในการซือ้โรงงานและคลังสินคาคนืจาก TFUND   
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 TICON และ TPARK ไดรับการวาจางใหเปนผูบริหารโรงงานและคลังสินคาท่ีขายใหแก TFUND และไดรับคาจางบริหารคิดเปน

ประมาณรอยละ 0.9 ของมูลคาสินทรพัยสทุธิของ TFUND ตอป 

 TFUND มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถอืหนวยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของกองทุน ซึง่กําไร

สุทธิของกองทุนดังกลาวเปนกําไรท่ีไดรบัการยกเวนภาษี ท้ังน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 TFUND มีมลูคาสินทรพัยสุทธิเทากับ 10.8278 บาทตอ

หนวย 

 ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2551 บรษัิทมีการลงทุนใน TFUND คิดเปนรอยละ 31.78 ของเงินทุนของกองทุน การขายโรงงานและคลังสินคา

ใหแก TFUND ถือเปนชองทางการระดมทุนของบรษัิททางหนึง่ เพ่ือนาํเงินท่ีไดมาใชขยายกิจการของบรษัิท นอกเหนือจากแหลงเงินทุนจากผลการ

ดาํเนนิงานของบรษัิท และแหลงเงินทุนจากการกูยมืจากสถาบันการเงิน บรษัิทมแีผนท่ีจะระดมเงินทุนผาน TFUND อยางตอเน่ือง ซึ่งการกระทํา

ดงักลาวจะชวยใหบรษัิทมีทางเลือกในการบรหิารโครงสรางเงินทุนไดอยางเหมาะสม  

 บรษัิทมเีงินลงทุนใน บริษัทท่ีเก่ียวของ คือ บรษัิท บางกอกคลับ จาํกัด เปนจาํนวนเงินท้ังส้ิน 256,500 บาท คิดเปนรอยละ  0.11 ของทุน

จดทะเบียนของบรษัิท บางกอกคลับ จาํกัด เพ่ือวตัถุประสงคในการใชบรกิารของบรษัิทดังกลาว 

3. โครงสรางรายได 

ในอดีตท่ีผานมาธุรกิจของบริษัทเนนการใหเชาโรงงานซึ่งทําใหบริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากคาเชารับและคาบริการ อยางไรก็ดีนับต้ังแต

ป 2548 เปนตนมา โครงสรางรายไดของบรษัิทไดเปล่ียนแปลงไป จากการท่ีบรษัิทมกีารขายโรงงาน/คลังสินคาจาํนวนมากให TFUND ในแตละป 

กลาวคือ รายไดจากการขายอสังหารมิทรพัยให  TFUND จะมสัีดสวนสูงท่ีสดุเมือ่เทียบกับรายไดรวมของบรษัิท เนือ่งจากการขายอสังหารมิทรพัย

ให TFUND ในแตละคราวจะเปนการขายจํานวนหลายหลังซึ่งการเปล่ียนแปลงโครงสรางรายไดดังกลาว ทําใหรายไดคาเชารับและบริการเม่ือเทียบ

กับรายไดรวมมสัีดสวนสูงเปนลําดับสอง อยางไรก็ตาม รายไดคาเชารบัและบรกิารยังคงเปนรายไดหลักท่ีสาํคัญของบรษัิทตอไป เนือ่งจากเปนธุรกิจ

หลักของบริษัทและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  

นอกจากรายไดจากคาเชารบัและรายไดจากการขายอสังหารมิทรพัยให  TFUND ตามท่ีกลาวขางตนแลว บรษัิทยังมรีายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกผูซื้อท่ัวไปหรือผูเชาท่ีใชสิทธิซื้อโรงงานตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเชา ท้ังนี้รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกลูกคาใน

แตละปมีจํานวนท่ีไมแนนอน ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเปนสําคญั  

รายไดจากงานรับเหมากอสราง รายไดคาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน  TFUND ตามวธิี

สวนไดเสีย เปนรายไดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัท 
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 ในชวง 3 ปทีผ่านมา บริษัทมีรายไดจากกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND 

โครงสรางรายได 2549 2550 2551 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND  1,982.00 63.73  2,058.45 58.46  2,205.20 64.45 
รายไดจากการเชาและการบริการ 627.98 20.19 705.82 20.05 811.65 23.72 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา 259.71 8.35 397.27 11.28 58.67 1.71 
รายไดจากงานรับเหมากอสราง 41.81 1.34 22.27 0.63 126.96 3.71 
รายไดคาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND 36.60 1.18 52.85 1.50 77.16 2.26 

สวนแบงกาํไรจากเงินลงทุนใน TFUND  

 ตามวธิสีวนไดเสีย 

45.44 1.46 71.85 2.04 86.57 2.53 

กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND 82.06 2.64 110.83 3.15 16.53 0.48 
รายไดอ่ืนๆ 34.65 1.11 101.7 2.89 38.72 1.13 

รวม 3,110.25 100.00 3,521.04 100.00 3,421.46 100.00 

  โปรดดูการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของโครงสรางรายไดเพ่ิมเติมในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ” 

4. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบรษัิท  คือ การรกัษาตําแหนงการเปนผูนาํดานการกอสรางโรงงานอตุสาหกรรมมาตรฐาน และอาคาร

คลังสินคาเพ่ือใหเชาท่ีมคีณุภาพระดับมาตรฐานสากลควบคูไปกับการใหบรกิารครบวงจร  โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปน สําคัญ และ

บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  

5. สิทธิและประโยชนท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับ 

 5.1  สิทธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 ก. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (บริษัทยอย) ไดรบัการสงเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน ใน

เดือนพฤศจกิายน 2544 ในกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหเชาจํานวน  10 โรงงานในนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง  ดงัมี

รายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

  1. ไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสุทธิทีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา  8 ป 

นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น  (จากวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 2552)  ในกรณทีีป่ระกอบกิจการขาดทุนใน

ระหวางเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคล  ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออก

จากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรบัยกเว นภาษีเงินไดนติบิคุคลมกีาํหนดเวลาไมเกิน  5 ป นบัแตวนัพนกําหนดเวลานัน้  (นบัจากวนัท่ี 20 

ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2557) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึง่หรอืหลายปกไ็ด 

  2. ไดรบัยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิซึง่ไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลไปรวมคาํนวณเพ่ือ

เสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

3.  ไดรบัลดหยอนภาษีเงินไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสุทธิทีไ่ดรบัจากการลงทุนในอตัรารอยละ 50 ของอตัราปกติ มกีาํหนด 5 

ป นบัจากวนัท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามขอ 1 (นับจากวนัท่ี 20 ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2557) 
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  4. ไดรบัอนุญาตใหหกัคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันท่ีเริ่มมี

รายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (นับจากวนัท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

5. ไดรบัอนุญาตใหหกัเงินลงทุนในการติดต้ังหรอืกอสรางส่ิงอาํนวยความสะดวกรอยละ  25 ของเงินลงทุน  

นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 

6. ไดรบัอนุญาตใหนาํหรอืสงเงินออกนอกราชอาณาจกัรเปนเงินตราตางประเทศได 

  โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคัญดังน้ี 

1. จะตองประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุรี 

2. จะตองดําเนินการใหไดรบัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอืมาตรฐานสากลอืน่ท่ีเทียบเทาภายใน 2 

ป นบัแตวนัเปดดาํเนินการ (ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549) 

 ข. บรษัิท ไทคอน โลจสิติคส พารค จาํกัด  (บริษัทยอย)  

• ไทคอนโลจสิติคส พารค-บางนา  ไดรบัการอนมุตักิารสงเสรมิการลงทุนจาก คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน ในเดอืน

มถินุายน 2550 ในกิจการเขตอตุสาหกรรรมโลจสิติคส (Logistics Park) ท่ีถนนบางนา-ตราด กม.39 จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ดงัมีรายละเอียดท่ีสําคัญ

ของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสุทธิทีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา  8 

ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (จากวันท่ี 20 มถินุายน 2550 ถึงวันท่ี 19 มถินุายน 2558)  ในกรณทีีป่ระกอบกิจการขาดทุน

ในระหวางเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออก

จากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรบัยกเว นภาษีเงินไดนติบิคุคลมกีาํหนดเวลาไมเกิน  5 ป นบัแตวนัพนกําหนดเวลานัน้  (นบัจากวนัท่ี 20 

มถินุายน 2558 ถึง วันท่ี 19 มิถนุายน 2563) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึง่หรอืหลายปกไ็ด 

 2. ไดรบัยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิซึง่ไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลไปรวมคาํนวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคส ในทองท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรบัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอืมาตรฐานสากลอืน่ท่ีเทียบเทา

ภายใน 2 ป นบัแตวนัเปดดําเนินการ 

• ไทคอนโลจสิติคสพารค-วังนอย ไดรบัการสงเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน ในเดอืนสิงหาคม 2551 

ในกิจการเขตอตุสาหกรรรมโลจสิติกส (Logistics Park) ท่ีถนนพหลโยธิน กม.55-56 อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดัง มรีายละเอยีดท่ี

สําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสุทธิทีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา  8 

ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น  (จากวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559) ในกรณทีีป่ระกอบกิจการ

ขาดทุนในระหวางเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคล  ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไป
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หักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเว นภาษีเงินไดนติบิคุคลมกีาํหนดเวลาไมเกิน  5 ป นบัแตวนัพนกําหนดเวลานัน้  (นบัจาก

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึง่หรอืหลายปกไ็ด 

 2. ไดรบัยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิซึง่ไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลไปรวมคาํนวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคส ในทองท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรบัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากล

อืน่ท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวนัเปดดําเนินการ 

5.2 สิทธิและประโยชนในเขตอุตสาหกรรมของ กนอ. 

จากการท่ีบรษัิทมีการประกอบธุรกิจการจดัสรางโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอตุสาหกรรม  ภายใตการดาํเนนิงานของ  กนอ. อยูใน

ปจจุบัน บรษัิทจงึพึงไดรบัสิทธิประโยชนในเขตอตุสาหกรรมจาก กนอ. ดงัน้ี 

1. สิทธิประโยชนดานภาษีอากร  (เฉพาะเขตอตุสาหกรรมสงออก ) ท่ีสําคัญ ไดแก ไดรบัยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษอากรขาเขา   

ภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีสรรพสามิต สําหรับเครื่องจักร  อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต  และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของ

สงออกไปนอกราชอาณาจกัร 

2. สิทธิประโยชนท่ีไมเก่ียวกับภาษีอากร  ท่ีสําคัญไดแก  ผูประกอบการจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในนิคม

อุตสาหกรรมเพ่ือประกอบกิจการ  ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือเขามาอยูในราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต  และ

สามารถสงเงินออกนอกราชอาณาจกัรเปนเงินตราตางประเทศได หากเงินจาํนวนนัน้เปนเงินทุนนาํเขาหรอืเปนเงินท่ีมขีอผูกพันกับตางประเทศ 

 3. สิทธิประโยชนอื่น ๆ 

 3.1 สามารถย่ืนขอใบอนุญาตท่ีจาํเปนสําหรบัการประกอบการท้ังหมด (ไดแก ใบอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการ   

ใบอนุญาตปลูกสราง  และใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม)  ไดจาก กนอ. (โดยปกติตองไดรบัอนมุตัจิากหลายหนวยงานราชการ) ซึง่นับเปนความ

สะดวกอยางย่ิงในการดําเนินการ 

 3.2 ไดรับบริการสําหรับผูลงทุนในเรื่องคําแนะนํา  คาํปรกึษา  เอกสารตาง ๆ 

 5.3  สทิธปิระโยชนจากการเปนบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

 1.  บรษัิทไดรบัลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิคุคลสําหรบักําไรสุทธิจากอตัราปกติรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ท้ังนี้ เฉพาะกําไรสุทธิใน

สวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 

2. บรษัิทไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคลสําหรบัเงินปนผลรบัจากการลงทุนใน  TFUND ซึง่เปนหลักทรพัยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัยแหงประเทศไทย หากบรษัิทถือหนวยลงทุน TFUND ตลอดชวงเวลา 3 เดือนกอนและหลังการจายเงินปนผลของ TFUND  

 5.4  สิทธิประโยชนจากกรมศุลกากร 

 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด  ไดรบัการอนมุตัจิากกรมศลุกากรในเดอืนมกราคม  2550 ใหจัดต้ังเขตปลอดอากรช่ือ                       
“เขตปลอดอากรไทคอน โลจสิติคส พารค ”      เพ่ือพัฒนาอาคารคลังสินคาสําหรบัเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคส
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ไทคอน โดยมีสิทธิประโยชนดานภาษีอากรท่ีสาํคัญ  คือ การไดรบัยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษอากรขาเขา  ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต  

สําหรับเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

1. ผลิตภัณฑและบริการ 

1.1 ผลิตภัณฑ 

ก. โรงงานมาตรฐาน 

 บรษัิทไดจดัสรางโรงงานมาตรฐานท่ีมคีณุภาพระดับสากลเพ่ือตอบสนองความตองการ ของ

ผูประกอบการท่ีเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการเปนเจาของโรงงาน หรอืไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน 

เพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  ซึ่งภายในระยะเวลาไมนาน บริษัท

ไดปรบัปรงุรปูแบบของโรงงานมาตรฐานใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการชาวตางชาติทีต่องการต้ังฐานการ

ผลิตในประเทศไทย  โดยบรษัิทไดเลือกทําเลท่ีตัง้ และออกแบบขนาดโรงงานใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา  

นอกจากนี ้ดวยความเขาใจในความตองการของผู ประกอบการชาวตางชาติ บริษัทจึงไดเพ่ิมการใหบริการใหความชวยเหลือใน

เรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย ดังท่ีจะกลาวตอไป 

 บริษัทเลือกทําเลท่ีต้ังของท่ีดินอุตสาหกรรมเพ่ือทําการพัฒนาโรงงานโดยพิจารณาจากความตองการของ

ลูกคาในปจจบุนัและท่ีคาดการณไวในอนาคต นอกจากนัน้ ยังพิจารณาจากเขตสงเสรมิการลงทุนของคณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุน  และความสะดวกในการเดินทางไปยังทาเรอื  สนามบิน ระยะทางจากกรงุเทพมหานคร การพิจารณาถึงความ

ตองการของลูกคา  ตลอดจนการคํานึงถึงการลงทุนของบรษัิท   บริษัทเลือกพัฒนาโรงงานในนคิม /สวน/เขตอตุสาหกรรมท่ี

บรษัิทเห็นวามีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน ต้ังอยูในทําเลท่ีดี และมเีง่ือนไขท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

 บริษัทอาจ พัฒนาโรงงานในเขตสงออกหรอืเขตท่ัวไป  ข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา  ซึ่งก็จะข้ึนอยูกับ

ทําเลท่ีตัง้เชนกัน ตัวอยางเชน ความตองการโรงงานในเขตนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบังซึง่อยูตดิกับทาเรอืน้าํลึกท่ีสาํคญัของ

ประเทศไทยน้ัน โดยสวนใหญจะเปนความตองการโรงงานในเขตสงออก 

 โรงงาน ของบริษัทมีลักษณะเปนอาคารช้ันเดียวพรอมช้ันลอยเพ่ือใชเปนสํานักงาน  ซึ่งกอสรางในบริเวณ

พ้ืนท่ีดินท่ีมีรั้วก้ันเปนสัดสวน พรอมดวยปอมยาม พ้ืนท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ีสาํหรบัขนถายสินคา  ท้ังนี้ โรงงานท่ีบริษัทพัฒนาข้ึน

มรีปูแบบเปนมาตรฐาน แตสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาได  ขนาดของโรงงานมีตัง้แต  1,000 ถึง 

11,700 ตารางเมตร ซึง่โดยสวนใหญมขีนาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พ้ืนโรงงานสามารถรบัน้าํหนกัไดตัง้แต  1 

ถึง 3 ตันตอตารางเมตร ตัวอาคารกอสรางโดยใชโครงสรางหลังคาเหล็ก  ซึ่งไมตองมีเสาเพ่ือรองรับหลังคาโรงงาน  ทําใหได

พ้ืนท่ีใชสอยสูงสุด 

 นอกจากโรงงานมาตรฐานแลว บรษัิทยังใหบรกิารสรางโรงงานตามแบบท่ีลกูคาตองการ ซึง่โดยท่ัวไปจะ

มขีนาดใหญกวาโรงงานมาตรฐานของบริษัท 
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  ในชวง 3 ปทีผ่านมาโรงงานท่ีบริษัทใหเชาแกลูกคาและรับรูรายไดแลว มดีงันี ้

นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม / 
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

ส้ินป 2549* ส้ินป 2550** ส้ินป2551*** 

จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เชา 

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

บางปะอิน 
อมตะนคร 

แหลมฉบัง  
ไฮเทค 

อมตะซิตี้ 

โรจนะ - อยุธยา 
บางปู  

ลาดกระบงั 

ปนทอง 

นวนคร 

9 

20 

27 

22 

11 

27 

6 

1 

13 

11 

25.6373 

76.7890 

77.5735 

89.5155 

39.2650 

101.0325 

20.5467 

2.0000 

36.1253 

39.7888 

15,875 

43,950 

69,705 

55,388 

22,875 

67,675 

15,875 

1,300 

25,625 

26,675 

 3 

17 

23 

  22 

   6 

  25 

   1 
 1 

 5 

11 

9.7870 

70.1291 

69.0063 

106.9850 

20.1984 

103.9066 

7.4063 

2.0000 

23.5751 

40.3850 

6,750 

47,625 

57,990 

65,368 

11,350 

74,925 

6,000 

1,300 

16,000 

27,100 

 2 

17 

23 

  12 

   4 

  26 

   4 
 1 

 7 

11 

7.1320 

81.9712 

68.3896 

54.7391 

15.1322 

117.6982 

22.8161 

2.0000 

31.4378 

39.6138 

5,250 

49,225 

58,115 

32,150 

8,375 

85,550 

15,725 

1,300 

21,350 

25,600 

รวม 147 508.2696 344,943 114 453.3788 314,408 107 440.9300 302,640 
หมายเหตุ :  1 ไร = 1,600 ตารางเมตร = 0.4 เอเคอร 
 *ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจาํนวน 51 โรงงาน พ้ืนที่เชารวม 116,907 ตารางเมตร 
 **ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจาํนวน 60 โรงงาน พ้ืนที่เชารวม 125,418 ตารางเมตร 
 *** ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจาํนวน 40 โรงงาน พ้ืนที่เชารวม 99,918 ตารางเมตร 

นอกจากโรงงานจาํนวน 107 โรงงาน ซึ่งบริษัทใหเชาและรับรูรายไดตามสัญญาเชาดังท่ีกลาวมาแลว ณ  

ส้ินป 2551 บรษัิทยังมีโรงงานอกี 12 โรงงานท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได ดงัตอไปนี้ 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จาํนวนโรงงาน 
(โรง) 

พ้ืนที่ดิน 
(ไร) 

พ้ืนที่เชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร 3 8.5208 5,525 60.73 

โรจนะ - อยุธยา 3 10.7975 7,500 79.81 

บางปู 2 5.3773 3,400 86.60 

นวนคร 4  13.6475 8,250 49.85 

รวม 12  38.3431 24,675 276.99 
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และเพ่ือใหมีโรงงานรองรับความตองการของลูกคาไดในทันที บริษัทจึงจําเปนตองมีโรงงานท่ีสรางเสร็จ

เตรียมพรอมไวใหเชา โดย ณ ส้ินป 2551 มีโรงงานท่ีสรางเสร็จพรอมใหเชาจํานวน 34 โรงงาน ดงัน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จาํนวนโรงงาน 
(โรง) 

พ้ืนที่ดิน 
(ไร) 

พ้ืนที่เชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร 4 13.3125 9,200 115.41 
แหลมฉบัง 6 19.9219 15,025 78.89 

ไฮเทค 5 19.4837 12,325 153.87 

อมตะซิตี้ 2 7.0630 5,050 43.58 

โรจนะ - อยุธยา 9 37.8471 24,825 284.53 

บางป ู 3 13.1658 8,250 99.87 

ปนทอง 2 8.8876 5,100 59.12 

นวนคร 2 11.1750 7,500 88.82 

อีสเทิรนซีบอรด 1 4.1225 3,760 34.58 

รวม 34 134.9791 91,035 958.67 

ณ ส้ินป 2551  บริษัทยังมีโรงงานท่ีอยูระหวางการกอสรางท่ียังไมมีสัญญากับลูกคาอีก 82 โรงงาน ซึ่ง

ประกอบดวย โรงงานท่ีเริ่มงานกอสรางแลวจํานวน 25 โรงงาน และโรงงานท่ีอยูในแผนงานการกอสราง 57 โรงงาน  ซึ่งมี

รายละเอยีด ดังน้ี 

โรงงานท่ีเริ่มงานกอสรางแลว 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

    จาํนวนโรงงาน 
    (โรง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร                6 32.7636 19,900 175.59 

แหลมฉบัง     2 6.5500 4,725 39.73 
ไฮเทค     4 17.5646 10,875 122.95 

อมตะซิตี้     2 6.7930 4,150 39.12 

โรจนะ - อยุธยา     5 19.0319 11,050 117.80 

บางป ู     1 3.2750 2,250 21.62 

ปนทอง      4 17.1760 10,200 68.74 

 นวนคร     1    3.4550 2,100 26.61 

รวม    25     106.6091 65,250 612.16 
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โรงงานท่ีอยูในแผนงานการกอสราง 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

   จาํนวนโรงงาน 
   (โรง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร     10 22.0323 14,850 198.47 

ไฮเทค     10 46.5850 25,650 155.68 

โรจนะ - อยุธยา    21 78.2278 48,600 295.87 

โรจนะ - ระยอง     2 10.3150 6,125 15.68 

บางป ู     2 9.6863 6,950 39.02 

บอวิน   12 57.1550 25,750 72.24 

รวม   57 224.0014 127,925 776.96 

โรงงาน 57 โรงงานตามตารางขางตนนัน้ เปนโรงงานท่ีอยูในแผนงานท่ีจะกอสรางบนท่ีดนิของบรษัิท 

เพ่ือสนองความตองการของลูกคา นอกจากการใหทางเลือกในการตอสัญญาเชาแลว บรษัิทยังให

ทางเลือกแกลูกคาในการเปล่ียนโรงงานไดตามขนาดท่ีตองการ การเปล่ียนโรงงานท่ีอยูในทําเลท่ีตัง้ท่ีแตกตางไป ตลอดจนให

ทางเลือกแกลูกคาในการซื้อโรงงาน 

สัญญาเชาระหวางลูกคากับบริษัท เกือบท้ังหมด มีอายุสัญญา 3 ป  โดยมทีางเลือกในการตอสัญญา

ภายใตเง่ือนไขเดิม  

บรษัิทกําหนดใหลูกคาตองชําระเงินมดัจาํใหแกบรษัิทเปนเงินสดจาํนวน  4 - 6 เดือนของคาเชาและ

คาบรกิารตามแตจะตกลงกัน 

ณ ส้ินป 2551 ลูกคาท่ีเชาโรงงานมาตรฐานเปนผูผลิตช้ินสวนจากประเทศตาง ๆ ในอตุสาหกรรมหลาย

ประเภท ดังน้ี 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. อิเล็กทรอนิคส และเครื่องใชไฟฟา 
2. ยานยนต 
3. ขนสง และคลังสินคา 
4. อาหาร 
5.  บรรจุภัณฑ 
6. อื่น ๆ (เชน พลาสติก แฟช่ัน ฯลฯ) 

53.7 
20.5 
10.6 
2.5 
2.4 

10.3 

1. ญี่ปุน 
2. ยุโรป 
3.  สิงคโปร 
4.  แคนาดา 
4. สหรฐัอเมรกิา 
5. อื่น ๆ (เชน ไทย มาเลเซยี ฯลฯ) 

58.9 
 7.2 
6.8 
6.1 
4.2 

16.8 
รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหตุ

ข. คลังสินคาคุณภาพสูง 

 : สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทในเดือนธันวาคมป 2551 

  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนผูพัฒนาอาคารคลังสินคาคุณภาพ

มาตรฐานสากลเพ่ือใหเชา 
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  ปจจบัุนกิจกรรมดานโลจสิติคสมคีวามสําคัญข้ึนอยางมาก ผูประกอบการตลอดจนผูใหบรกิารดานโลจิ

สติคสสวนใหญจะใหความสําคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานพาหนะ และอปุกรณตาง ๆ รวมท้ังบุคลากร

ท่ีเก่ียวของ การเชาคลังสินคาแทนการเปนเจาของเองจงึเปนทางเลือกท่ีเหมาะสม  

  คลังสินคาของบรษัิทต้ังอยูในทํา เลท่ีเปนยุทธศาสตรทีส่าํคัญของคลังสินคา กลาวคอื ศนูยคลังสินคา

แหลมฉบังต้ังอยูใกลกบัทาเรอืแหลมฉบัง เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนาอยูระหวางกรงุเทพฯ กับทาเรอืแหลมฉบัง 

และอยูใกลกับทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูม ิเหมาะแกการเปนศูนยกระจายสินคาท่ีด ีไมวาจะเปนการขนสงทางอากาศ 

การขนสงทางบก และการขนสงทางนํ้า    เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วังนอยเปนทางเช่ือมท่ีดีสําหรับการกระจาย

สินคาระหวางกรงุเทพฯ และภาคเหนือ/ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  ท้ังนี ้ภายในเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอนท้ัง 2 แหง

ยังไดจัดต้ังเขตปลอดอากรเพ่ือใหบริการผูประกอบการท่ีมีการใหบริการท่ีเก่ียวของกับการนําเขา/สงออกอีกดวย 

  คลังสินคาของบรษัิทสามารถรองรบัการจดัการคลังสินคาสมยัใหม รปูแบบของตัวอาคารจะคาํนงึถึง

ระยะหางของชวงเสา  ความสามารถในการรบันํ้าหนกัของพ้ืน ความสูงของอาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถายสินคา และ

อปุกรณชวยปรบัระดับพ้ืนใหมคีวามลาดชันท่ีเหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา 

  นอกจากคลังสินคารปูแบบมาตรฐานท่ีบรษัิทไดพัฒนาข้ึนพรอมใหเชาเชนเดยีวกับโรงงานมาตรฐานแลว 

บริษัทยังมีการสรางคลังสินคาตามรูปแบบและทําเลท่ีลูกคาตองการ อีกท้ังมีบริการซื้อคลังสินคาจากลูกคาเพ่ือใหเชากลับคืน

อีกดวย 

  ณ ส้ินป 2551 คลังสินคาของบรษัิท มีรายละเอยีดดงัน้ี  

 คลังสินคาท่ีใหเชาและรับรูรายไดแลว  

ท่ีต้ัง จํานวนคลังสินคา 
(หลัง) 

พื้นท่ีดิน 
(ไร) 

พื้นท่ีเชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา 
ศนูยคลังสินคาแหลมฉบัง 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วังนอย 

  11 
  4 
  1 

58.6673 
25.0947 
24.0900 

48,650 
21,150 
10,446 

714.56 
249.34 
322.71 

รวม 16 107.8520 80,246 1,286.61 

  คลังสินคาท่ีมีสัญญาเชาแลว แตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

ท่ีต้ัง จํานวนคลังสินคา 
(หลัง) 

พื้นท่ีดิน 
(ไร) 

พื้นท่ีเชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วังนอย 

3 
5 

 7.5465 
53.9117 

      6,150 
      38,820 

95.49 
428.24 

รวม 8 61.4582       44,970 523.73 
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คลังสินคาพรอมใหเชา 

ท่ีต้ัง จํานวนคลังสินคา 
(หลัง) 

พื้นท่ีดิน 
(ไร) 

พื้นท่ีเชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา 
ศนูยคลังสินคาแหลมฉบัง 

 5 
 2 

19.5866 
12.4940 

17,050 
10,530 

315.11 
98.60 

รวม 7 32.0806 27,580 413.71 

 คลังสินคาท่ีเริ่มกอสรางแลว 

ท่ีต้ัง จํานวนคลังสินคา 
(หลัง) 

พื้นท่ีดิน 
(ไร) 

พื้นท่ีเชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา 

ศนูยคลังสินคาแหลมฉบัง 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วังนอย 

        9 
         5 
         8 

58.9454 
18.5700 
24.7576 

48,475 
13,620 
17,800 

543.37 
32.34 
40.77 

รวม 22 102.2730 79,895 616.48 

 คลังสินคาท่ีอยูในแผนการกอสรางบนท่ีดนิท่ีบรษัิทเปนเจาของ 

ท่ีต้ัง จํานวนคลังสินคา 
(หลัง) 

พื้นท่ีดิน 
(ไร) 

พื้นท่ีเชา 
(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วังนอย 

7 
14 

146.3632 
79.5808 

87,475 
47,708 

713.20 
89.48 

รวม 21 225.9440 135,183 802.68 
 

ณ ส้ินป 2551 ลูกคาท่ีเชาคลังสินคาของบรษัิทเปนผูประกอบการจากประเทศตาง ๆ ในอตุสาหกรรม

หลายประเภท ดังน้ี 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. ขนสง และคลังสินคา 
2. คาปลีก 
3. อปุโภค บรโิภค 
4. อื่นๆ 

41.7 
24.5 
23.1 
10.7 

1. ยุโรป 
2. ญี่ปุน 
3.  เกาหลี 
4.  ไทย 

49.7 
 37.4 
   8.8 
   4.1 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหตุ

 การดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคา  

 : สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทในเดือนธันวาคมป 2551 

1.2 บรกิาร 

บริการท่ีบริษัทเสนอใหลูกคา ไดแก 
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  การท่ีบริษัทมี ทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจนการบรหิารโครงการดวยตนเอง ทําใหบรษัิทสามารถให

ความชวยเหลือลูกคาในการออกแบบ และดัดแปลงอาคารโรงงาน /คลังสินคาใหมคีวามเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของ

ลูกคาได 

 การจัดหาสาธารณูปโภค 

บรษัิทใหความชวยเหลือในการจดัหาระบบสาธารณปูโภคท่ีเพียงพอกับความตองการของลูกคา 

 การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 

บริษัทใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตท่ีจําเปนตอการเริ่มดําเนินการในเวลาอันรวดเร็ ว

เชน ใบอนุญาตประกอบการ  นอกจากน้ัน บรษัิทยังมบีรกิารใหความชวยเหลือลูกคาในการขอ และตอใบอนุญาตทํางานใน

ราชอาณาจกัรสําหรบัพนักงานของลูกคาซึง่เปนคนตางดาว 

 บริการอื่น ๆ 

 นอกจากท่ีกลาวขางตน บริษัทจะใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง  ๆ ตามความตองการเฉพาะของ

ลูกคาเทาท่ีจะสามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคาและบริการ รวมท้ังการแนะนําบุคลากรท่ีสาํคญัใหแกลูกคา 

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

2.1 แนวคิด อปุทาน/อุปสงค และสภาวะการแขงขัน 

  2.1.1 โรงงานมาตรฐานใหเชา  

 ก. แนวคิดของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

    การพัฒนาอตุสาหกรรมโดยท่ัวไปจะเริม่ตนจากการพัฒนาท่ีดนิอตุสาหกรรม การจดัสรางโครงสราง

พ้ืนฐานในท่ีดินอุตสาหกรรม และการขายท่ีดินใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสินคา อยางไรก็ดี 

ผูประกอบการอตุสาหกรรมอาจเลือกเปนเจาของโรงงานเองหรอือาจเลือกเชาโรงงานเพ่ือผลิตสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการ

ใหเชาโรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบการใหแกผูประกอบการ ท้ังนี้ ในอดีตท่ีผานมา

จนถึงปจจบุนัมีผูประกอบการอตุสาหกรรมชาวตางชาติจาํนวนมากท่ีเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการเปน

เจาของโรงงาน หรอืไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน เพ่ือลดตนทุนในการดาํเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอน

ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ข. อปุทานของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

  ผูพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขาย/ใหเชา แบงออกเปน 2 ประเภท ดงัน้ี 

 ผูประกอบการท่ีสรางโรงงานบนท่ีดนิอตุสาหกรรมท่ีตนเองพัฒนาข้ึน  

 ผูประกอบการท่ีสรางโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีซื้อ /เชาจากผูพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรม  

เชน บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรยีล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งสราง

โรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชาบนท่ีดนิท่ีซือ้จากผูพฒันาท่ีดนิอตุสาหกรรมในทําเลท่ีตัง้ท่ีหลากหลาย 

  ค. อุปสงคของโรงงาน มาตรฐานใหเชา 

   ประเทศไทยต้ังอยูในทําเลท่ีตัง้ท่ีดสํีาหรบัการลงทุนและเปนศนูยกลางการขนสง เน่ืองจากต้ังอยู ใน

ศนูยกลางของทวปีเอเชีย   นอกจากน้ัน ประเทศไทยยัง มแีรงงานท่ีมทีกัษะ  และมรีะบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี    การท่ี
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ผูประกอบการรายใหญของอตุสาหกรรมยานยนตและอเิล็คทรอนคิสเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย ก็ จะชวยทําให

ผูผลิตช้ินสวนสําหรับอุตสาหกรรมดังกลาวเขามาทําการผลิตในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

   การเลือกเชาโรงงานเปนทางเลือกหน่ึงของผูประกอบการอตุสาหกรรมจากตางประเทศท่ีมคีานิยมท่ี

ไมตองการเปนเจาของโรงงาน หรอืไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงานเพ่ือลดตนทุนของโครงการ และเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนใน

การทําธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงท่ีมคีวามไมแนนอนของสถานการณตาง ๆ ท่ีมอีทิธิพลตอบรรยากาศการลงทุน  

นอกจากนัน้ การท่ีวงจรชีวติของผลิตภัณฑมแีนวโนมส้ันลง และการใหความสําคญักับตัวเลขผลตอบแทนจากการลงทุน ก็

เปนปจจัยท่ีชวยเสริมใหผูประกอบการมีความตองการโรงงานเพ่ือเชา 

  ง. สภาวะการแขงขัน  

  ตลาดโรงงานมาตรฐานใหเชาในปจจบุนัถือวามีการแขงขันไมสงูนัก ปจจบุนัมีบรษัิทท่ีจดัสรางโรงงาน

อตุสาหกรรมใหเชาท่ีมกีลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับบรษัิท ไดแก บรษัิท เหมราชพัฒนาท่ีดนิ จาํกัด (มหาชน) บริษัท 

ไทยพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด จํากัด และบรษัิท สวนอตุสาหกรรมปนทอง 

จาํกัด 

  อยางไรก็ตาม บริษัทท่ีทําธุรกิจพัฒนาโรงงานใหเชาเปนธุรกิจหลัก มีเพียงบริษัทเทานั้นซึ่ง มคีวาม

ไดเปรยีบเม่ือเปรยีบเทียบกับบรษัิทอืน่ ๆ  กลาวคือ บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจการสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลท่ีต้ังท่ี

หลากหลาย และมีบริการท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา แบบครบวงจร (One stop service) ท้ังในดานการติดตอขอ

ใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานราชการท่ีชวยใหลูกคาซึง่สวนใหญเปนชาวตางชาติสามารถเริม่ดาํเนินงานไดในระยะเวลาอนัส้ัน 

การขอรบัการสงเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน รวมท้ังบรกิารหลังการขายท่ีใหการดแูลอยางใกลชิดและ

รวดเร็ว นอกจากน้ัน ยังมีความไดเปรยีบจากการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) อีกดวย  

  2.1.2 คลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา  

   ก. แนวคิดของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

   ปจจบุนัตนทุนจดัการดานโลจสิติ คสของประเทศไทยคดิเปนสัดสวนท่ีสงูเม่ือเทียบกับประเทศอืน่ ๆ 

ในโลก ซ่ึงสงผลเสียตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศไทย การพัฒนาการจดัการดานโลจสิติ คสใหมี

ประสิทธิภาพจะทําใหตนทุนสินคาลดลงและยกระดบัคุณภาพการบรกิาร อนัจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการ

สงออกของประเทศไทยไดมากข้ึน และยังชวยใหสินคาอปุโภคบรโิภคของตลาดภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากนี ้ระบบ

การจดัการดานโลจสิติคสของประเทศท่ีมปีระสิทธิภาพจะเปนปจจยัท่ีสงเสรมิใหมกีารลงทุนทางตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

  ข.  อุปทานของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

  ปจจุบันมีผูใหบริการคลังสินคาใหเชากระจายอยูในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดย

อาคารคลังสินคาสวนใหญจะต้ังอยูบรเิวณถนนสายเอเซยี ถนนบางนาตราด และถนนพระราม 2   คลังสินคาดังกลาวมี

คณุภาพไมไดมาตรฐาน เชน พ้ืนอาคารรับน้ําหนักไดนอย มีรูปแบบอาคารท่ีไมสะดวกตอการขนถาย พ้ืนท่ีจัดเก็บไมเหมาะสม 

ทําใหจดัเก็บสินคาไดนอย คนหาสินคาไดยาก ซึง่สงผลใหเกิดการขนยายท่ีไมจาํเปนมากเกินไป  คลังสินคาดงักลาวไมมรีะบบ

สาธารณปูโภคท่ีสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจ ขนสงและคลังสินคาได เชน ระบบระบายน้าํท่ีด ีระบบถนนท่ี

สามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ นอกจากนี้ อาคารคลังสินคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตชุมชนและเขตท่ีอยูอาศัยซึ่งไมอยูใน

เขตผังเมืองสําหรบัท่ีดนิประเภทอตุสาหกรรมและคลังสินคา ทําใหเกิดปญหาตางๆตามมา เชน ปญหาจราจร อบุตัเิหตุ ความ

เสียหายของผิวจราจร รวมท้ังมลภาวะทางอากาศและทางเสียง 
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  ค. อุปสงคของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

    บริษัทผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติ คสจัดวาเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

และมีความสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากผูผลิตสินคาและผูคาสงมีแนวโนมท่ีจะใชบริการจากผูใหบริการดานโลจิสติ คสเพ่ิมมากข้ึน 

แทนการมีหนวยงานภายในเพ่ือดําเนินการในเรือ่งดงักลาวเอง 

    อยางไรก็ดี บริษัทท่ีเช่ียวชาญดานโลจิสติ คสเหลานี ้สวนใหญมนีโยบายไมตองการลงทุนเพ่ือเปน

เจาของในอสังหาริมทรัพย เชน คลังสินคา  เน่ืองจากเห็นวาการลงทุนในอสังหารมิทรพัยมใิชกจิกรรมหลักของกิจการ   บริษัท

เหลานี้ ตองการจาํกัดการลงทุนเฉพาะสําหรบัยานพาหนะ อปุกรณ ระบบสารสนเทศตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรท่ี

เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ อันเปนสินทรัพยหลักท่ีจําเปนตอกิจการ และการรักษาความสามารถในการแขงขันของกิจการ

เทานัน้  นอกจากน้ี การลงทุนในอสังหารมิทรพัยกอใหเกิดตนทุนคงท่ีจาํนวนมากเปนระยะเวลานาน เปนการเพ่ิมความเส่ียง

ของกิจการในกรณทีีล่กูคายกเลิกสัญญา อกีท้ังบรษัิทเหลาน้ียงัไมชํานาญในการลงทุนพัฒนาอสังหารมิทรพัยดวยตนเอง

เน่ืองจากมิใชธรุกิจหลัก  เม่ือเปนเชนน้ี ภาคอตุสาหกรรมดานโลจสิติ คส โดยรวมจงึมุงหวงัใหภาคธุรกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเปนผูพัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับกิจการขนสงและคลังสินคาเพ่ือใหเชา 

กลุมผูตองการใชอาคารคลังสินคา ไดแก  

1. ธุรกิจขนสงและบรหิารคลังสินคา (Logistics service providers) ซึ่งโดยสวนใหญจะเปน

บรษัิทช้ันนาํจากในประเทศและตางประเทศ บรษัิทเหลาน้ีจะมคีวามสามารถในการบรหิารและจดัการโดยใชระบบ software 

และระบบจดัการท่ีทนัสมัย  และโดยท่ัวไปบรษัิทในธุรกิจขนสงและบรหิารคลังสินคาจะไมลงทุนในอสังหารมิทรพัย แตมคีวาม

ตองการเชาคลังสินคา 

2. ผูประกอบการประเภทศนูยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบท่ีทนัสมยั (International 

distribution center)  กิจการศูนยจัดหาจัดซื้อช้ินสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International procurement 

office) และกิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบท่ีทนัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผลิตและผูคาปลีกขนาดใหญ  โดยกลุมนี้มีความตองการท่ีจะจัดต้ังศูนยกระจายสินคาเพ่ือ

จดัสงสินคาไปยังลูกคาและผูบรโิภคท้ังในเขตกรงุเทพฯ และภมูภิาคตาง ๆ 

4. กลุมบริษัทนําเขาและสงออก ซึ่งมีความ ตองการใช อาคารคลังสินคาท่ีตัง้อยูใกลสนามบินและ

ทาเรือ โดยเฉพาะอยางย่ิงพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติ คสสนับสนนุการกระจายสินคาและกิจการอืน่ ๆ เชน ผูใหบรกิารขนสงสินคาและ

บริการขนสง ผูใหบริการบรรจุสินคาและถายบรรจุสินคา ผูใหบริการสรางมูลคาเพ่ิม (การตรวจสอบคณุภาพ การติดฉลาก การ

ซอมแซม และการประกอบ/บรรจุสินคา) รวมถึงผูใหบริการเชาอุปกรณขนถาย ผูใหบริการแรงงานช่ัวคราวและยกขนสินคา 

เปนตน 

  ง. สภาวะการแขงขัน  

  ปจจุบันผูใหบริการอาคารคลังสินคาคุณภาพสูงซึ่งต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสมมีอยูนอยราย  อาคาร

คลังสินคาใหเชาในปจจบุนัสวนใหญมคีณุภาพตํ่า  ขนาดเล็ก ไมไดมาตรฐาน ไมเหมาะสมกับระบบโลจสิติคสสมยัใหม และ

ต้ังอยูในทําเลท่ีไมดี  ขณะท่ีคลังสินคาของบรษัิทน้ันมีความแตกตางจากผูใหบรกิารคลังสินคารายอืน่ เนือ่งจากเปนคลังสินคา

ท่ีมคีณุภาพสูง ต้ังอยูในทําเลท่ีด ีมีระบบสาธารณปูโภคตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับความตองการใชคลังสินคาท่ีจะ

เกิดข้ึนของในอนาคต  
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2.2 กลยุทธการแขงขัน 

 ตําแหนงทางการตลาด 

 บรษัิทมสีวนแบงในตลาดการใหเชาโรงงานอตุสาหกรรมมาตรฐาน สวนท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของบรษัิทเอง 

รอยละ 42 และสวนท่ีบริหารใหแก TFUND รอยละ 25 รวมเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 67 (ตามการสํารวจของบริษัท ซีบี 

ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกัด ณ ส้ินไตรมาส 3/2551) 

 บรษัิทไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดในการเปนผูสรางโรงงานใหเชาราย ใหญในประเทศไทย บรษัิทมี

ความมุงมัน่ท่ีจะรกัษาและพัฒนาตําแหนงทางการตลาดใหดยีิง่ข้ึนดวยการเพ่ิมขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา  และรักษา

คณุภาพของการใหบรกิารท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาซึง่จะสงผลใหบรษัิทมคีวามไดเปรยีบ จากการประหยัดตอขนาด 

ไดผลตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสงเสรมิตําแหนงทางการตลาดของบรษัิทใหดยีิง่ข้ึนในท่ีสดุ 

 สําหรบัอาคารคลังสินคาน้ัน บรษัิทมีความต้ังใจท่ีจะใหบรษัิทมตีาํแหนงทางการตลาด ในการเปนผูสราง

อาคารคลังสินคามาตรฐานสูงท่ีมสีวนแบงทางการตลาดมากท่ีสดุเชนเดียวกับตําแหนงทางการตลาดของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

 กลุมลูกคาเปาหมาย  

 ลูกคาเปาหมาย ของโรงงานมาตรฐานใหเชา คือ ผูผลิตช้ินสวนปอนให แกผูประกอบการ ขนาดใหญ    

อยางไรก็ด ีบรษัิทสามารถสรางโรงงานท่ีมลัีกษณะเฉพาะใหตามความตองการของลูกคา ซึง่สวนใหญจะมขีนาดกลาง-ใหญ 

 สําหรบักลุมลูกคาเปาหมายท่ีเชาอาคารคลังสินคาของบรษัิท ไดแก กลุมผูประกอบการตามท่ีไดกลาวไว

ในหัวขอ “อปุสงคของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา”  

 กลยุทธดานราคา 

 คาเชาโรงงาน  และคลังสินคา ของบรษัิทถูกกําหนด จากตนทุนการกอสราง เปนหลัก อยางไรก็ด ีในการ

กําหนดคาเชาบรษัิทยังไดคาํนึงถึง ราคาคาเชาโรงงานและคลังสินคาท่ีคูแขงขันคดิจากลูกคาดวย โดยบริษัทไดมีการตรวจสอบ

สภาวะตลาดอยูเสมอ เพ่ือใหแนใจวาคาเชาโรงงานและคลังสินคาของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 กิจกรรมการสงเสรมิการตลาดท่ีสาํคญั  ไดแก การติดตอลูกคาเปาหมายเองโดยตรง และการติดตอผาน

ตัวกลางตาง ๆ เชน ติดตอผูผลิตรายใหญเพ่ือเสนอบริการใหเชาโรงงาน /คลังสินคาใหแกคูคาของผูผลิตเหลานั้น  การติดตอ

ผานหนวยงานรฐับาล สถานทูต สํานักงานการคา สมาคมหอการคา เจาของนคิมอตุสาหกรรม ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย  

และตัวกลางอื่น ๆ 

 บริษัทมีการพัฒนาส่ือเพ่ือสงเสริมการตลาด อันไดแก ส่ิงพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนังสือ

ตาง ๆ อินเตอรเน็ตเว็บไซต แผนปายโฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณหนาโรงงาน แผนปายโฆษณาขนาดใหญขางทางดวน และการสง

จดหมายทางไปรษณยี 

 นอกจากน้ียงัมีการใชส่ือทางการตลาดประเภทอืน่ท่ีมปีระสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแก การเขา

รวมงานสัมมนา งานแสดงสินคา และการประชุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ 

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                 56-1 

 

 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  23 

 

        เจรจากับลูกคาเปาหมาย 

 

เจรจาซื้อท่ีดิน 

 

เร่ิมดําเนินการกอสราง 

 

ดําเนินการขออนุญาตกอสราง 
 

 

คัดเลือกทําเลและขนาดท่ีดนิท่ีเหมาะสม 

ดําเนินการออกแบบโรงงาน/

คลังสินคาโดยสถาปนิกของบริษทั 

2.3 แนวโนมภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

 2.3.1 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม  

ความตองการเชาโรงงานมีการชะลอตัวในชวงแรกของป 2552 เน่ืองจากมีการปรบัลดกําลังการผลิต

ของผูประกอบการ ซึง่เปนผลจากการลดปรมิาณสินคาคงคลังมากกวาการลดลงของความตองการสินคาในชวง 2-3 ปขางหนา    

อยางไรก็ดี เปนท่ีคาดการณวาความตองการเชาโรงงานนาจะเริม่ปรบัตัวดข้ึีนในชวงปลายปเปนตนไป

เม่ือสินคาคงคลังมีปรมิาณลดลง ซึง่จะสงผลใหมีการผลิตเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากนัน้ แรงผลักดนัจากวกิฤติเศรษฐกิจโลกจะทํา

ใหผูประกอบการหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตและเคล่ือนยายกิจกรรมการผลิตบางสวนไปยังประเทศท่ีมเีสถียรภาพ 

เชน ประเทศไทย เพ่ิมมากข้ึน และดวยเงินทุนท่ีมอียูอยางจาํกัดจะชวยใหผูประกอบการหันมาเชาโรงงานแทนการลงทุนเพ่ือ

เปนเจาของเอง 

ความตองการเชาอาคารคลังสินคายังมีอยูมาก  แมวาคลังสินคาคณุภาพสูงและทันสมยั รวมท้ังเขต

อตุสาหกรรมโลจสิติคสทีไ่ดมาตรฐานสากลยังคงเปนเรือ่งใหมสําหรบัประเทศไทย  แตผูประกอบการและผูใหบรกิารดานโลจิ

สติคสไดมกีารปรบัเปล่ียนมาใชคลังสินคาท่ีมคีณุภาพมาตรฐานสากลมากข้ึน แทนคลังสินคาเดิมท่ีมปีระสิทธิภาพการใชงาน

นอย 

ผูประกอบการตลอดจนผูใหบรกิารดานโลจสิติคสมแีนวโนมตองการคลังสินคาขนาดใหญและ

ทันสมัยเพ่ือทดแทนคลังสินคาเดิมท่ีไมไดมาตรฐานท่ีตัง้อยูกระจดักระจายมาอยูทีใ่หมในอาคารเดยีว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการบรหิารจดัการ และชวยลดตนทุนการขนสง รวมท้ังตนทุนการบรหิารจดัการดวย  

2.3.2 การแขงขัน  

 สภาวะการแขงขันของตลาดโรงงานและคลังสินคาใหเชาในปจจุบันนับวายังไมรุนแรง ท้ังน้ี ผูประกอบการรายใหมท่ี

จะเขาสูธุรกิจน้ีจะตองใชเงินทุนสูง และใชระยะเวลานานในการท่ีจะพัฒนาโครงการและบริการท่ีครบวงจร  อีกท้ังเปนการยากท่ี

จะพัฒนาโรงงานและคลังสินคาใหเชาใหมคีวามไดเปรยีบท้ังในแงของปริมาณและการกระจายตัวของทําเลท่ีต้ัง   

3.  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ฝายขายเร่ิมดําเนินการ 
ทางการตลาด 

 

 

ลงนามในสัญญาซือ้ขายหรือเชาท่ีดนิ 

 

บริการติดตอขออนุญาตประกอบการ 

 

ลงนามสัญญากับลูกคา 

 

สงมอบโรงงาน/คลังสินคาใหแกลูกคา 

บริการหลังการขาย 
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 บริษัทจะซื้อท่ีดินจากผูพัฒนานิคม /สวน/เขตสงเสรมิอตุสาหกรรม  โดยบรษัิทมนีโยบายซือ้ท่ีดนิเพ่ือเปนสินทรพัย

ของบริษัท  ท้ังน้ี ท่ีดนิอตุสาหกรรมท่ีมคีณุภาพตามท่ีตองการยังคงมีเพียงพอตอการขยายธุรกิจของบรษัิทในปจจบุนั และใน

อนาคต  

 วัสดุกอสรางท่ีสําคัญในการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาของบริษัท ไดแก เหล็ก และคอนกรตี คิดเปนประมาณรอย

ละ 43 ของตนทุนการกอสรางโรงงาน ท้ังน้ี บริษัทสามารถส่ังซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ ไดจากผูผลิตหลายรายดวยคณุภาพและ

ราคาท่ีใกลเคยีงกัน 

44. งานระหวางกอสราง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บรษัิทมีงานท่ียงัไมสงมอบซึ่งมีสัญญาเชาแลวแตยังอยูระหวางการกอสราง ดงัน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /  เขต
สงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส / 

ศูนยคลังสินคา 

จํานวนโรงงาน / 
อาคารคลังสินคา 

พื้นท่ีดิน 
(ไร) 

พื้นท่ีเชา
(ตารางเมตร) 

ประมาณเงิน
ลงทุน 

(ลานบาท) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
เขตสงเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร 
นิคมอตุสาหกรรมบางปู 

1 
4 
2 
 

2.8008 
13.6475 
5.3773 

 

   2,000 
   8,250 
   3,400 

   

  9.07 
  49.85 
  86.60 

รวม 7  21.8256     13,650      145.52 
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การวิจัยและพัฒนา  

การวิจัยและพัฒนา 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน  

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษัิทท่ีออกหลักทรพัย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

1. ท่ีดิน และโรงงานและคลังสินคาเพื่อขาย/ใหเชา  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บรษัิทมีทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอตุสาหกรรม /                 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิส/

ศูนยคลังสินคา 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่มี 

สัญญาเชาและ 

รับรูรายไดแลว 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่มี 
สัญญาเชาแตยัง 

ไมรับรูรายได 

โรงงาน/คลังสินคา

สรางเสร็จ 

พรอมใหเชา 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่อยู 

ระหวาง 

การพัฒนา 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่อยู 

ในแผนงาน 

การกอสราง 

รวม 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2 - - - -  2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 17 3 4 6 10 40 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 23 - 6 2 - 31 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 12 - 5 4 10 31 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 4 - 2 2 - 8 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยธุยา 26 3 9 5 21 64 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 2  2 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 1 - - - -  1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 4 2 3 1 2 12 
นิคมอุตสาหกรรมบอวิน - - - - 12 12 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 7 - 2 4 - 13 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 11 4 2 1 - 18 

 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด - - 1 - -  1 

 ไทคอนโลจสิตคิสพารค - บางนา 11 3 5 9 7 35 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 4 - 2 5 -  11 

 ไทคอนโลจสิตคิสพารค - วังนอย 1 5 - 8 14 28 
รวม 123 20 41 47 78 309 

หมายเหต ุ: บรษิทัเปนเจาของกรรมสิทธ์ิทีด่นิและโรงงาน /คลังสินคา ในนิคม/สวนอุตสาหกรรม /เขตสงเสรมิอตุสาหกรรม/เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิส และศูนยคลังสินคา ต ามทีก่ลาวขางตน  

ยกเวนทีด่นิในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งเปนการเชาระยะยาว  
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มูลคาตามบัญชีและมูลคาประเมินของท่ีดินพรอมโรงงาน /คลังสินคา ท้ังหมดของบรษัิท (กรรมสิทธ์ิของบรษัิท ยกเวนท่ีดนิในนคิม

อตุสาหกรรมแหลมฉบัง) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีดังตอไปน้ี  

           หนวย : ลานบาท 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอตุสาหกรรม/                  

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิส/ 

ศูนยคลังสินคา 

มูลคาตามบัญชี 
มูลคาประเมิน 

วิธีคิดจากรายได* 

มูลคาประเมิน 

วิธีตนทุนทดแทน* 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 31.87 346.53 174.54 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1,109.91 1,413.83 1,197.14 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง** 332.14 890.20 522.27 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 776.81 941.69 854.11 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 162.52 48.12 207.45 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ – อยุธยา 1,635.32 1,652.58 1,652.58 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง 15.68 15.68 15.68 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 17.89 18.35 18.35 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 347.11 356.82 356.82 

นิคมอุตสาหกรรมบอวิน 72.24 72.24 72.24 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 312.18 315.74 315.74 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 496.12 496.74 496.74 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 34.58 34.58 34.58 

 ไทคอนโลจสิตคิสพารค - บางนา*** 2,513.56 2,513.56 2,813.97 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง*** 380.28 380.28 403.79 

 ไทคอนโลจสิตคิสพารค - วังนอย*** 881.21 881.21 881.21 

รวม 9,119.42 10,378.16 10,017.21 

ที่มา :  รายงานการประเมนิราคาทรัพยสนิ (ที่ดิน และโรงงาน) ของบริษัท โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที ่30 กันยายน 2544 
 รายงานการประเมนิราคาทรัพยสนิ (ที่ดิน และคลังสินคา) ของบริษัทยอย โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2550  

หมายเหตุ :   *มูลคาประเมินทรัพยสิน (ที่ดิน และโรงงาน) ที่จัดทําโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ถูกปรับ โดยเพิ่มมูลคาที่ดินและมูลคางานกอสรางที่เกิดขึ้นระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 

2551 ซ่ึงการที่มูลคาประเมินวิธีคิดจากรายไดของโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มีมูลคาต่ํากวามูลคาประเมินวิธีตนทุนทดแทน เนื่องจากเมื่อกันยายน 2544 ผูประเมินคิดราคาประเมินวิธีรายไดจากโรงงานที่มีรายไดคาเชา

แลวเทานั้น ในขณะที่คิดราคาประเมินวิธีตนทุนทดแทนจากโรงงานทั้งหมดที่อยูในแผนงานกอสรางของโครงการ ซ่ึงขณะนั้นโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ซ่ึงเปนโครงการใหมยังไมมีโรงงานที่มีคาเชาแลวจึงไมมีราคา

ประเมินที่คํานวณดวยวิธีรายได ทําใหเมื่อมีการปรับเพิ่มมูลคาระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถงึ 31 ธันวาคม 2551  แลวมีมูลคาต่ํากวาวิธีตนทุนทดแทน สําหรับบางทําเลที่มูลคาประเมินตามวิธีคิดจากรายไดเทากับมูลคาประเมินตาม

วิธีตนทุนทดแทน เปนทําเลที่ไมไดมีการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป 2544 บริษัทจึงใชมูลคาตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง 

  ** ไมรวมที่ดิน เนื่องจาก บริษัทและบริษัทยอยเชาที่ดินจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  *** มูลคาประเมินทรัพยสิน (ที่ดิน และคลังสินคา) จัดทําโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ถูกปรับ โดยเพิ่มมูลคาที่ดินและมูลคางานกอสรางที่เกิดขึ้นระหวาง 3 กรกฎาคม 2550  ถึง 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึง

การที่มูลคาประเมินวิธีคิดจากรายไดเทากับมูลคาตามบัญชีแตต่ํากวามูลคาตามวิธีตนทุนทดแทน เนื่องจาก ณ วันที่ทําการประเมิน ผูประเมินคิดราคาประเมินโดยวิธีตนทุนทดแทนเพียงวิธีเดียว สําหรับมูลคาประเมินวิธีคิดจาก

รายได และวิธีตนทุนทดแทนของโครงการไทคอน โลจิสติคสพารค – วังนอย มีมูลคาเทากับมูลคาตามบัญชี เนื่องจากโครงการดังกลาวยังมิไดมีการประเมินมูลคาในชวงเวลาที่ผานมา   
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2. สินทรัพยถาวรอื่น ๆ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพยถาวรอื่น ๆ ดงัน้ี 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย มูลคาทางบัญชีสุทธ ิ
เครื่องมือและเครื่องใช  42.7 

   ทีด่นิ อาคาร   42.2 

เคร่ืองตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสาํนกังาน  28.6 

ยานพาหนะ 
                          รวม 
หัก

  17.2 

 130.7 
 (47.4) 

 83.3 

 คาเสื่อมราคาสะสม 
                          รวม 

3. รายละเอียดของสัญญาเชาท่ีดินและอาคารสํานักงาน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บรษัิทมีสญัญาเชาท่ีดนิท่ีนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง เขตสงออก ดงัน้ี 

ลําดับ คูสัญญา ระยะเวลา คาเชา 

1 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (13 ธันวาคม 2538 ถึง 12 ธันวาคม 2568) 5,168,113.50 บาทตอป บนพื้นที ่31-1-28.76 ไร 

  

2 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (14 พฤศจิกายน 2540  ถึง 13 พฤศจิกายน 2570) 724,824.79 บาทตอป บนพื้นที ่3-3-97.41 ไร  

 

3 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (18 สิงหาคม 2542 ถึง 17 สิงหาคม 2572) 2,216,044.88  บาทตอป บนพื้นที ่13-1-72.23 ไร   

4 บริษัทยอย (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

17 ป 6 เดือน 24 วัน (6 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธันวาคม 

2561) 

6,147,949.50 บาทตอป บนพื้นที ่ 33-3-49.20 ไร 

 

5 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

13 ป 11 เดือน 25 วัน (25 มกราคม 2548 ถึง 31 

ธันวาคม 2561) 

754,032.68 บาทตอป บนพื้นที ่ 4-0-61.78 ไร 

 

6 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

12 ป 8 เดือน 7 วัน (25 เมษายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 

2561) 

2,083,372.71 บาทตอป บนพื้นที ่ 11-1-91.555 ไร 

 
หมายเหตุ :  รายละเอียดอ่ืน ๆ ในสัญญาเชา ท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

1. ผูใหเชาปรับเปล่ียนคาเชาไดทุก ๆ ระยะเวลา 10 ป ในอัตรารอยละ 10 ของคาเชาเดิม ในสัญญาท่ี 1-3 ยกเวนสัญญาท่ี 4- 6 ซึ่งผูใหเชาสามารถ

ปรับเปล่ียนคาเชาไดทุก ๆ 5 ป  
2. หากผูเชามีความประสงคจะตออายสุญัญาเชา  ผูเชาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  6 เดือน กอนสัญญาเชาจะส้ินสุดเพ่ือใหกนอ . 

พิจารณา 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
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4. สินทรัพยถาวรท่ีใชคํ้าประกัน  

4ณ 31 ธันวาคม4 25514 บรษัิทมีเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยใชทีด่นิและส่ิงปลูกสรางคํ้าประกัน ดงัน้ี 
4หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยเพ่ือค้ําประกัน วงเงิน เงินกูปจจุบัน วันที่ทําสัญญา 

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

พรอมส่ิงปลูกสราง 
9.72 9.72 29/08/2544 (L/G) 

2. สัญญาเชาเลขที่ 14/2540 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 และ เลขที ่8/2542  
 ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2542 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พรอมส่ิงปลูกสราง 

20.00 - 9/02/2549 (O/D) 

3. โฉนดเลขที ่53858-59 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดเลขที ่27354

ตัง้อยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง  
34.50 34.50 (P/N วงเงินหมุนเวียน) 

4. โฉนดเลขที่  20167 และ 20169-71 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 

130485 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดเลขที่ 27493 ตั้งอยูบนสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ และโฉนดเลขที่ 48375 ตัง้อยูบนนคิมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พรอมส่ิงปลูกสราง 

55.00 

20.00 
25.00 

10.03 

11.68 

- 

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

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

5. โฉนดเลขที่  57261 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 20.00 14.92 1/08/2544 (L/G)  
6.   สัญญาเชาเลขที ่9/2544-นฉ. ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2544 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
 พรอมส่ิงปลูกสราง  (กรรมสิทธิ์ของบริษัทยอย) 

11.18 
 

11.18 

 

22/11/2544 (L/G) 

 

7. โฉนดเลขที่  25823, 26064 และ 26066 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 180.00 32.55 2/12/2546 ถงึ 30/01/2555 

8. โฉนดเลขที่ 115921-5 และ 116367 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมปนทอง พรอมส่ิงปลูกสราง  

      
350.00 
30.00 

20.00 

10.00 

109.07 

- 
15.12 

- 

20/01/2548 ถงึ 30/08/2553 

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

20/01/2548 (L/G) 

20/01/2548 (O/D) 

9. โฉนดเลขที่ 130031, 130036 และ 130037 ตัง้อยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 174.00 17.76 2/06/2548 ถงึ 30/06/2556 

10. โฉนดเลขที่ 25831 และ 25831 ตัง้อยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง  286.00 108.25 26/08/2548 ถงึ 30/08/2555 
11. โฉนดเลขที่ 887-8, 1225, 1243, 4681, 27880, 27882-3, 28337-9, 30791-2, 30837, 30839-46 และ 

30848 ตั้งอยูบริเวณโครงการ ไทคอน โลจิสติคสพารค-บางนา ถนนบางนา-ตราด กม.39              

พรอมส่ิงปลูกสราง   

2,824.00 

5.00 

464.00 

- 

18/11/2548 ถงึ 28/02/2559 

28/11/2551 (L/G) 

  12.  โฉนดเลขที่ 20998, 27701 และ 27737 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง    
        และโฉนดเลขที่ 58255-6 และ 58258 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พรอมสิ่งปลูกสราง                        

265.00 22.79 

 

24/02/2549 ถงึ 28/02/2557 

  13.  โฉนดเลขที่ 16540 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดเลขที่ 2826, 90769, 

        98630, 291346 และ 303058 ตั้งอยูบนนิคมอุสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง                  

214.99 172.02 

 

17/03/2549 ถงึ 30/11/2557 

  14.  โฉนดเลขที่ 130038-41, 130046 และ 130056 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  

        พรอมสิ่งปลูกสราง 

199.76 44.76 17/03/2549 ถงึ 30/03/2554 

  15.  โฉนดเลขที ่14584 และ 27494-7 ตัง้อยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 168.96 117.10 17/03/2549 ถงึ 30/03/2555 

  16.  โฉนดเลขที่ 104395 และ 112194-5 ตั้งอยูบริเวณศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง พรอมส่ิงปลูกสราง  
         

276.00 

4.00 

        211.8 

             -      

10/05/2549 ถงึ 30/03/2558 

10/05/2549 (L/G) 

  17.  โฉนดเลขที่ 24505, 24802, 24980-1, 25232, 25488, 25661, 25663-5, 25847, 26241-7, และ   
        29685-29662 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมสิ่งปลูกสราง 

727.00 484.70 5/03/2551 ถงึ 30/06/2558 

  18.  โฉนดเลขที่ 28073-4, 28934-7, 29087-8, 29091-3, 29112-3 และ 30621 ตัง้อยูบนสวนอุตสาหกรรม   
        โรจนะ พรอมสิ่งปลูกสราง 

1,085.00 - 16/10/2551 ถงึ 16/10/2559 

รวมเงินกู 6,785.21 1,819.30  

รวมเงินกู และหนังสือค้ําประกัน 7,015.11 1,891.95  
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5.  นโยบายเงินลงทุนของบริษัท  

4ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บรษัิทมีการลงทุนในบรษัิทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ ดงัน้ี 
 

บริษทั ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
รอยละ 

การถือหุน 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามวธิสีวนไดเสีย) 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามราคาทุน) 

บริษทัยอย      

บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือเชา/ขาย 50.00 ลานบาท 99.99 - 50.00 ลานบาท 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค กอสรางคลังสินคาเพ่ือเชา/ขาย 2,500.00 ลานบาท 99.99 - 2,515.00 ลานบาท 
บริษทัรวม      

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับกิจการอุตสาหกรรม 
7,771.05 ลานบาท 31.78 1,612.20 ลานบาท 2,466.23 ลานบาท /1 

บริษทัท่ีเก่ียวของ      

บจก. บางกอกคลับ ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 450.00 ลานบาท 0.11 0.26 ลานบาท - /2 

หมายเหตุ : /1ภายหลังหักกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 774.10 ลานบาท ท้ังน้ี สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 3 1 ธันวาคม 2551 TFUND มีกาํไรสุทธิ 

638.86 ลานบาท 
  /2ภายหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 0.74 ลานบาท 

4บริษัทเปนผูถือหุนในบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด และบริษัท ไทคอน โลจิสติคศ พารค จํากัด รอยละ 99.99      

บริษัทจึงมีการควบคุมและการบริหารในท้ังสองบริษัทอยางสมบูรณ  

4สําหรบัการลงทุนในกองทุนรวมอสังหารมิทรพัยไทคอนนัน้ ณ 31 ธันวาคม 2551 บรษัิทมกีารลงทุนในกองทุนดงักลาวในสัดสวนรอย

ละ 31.78 ของขนาดเงินทุนของกองทุน โดย ณ 31 ธันวาคม 2551 กองทุนรวมดงักลาวมขีนาดของเงินทุน 7,771.05 ลานบาท และเปนกองทุนท่ี

ลงทุนในโรงงาน 166 โรงงานของบรษัิท ไทคอน อนิดัสเทรยีล คอนเนค็ช่ัน จาํกัด (มหาชน) และคลังสินคา 8 หลัง ของบรษัิทไทคอน โลจสิติคส 

พารค จํากัด (บริษัทยอย) ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดรับเลือกใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวนี้ดวย (โปรดดคูวามเห็นของผูบรหิารใน

การลงทุนใน TFUND ในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ”) อยางไรก็ตาม บริษัทมไิดมกีารควบคมุและมไิดมสีวนรวมในการ

กําหนดนโยบายของ TFUND แตอยางใด 
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โครงการในอนาคต  

0โครงการในอนาคต 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน  

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษัิทท่ีออกหลักทรพัย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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ขอพพิาททางกฎหมาย 

  เมื่อตนป 2551 บริษัทมีการย่ืนฟองผูเชาท่ีคางชําระคาเชาและคาบริการ จํานวนทุนทรัพยในการฟอง 3,904,910 บาท ซึง่ในคดดีงักลาว 

ศาลไดมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้คาเชาใหแกบริษัท 
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โครงสรางเงินทุน 

1. หลักทรัพยของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 บรษัิทมีทนุจดทะเบียน 895,327,769 บาท ซึ่งเรียกชําระเต็มมูลคาแลว  658,068,853 บาท ประกอบดวย

หุนสามญั 658,068,853 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

บริษัทมีการออกหลักทรัพยอื่น ดังตอไปน้ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2)  

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (TICON-W2) ใหแกกรรมการและพนักงานจํานวนรวมท้ังส้ิน 

25.618 ลานหนวย เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2549   ท้ังนี้ ณ 31 มกราคม 2552 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคตเพ่ือรองรับ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 13.29 ลานหุน คดิเปนรอยละ 2.02 ของหุนท่ีชําระแลว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 4 ปนบัจากวนัออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวนัทําการสุดทายของทุกไตรมาส โดย

วันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2553 ผูถอืใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซือ้หุนสามัญของบรษัิทในอตัราใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 

หนวยมีสทิธิซือ้หุนสามัญได 1.04846 หุน ท่ีราคา 8.633 บาทตอหุน  

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W3)  

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (TICON-W3) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวนรวมท้ังส้ิน 

219.35 ลานหนวย เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 ท้ังน้ี ณ 31 มกราคม 2552 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคตเพ่ือรองรับการ

ใชสทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 219.35 ลานหุน คดิเปนรอยละ 33.33 ของหุนท่ีชําระแลว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ปนบัจากวนัออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวนัทําการสุดทายของทุกไตรมาส โดย

วันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 31 มกราคม 2557 ผูถอืใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซือ้หุนสามัญของบรษัิทในอตัราใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 

หนวยมีสทิธิซือ้หุนสามัญได 1 หุน ท่ีราคา 20 บาทตอหุน  

หลักทรัพยอื่น  

ณ 31 มกราคม 2552 บริษัทมีหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีคือ ต๋ัวแลกเงิน และหุนกูแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ ตาม

รายละเอยีดดงันี้ 

ต๋ัวแลกเงิน 

บริษัทออกต๋ัวแลกเงินระยะส้ันอายุไมเกิน 270 วัน เสนอขายแกผูลงทุนสถาบัน ซึ่ง ณ 31 มกราคม 2552 มีภาระหน้ีรวมท้ังส้ิน 600 

ลานบาท โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

ลําดับท่ี จํานวนท่ีออก   
(ลานบาท) 

วันท่ีออก ระยะเวลา 
(วัน) 

1 
2 
3 
4 
5 

100.00 
150.00 
200.00 
 40.00 
110.00 

13 พฤศจกิายน 2551 
20 พฤศจกิายน 2551 
24 พฤศจกิายน 2551 

4 ธันวาคม 2551 
9 ธันวาคม 2551 

92 
91 
93 
182 
176 

รวม 600.00   
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หุนกู 

บริษัทออกหุนกู ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน จํานวนรวม 3 ลานหนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 

บาท รวมมลูคาท้ังส้ิน 3,000 ลานบาท โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

ครั้งท่ีออก จํานวนท่ีออก    
(ลานบาท) 

วันท่ีออก อายุ  

1/2549 
2/2549 
1/2550 
1/2551 
2/2551 

    500.00 
  1,000.00 
    500.00 
    500.00 
    500.00 

2 พฤษภาคม 2549  
17 พฤษภาคม 2549 

10 กันยายน 2550 
14 พฤษภาคม 2551  

5 สิงหาคม 2551 

3 ป 10 วัน 
3 ป 
3 ป 
3 ป 
3 ป 

รวม   3,000.00   
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2. โครงสรางผูถือหุน  

รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 27 มกราคม 2552 

 จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมสวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 

นายดิเรก วินิชบุตร 

  

142,679,892 

1,000,700 

 

21.68 
0.15 

 143,680,592 21.83 

2. กลุมซติีเ้รียลต้ี 

 บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด 

 กองทุนรวม สาทรซติีท้าวเวอร 
นางสิรญิา โสภณพนิช 

บริษทัหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากดั (มหาชน) 

 บริษัท ซิต้ีเรียลต้ี จํากัด 
 นายชาลี โสภณพนิช 

 

28,569,000 

22,108,100 
5,182,282 
3,635,050 

1,913,100 

450,000 

 

4.34 

3.36 

0.79 

0.55 

0.29 

0.07 

 61,857,532 9.40 

3 กรรมการ/ผูบริหาร/ผูท่ีเก่ียวของ 

 นายไว เชง ควน (กรรมการผูอํานวยการ) และคูสมรส  

       นายวรีพันธ พูลเกษ (กรรมการผูจัดการ) และคูสมรส 

 นางสาวศิรพิร สมบัติวฒันา (ผูอํานวยการฝายธุรการ)  และคูสมรส 
       นายมานพ เจริญขจรกลุ (กรรมการ) และคูสมรส 

       นายพรเทพ พิศาลางกรู (ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ)  

       นายตรีขวญั บุนนาค (กรรมการ) และคูสมรส 

       นายสมศักด์ิ ไชยพร (ผูจัดการท่ัวไป – ปฏิบตักิาร)  

นายเอียน แฮมิลตัน (ผูจัดการท่ัวไป – พัฒนาธุรกิจ) 

       นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 นายปธาน สมบูรณสิน (ผูอํานวยการฝายการลงทุน) 
นางสาวลลิตพันธุ พิรยิะพันธุ (ผูอํานวยการฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท)   

       นายสมศักด์ิ รัตนวริะกลุ (ผูอํานวยการฝายการตลาด) 

 

49,570,000 

4,355,700 

3,123,900 
3,100,300 

1,786,860 
1,566,651 

1,580,000 

989,004 

458,589 

84,200 
48,070 

12,832 

 

7.53 

0.66 

0.47 
0.47 

0.27 

0.24 

0.24 

0.15 

0.07 

0.01 

0.01 

0.00 

 66,676,106 10.13 

4. Albouys Nominees Ltd. 

5. Littledown Nominees Ltd. 

6. กองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 

7. นายประชา กจิวรเมธา 

8. Somers (U.K.) Limited 

9. Chase Nominee Ltd. 

10. State Street Bank And Trust Company  

11. SCBAM Group 

12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

13. American International Assurance Co., Ltd. – APEX 

14. อ่ืน ๆ 

55,660,700 
41,951,000 

39,500,000 

23,139,521 

21,043,700 

17,408,100 

16,115,400 

15,474,200 

14,019,887 

8,116,900 

133,425,215 

8.46 

6.37 

6.00 

3.52 

3.20 

2.65 

2.45 

2.35 

2.13 

1.23 

20.75 

 Total 658,068,853 100.00 
- ผูถอืหุนสัญชาติไทย (นิตบิคุคล 43 ราย, บุคคลธรรมดา 1,655 ราย) 

- ผูถือหุนสัญชาติตางดาว (นิตบิคุคล 41 ราย, บุคคลธรรมดา 25ราย) 

445,800,900 

212,267,953 
67.74 

32.26 

Free  Float 349,454,923 53.10 
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3. ขอตกลงของผูถือหุน 

ขอตกลงระหวางผูถือหุนซึ่งจัดทําข้ึนในวันท่ี 17 ธันวาคม 2546  และยังมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน ระหวางกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 

(“กองทุนฯ”) นาย ไว เชง ควน  นายชาลี โสภณพนิช และนายดเิรก วนิชิบุตร  มีสาระสําคญั ดงัน้ี 

(1) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงถือหุนในบรษัิทไมนอยกวา 25 ลานหุน กองทุนฯ จะเสนอตัวแทนอยางนอย 1 คน เปนกรรมการของ

บริษัท  โดยนายชาลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และนายไว เชง ควน จะพยายามอยางดีท่ีสุดเพ่ือใหผูถือหุนรายใหญ อันไดแก บริษัท ซิต้ี 

วิลลา จํากัด กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  ลงมติ

แตงต้ังตัวแทนจากกองทุนฯ เปนกรรมการบรษัิท  

(2) หากกองทุนฯ คัดคานขอเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพยใด ๆ ท่ีใหสิทธิแกผูถือหุนเขาซื้อหลักทรัพยน้ันตามสัดสวนการถือ

หุน (Right offering)  นายชาลี โสภณพนิช  นายดิเรก วนิิชบุตร  และนายไว เชง ควน  จะคดัคานขอเสนอดงักลาว  รวมท้ังจะพยายามอยางดี

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

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน)  คัดคานตามขอเสนอดังกลาวดวย  เวนเสียแตวาการออกหลักทรพัยดงักลาวนัน้เปนการออกใหโดยไม

คดิมลูคา 

 (3) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงเปนผูถอืหุนในบรษัิทไมนอยกวา 25 ลานหุน นายชาลี โสภณพนชิ จะถือหุนในบรษัิทท้ังทางตรงและ

ทางออมในนามของบริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด ไมนอยกวา 20 ลานหุน 

4. นโยบายการจายเงนิปนผล 

บรษัิทมนีโยบายจายเงินปนผลในอตัราไมต่าํกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบรษัิทจะพิจารณาจายเงินปนผลโดยคาํนงึถึง

ผลการดําเนนิงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท  ท้ังนี้ ในปจจุบันไมมีสัญญากูยืม เงินระหวางบริษัทกับ

สถาบันการเงินใด ๆ ท่ีมขีอจาํกัดของอตัราการจายเงินปนผลของบรษัิท 
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การจัดการ 

1. โครงสรางการ จัดการ 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูอาํนวยการ 

(นายไว เชง ควน) 
 

 
 
 

 

 

 

กรรมการผูจดัการ 

(นายวีรพันธ พูลเกษ) 

 
 

ผูจัดการทั่วไป – พัฒนาธุรกิจ 
(นายเอียน แฮมิลตัน) 

 

 
 

 

ผูอาํนวยการฝาย 

ฝายพัฒนาโครงการ 
(นายพรเทพ พิศาลางกูร) 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายการตลาด 

(นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล) 
 
 

 
 

 

ผูอํานวยการ 

ฝายธรุการ 
(น.ส.ศิรพิร สมบัติวฒันา) 

 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายการเงนิ 

(น.ส.ลลิตพันธุ พิรยิะพันธุ) 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายบัญชี 

(นายคมกฤษณ เลาวกุล) 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูตรวจสอบภายใน 
(น.ส.วุฒินี พิทักษสังข)

 

 
 

ผูจัดการทั่วไป – ปฏิบัติการ 
(ดร. สมศักด์ิ ไชยพร) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ผูอํานวยการ  

ฝายการลงทุน 

(นายปธาน สมบูรณสิน) 

งานนกัลงทุน       

สัมพันธ 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิรยิะพันธุ) 

 

คณะกรรมการสรรหา 
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บรษัิทมคีณะกรรมการบริษัท 1  ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

  1 .1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในปจจบุนั ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 9 ทาน ดงัน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 

2. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร  กรรมการ 
4. นายไว เชง ควน กรรมการ 

5. นาย พจน วเิทตยนตรกิจ กรรมการ  
6. นายวรีพันธ พูลเกษ กรรมการ 

7. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  กรรมการ  
8. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 

9. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทประกอบดวยนายชาลี โสภณพนชิ นายดเิรก วนิชิบุตร นายจิระพงษ วินิชบุตร นาย      

วีรพันธ พูลเกษ และนายไว เชง ควน โดยกรรมการสองในหาทานนี้ลงลายมือช่ือรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

ท้ังน้ี นายชาลี โสภณพนิช เปนตัวแทนของกลุมซิต้ีเรียลต้ี  นายดเิรก วนิชิบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร เปนตัวแทนของกลุม

โรจนะ และนายพจน วิเทตยนตรกิจ เปนตัวแทนของกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน  

หนาท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

นอกเหนือจากการปฏิบตัหินาท่ีใหเปนไปตามขอบังคับของบรษัิทแลว  คณะกรรมการของบรษัิทยังมหีนาท่ี และความรับผิดชอบท่ี

สําคัญ ดงัน้ี 
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบรษัิทในแตละป   

2. ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบรหิารในทุก ๆ ส้ินปงบประมาณวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกาํหนดไวหรอืไม  เพ่ือประโยชน

สูงสุดในการปฏิบัติงาน และการกําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสมสําหรับปตอไป 

3. กํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบรษัิทมขีอมลูทางบัญชีทีถ่กูตอง ครบถวน เปนจรงิ และสมเหตุสมผล ปฏบิตัติาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป ใชนโยบายบัญชีทีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัโิดยสม่าํเสมอ 

4. รบัผิดชอบในการ เพ่ิมความม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไปตอผูถือ

หุนและผูลงทุนท่ัวไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามกฎเกณฑและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5. เขารวมประชุมผูถือหุน ทุกครัง้เทาท่ีเปนไปได และใหความเห็นตอวาระการประชุมท่ีเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

6. ดแูลใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังติดตามอยางสม่าํเสมอ  

7. ดแูลใหมีมาตรการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอยางสมํ่าเสมอ  

8. กําหนดอาํนาจทางการเงินของกรรมการ และผูบรหิาร  

9. พิจารณาและรบัทราบถึงรายการเก่ียวโยงกันท่ีอาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนกบับรษัิทอยางรอบคอบ และปฏิบตัใิห

เปนไปตามกฎขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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10. แจงใหคณะกรรมการบรษัิททราบโดยทันทีหากมสีวนไดเสียไมวาทางตรงหรอืทางออมในรายการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับบรษัิท และกรรมการทานนั้นจะงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกลาว 

11. มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองทุกป  

12. รับผิดชอบตอกิจกรรมทุกอยางของบริษัท  

การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

การแตงต้ังกรรมการบรษัิทเปนไปตามขอบังคับของบรษัิท  และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  โดยคณะกรรมการสรรหาของ

บริษัทจะเปนผูเสนอช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการตอคณะกรรมการและผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตามลําดับ ท้ังน้ี ขอบังคบัของบรษัิทกําหนดใหการ

แตงต้ังกรรมการบรษัิทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจาํกัด ดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม  หรือแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ดงัตอไปนี้ 

ก. ผูถอืหุนหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึง่เสียงตอหน่ึงหุน 

ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรอืหลายคนเปนกรรมการก็ได แต

จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
ค. บุคคลซึง่ไดรบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเปนผูไดรบัเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจาํนวนกรรมการท่ีจะมีในการ

เลือกต้ังครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดรบัการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะมไีดในการเลือกต้ังครัง้นัน้ 

ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงเพราะสาเหตุอืน่ใด นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ 

การครบวาระของคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอบังคับของบรษัิท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ไดกําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งให

กรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหน่ึงในสามสวน   ใหจัดใหกรรมการออกใน

จาํนวนท่ีใกลเคยีงท่ีสดุกับอตัราสวนหน่ึงในสาม  
กรรมการท่ีออกจากตําแหนงในปแรกและปทีส่องภายหลังการแปลงสภาพจากบรษัิทจาํกัดเปนบรษัิทมหาชนจาํกัดน้ันใหใชวธิจีบั

ฉลากวาผูใดจะออก  สวนในปตอ ๆ ไปใหผูท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสดุเปนผูออกจากตําแหนง   โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับ

เลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทประกอบดวยคาเบ้ียประชุม (ทานละ 10,000 บาท ตอการประชุม 1 ครัง้ ยกเวนประธาน

กรรมการจะไดรับคาเบ้ียประชุม 20,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง) และโบนสั (ข้ึนอยูกบัผลการดําเนนิงานของบรษัิท) โดยคาตอบแทนรวมจะ

ไมเกิน 8,000,000 บาทตอป  

 1.2 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารในปจจุบัน ประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ดังนี้ 

1. นายไว เชง ควน    ประธานกรรมการบรหิาร  

2. นายวรีพันธ พูลเกษ  รองประธานกรรมการบรหิาร  

3. นายชาลี โสภณพนิช   กรรมการบริหาร 
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4. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ บรหิาร 
5. ดร. สมศักด์ิ ไชยพร  กรรมการ บริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หนาท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการซื้อ ขาย ท่ีดินและ/หรือ ส่ิงปลูกสราง  
2. พิจารณาอนุมตักิารจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิทีด่นิและ/หรือ ส่ิงปลูกสราง  

3. พิจารณาอนุมัติการจดจํานองและการปลอดจํานองหลักประกัน  
4. พิจารณาอนุมัติการรังวัดสอบเขตและการแบงแยกท่ีดิน 

การแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทแตงต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหา 

การครบวาระของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2547 ไดมีมติใหกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

กลาวคือ ในแตละปใหกรรมการบรหิารออกจากตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจาํนวนท่ีจะแบงออกไมตรงกับอตัราสวนหนึง่ในสามสวน ใหจดั

ใหกรรมการบรหิารออกในจาํนวนท่ีใกลเคียงท่ีสดุกับอตัราสวนหนึง่ในสาม  โดยใหกรรมการบริหารท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก

ตําแหนง โดยกรรมการบรหิารท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรบัเลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 

- ไมม ี- 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบในปจจบุนัประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดงัน้ี 

1. นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชัชวาลย เจยีรวนนท  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายตรีขวัญ บุนนาค   กรรมการตรวจสอบ 

หนาท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบรษัิทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

2. สอบทานใหบรษัิทมีระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในท่ีเ พียงพอ และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปน

อสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบรษัิทปฏิบตัติาม พรบ.หลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยฯ หรอืกฎหมายอืน่ท่ี

เก่ียวของ 

4. พิจารณา  คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  และพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฏหมาย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรพัย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี เพ่ือใหมัน่ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงูสุดตอบรษัิท 

6. จดัทํารายงาน การกํากับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบรษัิท โดยแสดง

รายการตามท่ีตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยกําหนด และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
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7. รับผิดชอบตอคณะกรรมการ บริษัทในกิจกรรมท่ีไดรบัมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยาง

มนียัสําคญัตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการของบรษัิท เพ่ือดาํเนนิการ

ปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายใน

เวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามรีายการหรอืการกระทําดังกลาวตอสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและ

ตลาดหลักทรพัย หรอืตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  รายการดงักลาว ไดแก 

-  รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
-  การทุจรติหรอืมีส่ิงผิดปกติหรอืมีความบกพรองท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน  

-  การฝาฝนกฏหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย หรอืกฏหมายท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัท 

หลักเกณฑการเสนอช่ือและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเปนผูเสนอช่ือสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกและ

แตงต้ัง  สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจะตองไมมีการถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 5 ของหุนชําระแลวของบริษัท และตองไมมีสวนรวมใน

การบรหิารงานของบรษัิท ไมเปนลูกจางหรอืไดรบัเงินเดือนประจาํจากบรษัิท และไมมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ ท้ังทางตรงและทางออม

กับบริษัท  นอกจากนั้น ตองไมเปนผูเก่ียวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนของบริษัท  และยังตองมีความรูและประสบการณท่ีจะสามารถสอบทาน

ความถูกตองของรายงานทางการเงินของบรษัิทได 

การครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท กลาวคือ ในทุก ๆ ป ใหกรรมการตรวจสอบออก

จากตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจํานวนท่ีจะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหน่ึงในสาม ใหจดัใหกรรมการตรวจสอบออกในจาํนวนท่ีใกลเคียง

ท่ีสุดกับอัตราสวนดงักลาว โดยใหผูอยูในตําแหนงนานท่ีสดุเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับ

เลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาเบ้ียประชุมทานละ 10,000 บาทตอการประชุม 1 ครั้ง 

1.4 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบรษัิทในปจจบุนั ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดงัน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายเดวดิ  เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 

4. นายพจน วเิทตยนตรกิจ      กรรมการ  

หนาท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑการจายคาตอบแทน  คาเบ้ียประชุม  โบนสั  สวสัดกิาร  และผลประโยชนตอบแทนอืน่ ๆ ท้ัง

ท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินท่ีจายใหแกคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัท โดยไดคํานึงถึงคาตอบแทนท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะไดนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือเสนอใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว    

2. พิจารณากําหนดสวัสดิการ  และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินใหแกพนักงานของบริษัท  
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การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุน หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหา ท้ังนี้ กรรมการกําหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัท 

การครบวาระของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ในแตละปใหกรรมการกําหนดคาตอบแทนออกจากตําแหนงอยางนอยหนึง่ในสาม ถาจาํนวนท่ีแบงออกไมตรงกับอตัราสวนหนึง่ใน

สามใหจดัใหกรรมการกําหนดคาตอบแทนออกในจาํนวนท่ีใกลเคียงท่ีสดุกับอตัราสวนหนึง่ในสาม โดยใหกรรมการกําหนดคาตอบแทนท่ีอยูใน

ตําแหนงนานท่ีสดุเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรบัเลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

– ไมมี – 

1.5 คณะกรรมการสรรหา  

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้ 

1. นายชาลี โสภณพนิช   ประธาน กรรมการสรรหา 
2. นายจิระพงษ วินิชบุตร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท  กรรมการ สรรหา  
4. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการสรรหา 

 

หนาท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และอนุกรรมการ รวมท้ัง กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการ

ผูจัดการบริษัท เพ่ือความโปรงใสในการสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 
2. เสนอช่ือกรรมการ/อนุกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการ/ผูถือหุนแตงต้ัง 

3.    คัดเลือกผูสมัครเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการผูอํานวยการและกรรมการผูจัดการบริษัท 
 

 การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา  
 

 คณะกรรมการสรรหาแตงต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 

การครบวาระของคณะกรรมการสรรหา 

ในแตละปใหกรรมการสรรหาออกจากตําแหนงอยางนอยหนึง่ในสาม ถาจาํนวนท่ีแบงออกไมตรงกับอตัราสวนหน่ึงในสามใหจดัให

กรรมการสรรหาออกในจาํนวนท่ีใกลเคียงท่ีสดุกับอตัราสวนหน่ึงในสาม โดยใหกรรมการสรรหาท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสดุเปนผูออกจากตําแหนง 

โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
 

 คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา  
 

– ไมมี – 

 1.6 ผูบริหาร  

รายช่ือผูบรหิารของบรษัิทมีดังน้ี 
1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอํานวยการ 
2. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ 
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3. ดร. สมศักด์ิ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไป - ปฏิบตักิาร  
4. นายเอียน แฮมิลตัน ผูจัดการท่ัวไป - พัฒนาธุรกิจ 

5. นายพรเทพ พิศาลางกูร   ผูอาํนวยการฝายพัฒนาโครงการ 
6. นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล ผู อํานวยการฝายการตลาด 
7. นา ยปธาน สมบูรณสิน       ผูอํานวยการฝายการลงทุน  
8. นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูอํานวยการฝายธุรการ  
9. นางสาว ลลิตพันธุ  พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝาย การเงินและเลขานุการบริษัท  
10. นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี 

ขอบเขตและอาํนาจหนาท่ีของผูบริหาร 

ผูบรหิารมีอาํนาจหนาท่ีดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบรษัิท ท้ังนี ้การใช

อํานาจของผูบริหารดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําไดหากผูบริหารมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ ความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะใด ๆ กับบรษัิทหรอืบรษัิทยอยตามท่ีสาํนักงาน กลต. กําหนด 

 1.7  การถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร*  

 หุนสามัญ (หุน) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (TICON-W2) (หนวย) 

ณ ตนป 2551 ณ 31 ธันวาคม 2551 ณ ตนป 2551 ณ 31 ธันวาคม 2551 
กรรมการ 

นายชาลี โสภณพนิช 

นายดิเรก วินิชบุตร 
นายจิระพงษ วนิิชบุตร 

นายไว เชง ควน 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

นายวีรพันธ พูลเกษ 
นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 

นายตรีขวญั บุนนาค 

 

2,608,000 

- 
- 

49,440,000 
- 

3,541,600 

458,589 

- 

1,243,651 

 

5,632,282 

1,000,700 
- 

49,570,000 
- 

4,355,700 

458,589 

- 

1,516,651 

 

3,846,000 

1,280,000 

960,000 

5,130,000 

- 

640,000 

256,000 

512,000 

256,000 

 

961,500 

320,000 

320,000 

5,140,000 

- 

320,000 

256,000 

512,000 

128,000 

ผูบริหาร 

ดร. สมศักด์ิ ไชยพร 

นายเอียน แฮมิลตัน 

นายพรเทพ พิศาลางกรู 
นายสมศักด์ิ รัตนวริะกุล 

นายปธาน สมบูรณสิน 

นางสาวศิริพร สมบัติวฒันา 

นางสาวลลิตพันธุ พิรยิะพันธุ 

นายคมกฤษณ เลาวกุล 

 

1,278,000 
750,004 

1,716,860 
3,292 

84,200 
2,135,800 

48,070 
- 

 

1,580,000 
989,004 

1,789,860 
12,832 
84,200 

3,223,900 
48,070 

- 

 

600,000 

536,100 
524,600 

154,000 

65,000 
510,084 

436,300 

300,000 

 

300,000 

488,200 
467,500 

137,000 

32,500 
260,040 

236,300 

255,000 

*  รวมการถือหลักทรัพยโดยผูเกี่ยวของ 
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2. คาตอบแทนของกรรมการและผูบรหิาร 

• คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2551 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑคงคาง) ดงัน้ี 

กรรมการ 

TICON TPARK 

เบ้ียประชุม

คณะกรรมการ (บาท) 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท) 

โบนสั (บาท) เบ้ียประชุม

คณะกรรมการ (บาท) 
นายชาลี โสภณพนิช 80,000 - 1,079,000 - 

นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท 40,000 40,000   996,000 - 
นายดิเรก วินิชบุตร - -   830,000 - 

นายจิระพงษ วนิชิบุตร 50,000 -   830,000 30,000 

นายไว เชง ควน 10,000 -   830,000 - 

นายวีรพันธ พูลเกษ 50,000 -   830,000 30,000 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

นายตรีขวญั บุนนาค 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 
นายมานพ เจริญขจรกลุ 

50,000 

   50,000 

50,000 
- 

- 

40,000 

30,000 

- 

  450,000 

  830,000 

  450,000 

- 

- 

         30,000 
- 

30,000 

รวม 380,000        110,000 7,125,000        120,000 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดวย นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท  นายตรีขวญั บุนนาค และนายชัชวาลย เจียรวนนท

คณะกรรมการของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ประกอบดวย  นายจิระพงษ วนิชิบุตร  นายวรีพันธ พูลเกษ  นายตรีขวญั 

บุนนาค  และนายมานพ เจริญขจรกลุ  

 
สําหรับผูบริหารของบริษัทนั้น ในป 2551 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร (ตามเกณฑคงคาง) ดงัน้ี 

 จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 
โบนัส 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 

            18,981,000 
                  8,819,626 
 777,480  

รวม                      28,578,106 
  

• คาตอบแทนอื่น ๆ 

 บริษัทมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2) ใหแกกรรมการและพนกังานท่ีไดรบัการคดัเลือก 

จํานวนรวมท้ังส้ิน 25,618,000 หนวย โดยจัดสรรใหกรรมการและผูบริหารรวมท้ังส้ิน 20,684,000 หนวย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลาวมีอายุ 4 ป 

นับจากวันท่ีออก (16 กุมภาพันธ 2549 - 15 กุมภาพันธ 2553) สามารถโอนเปล่ียนมือและซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯได ท้ังน้ีใบสําคญัแสดง

สิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1.04502 หุน ในราคาการใชสทิธิ 8.661 บาทตอหุน (สําหรับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ   และพนักงานสามารถดูไดจากหนงัสือช้ีชวนสําหรบัการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ

พนกังานท่ีไดรบัการคัดเลือกของบรษัิท ป 2549) 

 ท้ังน้ี คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน     
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3. การกํากับดูแลกิจการ 

3.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

  บรษัิทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัตติอผูถอืหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไดคาํนึงถึงสิทธิของผูถอืหุนในการไดรบั

ขอมูลขาวสารของบริษัทอยางเพียงพอ และทันเวลา อันไดแก การสงขอมูลขาวสารของบริษัทผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส   ของตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย การลงขาวสารทางหนังสือพิมพตามพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจาํกัด และการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท http://rent-a-

factory.com/ 

นอกจากขาวสารขอมูลท่ีใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะอยางย่ิง

องคประกอบตาง ๆ ของการประชุมเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในระหวางผูถือหุน อันไดแก การจัดประชุมผูถือหุนโดยกําหนดใหวัน เวลา และ

สถานท่ีประชุมไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม พรอมจัดสงแผนท่ีต้ังของสถานท่ีประชุมใหแกผูถือหุน การสงหนังสือนดัประชุมท่ีมี

วัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระการประชุม ตลอดจน ความเห็นของ คณะกรรมการประกอบในแตละวาระเสนอใหแกผูถือหุนกอนการ

ประชุมอยางนอย 7 วันสําหรับวาระปกติและอยางนอย 14 วันสําหรับวาระพิเศษตามขอบังคับของบรษัิท   

หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีขอมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนน

เสียงในการประชุมไดครบถวนมากย่ิงข้ึน  บริษัทไดจัดสงรายงานประจําปซึ่งรวบรวมขอมูลสําคัญของบริษัทในปท่ีผานมาใหแก  ผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือนดัประชุม รวมถึงไดจดัสงหนังสือมอบฉันทะท่ีใหผูถอืหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแตละเรือ่งไดโดยหนงัสือมอบฉนัทะ

ดังกลาวจะมีขอมูลกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผูถือหุนเลือกเปนผูรับมอบฉันทะ ในการเขาประชุมในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  

นอกจากนีบ้รษัิทไดแนบขอบังคับบริษัทสวนท่ีเก่ียวของกับการปร ะชุมผูถือหุนไปกับหนังสือนัดประชุมดวย พรอมท้ัง การใหขอมูลและรายละเอียด

เก่ียวกับเอกสารท่ีตองใชเพ่ือเปนหลักฐานในการเขาประชุมผูถือหุนในหนังสือนัดประชุม  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธ์ิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะมาเปนกรรมการบริษัท

ลวงหนา โดยบริษัทไดช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการในการเสนอเรื่องดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท โดยเริ่มในป 2550 เปนปแรก 

   ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังผูบริหารของบริษัท   เขารวมประชุม

ดวย  โดยประธานกรรมการของบรษัิท หรือบุคคลท่ีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเปนประธานในท่ีประชุม จะดําเนินการใหมีการพิจารณาวาระการ

ประชุมและลงคะแนนเสียงเปนไปตามลําดับวาระท่ีกาํหนดในหนงัสือนดัประชุม อยางโปรงใส  นอกจากน้ัน บริษัทไดแจงวิธีการลงคะแนนใหผูถือ

หุนทราบกอนลงคะแนน  ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและความถูกตองในการลงคะแนนเสียงและระหวางประชุมไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนมสีวน

รวมอยางเต็มท่ีและบริษัทตอบคําถามอยางครบถวน  

  คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนใหมีสาระสําคัญครบถวน อันไดแก คําช้ีแจง  ท่ีเปน

สาระสําคญั คําถาม ขอคิดเห็นตาง ๆ รวมท้ังคะแนนเสียงท่ี ตองการในแตละวาระ  นอกจากนัน้ในสวนของรายงานการประชุมบรษัิท มกีารจดัทํา

รายงานการประชุมใหเสรจ็สมบูรณในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีดีสามารถตรวจสอบและอางอิงได 

ท้ังน้ี เพ่ือใหรายงานการประชุมมีความครบถวนสมบูรณมากย่ิงข้ึน บรษัิทไดจดัใหมกีารบันทึก ผลการลงคะแนนเสียง เพ่ิมเติมในรายงานการ

ประชุมดวย  
  ท้ังนี้ บริษัทไดเผยแพรเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทท้ังในรูปแบบภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไดแกเอกสารเชิญประชุมซึ่งเผยแพรลวงหนากอนวันประชุมและรายงานการประชุมท่ีเผยแพรภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม 

รวมท้ังวีดีทัศนซึ่งบันทึกภาพในวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดสะดวกและรวดเร็ว 
  โดยในป 2551 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในวันท่ี 22 เมษายน 2551 มีกรรมการเขารวมประชุม 5 ทาน 

ลาประชุม 4 ทาน  และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551 ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2551 มีกรรมการเขารวมประชุม 5 ทาน ลาประชุม 4 

ทาน   โดยการประชุมท้ังสองครัง้จดัข้ึนท่ีหองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร 
 

http://rent-a-factory.com/�
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 3.2 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 บรษัิทตระหนักดีวาความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกิจของบรษัิทเกิดข้ึนจากการสนบัสนนุจากผูมสีวนไดเสียกลุมตาง ๆ อนัไดแก 

พนกังานบรษัิท คูคา ลูกคา สถาบันการเงินผูใหกูยมืเงิน ชุมชนและสังคม ตลอดจนแรงผลักดันจากคูแขงของบรษัิท  บริษัทจึงไดใหความสําคัญ

ตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม กลาวคือ การปฏิบตัติอพนกังานอยางเทาเทียมและเปนธรรม การปฏบิตัติอคูคาตามสัญญาและเง่ือนไขทางการ

คา การจดัหาผลิตภัณฑทีไ่ดมาตรฐานใหแกลกูคา มีความรบัผิดชอบตอลูกคาท้ังในดานคุณภาพของผลิตภณัฑและการใหบรกิารหลังการขาย 

ตลอดจนการรกัษาความลับของลูกคา  การปฏิบตัติามเง่ือนไขการกูยมืเงินจากสถาบันการเงินอยางเครงครดั  การรบัผิดชอบตอสภาพแวดลอม

ของชุมชนและสังคม  และการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี ไมทําลายคูแขงขันดวยวิธีการไมสุจริต  ท้ังนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียอาจรองเรียน

ตอบริษัท ในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทโดยติดตอผานทางโทรศัพท หรือ

เว็บไซตของบริษัทได 

 3.3 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมี 9 ทาน โดย 3 ทานมตีาํแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบรษัิท  ท้ังนี ้ บรษัิทมกีารแยกอาํนาจหนาท่ี ของ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจนเพ่ือมิใหผูใดผูหน่ึงมีอํานาจโดยไมจาํกัด 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพ่ือพิจารณากิจการท่ัวไปของบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยบรษัิทกําหนดการจดั

ประชุมคณะกรรมการ และสงหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจน รวมท้ังเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมโดยท่ัวไปไมนอยกวา 7 วัน ตามขอบังคับของบริษัท 
 ในป 2551 กรรมการบรษัิทแตละทานมีการเขารวมประชุม ดงัน้ี        

 จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุมในป 2551 
(มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง) 

1. นายชาลี โสภณพนิช  

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดเิรก วนิชิบุตร 
4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 
6. นายวรีพันธ พูลเกษ  

7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 
8. นายตรขีวญั บุนนาค  
9. นายชัชวาลย เจยีรวนนท 

4 
4 
- 
5 

1 

5 

5 

5 
5 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกครัง้ เลขานกุาร บริษัทจะเปนผูจัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเ ตรยีม

เอกสารเพ่ือสงใหแกคณะกรรมการ บริษัทกอนการประชุม เปนผูบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีรายละเอยีดของสาระสําคัญและขอคดิเห็นตาง ๆ 

ครบถวน และเสรจ็สมบูรณภายในเวลาท่ีกาํหนด รวมท้ังมีหนาท่ีจดัเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถกูตองครบถวน   นอกจากน้ัน ยังมหีนาท่ีให

คําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม       
 

 คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดังตอไปน้ี 

• ในทุก ๆ ตนป คณะกรรมการบรษัิทจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดกลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบรษัิท  

รวมท้ังมกีารติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนผลการปฏบิตังิานของฝายบรหิารในชวงปทีผ่านมา  วาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวในชวงตนป

หรือไม  ผลงานท่ีไมเปนไปตามเปาหมายจะถูกทบทวนเพ่ือประโยชนในการวางนโยบาย และการกําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสมในปตอ ๆ ไป 
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• เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน คณะกรรมการ บริษัทจะมี การทบทวนผลงาน  รวมท้ังการวิเคราะห ปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปทีผ่านมา  เพ่ือใหมีขอมู ลท่ีจะนําไปปรบัปรงุการกํากับดูแลและการดาํเนนิการในเรือ่งตาง ๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบรษัิทไดทําการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองประจําปดวย    

• คณะกรรมการบริษัทจะเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีบริษัทจาย ใหแกคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไดผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแลว) เพ่ือเปนขอมูล ประกอบการตัดสินใจเสนอใหแกผูถือหุน  ท้ังนี้   ท่ีผานมาผูถือหุนได

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน กลาวคือ ประธานกรรมการจะไดรับคาตอบแทน

มากกวากรรมการทานอื่น ๆ และกรรมการท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึนก็จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน เชน กรรมการท่ีมีตําแหนงเปน

กรรมการตรวจสอบจะไดรบัคาตอบแทนสําหรบัหนาท่ีตองรับผิดชอบเพ่ิมเติมดวย 

 บริษัทไดเปดเผยขอมูลคาตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทจายใหแกกรรมการและกรรมการตรวจสอบในชวงป 25 51    ท่ีผานมา

ไวในหัวขอ “คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร” 

• เพ่ือใหการบรหิารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบรษัิทไดมกีารกําหนดหนาท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทและฝายบริหารในเรื่องของระดับอํานาจดําเนินการทางการเงิน  ท่ีสําคัญไดแก อํานาจอนุมัติในการซื้อ/เชา

ทรัพยสิน  อํานาจอนุมัติในการขาย/ใหเชาทรัพยสิน  อาํนาจในการลงนามในสัญญาเงินกูกบัสถาบันการเงิน เปนตน  โดยไดกาํหนดวงเงินท่ี

กรรมการและผูบริหารในแตละระดับมีอํานาจในการอนุมัติไวอยางชัดเจน และไดแจงใหแกคณะกรรมการ บริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบริหาร  และพนักงานท่ีเก่ียวของทราบถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังกลาวแลว 

• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดมกีารติดตามดแูล และรบัทราบถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และรายการท่ี

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยไดมกีารพิจารณาความเหมาะสมของรายการอยางรอบคอบ ควบคมุดูแลใหรายการดงักลาว

เกิดข้ึนตามราคาตลาด  รวมท้ังดูแลใหบรษัิทมีการปฏิบตัติามหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด   ท้ังนี้ ในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

กรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกลาว 

บรษัิทไดเปดเผยรายละเอยีดของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ซึ่งมีความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบตอความเหมาะสมของ

การทํารายการดังกลาวไวในหัวขอ “รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”  

• คณะกรรมการ บริษัทไดจดัทํารายงานความรบัผิดชอบตอการจดัทํา  และการเปดเผ ยรายงานทางการเงินของกิจการ ดงัท่ี

แสดงไวกอนรายงานของผูสอบบัญชี   ท้ังน้ี เพ่ือแสดงใหเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทถูกตอง ครบถวน เปนจรงิสมเหตุผล และปฏิบตัติาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป โดยใชนโยบายบัญชีทีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ 

• แมวาประธานกรรมการของบริษัทจะเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ  แตบริษัทก็มีคณะกรรมการตรวจสอบเปน  ผูกํากับ

ดแูลใหการตัดสินใจอนุมตักิารทํารายการใด ๆ ของคณะกรรมการเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตอทุก ๆ ฝายท่ีเก่ียวของ 

 3.4    คณะกรรมการบรหิาร 

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

ข้ันตอนการทําธุรกรรมการซื้อ-ขายท่ีดนิ หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง การจด

จาํนองและการปลอดจาํนองหลักประกัน รวมถึงการอนุมตักิารรงัวดัสอบเขต และการแบงแยกท่ีดนิ 

 3.5    คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทานท่ีมีความเปนอิสระ มิไดเปนผูบริหารของบริษัท  และ

มีความรูความเขาใจ รวมท้ังมีประสบการณดานบัญชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนาท่ีแบงเบาภาระหนาท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทในการดูแลใหบริษัทมีระบบการกํากับดูแล กิจการท่ีดี  โดยเฉพาะอยางย่ิงหนาท่ีในการใหวสัิยทัศน  และใหความเห็นท่ีตรงไปตรงมาตอ

รายงานทางการเงิน  และระบบการควบคุมภายในของบรษัิท  การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนดแูลใหมกีาร
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เปดเผยรายงานทางการเงินอยางครบถวน ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ      ซึง่สงผลใหรายงานทางการเงินมคีวาม

นาเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลคาเพ่ิมตอองคกร 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรือ่งตาง ๆ  เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดงัตอไปนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแล  และติดตามเรื่องตาง ๆ 

ดังกลาวขางตน  โดยมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดวยทุกครั้งในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทางการเงิน 

ในปจจบุนัผูตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระ

การประชุม จัดเตรียม เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการประชุม  สงวาระการประชุมใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ันยังมีหนาท่ีบันทึก

รายงานการประชุม ตลอดจนเปนผูดแูลจดัเก็บเอกสารการประชุมดวย 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีตนรบัผิดชอบ ท้ังหมดแกคณะกรรมการบรษัิทในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดข้ึน อยางนอยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานตอคณะกรรมการทันทีทีม่เีหตุการณสําคัญเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดจัดทํารายงานเพ่ือเสนอตอผูถือหุนในรายงานประจําปดวย 

• บริษัท มีการ กําหนดหลักเกณฑของกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอกัษร เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรือ่งตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทหนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  อนัเปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิ

หนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

 3.6 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบรษัิทประกอบดวยกรรมการ 4  ทาน ซึ่งแตงต้ังโดยผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทมีการดําเนินการท่ีโปรงใส และเปนธรรม ในการใหผลตอบแทนตอกรรมการ และผูบริหาร  

รวมท้ังการจดัหาสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอพนักงานของบรษัิท 

ในการพิจารณาคาตอบแทนน้ัน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก การเปรยีบเทียบกับ

ระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบ  

  3.7 คณะกรรมการสรรหา  

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซึง่แตงต้ังโดยคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการสรรหามี

หนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท เพ่ือใหเกิด

ความโปรงใสในการสรรหาผูทีจ่ะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 

 3.8 คณะอนุกรรมการอื่น ๆ  

– ไมม ี– 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ระบุไวในหัวขอ  “การจดัการ” 

 3.9 จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทมีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทท่ีระบุอยูในคูมือบริษัท ซึ่ง แนวทางดงักลาวไดรวมถึงแนว

ทางการเก็บรกัษาและปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตนดวย 
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 3.10  ความสัมพันธกับผูเก่ียวของ 

 บรษัิทไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของบรษัิทท่ีถกูตอง ครบถวน และในเวลาท่ีเหมาะสม เนือ่งจากบรษัิทตระหนักดีถงึ

สถานภาพการเปนบรษัิทมหาชนจาํกัด และบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย แหงประเทศไทย  ท้ังน้ี ผูสนใจสามารถติดตอบุคคลดงัตอไปนี้

ซึง่เปนผูดแูลงานนักลงทุนสัมพันธของบรษัิทเพ่ือสอบถามขอมูลของบริษัท 

ช่ือ ตําแหนง อีเมล ที่อยู 

 

นายเอียน แฮมิลตัน 

 

ผูจัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ 

 
ian.hamilton@ticon.co.th   

หอง 1308 ช้ัน13/1  อาคารสาธรซต้ีิ 

ทาวเวอร  175  ถนนสาธรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท (662)  679-6565 

โทรสาร  (662)  287-3153 

 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ  
 

ผูอํานวยการฝายการเงนิ 
 

lalitphant.phiriyaphant@ticon.co.th 

 

 นอกเหนอืจากการเปดโอกาสใหนักวเิคราะหหลักทรพัย นักลงทุน เขาพบผูบรหิารของบรษัิทเพ่ือสอบถามผลการดําเนนิงานของ

บริษัทไดตลอดเวลาทําการของบริษัทแลว ในป 2551 บริษัทไดเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day) เปนจาํนวน 3 

ครั้ง ในเดือนมีนาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน เพ่ือเปนการสงเสริมการใหความรู ขอมูล และสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและนัก

ลงทุน 

4. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังนี้ 

• ใหความรูแกกรรมการ  และผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของ

บรษัิทตามมาตรา 59 แหง พรบ. หลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 และบทกําหนดโทษตาม พรบ. ดงักลาว 

• บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา  หากผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย ผูบริหารจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน 

และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรบัโทษตามกฎหมาย 

• บริษัทจะช้ีแจงตอผูถือหุนและผูลงทุนผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทันทีในกรณีท่ีมีขาวสารใด ๆ ท้ังท่ีเปนจริงและ

ไมเปนจริงรั่วไหลออกสูสาธารณชน  ท้ังนี้ เพ่ือไมใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไป 
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5. พนักงาน  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวม ท้ังส้ิน 236 คน ดงัน้ี 

แผนก จาํนวนพนกังาน (คน) 

กรรมการผูอาํนวยการ 1 
กรรมการผูจดัการ 1 

ผูจัดการทั่วไป 3 
ฝายบัญชี 28 
ฝายการเงนิ 

ฝายกฎหมาย 

10 
                                  2 

ฝายการตลาด 19 
ฝายธุรการ 
ฝายจัดซ้ือ 

                                19 
                                 6  

ฝายพัฒนาโครงการ 118   

ฝายตรวจสอบภายใน 2 

ฝายการลงทนุ 5 

บริษัทยอย 22 

รวม 236                                 

 

คาตอบแทนรวมของพนักงาน 

คาตอบแทนรวมท่ีเปนตัวเงินของพนักงานในป 2551 ท่ีผานมาเทากับ 88.54 ลานบาท ซึ่งอยูในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

อื่น ๆ   นอกจากนัน้ ยังมีเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบรษัิทจายสมทบใหแกพนกังานรวมท้ังส้ิน 2.18 ลานบาท 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษัิทจดัใหมกีารอบรมและสัมมนาแกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ  ซึ่งรวมถึงการ ช้ีแจงใหพนกังานใหมเขาใจถึงข้ันตอนการปฏิบตังิานใน

สวนงานท่ีรับผิดชอบ  นอกจากน้ี เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน  บรษัิทเปดโอกาสใหแก

พนกังานในการเขารบัการอบรมจากสถาบันตางๆ เปนการเพ่ิมเติมอีกดวย 

ในป 2551 บริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรท้ังส้ิน 3,433,093 บาท  

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

- ไมมี -  
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

  ท่ี ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งท่ี 2/2552 ไดมกีารพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบรษัิท ในเรือ่งขององคกรและสภาพแวดลอม การบรหิารความเส่ียง การควบคมุการปฏบิตังิานของฝายบรหิาร ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม  คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเขารวมประชุมมคีวามเห็นวา บรษัิทมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมในประเดน็ท่ีสาํคญั ดังตอไปนี้ 
• การกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีชัดเจนและวัดผลไดในรูปของกําไรตอหุนประจําปนั้น ๆ  รวมท้ังไดมีการทบทวน

ผลการดําเนนิงานในปทีผ่านมา เปรยีบเทียบกับ เปาหมายท่ีกาํหนด   โดยหากไมเปนไปตามเปาหมาย  บริษัทจะทําการวิเคราะห หาสาเหตุ  เพ่ือ

ประโยชนในการปรบัปรงุการบรหิารงานในปตอไป    

• การระบุอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในการทํารายการตาง ๆ อยางชัดเจนในคูมือบริษัท เชน อํานาจในการอนุมัติรายการจัดซื้อ/

เชาทรัพยสิน  อํานาจในการอนุมัติรายการขาย/ใหเชาทรพัยสนิ เปนตน   โดยผูมสีวนไดเสียจะไมสามารถใหการอนมุตัใินเรือ่งนัน้ ๆ ได  
นอกจากนัน้ ยังมกีารแบงแยกหนาท่ีความรบัผิดชอบอยางเด็ดขาดระหวางการอนมุตั ิการบันทึกรายการทางบัญชี และการดแูลทรพัยสนิ เพ่ือเปน

การตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

• การกําหนดความรบัผิดชอบของผูบรหิารในการควบคุมดแูลทรพัยสินของบรษัิท ใหเกิดประโยชน และมกีารแบงแยกหนาท่ี

ผูปฏบัิติงาน ผูตดิตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหมกีารถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

• การจดัทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ซึ่งรวมถึงข้ันตอนการจดัเก็บขอมลูเพ่ือจดัทํารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ/สอบ

ทานของผูสอบบัญชี  การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณา

ทบทวนของคณะกรรมการบรษัิทกอนการเผยแพรรายงานทางการเงินตอสาธารณชน ท้ังนี ้เพ่ือ เปนการตรวจสอบความถูกตองของรายงานทางการ

เงิน ตลอดจนการดแูลใหมกีารเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและโปรงใส 

• การกําหนดประเภทความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนนิธุรกิจของบรษัิท มีการประเมิน โอกาสของการเกิดความเส่ียง และมกีาร

กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันความเส่ียง รวมท้ังกําหนด ผูมีหนาท่ีรบัผิดชอบในการดูแลใหมกีารปฏิบตัติามมาตรการดงักลาวเพ่ือหลีกเล่ียงความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
• การมีฝาย ตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอสิระซึง่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีตรวจสอบ การปฏิบตัติาม

กฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบรษัิท รวมท้ังระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว ซึง่เปนการตรวจสอบท้ังในสวนของการปฏบิตังิานของ

พนกังานท่ีสาํนกังานใหญ และการปฏิบตังิานท่ีสาํนักงานควบคมุการกอสราง ตลอดจนการใหบรกิารลูกคาตามพ้ืนท่ีตัง้โรงงานของบรษัิท โดยผู

ตรวจสอบภายในไดทาํการวเิคราะหผลจากการตรวจสอบ เพ่ือนาํไปสูการเสนอมาตรการการควบคมุ ดแูล และแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบจากการ

ตรวจสอบ และนาํเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพจิารณาความเหมาะสมของมาตรการตางๆ ท่ี

ผูตรวจสอบภายในนาํเสนอ รวมท้ังใหความเห็น/แนวทางตอผูตรวจสอบภายในในเรือ่งดงักลาว  

 ผูสอบบัญชีของบรษัิทมิไดใหความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของบรษัิทอยางมีสาระสําคญั  
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รายการระหวางกัน 

1.   รายละเอียดของรายการระหวางกัน  

 1.1  การใชบริการทางการเงิน กับบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 บรษัิทมกีารใชบรกิารทางการเงินกับธนาคารกรงุเทพ จาํกัด (มหาชน) ซึง่ถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 

เน่ืองจากธนาคารดงักลาวมีกลุมโสภณพนิชเปนผูถอืหุนใหญ โดยกลุมโสภณพนิชมคีวามสัมพันธกบัผูถอืหุน และกรรมการของบรษัิท คือ     

นายชาลี โสภณพนชิ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บรษัิทมีธรุกรรมการเงินกับธนาคารกรงุเทพ จาํกัด (มหาชน) ดงัน้ี 

รายการ อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม ยอดเงินคงคาง (ลานบาท) 
 (รอยละตอป) ส้ินป 2550 ส้ินป 2551 

เงนิกูยมืระยะยาว 

หนังสือค้ําประกัน 
เงนิฝากประจํา 

อัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคาชั้นดี (MLR) ลบอัตราคงที ่
ตามประกาศของธนาคาร 
ตามประกาศของธนาคาร 

122.66 
  11.01 
110.00 

818.58 
  9.72 
 10.00  

 ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2551  บรษัิทมียอดดอกเบ้ียเงินกูคางจายทางบัญชีจาํนวน 0. 639 ลานบาท และมยีอดดอกเบ้ียเงินฝาก   

คางรบัทางบัญชีจาํนวน 0.02 ลานบาท โดยยอดคางจายและคางรบัดงักลาวไดมกีารชําระแลวในตนป 2552 

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมกีารพิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกลาวขางตน โดยไดพิจารณาประกอบกับอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูยมื/อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสถาบันการเงินแหงอืน่คิดกับลูกคาท่ัวไป ตลอดจนเง่ือนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น

วารายการดงักลาวขางตนเปนรายการท่ีมคีวามสม0เหตุสมผลและเกิดข้ึนตามราคาตลาด นอกจากนีข้อกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีความ

เหมาะสมและปฏิบัติกนัโดยท่ัวไป0

วันที่ทําสัญญา 

  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ไดมมีติอนุมตัใินหลักการใหฝายจดัการของบรษัิท  

มอีาํนาจทํารายการระหวางกันซึง่เปนขอตกลงทางการคาท่ีมเีง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป ซึง่หมายรวมถึงรายการเงินกูยมื และเงินฝากประจาํ

ดงักลาวขางตนดวย 

 1.2  การซ้ือท่ีดินจากบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 บริษัทมีการซื้อท่ีดินเพ่ือพัฒนาอาคารโรงงานในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดระยอง จากบรษัิทสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) ซึ่งถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจาก บริษัท สวน

อตุสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท และมี กรรมการดาํรงตําแหนงกรรมการของบรษัิท คอื นายดเิรก  วินิชบุตร 

และนายจิระพงษ วินิชบุตร    

รายละเอียดการซื้อท่ีดินดังกลาวในป 2551 มีดงัน้ี 

มูลคาสัญญา (ลานบาท) 

14 มีนาคม 2551 
28 พฤษภาคม 2551 

61.51 
51.30 
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ณ วันท่ี 3 1 ธันวาคม 2551 บริษัทมียอดคางชําระของรายการดังกลาวขางตนรวม 90.25 ลานบาท โดยยอดคางชําระดังกลาว         

จะถูกชําระในทันทีท่ีบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) พรอมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหแกบริษัท 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2551 ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2551 และครั้งท่ี 3/2551 ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2551 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาจากราคาเสนอขายท่ีดินในบริเวณ

ใกลเคียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ี มคีวามจาํเปนและสมเหตุสมผลและ เกิดข้ึนตามราคาตลาด        

บนเง่ือนไขท่ีปฏบัิติกนัอยูโดยท่ัวไป 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ไดมมีติอนุมตัใินหลักการใหฝายจดัการของบรษัิท

มอีาํนาจทํารายการระหวางกันซึง่เปนขอตกลงทางการคาท่ีมเีง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป ซึง่หมายรวมถึงรายการซือ้ท่ีดนิของบรษัิทดงักลาวขางตน 

 1.3  การใชบริการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 ในป 2551 บริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนผานบริษัทท่ีเก่ียวของ คือ บริษัทหลักทรัพย 

เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) ซึง่ถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนือ่งจากบรษัิทดงักลาวม ีนายชาลี โสภณพนชิเปนกรรมการ

ผูมอีาํนาจลงนาม  

 บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) คิดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยในอัตรารอยละ 0.1 ของยอดการซื้อขาย

กองทุนรวมดงักลาว ในป 2551  บริษัทมีการชําระคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยใหแกบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน)      

เปนจาํนวนรวมท้ังส้ิน 0.395 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาว 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2549 ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2549 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตรา คาธรรมเนยีมในการซือ้ขายของบรษัิทหลักทรพัยตางๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมคีวามจาํเปนและเกิดข้ึนตามราคาตลาด บนเง่ือนไขท่ีปฏบิตักินัอยูโดยท่ัวไป 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ไดมมีติอนุมตัใินหลักการใหฝายจดัการของบรษัิท

มอีาํนาจทํารายการระหวางกันซึง่เปนขอตกลงทางการคาท่ีมเีง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป ซึง่หมายรวมถึงรายการซือ้ขายหลักทรพัยดงักลาวขางตน 

2.  ความจําเปนและความสมเหตุสมผล  

  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังกลาวขางตน เปนความจาํเปนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอบริษัท และเปนไปตามลักษณะการ

ประกอบธุรกิจท่ัวไป และบริษัทไดจาย/รับคาตอบแทนในราคาตลาดท่ียตุธิรรมและสมเหตุสมผล  ดงัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นใน

การทํารายการไวแลวขางตน 

3.  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  

0คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรบัผิดชอบในการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษัิทใหเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามราคา และเง่ือนไข

ท่ียุติธรรม โดยคาํนงึถึงผลประโยชนสงูสุดของบรษัิท อกีท้ังดแูลการเปดเผยขอมลูใหถกูตอง ครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย ท้ังนี้ บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดงัน้ี 
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 0

 0

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ไดมมีติอนุมตัใินหลักการใหฝายจดัการของบรษัิทมี

อํานาจในการทํารายการระหวางกันซึ่งเปนขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป ท้ังรายการท่ีอยูระหวางดําเนินการในขณะน้ัน และ

รายการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยฝายจดัการจะมีการรายงานสรปุการทํารายการดงักลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทภายหลังการทํารายการ 

 0

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทจะดูแลใหรายการดงักลาวเปนไปตามราคาตลาด  หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือผู

ถือหุนของบริษัทจะเปนผูอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในกรณทีีร่ายการดงักลาวเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป 

ท้ังน้ี กรรมการหรือผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

 0

เปดเผยรายละเอยีดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศและขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และ /หรือ

สํานักงาน ก.ล.ต. ดังท่ีไดระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

4.  นโยบายหรอืแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต  

0

เปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีทีก่าํหนดโดยสมาคมนกับัญชี 

  รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนจะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคตตราบเทาท่ีรายการนัน้ยังคงเปนประโยชน ตอบริษัท อยางไร

ก็ดี ไมวาจะเปนรายการตอเนื่องหรือรายการท่ีอาจเกิดข้ึนใหมในอนาคต บริษัทจะดําเนินการตาม 0มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกัน0ดังท่ีไดกลาวไว 
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ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
1. ความเห็นของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชี 

นายโสภณ เพ่ิมศิรวิลัลภ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3182 

บรษัิท สํานกังาน เอนิสท แอนด ยัง จาํกัด 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ถึงสิ้นป 2551 

 รายงานผูสอบบัญชีสาํหรบัป 2549 ถึง  ป 255 1 ไดใหความเห็นอยางไมมเีง่ือนไขวางบการเงินของบรษัิทไดจดัทําข้ึนโดยถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตเก่ียวกับรายการภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงบการเงินประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 254 9  โดยให

ขอสังเกตวา “ขาพเจาใหสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนํานโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมา

ใชต้ังแตวันท่ี 30 มถินุายน 2548 เปนผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยตองปรับงบการเงินยอนหลัง โดยถือเสมือนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือ

ปฏิบัติเก่ียวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลของการเปล่ียนแปลงดงักลาวทําใหกาํไรสะสมตนป 254 8 เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 4.9 ลานบาท 

ซึ่งไดแสดงในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงทางการบัญชี” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถอืหุนของป 2548 แลว” 
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2.   งบการเงิน 

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

    งบรวม         

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม         

    2549 2550 2551         

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %               

  สินทรัพย                         

สินทรัพยหมุนเวียน 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
   เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจํากบัสถาบนัการเงิน 
   เงินลงทุนช่ัวคราว-ตั๋วเงินคลัง 

   ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 
   มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บ 

   ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

569,818,851 

100,000,000 

619,288,523 

18,565,064 

- 

990,046 

44,548,861 

 

5.97 

1.05 

6.49 

0.19 

- 

0.01 

0.47 

 

185,048,063      

110,000,000         

239,881,363             

7,337,158 

116,695             

5,997,254           

39,302,224 

 

1.91  

1.14 

2.48 

0.08 

0.00 

0.06 

0.41 

 

140,990,162                

- 

449,876,957             

12,461,492 

1,460,063             

13,877,507           

51,667,501 

 

 1.20 

- 

3.83 

0.08 

0.01 

0.12 

0.44 

              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,353,211,345 14.19 587,682,757 6.07 670,333,682 5.71               

เงินฝากประจําทีม่ภีาระคํ้าประกนั 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - วิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน - ราคาทนุสุทธจิากคาเผ่ือการดอยคา 

สินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย - ราคาทนุสุทธจิาก

คาเส่ือมราคาสะสม   

สินทรัพยใหเชา - ราคาทนุสุทธจิากคาเส่ือมราคาสะสม 

อุปกรณ – ราคาทนุสุทธจิากคาเส่ือมราคาสะสม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 

2,863,280 

703,069,694 

442,807 

4,450,079,637 

 

2,860,396,478 

31,520,410 

- 

110,906,387 

25,845,823 

0.03 

7.37 

- 

46.65 

 

29.99 

0.33 

- 

1.16 

0.27 

36,411,920         

642,975,078                

256,500      

4,865,030,088 

      

3,324,173,194           

69,899,630          

- 

128,239,570           

28,091,823 

0.38        

6.64         

-        

50.24 

 

34.33        

0.72         

- 

1.32        

0.29 

12,366,640         

1,612,196,467                

256,500      

5,029,821,870 

      

4,089,601,007           

83,257,962          

17,939,857 

203,330,251           

14,965,491 

0.11        

13.74         

-        

42.87 

 

34.85        

0.71         

0.15 

1.73        

0.13 

              

              

              

              

              

              

              

              

รวมสินทรัพย 9,538,335,861 100.00 9,682,760,560 100.00 11,734,069,727 100.00               

 

 

28,762,161 

466,709,436 

288,078,136 

241,611,523 

8,000,000 

233,611,523 

- 

- 

14,052,297 

40,559,828 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เจาหน้ีการคา 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

สวนของเงินกูยมืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

หน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงินทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงป 

ภาษเีงินไดคางจาย 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 

 

0.30 

4.89 

3.02 

2.53 

0.08 

2.45 

- 

- 

0.15 

0.43 

 

 

6,104,974         

298,908,011         

210,584,400         

232,476,556           

40,400,000         

192,076,556          

- 

- 

265,809,592           

58,030,931 

 

 

0.06        

3.09        

2.17        

2.40        

0.42        

1.98         

- 

- 

2.75        

0.60 

 

 

1,061,692,666         

230,019,569         

173,690,400         

421,558,650           

80,800,000         

340,758,650          

1,500,000,000 

1,198,750 

237,680,203          

97,032,912 

 

 

9.05        

1.96        

1.48        

3.59        

0.69        

2.90         

12.78 

0.01 

2.03        

0.83 

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 1,079,773,381 11.32 1,071,914,464 11.07 3,722,873,150 31.73 
เงินกูยมืระยะยาว - สุทธจิากสวนทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

หุนกู - สุทธิ 

หน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 

เงินมัดจําจากลูกคา 

2,120,439,069 

140,400,000 

1,980,039,069 

1,500,000,000 

- 

260,397,610 

22.23 

1.47 

20.76 

15.73 

- 

2.73 

1,515,944,006           

82,259,600      

1,433,684,406     

2,000,000,000          

- 

243,101,775 

15.66        

0.85      

14.81      

20.66         

- 

2.51 

1,416,895,979           

737,784,127      

679,111,852     

1,500,000,000          

4,352,604 

240,413,146 

12.08        

6.29      

5.79      

12.78         

0.04 

2.05 

รวมหนี้สิน 4,960,610,060 52.01 4,830,960,245 49.89 6,884,534,879 58.67 
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 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย  
งบดุล (ตอ)                         

                          ( หนวย : บาท) 
    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2549 2550 2551 
    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน  
ทนุจดทะเบยีน - 895,327,769 หุน 

-หุนสามัญ   895,327,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

   673,618,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ณ 31 ธนัวาคม 2550 

 

 

 
673,618,000 

 

 

 

7.06 

 

 

 
673,618,000 

 

 

 

6.96 

 

 

 
895,327,769 

 

 

 

7.63 

ทนุทีอ่อกและชําระเตม็มูลคาแลว 658,068,853 หุน 

-หุนสามัญ  658,068,853 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
   650,750,227 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2550 และ 
   645,411,928 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2549  

 

645,411,928 
 

6.77 
 

650,750,227 
 

6.72 
 

658,068,853 
 

5.61 

เงินรับลวงหนาคาหุน 

สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย 

กาํไรสะสม 

- จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 

- ยงัไมไดจดัสรร 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

6,343,684 

2,557,650,419 

- 

 

67,361,800 

1,266,003,446 

34,954,524 

0.07 

26.81 

- 
 

0.71 

13.27 

0.37 

5,790,755 

2,598,155,217 

(20,050,000) 

 

67,361,800 

1,549,792,130 

186 

0.06 

26.83 
(0.21) 

 

0.70 
16.01 

- 

- 

2,654,104,789 

(20,050,000) 

 

89,532,777 

1,467,878,205 

224 

- 

22.62 

(0.17) 

 

0.76 

12.51 

- 

รวมสวนของผูถือหุน 4,577,725,801 47.99 4,851,800,315 50.11 4,849,534,848 41.33 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,538,335,861 100.00 9,682,760,560 100.00 11,734,069,727 100.00 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 
                     ( หนวย : บาท) 

    งบรวม 
    ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
    2549 2550 2551 
      % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได             
   รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 259,710,000 8.35 397,267,750 11.28 58,666,400 1.71 

  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทนุรวม   

อสังหาริมทรัพยไทคอน 
1,982,000,000 63.72 2,058,451,613              58.46 2,205,202,452              64.45 

  คาเชารับและคาบริการ 627,978,033 20.19 705,820,582 20.05 811,648,939 23.72 

  รายไดจากงานรับเหมากอสราง 41,814,877 1.34 22,269,497 0.63 126,963,212 3.71 

  รายไดคาสาธารณูปโภค 15,496,130 0.5 16,174,951                                      0.46 20,776,694                                      0.61 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 45,435,595 1.46 71,850,024 2.04 86,568,527 2.53 
  กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให      

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน     
82,055,744 2.64 110,825,238 3.15 16,534,020 0.48 

  กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัรวม - - 42,000,000 1.19                  - - 

  รายไดคาบริหารจัดการจากบริษทัรวม 40,259,000 1.29 52,848,000  1.5 77,156,721  2.26 

  รายไดอื่น 15,498,761 0.5 43,530,377  1.24 17,943,907  0.52 
รวมรายได 3,110,248,140 100.00 3,521,038,032 100.00 3,421,460,872 100.00 

ตนทุนและคาใชจาย             
  ตนทนุขายอสังหาริมทรัพย 130,035,047 4.19 192,330,659 5.47 39,860,331 1.17 

  ตนทนุขายอสังหาริมทรัพยใหกองทนุรวม

อสังหาริมทรัพยไทคอน 
1,005,837,800 32.34 1,103,162,155 31.33 1,298,031,089 37.94 

  ตนทนุการใหเชาและบริการ 131,007,179 4.21 164,568,765 4.67 189,074,960 5.53 

  ตนทนุจากงานรับเหมากอสราง 28,983,803 0.93 16,662,790 0.47 92,095,223 2.69 

  ตนทนุคาสาธารณูปโภค 15,496,130 0.5 16,174,951 0.46 20,770,345 0.61 

  คาใชจายในการขายและบริหาร 177,159,307 5.70 200,243,989 5.69 225,244,628 6.58 

  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 26,880,000 0.86 28,498,880  0.81 36,313,106   1.06 

  คาใชจายอื่น - - 5,101,302 0.14 960,585   0.03 

  กาํไรทีย่งัไมเกดิข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยให

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 
246,676,188 7.93 180,159,608 5.12 283,018,403 8.27 

  คาใชจายทางการเงิน 209,597,949 6.74 212,376,200 6.03 266,404,971 7.79 

  ภาษีเงินได 271,053,443 8.71 341,612,549 9.70 244,830,232 7.16 

รวมตนทนุและคาใชจาย 2,242,726,846 72.11 2,460,794,387 69.89 2,696,603,873 78.81 

  กําไรหลังภาษีเงินไดและกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 867,521,294 27.89 1,060,243,645 30.11 724,856,999 21.19 

  สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย (1,645,653) (0.05) (2,504,338) (0.07) 49 0.00 

กาํไรสุทธิ 869,166,947 27.95 1,062,747,983 30.18 724,856,950 21.19 

กาํไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 1.59  1.64  1.11  

กาํไรตอหุนปรับลด (บาท) 1.55 1.61 1.10 
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 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย  
 งบกระแสเงินสด  

                           (หนวย : บาท) 

        งบรวม 

        ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

        2549 2550 2551 
        จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กาํไรสุทธิ 

บวก: กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 

  ดอกเบี้ยจาย 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

กาํไรจากการดําเนินงานกอนสวนของผูถอืหุนสวนนอย ดอกเบีย้จายและภาษเีงินได 

รายการปรับปรุงกระทบกาํไรสุทธเิปนเงินสดรับ (จาย) จากกจิกรรมดําเนินงาน 

  ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย/ตดัจําหนายอปุกรณ 

  คาเส่ือมราคาและรายจายตดับญัชี 

  คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

  กาํไรทีย่งัไมเกดิข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

  ดอกเบี้ยรับ 

  หน้ีสงสัยจะสูญ 

  กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอย 

  กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัรวม 

  ตนทนุทีด่นิและอาคารโรงงานทีข่าย 

  ขาดทนุจากการเวนคืนทีด่นิ 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

  ลูกหน้ีการคา 

  ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

  รับดอกเบี้ย 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

  เงินมัดจําจากลูกคา 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 

  ดอกเบี้ยจาย 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

869,166,947 

(1,645,653) 

209,597,949 

271,053,443 

1,348,172,686 

 

(64,772) 

137,031,182 

- 

164,620,444 

 

177,127 

(1,531,849) 

- 

1,058,616,536 

1,924,902 

(45,435,595) 

2,663,510,661 

(1,809,714) 

1,823,622 

- 

- 

(12,239,396) 

(259,097) 

 (6,290,454) 

32,562,439 

2,677,298,061 

(193,670,407) 

(321,342,657) 

 

1,062,747,983 

(2,504,338) 

210,490,191 

341,612,549 

1,612,346,385 

 

248,771 

185,033,025 

186,307 

69,334,370 
(17,983,777) 

3,746,877 
- 

(42,000,000) 

1,215,762,605 
- 

(71,850,024) 

2,972,808,316 

7,389,820 

(5,007,208) 

21,802,955 

(8,776,496) 

1,728,505 

6,530,496 

11,094,149 

(17,295,835) 

2,972,290,925 

(204,040,408) 
(107,514,969) 

 

724,856,950 

49 

263,890,308 

244,830,232 

1,233,577,539 

 

14,736 

218,297,129 

- 

266,484,383 
(6,954,149) 

31,920 
- 

- 

1,330,574,503 
- 

(86,568,526) 

2,955,457,535 

(6,467,702) 

(7,880,253) 

12,001,445 

(4,363,236) 

(7,111,061) 

(450,289) 

24,732,024 

(2,688,629) 

2,963,229,834 

(255,246,589) 

(352,785,050) 

รวมเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,162,284,997 2,660,735,547 2,355,198,195 
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 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย  
 งบกระแสเงินสด  (ตอ) 

                           (หนวย : บาท) 

          งบรวม 

          ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

          2549 2550 2551 

          จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

  เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
  เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมข้ึน 
  เงินรับจากการขายเงินลงทุน 
  เงินฝากประจําทีม่ภีาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

  เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินสดจายซ้ือสินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชา  
  เงินสดจายซ้ือที่ดิน อาคาร อุปกรณ 

  รับเงินปนผลจากบริษัทรวม 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินปนผลจากบริษัทยอย - สวนของผูถือหุนสวนนอย 

  เงินสดรับจากการเวนคืนทีด่นิ 

  เงินสดรับจากการขายอปุกรณ 

 

 (719,288,523) 

(542,439,366) 

- 

 (1,441,275) 

- 

(2,591,056,348) 

(21,994,709) 

74,136,781 

38,131,849 

(128) 

242,250 

253,821 

 

369,407,160  

 (516,136,186) 

525,000,000  

 (33,548,640) 

 (65,000,000) 

(2,492,195,870) 

 (19,106,363) 
95,746,456  

-    

-    

-  

 1,507,921 

 

 (99,995,594) 

(1,280,835,744) 

- 

24,045,280 

- 

(2,579,100,897) 

(13,949,589) 

131,698,500  

-    

-    

- 
355,104 

รวมเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,763,455,648) (2,134,325,522) (3,817,782,940) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

  เงินสดรับลวงหนาคาหุน 

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน 

  เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 

  เงินสดรับจากการออกหุนกู 

  จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

  จายคืนเงินกูยมืระยะยาว 

  เงินสดรับจากหุนสามัญ 

  เงินรับชําระคาหุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย 

  เงินปนผลจาย 

 

6,324,250 

(1,278,213,419) 

140,400,000 

634,873,780 

1,500,000,000 

(84,968,875) 

(687,224,251) 

2,004,790,579 

- 

 (322,371,198) 

                                             

- 

(22,657,187) 

-    

266,200,000  

500,000,000  

 (25,740,400) 

(907,741,267) 

45,290,168   

 12,500,000  

 (779,032,127) 

                                             

- 

1,055,587,692 

835,362,427  

691,850,000 

1,000,000,000  

 (139,437,900) 

(1,297,740,460) 

57,477,443  

- 

(784,572,358) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,913,610,866 (911,180,813) 1,418,526,844 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 
312,440,215 

257,378,636 

 (384,770,788) 

569,818,851 

 (44,057,901) 

185,048,063 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 569,818,851 185,048,063 140,990,162 

 

 
27,483,207 

 

462,500,000 

1,058,616,536 

754,787,572 

- 

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 

เงินสดจายในระหวางป  

  ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย 
รายการทีม่ใิชเงินสด 

  การใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 

  โอนสินทรัพยระหวางการพัฒนาและสินทรัพยพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชาเปนสินทรัพยเพ่ือขาย 

  ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังมิไดชําระเงิน 

  ออกตัว๋สัญญาใชเงินระยะยาวเพ่ือจายชําระเจาหน้ีการคา 

 

 

26,472,587  

 
-    

1,215,762,605  

509,492,411  

 (53,651,637) 

 

 

20,098,765  

 
-    

1,330,574,503  

409,261,323  

- 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน 
    งบรวม 

    ตรวจสอบงวดส้ินสุด 31 ธันวาคม 

    2549 2550 2551 

 อตัราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)   

1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.25 0.55 0.18 

2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.21 0.51 0.16 

3. อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  1.32 2.47 0.98 

4. อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)  50.01 84.79 87.40 

5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)  7.20 4.25 4.12 

6. อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  N.A. N.A. N.A. 

7. ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) N.A. N.A. N.A. 

8. อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา)  0.41 0.56 0.50 

9. ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)  873 638 718 

10.  Cash Cycle (วัน) N.A. N.A. N.A. 

 อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   

11. อัตรากําไรขั้นตน (%)     - รวมรายไดจากการขาย 55.85 53.82 50.35 

                                      - ไมรวมรายไดจากการขาย 79.14 76.68 76.70 

12. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 48.74 46.36 41.85 

13. อัตรากําไรอ่ืน (%) 0.50 1.24 0.52 

14. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 154.58 181.52 183.00 

15. อัตรากําไรสุทธิ  (%) 27.95 30.18 21.19 

16. อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน  (%)  26.49 22.54 14.94 

 อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   

17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย  (%)  10.88 11.06 9.03 

18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%)  15.45 16.00 10.80 

19. อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.39 0.37 0.32 

 อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   

20. อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.08 1.00 1.42 

21. อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  7.61 8.52 5.70 

22. อัตราสวนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (cash basis) (เทา) 1.83 1.49 1.05 

23. อัตราการจายเงินปนผล (%) 89.21 73.83 - 

 
หมายเหต ุ : อตัรากาํไรข้ันตน อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน และ อตัราเงินสดตอการทาํกาํไร คํานวณบนฐานรายไดหลักของบริษทัซ่ึงไดแก รายไดคาเชารับและบริการ และรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา และกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนเทาน้ัน 
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คําอธบิายและการวเิคราะหของฝายจัดการ 
 

1. ผลการดําเนินงาน 

 1.1 รายได
 

  นับต้ังแตป 2548 เปนตนมา      ซึง่เปนปทีบ่รษัิทเริม่มนีโยบายระดมทุนจากการขายโรงงานใหแก กองทุนรวม

อสังหารมิทรพัยไทคอน (“TFUND”) โครงสรางรายไดของบริษัทไดเปล่ียนแปลงไป กลาวคอื  รายไดจากการขายโรงงานให  TFUND จะเปน

สัดสวนท่ีสงูเม่ือเทียบกับรายไดรวม  เน่ืองจากการขายโรงงานใหแก TFUND ในแตละคราวจะเปนการขายจาํนวนหลายโรงงาน   อยางไรก็ดี 

รายไดคาเชาและบรกิารยังคงเปนรายไดหลักท่ีสาํคัญของบรษัิทตอไป เนือ่งจากเปนธุรกิจหลักของบรษัิทและมกีารเติบโตอยางตอเนือ่ง 

ในบางชวงเวลาบรษัิทยังมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา โดยท่ีเกือบท้ังหมดเปนลูกคาท่ีใชสิทธิซือ้โรงงานตามเง่ือนไข

ท่ีระบุในสัญญาเชา รายไดจากการขายโรงงานใหแกลกูคาไมสามารถคาดการณไดข้ึนอยูกบัการตัดสินใจของลูกคาในการใชสทิธิซือ้โรงงานจาก

บริษัท 

 นอกจากรายไดดงักลาวแลว  บรษัิทมีรายไดท่ีเก่ียวเนื่องกับ TFUND คอื สวนแบงกําไรจากการลงทุนใน TFUND และ

รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND ซึ่งรายไดดังกลาวเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของสินทรัพยของ TFUND  

1.1.1 รายไดคาเชารับและคาบริการ  

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีรายไดคาเชารับและคาบริการ 628.0 ลานบาท  705.8 ลานบาท  และ 811.6 ลานบาท 

ตามลําดบั ในขณะท่ีมตีนทุนในการใหเชาและใหบรกิาร  131.0 ลานบาท  164.6  ลานบาท และ 1 89.1 ลานบาท ตามลําดบั คดิเปนกําไร

ข้ันตนของการใหเชาและใหบริการรอยละ 79.1  รอยละ 76.7 และรอยละ 76.7 ตามลําดบั  

 การลดลงของอตัรากําไรข้ันตนจากป 2549 นัน้มีสาเหตุมาจากการท่ีบรษัิทเริม่มรีายไดคาเชาคลังสินคาในป 2550 ซึ่ง

รายไดคาเชาคลังสินคามีอัตรากําไรข้ันตนตํ่ากวาอัตรากําไรข้ันตนของการใหเชาโรงงาน   

 รายไดคาเชารับและบริการของบริษัทในชวง 3 ปท่ีผานมามีการเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.2 รอยละ 12.4 และรอยละ 15.0  

ตอปตามลําดบั    

1.1.2 รายไดจากการขายโรงงานให TFUND 

ในป 2549 บริษัทมีการขายโรงงานท่ีมีผูเชาแลวจํานวน 44 โรงงาน (พ้ืนท่ีเชารวม 100,407  ตารางเมตร ) มลูคา 

1,982 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย 1,006 ลานบาท คิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 49.3  

ในป 2550  บรษัิทมีรายไดจากการขายโรงงาน 50 โรงงาน (พ้ืนท่ีเชารวม 102,475 ตารางเมตร) ใหแก TFUND รวม

มลูคา 2,058.5 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย 1,103.2 ลานบาท คดิเปนกําไรข้ันตนรอยละ 46.4    

ในป 2551 บรษัิทมีรายไดจากการขายโรงงาน 39 โรง (พ้ืนท่ีเชารวม 98,418 ตารางเมตร) และคลังสินคา 8 หลัง 

(พ้ืนท่ีเชารวม 19,600 ตารางเมตร) ใหแก TFUND มูลคารวม 2,205.2 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย 1,298.0  ลานบาท คดิเปนกําไรข้ันตนรอย

ละ 41.1  

การลงลงของกําไรข้ันตนของการขายสินทรพัยให TFUND มสีาเหตุหลักมาจากการท่ีการขายคลังสินคาใหแก 

TFUND มีกําไรข้ันตนคอนขางตํ่า 
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1.1.3 รายไดจากการขายโรงงานใหแกลกูคา 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บรษัิทมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลกูคา 259.7 ลานบาท  397.3 ลานบาท  และ 58 .7 

ลานบาท  ในขณะท่ีมตีนทุนของการขายโรงงานดังกลาว 130.0 ลานบาท  192.2 ลานบาท  และ 39.9 ลานบาท คิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 

49.9  รอยละ 51.6 และรอยละ 32.1 ตามลําดับ  

บรษัิทขายโรงงานใหแกลูกคาจาํนวน 7 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 16,500 ตารางเมตร) ในป 2549   จํานวน 14  โรงงาน 

(พ้ืนท่ีรวม 23,511 ตารางเมตร) ในป 2550   และ จํานวน 1 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 1,500 ตารางเมตร) ในป 2551 

รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาเปนรายไดทีม่ไิดเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ ในบางชวงเวลามรีายไดดงักลาวเกิดข้ึน

จาํนวนมาก และบางชวงเวลามีรายไดดงักลาวเกิดข้ึนจาํนวนนอย ข้ึนอยูกบัการตัดสินใจของลูกคาในการใชสิทธิซือ้โรงงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสัญญาเชาเปนสําคัญ  นอกจากน้ัน กําไรข้ันตนของการขายโรงงานแตละโรงงานมคีวามแตกตางกัน ข้ึนอยูกบัหลายปจจยั เชน อายุ ขนาด 

ลักษณะของโรงงาน (Specification)  รวมท้ังท่ีต้ังของโรงงานท่ีขาย  

1.1.4 รายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ TFUND  

 1) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรวมตามวธีิสวนไดเสีย ซึง่เปนสวนแบงจากกําไรของ  TFUND ตามสัดสวน

ท่ีบรษัิทมกีารลงทุนใน TFUND   รายไดดังกลาวข้ึนอยูกบัสัดสวนการลงทุนของบรษัิทใน TFUND และกําไรของ TFUND  โดยในป 2551 

บรษัิทมสีวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.5 เน่ืองจาก TFUND มีกําไรเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีโรงงาน/คลังสินคาภายใต

การบริหารจัดการมากข้ึน  

ในชวง 3 ปทีผ่านมา บรษัิทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND ตามวธิสีวนไดเสีย 45.4 ลานบาท  71.9 

ลานบาท และ 86.6 ลานบาท ตามลําดับ 

 2) รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยซึ่งบริษัทขายใหแก TFUND สําหรบัป 2551 บรษัิทมรีายได

ดงักลาวเพ่ิมข้ึนจากป 2550 รอยละ 46 .0 เน่ืองจาก TFUND มีโรงงาน/คลังสินคาภายใตการจดัการเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี ้รายไดจากการเปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND มีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนตอไปจากการท่ีบรษัิทมนีโยบายเสนอขายสินทรพัยของบรษัิทใหแก TFUND 

อยางตอเน่ืองในอนาคต   โดยในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีรายไดดังกลาว 40.3 ลานบาท  52.8 ลานบาท  และ 77.2 ลานบาท ตามลําดบั 

 3) กําไรจากการขายเงินลงทุนในบรษัิทรวม เกิดจากการท่ีบรษัิทจาํหนายเงินลงทุนใน TFUND จาํนวน 50 ลาน

หนวย รวมมูลคา 525 ลานบาท ในป 2550   ซึง่ ณ วนัท่ีจาํหนาย เงินลงทุนดงักลาวมีมลูคาตามบัญชี 496 ลานบาท ทําใหบรษัิทมกีาํไร

จาํนวน 42 ลานบาท  ท้ังน้ี ในป 2551 บรษัิทไมมีการขายเงินลงทุนใน TFUND 

 4) กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให  TFUND ในชวง 3 ปทีผ่านมา บรษัิทมีรายไดดงักลาว

จาํนวน 82.1 ลานบาท  110.8 ลานบาท  และ 16.5 ลานบาท ตามลําดบั   โดยรายไดจาํนวน 16.5 ลานบาท เกิดจากการท่ี  TFUND ขาย

โรงงาน 4 โรงงานท่ีซื้อไปจากบริษัทใหแกลูกคาของ TFUND เองในป 2551   

1.1.5  รายไดอื่น ๆ  

 นอกจากรายไดตามท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดประเภทอื่น ๆ อีก ซึ่งไดแก  

 1)  รายไดจากงานรบัเหมากอสราง เปนรายไดทีเ่กิดจากการท่ีบรษัิทไดรบัวาจางจากลูกคาท่ีเชาโรงงานของบรษัิทให

ทําการตอเติม/ดดัแปลงโรงงานท่ีเชาอยู    

 โดยปกติบรษัิทมีรายไดจากงานรบัเหมากอสรางในแตละปนอยมาก  อยางไรก็ด ีในป 2551 ท่ีผานมา บรษัิทมี

รายไดดงักลาวจาํนวน 127.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 22.3 ลานบาทในป 2550   กวารอยละ 60 ของรายไดจากงานรบัเหมากอสรางในป 

2551 เปนรายไดจากการรบัจางสรางโรงงาน 1 หลังใหแกลูกคารายหน่ึง 
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 2) รายไดคาสาธารณปูโภค เกิดจากการท่ีบรษัิทเปนผูจดัหาสาธารณปูโภคเปนการช่ัวคราวใหแกลกูคาท่ีเชาโรงงาน

ในระหวางท่ีลกูคาอยูระหวางดําเนินการขอสาธารณปูโภคประเภทนัน้ ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ท้ังน้ี โดยปกติบรษัิทมิไดแสวงหากําไรจากการใหบรกิารงานรบัเหมากอสรางและการจดัหาสาธารณปูโภคใหแกลกูคา 

1.2 คาใชจาย 

1.2.1  คาใชจายในการขายและบรหิาร 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายไดรวมเทากับรอยละ 6.6 รอยละ 6.6 

และ รอยละ 7.7 ตามลําดับ  

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในชวง 3 ปดังกลาวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 22.9 และในป 2551 คาใชจาย

ดังกลาวเพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนารอยละ 14.5 ท้ังนี้ สวนประกอบท่ีสําคัญของคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน (เงินเดือน โบนัส สวสัดิการ ยานพาหนะ ตลอดจนคาใชจายการในการฝกอบรม)   คาใชจายในการขายและ

บริหารของบริษัทเพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังในสวนของการพัฒนาโรงงานมาตรฐาน และ

การขยายธุรกิจไปสูการพัฒนาอาคารคลังสินคาในป 2549 ซึง่สงผลใหบรษัิทตองมกีารเพ่ิมจาํนวนพนักงานในสายงานตาง ๆ อกีมาก มกีาร

ขยายพ้ืนท่ีสาํนักงานของบรษัิท ตลอดจนมีคาใชจายในการดาํเนนิการดานการตลาดและอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ิมข้ึน 

1.2.2 ดอกเบ้ียจาย 

บรษัิทมีสดัสวนดอกเบ้ียจายในชวง 3 ปท่ีผานมา เม่ือเทียบกับรายไดรวมรอยละ 6.7  รอยละ 6.0 และ รอยละ 7.7 

ตามลําดบั 

ในชวงปดังกลาวบรษัิทมีดอกเบ้ียจายจาํนวน 209.6 ลานบาท  210.5 ลานบาท  และ 263.9 ลานบาท ตามลําดบั  

คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 135.8  รอยละ 0.4  และรอยละ 25.4 ตอป 

  การเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียจายในป 2549 ในอตัราท่ีสงูมสีาเหตุมาจากการท่ีบรษัิทมกีารกูยมืเงินเพ่ิมข้ึนมากเพ่ือ

นาํมาใชในการพัฒนาเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-บางนา ประกอบกับการท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูยมืในตลาดเงินไดปรบัตัวสูงข้ึน

นบัต้ังแตปลายป 2548 เปนตนมา   ท้ังน้ี อตัราการเพ่ิมดงักลาวลดลงอยางมาก ในป 2550  จากการท่ีบรษัิทมกีารเพ่ิมทุนในปลายป 2549  

รวมท้ังการท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูยมืไดปรบัตัวลดลงในปดงักลาว  อยางไรก็ด ีในป 2551 อัตราการเพ่ิมของดอกเบ้ียจายกลับสูงข้ึนอีกครั้ง 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบรษัิทมีการใชเงินลงทุนท่ีมากข้ึนในการพัฒนาเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอน-วังนอย   

1.3 กําไร 

1.3.1  กําไรข้ันตน  

  บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจ (จากการใหเชาและจากการขายโรงงาน/คลังสินคา) ในรอบ 3 ปท่ีผาน

มาเทากับรอยละ 55 .9 รอยละ 53.8 และ รอยละ 50.4 ตามลําดับ อัตรากําไรข้ันตนในแตละปข้ึนอยูกับจํานวนและราคา รวมท้ังอายุของ

โรงงาน/คลังสินคาท่ีขายเปนสําคัญ   ท้ังนี้ อัตรากําไรข้ันตนของการขายจะตํ่ากวาอัตรากําไรข้ันตนของการใหเชา  

 การลดลงของอตัรากําไรข้ันตนจากการดาํเนนิธุรกิจในป 2551 มสีาเหตุหลักจากการท่ีบรษัิทมจีาํนวนลูกคาท่ีเชา

คลังสินคาเพ่ิมข้ึนมาก ซึ่งอัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาคลังสินคาจะตํ่ากวาอัตรากําไรข้ันตนของการใหเชาโรงงาน ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
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1.3.2 กําไรสุทธิ 

บรษัิทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบรษัิทยอยและบรษัิทรวมในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จากวธิสีวนไดเสียเปนวธิรีาคาทุน ซึง่การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบรษัิทมกีาํไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิใน

งบการเงินรวม  

 บรษัิทมีกาํไรสุทธิซึง่คิดตามวธิสีวนไดเสียและแสดงอยูในงบการเงินรวมในรอบ 3 ป ท่ีผานมา 8 69.2 ลานบาท 

1,062.7 ลานบาท และ 724.9 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรสุทธิตอหุน 1.59 บาท 1.64 บาท และ 1.11 บาท ตามลําดับ อตัรากําไรสุทธิของ

บริษัทในชวงเวลาดังกลาวเทากับรอยละ 27.9  รอยละ 30.2 และรอยละ 21.2 ตามลําดับ     

ในป 2551 บรษัิทมีกําไรสุทธิลดลงจากปกอนหนา 335.4 ลานบาท เน่ืองจากในป 2550 บริษัทมีกําไรท่ีเกิดข้ึนจาก

กิจกรรมท่ีมใิชธรุกิจหลักของบรษัิท อนัไดแก กําไรจากการขายเงินลงทุนใน TFUND จาํนวน 42 ลานบาท   กําไรจากการขายโรงงานใหแกผู

เชาจํานวน 14 โรงงาน ซึง่ถือวาเปนการขายโรงงานใหแกผูเชาเปนจาํนวนมากกวาปกติ (ในขณะท่ีในป 2551 มกีารขายโรงงานใหแกผูเชาเพียง 

1 โรงงาน)  และกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND จากการท่ีบรษัิทมกีารลงทุนใน TFUND ในสัดสวนท่ีลดลงจาก

ปกอนหนา  

กลาวโดยสรปุ การเติบโตของผลการดาํเนนิงานของบรษัิทในชวง 3 ปทีผ่านมา นอกจากจะมสีาเหตุมาจากการท่ี

รายไดคาเชา และบริการซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องแลว ยังมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีบริษัทมีการขายโรงงานใหแก 

TFUND   จนถึงปจจบุนั บรษัิทมีการขายโรงงานและคลังสินคาใหแก TFUND เปนจาํนวนรวม 172 โรงงาน และ 8 อาคารคลังสินคา   

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีรายไดประเภทอื่นเพ่ิมข้ึนดวย อันไดแก รายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ TFUND ซึ่งประกอบดวย รายไดจากสวนแบงกําไร

จากเงินลงทุนใน TFUND และรายไดจากการบริหารอสังหาริมทรัพยให TFUND  ซึ่งรายไดดังกลาวจะเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญในอนาคต

ของบริษัท ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามขนาดของกองทุนท่ีใหญข้ึน  
 

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2551 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน  11,734.1 ลานบาท ซึ่งรอยละ 77.7 เปนสินทรพัยประเภทท่ีดิน อาคารโรงงาน/

คลังสินคา อนัประกอบดวยท่ีดนิ โรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูระหวางกอสรางและพรอมใหเชา (รอยละ 42 .9 ของสินทรัพยรวม) และท่ีดินและ

โรงงาน/คลังสินคาท่ีมีผูเชาแลว (รอยละ 34.9 ของสินทรัพยรวม)   

สินทรัพยรวม ของบริษัทเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตามการเติบโตของธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชา รวมท้ังการ

ขยายสูธุรกิจการพัฒนาอาคารคลังสินคาเพ่ือใหเชา  โดยในชวง 3 ปท่ีผานมา สินทรัพยรวมของบริษัทมีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 23.6 ตอป  

ในขณะท่ีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2551 เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2550 รอยละ 21.2   

2.1.1  สินทรัพยในระหวางการพัฒนา/พรอมใหเชา/ใหเชา 

    ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสินทรัพยระหวางการพัฒนา สินทรัพยพรอมใหเชา และสินทรัพยท่ีมีผูเชาแลวจํานวน 

7,310.5 ลานบาท  8,189.2 ลานบาท และ 9,119.4 ลานบาท  ตามลําดบั  คดิเปนการเพ่ิมข้ึนของสินทรพัยดงักลาวเฉล่ียรอยละ 17.5 ตอป  

  จากการเปรยีบเทียบมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเปนท่ีดินและอาคารโรงงาน/คลังสินคาของบรษัิท กับราคาประเมนิ

สินทรพัยดงักลาวท่ีประเมินโดยวธิตีนทุนทดแทนและวธีิคดิจากรายได  พบวามลูคาประเมินสูงกวามูลคาตามบัญชีมาก  เน่ืองจากสินทรพัย

สวนท่ีเปนท่ีดินมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับตนทุนท่ีดินท่ีซื้อมาในอดีต  อกีท้ังมลูคาของโรงงาน/คลังสินคาหากคดิตามตนทุนการกอสรางเพ่ือ
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สรางทดแทนในปจจบุนัก็เพ่ิมข้ึนมากดวยเชนกัน นอกจากนัน้ การท่ีโรงงานมาตรฐานสวนหนึง่ของบรษัิทมผูีเชาและกอใหเกิดรายไดแลว ได

สงผลใหมลูคาประเมินโดยวธิคิีดจากรายไดมคีาสูงข้ึนมาก 

  บรษัิทมีนโยบายการคิดคาเส่ือมราคาอาคารโรงงาน/คลังสินคาในอัตรารอยละ 5 ตอป ของมลูคาตนทุนอาคาร 

2.1.2  เงินลงทุนช่ัวคราว  

ณ ส้ินป 2551 บริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราว 449.9 ลานบาท ซึง่เปนการลงทุนในพันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย   

ท้ังน้ี การลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเปนการลงทุนระยะส้ัน และเปนทางเลือกท่ีดทีางหน่ึงในการบรหิารเงินของบรษัิท 

เน่ืองจากมีความเส่ียงในการลงทุนตํ่า  โดยบรษัิทไดรบัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีสงูกวาการฝากเงินประเภทออมทรพัยกบัธนาคาร  
2.1.3  ลูกหน้ีการคา 

  ณ ส้ินป 2551 บริษัทมียอดลูกหน้ีการคา 12 .5 ลานบาท  โดยยอดลูกหน้ีการคาดงักลาวเปนยอดคงคางของลูกหน้ี

คาเชาโรงงาน 10.7 ลานบาท และลูกหน้ีจากการรบัเหมากอสราง 1.8 ลานบาท  อยางไรก็ดี บริษัทมีการเก็บคามัดจาํการเชาโรงงานเปนเงินสด

จาํนวน 3-6 เดือนของคาเชา และคาบริการจากผูเชาทุกรายเพ่ือบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผิดนัดของผูเชา   

  สําหรับการต้ังรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3.96 ลานบาท ท่ีปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ

บรษัิท เปนรายการคางชําระของลูกหน้ีคาเชาโรงงานรายหนึง่เปนจาํนวน 3.8 ลานบาท โดยผูเชาโรงงานดงักลาวไดเลิกกิจการอนัเปนผลจาก

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท้ังน้ี บรษัิทอยูในข้ันตอนการติดตามชําระหนีจ้ากลูกหนี้  

2.1.4  เงินฝากประจําท่ีมีภาระคํ้าประกัน  

   ณ ส้ินป 2551 บรษัิทมียอดเงินฝากประจาํจาํนวน 12.4 ลานบาทท่ีวางไวกบัธนาคารเพ่ือเปนหลักประกันวงเงินเลต

เตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีทสพรอมวงเงินสําหรับจองอัตราแลกเปล่ียน และหนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหแกหนวยงานรัฐ 

รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน 

2.1.5 การลงทุน 

   ณ ส้ินป 2551 บรษัิทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

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

ยอย  ท้ังนี ้เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวธิรีาคาทุนเทากับ 50.0 ลานบาท คดิเปนรอยละ 0.4 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

 ข. บรษัิท ไทคอน โลจสิติคส พารค จาํกัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย  

เงินลงทุนดงักลาวคํานวณตามวธิรีาคาทุนเทากับ 2,515.0 ลานบาท คดิเปนรอยละ 21.8 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

  ค . กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยไทคอน (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 31 .78 ของทุนชําระแลวของ TFUND   เงิน

ลงทุนดังกลาวคาํนวณตามวธิสีวนไดเสียเทากับ 1,612.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.7 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย  คํานวณ

ตามวธิรีาคาทุนเทากับ 2,466.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.3 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

  ง . บรษัิท บางกอกคลับ จาํกัด (บริษัทท่ีเก่ียวของ) ในสัดสวนรอยละ 0. 11 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว คิด

เปนเงินลงทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 0.26 ลานบาท 

2.1.6  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

 ณ ส้ินป 2551 บริษัทมีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 203.3 ลานบาท  ซึง่เกือบท้ังหมดเปนการรอตัดบัญชีของภาษี

เงินไดท่ีเกิดจากกําไรจากการขายอสังหารมิทรพัยใหแก TFUND  
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  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดข้ึนเนื่องจากการท่ีบริษัทไมสามารถรับรูกําไรจากการขายโรงงานใหแก TFUND 

ตามสัดสวนท่ีบรษัิทมีการลงทุนใน TFUND การบันทึกภาษีในงบกําไรขาดทุนจงึมิไดบนัทึกภาษีทัง้จาํนวน แตหกัดวยภาษีจาํนวนหนึง่ตาม

สัดสวนท่ีบรษัิทมีการลงทุนใน TFUND   อยางไรก็ด ีภาษีทีเ่กิดจากกําไรจากการขายโรงงานให TFUND ท้ังจํานวนไดถูกจายชําระเปนเงิน

สดแลว (ยกเวนภาษีทีเ่กิดจากการขายสินทรพัยให TFUND ในเดือนธันวาคม 2551 ท่ีผานมา ซึง่ท้ังจาํนวนจะถูกจายในเดอืนพฤษภาคม 

2552)  ดงันัน้ จงึเกิดรายการสินทรพัยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเทากับผลตางระหวางภาษีทีช่าํระแลวเปนเงินสดกับภาษีทีบ่นัทึกในงบกําไร

ขาดทุน   ท้ังน้ี ยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะลดลงไดเม่ือบริษัทสามารถรับรูกําไรเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND ในอนาคต 

2.2 หน้ีสิน 

ณ ส้ินป 2551 บริษัทมีหนี้สินรวม 6,884.5 ลานบาท ซึ่งมีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ เงินกูยืมและหุนกูรวมกันรอยละ 85 .7 

เจาหนี้การคารอยละ 5.9  และเงินมัดจําจากผูเชารอยละ 3.5 ของหนี้สินรวม  หน้ีสินรวมของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2550 รอยละ 42.5 โดย

มสีาเหตุหลักจากการเบิกใชเงินกูยมืเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใชในการขยายกิจการของบรษัิท โดยเฉพาะอยางย่ิงการกอสรางอาคารคลังสินคาในเขต

อตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอนท้ังสองแหง  

2.2.1  เจาหน้ีการคา 

  ณ ส้ินป 2551 บริษัทมียอดเจาหน้ีการคาจํานวน 403.7 ลานบาท  รอยละ 47.8 ของเจาหนี้การคาเปนเจาหนี้คาท่ีดิน

ท่ีอยูระหวางข้ันตอนการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูขาย สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 51.1 เปนเจาหนี้คากอสราง  

  เจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกันท่ีปรากฏอยูในงบดุลเปนเจาหน้ีคาท่ีดินท่ีอยูระหวางรอโอนกรรมสิทธ์ิ ท่ีบริษัทซื้อ

จากบรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2.2.2  เงินกูยืม  

  ณ ส้ินป 2551 บริษัทมีเงินกูยืมรวมท้ังส้ิน 5,900.1 ลานบาท  โดยเปนเงินกูยมืระยะยาวสวนท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 

1 ป จาํนวน 421 .6 ลานบาท และหุนกูทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ป จาํนวน 1,500.0 ลานบาท  รายละเอยีดของเงินกูระยะยาว ณ ส้ินป 

2551 ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 และ 18 

  เงินกูยืมของบริษัทประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ันรอยละ 18 .0  เงินกูยืมระยะยาวรอยละ 31.2  และหุนกูรอยละ 

50.8 ของเงินกูยมืท้ังหมด  ยอดเงินกูยมืรวมสุทธิจากรายการเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน จากส้ินป 2550 รอยละ 57.1 ซึ่งมีสาเหตุ

หลักจาก การเบิกใชเงินกูยมืเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใชในการขยายกิจการของบรษัิท โดยเฉพาะอยางย่ิงการกอสรางอาคารคลังสินคาในเขต

อตุสาหกรรมโลจสิติคสไทคอนท้ังสองแหงดังท่ีกลาวมาแลว   

  ในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทซึ่งถือวาเปนการลงทุนระยะยาวน้ัน บริษัทจะใชเงินจากแหลงเงินกูยืมระยะ

ยาวและเงินสดจากการดําเนินงานของบรษัิท   ในสวนของเงินกูระยะส้ันนัน้ บรษัิทจะใชเปนเงินทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงสําหรับจายชําระคาท่ีดินในชวงกอนท่ีบริษัทจะไดรับอนุมัติวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ไดมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอมิใหสัดสวนของเงินกูระยะส้ันตอเงินกูรวมของบริษัทเกินอัตราท่ีกําหนด  

  ยอดคงคางของเงินกูระยะส้ันและระยะยาวโดยรวมของบริษัทจะเพ่ิมข้ึนตามการขยายธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ดี 

ในบางชวงเวลาบรษัิทอาจมียอดคงคางของเงินกูระยะส้ันจาํนวนมาก-นอยแตกตางกันไป ซึง่ข้ึนอยูกบัการบรหิารเงินสดของบรษัิทในชวงนัน้ ๆ 

เปนสําคญั  

  ในชวงสามปทีผ่านมา บรษัิทมีการกูยมืเงินโดยการออกหุนกูจาํนวนรวมท้ังส้ิน 3,000 ลานบาท  หุนกูทีอ่อกท้ังหมดมี

อายุ 3 ป  บรษัิทนําเงินท่ีไดรบัจากการเสนอขายหุนกูไปใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนของบรษัิท 

  บริษัท มีการตกลงในเง่ือนไขของการกูยมืเงินกับสถาบันการเงิน บางแหง  และผูถือหุนกู ท่ีสําคัญคือ  การดํารง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราไมเกิน 2.5 เทา 
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2.3 สวนของผูถือหุน 

ณ ส้ินป 2551 บรษัิทมีสวนของผูถือหุน 4,849.5 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2550 รอยละ 0.05  

ในเดือนมิถนุายน 2550 บริษัทไดซื้อหุนของ TPARK จากผูถือหุนสวนนอยจํานวน 5 ลานหุน ในราคาหุนละ 13 บาท โดย

หุนดังกลาวมีราคาตามบัญชี ณ วันท่ีซื้อหุนละ 8.99 บาท บรษัิทจงึทําการบันทึกสวนตางท่ีเกิดข้ึนเปนรายการ “สวนเกินมูลคาเงินลงทุนท่ีสงู

กวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย” จาํนวน 20.05 ลานบาท แสดงอยูในสวนของผูถอืหุนในงบดลุ   อยางไรก็ด ี ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2550 

มลูคาหุนของ TPARK ท่ีถกูปรบัดวยราคาประเมินของทรพัยสินสวนใหญของ TPARK ดวยวธีิตนทุน (Cost Method) โดยผูประเมินอิสระ 

มมีลูคาเทากับ 12.85 บาทตอหุน 

ในชวง 3 ปทีผ่านมา  บริษัทมีผลตอบแทนตอสวนของผูถือ หุน (Return on equity) รอยละ 26.5   รอยละ 22.5  และรอย

ละ 14.9   การลดลงของอตัราสวนดังกลาวในชวง 2 ปหลังมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบรษัิทมีการเพ่ิมทุนในปลายป 2549  และการลดลงของ

กําไรสุทธิในป 2551  อยางไรก็ดี การเพ่ิมทุนดังกลาวทําใหบรษัิทมีเงินทุนจาํนวนมากเพ่ือใชในการขยายธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนท่ีด ีอนัจะ

สงผลใหผลตอบแทนตอผูถือหุนเพ่ิมข้ึนในท่ีสุด 

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

ในอดีตท่ีผานมาบรษัิทมีแหลงเงินทุนหลักเพ่ือใชในการขยายธุรกิจการจดัสรางโรงงานมาตรฐาน คอื เงินทุนจากการ

ดาํเนนิงาน และเงินกูยมืจากสถาบันการเงิน   อยางไรก็ด ีในชวง 3-4 ปทีผ่านมาซึง่ธุรกิจโรงงานมาตรฐานมกีารขยายตัวอยางมาก บรษัิทไดมี

สวนรวมในการจดัต้ังกองทุนรวมอสังหารมิทรพัยไทคอนในป 2548 เพ่ือใหกองทุนดงักลาวเปนชองทางระดมทุนทางหนึง่ของบรษัิท ซึง่ทําให

บรษัิทลดการพ่ึงพาการจดัหาเงินเพ่ือพัฒนาโรงงานใหเชาโดยการเพ่ิมทุน 

นอกจากน้ี บรษัิทไดขยายการลงทุนไปสูธรุกิจใหม คือ การพัฒนาอาคารคลังสินคาภายใตการดําเนินการของบรษัิทยอย โดย

มโีครงการพัฒนาอาคารคลังสินคาท้ังหมด 3 แหงบนพ้ืนท่ีรวมประมาณ 650 ไร ซึง่ตองใชเงินลงทุนจาํนวนมากในแตละป   เงินทุนท่ีบรษัิท

หาไดจากแหลงเงินทุนเดิมจงึไมเพียงพอสําหรบัการลงทุนในการพัฒนาอาคารคลังสินคา แมวาบรษัิทจะมีรายไดจากการขายสินทรพัยใหแก 

TFUND ทุกป ต้ังแตป 2548 เปนตนมา   ซึง่จากความตองการเงินทุนจาํนวนมากเพ่ือใชในการขยายธุรกิจไปสูการพัฒนาอาคารคลังสินคา

ดังท่ีกลาว บริษัทไดทําการเพ่ิมทุนและไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนจํานวน 2,033 ลานบาท ซึ่งการเพ่ิมทุนไดสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ

ผูถอืหุนของบรษัิทลดลงเปน 1.1 เทา ณ ส้ินป 2549   ฐานเงินทุนท่ีใหญข้ึนจากการเพ่ิมทุนไดสงผลใหบรษัิทสามารถกูยมืเงินไดเพ่ิมข้ึน โดย

บริษัทไดมีการออกหุนกูในชวง 3 ปท่ีผานมารวม 3,000 ลานบาท    

อยางไรก็ตาม บริษัทไดเล็งเห็นวาการขยายธุรกิจอยางตอเน่ืองของบริษัทอาจสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เพ่ิมข้ึนในอกีไมกีป่ขางหนา  ในตนป 2552 บริษัทจึงไดออก ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุน (TICON-W3) จาํนวน 219,353,636 หนวย  

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนในป 2551   ท้ังนี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน บริษัทจะไดรับเงิน

รวมท้ังส้ิน 4,387 ลานบาท 

ณ ส้ินป 2551 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.4 เทา 

2.5 สภาพคลอง 

ในป 2551 ท่ีผานมา บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดาํเนนิงาน 2,355.2 ลานบาท  มกีระแสเงินสดสุทธิใชไป

ในกิจกรรมการลงทุน 3,817.8 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 1,418.5 ลานบาท   

บรษัิทมีกระแสเงินสดสุทธิทีใ่ชไปในกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปทีผ่านมาจากการท่ีบรษัิทมกีารลงทุนพัฒนาโรงงาน/

คลังสินคาเพ่ิมมากข้ึน และมีการลงทุนใน TFUND เพ่ิมมากข้ึน  โดยมีแหลงเงินทุนมาจากเงินสดจากการดําเนนิงานของบรษัิทและการเบิก

ใชเงินกูเพ่ิมมากข้ึน 
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จากขอมูลการใชไปและไดมาของกระแสเงินสดตามท่ีกลาวขางตน จะพบวาบรษัิทมสีภาพคลองทางการเงินพอเพียงสําหรบั

การดาํเนินธุรกิจ (การคํานวณอัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) ไมสามารถอธิบายสภาพคลองของบรษัิทได เน่ืองจากบรษัิทไมมกีาร

บันทึกรายการสินคาคงเหลือในสินทรพัยหมุนเวยีน (เน่ืองจากลักษณะสินทรัพยของบริษัทสวนใหญเปนท่ีดินและโรงงานซึ่งจะไมบันทึกเปน

สินทรพัยหมนุเวยีนของบรษัิท) ในขณะท่ีรายการเจาหนี้การคาคาท่ีดินและคากอสรางจะถูกบันทึกเปนหนี้สินหมุนเวียน จึงทําใหอัตราสวน

สินทรพัยหมนุเวยีนตอหน้ีสนิหมุนเวยีนมีคาตํ่า) 

ในป 2551 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย และความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เทากับ 5. 70 เทา  

และ 1.05 เทา ตามลําดับ 
 
3. แนวโนมในอนาคต 

ยังเปนท่ีสงสัยอยูวาภาพรวมของเศรษฐกิจในป 2552 จะเปนเชนไร ในขณะท่ีสถานการณทัว่โลกยังคงเปล่ียนแปลงทําใหยาก

ท่ีจะประเมินสถานการณของบริษัทในอนาคตไดน้ัน บริษัทเช่ือวาธุรกิจโรงงานใหเชาจะชะลอตัวลงในชวงครึ่งปแรกและจะเริ่มปรับตัวดีข้ึน

จนกระท่ังส้ินป 2552 และหลังจากนั้นบริษัทคาดวาธุรกิจโรงงานใหเชาจะขยายตัวมากข้ึนต้ังแตป 2553 เปนตนไป เน่ืองจากการแขงขันท่ี

เพ่ิมข้ึนจะกระตุนใหเกิดการผลิตในทําเลท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพท่ีดีกวา และดวยเงินทุนท่ีมีอยูอยางจํากัดจะชวยผลักดัน

ใหผูประกอบการหันไปเชาโรงงาน/คลังสินคาแทนการลงทุนเพ่ือเปนเจาของสินทรพัย  

บริษัทไดชะลอการกอสรางโรงงานมาตรฐานไปจนกวาโรงงานท่ีวางอยูในขณะนี้มีการเชาในอัตราท่ีมากข้ึน 

บริษัทจะยังคงมองหาโอกาสในการพัฒนาอาคารขนาดใหญสําหรับลูกคาเฉพาะเจาะจงเพ่ือใหเชาระยะยาว ซึ่งจะชวยลดความ

เส่ียงของบรษัิทในสถานการณทีม่คีวามไมแนนอนสูงเชนนี ้การพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาตามแบบท่ีลกูคาตองการเชนนีย้งัชวยใหเกิด

ประสิทธิภาพในดานตนทุนการกอสรางอกีดวย 

การลดลงของกําไรของบรษัิทในป 2551 มสีาเหตุมาจากการลดลงของการขายสินทรพัยใหแกลูกคา และการไมมรีายไดพิเศษ

เกิดข้ึนในป 2551   โรงงาน/คลังสินคาท่ียังอยูกับบริษัทจะยังคงเปนสินทรัพยท่ีสรางรายไดใหแกบริษัท  ในขณะท่ีโรงงาน/คลังสินคาท่ีวาง

พรอมใหเชาจะสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทในทันทีท่ีภาคการผลิตมีการฟนตัว  ผมเช่ือวาบริษัทอยูในสถานะท่ีมีกระแสเงินสดหมุนเวียนท่ี

เพียงพอเพ่ือรับมือกับสภาวะตกตํ่าในปจจุบันและการฟนตัวในอนาคตดวยเชนกัน 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

การรับรองของกรรมการผูดูแลสายงานบัญชี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท

หรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด

ขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดาํเนนิงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

(3) ขาพเจาเปนผูรบัผิดชอบตอการจดัใหบรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีและควบคุมดแูลใหมกีารปฏบิตัติามระบบดงักลาว และ

ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 25 52 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง

ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญของระบบการควบคมุภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมชิอบท่ีอาจมผีลกระทบตอการจดัทํา

รายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอย 

ในการนี ้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกันกับท่ีขาพเจาไดรบัรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ 

กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ  

นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ                        

นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ     

ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ  

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงิน    
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย 

1. ประวัติกรรมการและผูบริหาร 

นายชาลี โสภณพนชิ  ประธานกรรมการ  

อายุ • 48 ป 

การศึกษา               • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.86  (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2540 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการใหญ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี (อสังหาริมทรัพย)  

 • 2530 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บจก. ซิต้ีเรียลต้ี (อสังหาริมทรัพย) 

 

นายดิเรก วนิชิบุตร   กรรมการ  

อายุ • 6 6 ป 

การศึกษา              • อนุปริญญาบริหารธุรกิจ London School of Foreign 
 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.15 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกบันายจิระพงษ วนิชิบุตร ซึง่เปนกรรมการของบริษัท 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวสิเซส (สรางโรงงานใหเชา) 

 • 2532 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 

 

นายจริะพงษ วนิชิบุตร   กรรมการ  

อายุ • 58 ป  

การศึกษา              • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University 

 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี -  (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายดิเรก วินิชบุตร ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 25 52 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.  แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท (อสังหาริมทรัพย)  

 • 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.  ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

 • 2540 - ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บจก.  โรจนะ พาวเวอร (ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา) 

 • 2536 - ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บมจ.  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 

  

นายไว เชง ควน      กรรมการ และกรรมการผูอาํนวยการ 

อายุ • 51 ป 

การศึกษา    • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago  
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 7.53 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกบัธุรกจิของบริษทั  • 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

  • 2544 - ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บจก.  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวสิเซส (สรางโรงงานใหเชา)  
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นายพจน วเิทตยนตรกิจ กรรมการ 

อายุ • 56 ป 

การศึกษา  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Harvard University 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 • Chairman 2000 Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552)  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
     

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

__________    
 

นายวรีพันธ พูลเกษ กรรมการ และกรรมการผูจดัการ 

อายุ • 48 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทวศิวกรรมศาสตร University of Colorado    
  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส)  

  • DCP Refresher Course สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.66 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552)  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บจก.  ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

 •  2544 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวสิเซส (สรางโรงงานใหเชา) 
  

นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 66 ป 

การศึกษา  • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
 • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.07  (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2551 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท

  (อสังหาริมทรัพย)    

 • 2538 – ปจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย สํานักงาน และโรงแรม) 

    

นายชัชวาลย เจยีรวนนท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 47 ป 

การศึกษา    • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California 

 • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี -  (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -   
ประสบการณท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท • 2547 – ปจจุบัน ประธาน กรรมการ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี (อสังหาริมทรัพย) 
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นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 52  ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas    

  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.24  (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  2552 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

  บมจ.  แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท (อสังหาริมทรัพย) 
 •  2551 - ปจจุบัน   กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 
 •  2550 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.  ลิฟวิง่แลนด แคปปตอล  (อสังหาริมทรัพย)

 •  2549 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บจก. ตรีวรรณตรา (อสังหาริมทรัพย)  
    
นาย มานพ เจรญิขจรกลุ กรรมการและผูจัดการท่ัวไป – บริษัทยอย   

อายุ • 34 ป  
การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Claremont Graduate University 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0. 47 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •   2548 – ปจจุบัน   กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 
 •   2546 – 2548   กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บจก. ทริฟเวนท ดีเวลลอปเมนท (สรางคลังสินคาใหเชา) 
 •   2546 – 2548   กรรมการ บจก. ดับบลิวเฮชเอ อะไลแอนส (สรางคลังสินคาใหเชา) 
 •   2543 – 2548   กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บจก. ดีซีซี แมเนจเมนท (สรางคลังสินคาใหเชา) 
 •   2542 – 2544   กรรมการผูจัดการ บจก. เบสทบอนด แวรเฮาส (สรางคลังสินคาใหเชา) 
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ดร. สมศักด์ิ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไป – ปฏิบัติการ   

อายุ • 57 ป  
การศึกษา • ปริญญาเอกวศิวกรรมศาสตร Ecole Centrale de Lyon 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.24  (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •   2544 – ปจจุบัน   ผูจัดการท่ัวไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา) 
        

นายเอยีน แฮมิลตัน ผูจดัการท่ัวไป – พัฒนาธุรกิจ 

อายุ • 55 ป  
การศึกษา      •   Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.15 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 

นายพรเทพ พิศาลางกูร ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาโครงการ 

อายุ • 52 ป  

การศึกษา • ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.27 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี -  
 
 

นายสมศักด์ิ รัตนวริะกุล ผูอาํนวยการ ฝายการตลาด  

อายุ •  49 ป  

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.00 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  2539 – 2547 ผูจดัการฝายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย) 

 

นายปธาน สมบูรณสิน ผูอาํนวยการ ฝายการลงทุน  

อายุ • 40 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Southern Illinois University at Corbondale  

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0. 01 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมมี - 

 
 

 

 



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

 

 
เอกสารแนบ 1 

นางสาวศิรพิร สมบัตวิฒันา ผูอํานวยการ ฝายธุรการ  

อายุ • 4 6 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0. 47 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมมี -  

 

นางสาวลลิตพันธุ พิรยิะพันธุ ผูอาํนวยการ ฝายการเงิน และเลขานกุารบริษทั  

อายุ • 4 2 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.01 (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี -  

 

นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอาํนวยการ ฝายบัญชี  

อายุ • 34 ป  

การศึกษา • ปริญญาโทคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี -  (ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี -  
 



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

 

 
เอกสารแนบ 1 

2. การดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ 
 

รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัยอย บริษทัรวม บริษทัท่ีเก่ียวของ 
รายช่ือ  บจก.อีโค 

อนิดัสเทรียล 

เซอรวิสเซส 

บจก. ไทคอน 

โลจสิติคส 

พารค  

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย

ไทคอน 

กลุมสวน

อตุสาหกรรม

โรจนะ 

กลุมซติี้

เรียลต้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท 

3. นาย ดิเรก วินิชบุตร 

4. นายจิระพงษ วนิชิบุตร 

5. นาย ไว เชง ควน 

6. นายวีรพันธ พูลเกษ 
7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

8. นายตรีขวัญ บุนนาค 

9. นายชัชวาลย เจียรวนนท 
10. นายสมศักด์ิ ไชยพร 
11.  นายมานพ เจริญขจรกลุ 
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หมายเหตุ

 

  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ      //   =    กรรมการบรหิาร   

 



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

 

เอกสารแนบ 2  

เอกสารแนบ 2 : รายช่ือกรรมการของบริษัทยอย 

 

ช่ือ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค  

1. นายไว เชง ควน / / 

2. นายดเิรก วนิชิบุตร / - 

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

5. นายตรขีวญั บุนนาค - / 

6. นายมานพ เจริญขจรกุล - / 
หมายเหตุ  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ       //   =    กรรมการบรหิาร     

 

 



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

 

เอกสารแนบ 3 

 

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ 

- ไมม ี- 
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