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ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท 

ช่ือ บริษัท  ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพ่ือการขาย  

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666) 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ หอง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153 
เว็บไซต http://www.rent-a-factory.com, http://www.ticon.co.th 
อีเมล ticon@ticon.co.th  
ทุนจดทะเบียน 1,037,252,920 บาท (ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553) 
ทุนชําระแลว 671,788,582 บาท   (ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553)                  
มูลคาท่ีตราไว  1 บาทตอหุน 

 

บริษัทยอย 

บริษัท  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท                                                                                                   

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 49/32   หมูท่ี 5  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท  (662) 679-6565 โทรสาร  (662) 287-3153 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553)                  

ทุนชําระแลว 50,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 19 กุมภาพันธ 2553)                  
มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินคาเพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพ่ือการขาย  

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ หอง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท  (662) 679-6565 โทรสาร  (662) 287-3153 
เว็บไซต http://www.ticonlogistics.com 
อีเมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท (ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553)                  
ทุนชําระแลว 2,500,000,000 บาท (ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553)                  

มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 
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ผูเก่ียวของอ่ืน ๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

   อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
  เลขที่ 2/7 หมูท่ี 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

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

ผูสอบบัญชี นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 

  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด    
  ช้ัน 33  อาคารเลครัชดา  

  เลขที่ 193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท  (662) 264-0777    โทรสาร  (662) 264-0789 
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ปจจัยความเสี่ยง 

 1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ 
เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ การสรางโรงงานและคลังสินคาเพ่ือใหเชา โดยที่สัญญาเชาสวนใหญจะมีอายุ 3 ป (โดยมีทางเลือกใน

การตออายุสัญญาได)  บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีลูกคายกเลิกสัญญาเชาหรือไมตอสัญญาเม่ือสัญญาเชาหมดอายุลง 

ในชวง 20 ปท่ีผานมานับต้ังแตจัดต้ังบริษัทจนกระท่ังถึงปจจุบัน บริษัทพบวาอัตราการยกเลิกสัญญาเชา/ไมตอสัญญาเชามีไมมาก

แมกระท่ังในชวงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลก ท้ังน้ี เน่ืองจากผูเชาเห็นวาการเชายังคงเปนทางเลือกท่ีดีในชวงสภาวะการณดังกลาว ดังจะเห็นได

จากในป 2552 ท่ีผานมา การยกเลิกสัญญาเชาคิดเปนประมาณรอยละ 15 ของสัญญาเชาท้ังหมดเฉล่ียท้ังป เม่ือเทียบกับในภาวะปกติท่ีอัตราการ

ยกเลิกสัญญาเชาคิดเปนประมาณรอยละ 7 ของสัญญาเชาท้ังหมดเฉล่ียท้ังป   

ท้ังน้ี จากการท่ีโรงงานของบริษัทมีรูปแบบมาตรฐานและต้ังอยูในทําเลที่ต้ังท่ีดีสามารถรองรับความตองการของผูประกอบการได

หลากหลาย ทําใหบรษัิทสามารถหาผูเชารายใหมแทนผูเชาท่ียกเลิกสัญญาไดไมยาก   

 2. ความเส่ียงจากการแขงขันของผูประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมีการสรางโรงงานสําเร็จรูปใหเชาและจําหนายเชนเดียวกับบริษัท   อยางไรก็ตาม ผูพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมเหลาน้ันสรางโรงงานใหเชาในนิคมอุตสาหกรรมของตนเองเทาน้ัน ในขณะท่ีบริษัทสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลท่ีต้ังท่ี

หลากหลายถึง 13 ทําเล   อีกท้ังการท่ีบริษัทมีทีมงานกอสรางเปนของบริษัทเอง และมีประสบการณยาวนานในธุรกิจ ทําใหบริษัทสามารถ

ตอบสนองความตองการตาง ๆ ของลูกคา รวมท้ังสามารถใหบริการหลังการขายไดอยางรวดเร็ว  นอกจากน้ัน ยังมีความไดเปรียบจากการ

ประหยัดตอขนาด (Economies of scale) อีกดวย 

 3. ความเส่ียงจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 

ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 จํานวน 219,353,636 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัท  ท้ังน้ี ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในวันท่ี 31 มีนาคม 2553  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถแปลง

สภาพเปนหุนสามัญได 1.00415 หุน ท่ีราคาหุนละ 19.917 บาท 

ในการน้ีหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจาก 

Dilution Effect ท้ังในเรื่องของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง ดังตอไปนี้ 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน  (19 กุมภาพันธ 2553) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 671,788,582 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (TICON-W3) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 892,052,535 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 75.31 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีลดลง 24.69 % 

 4. ความเส่ียงจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W4 

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W4 จํานวน 109,677,073 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัท โดยมีอัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ท่ีราคาหุนละ 8 บาท ซ่ึง ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 ยังคงเหลือใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิจํานวนท้ังส้ิน 107,886,941 หนวย  
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ในการน้ีหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือไดทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัทอาจไดรับ

ผลกระทบจาก Dilution Effect ท้ังในเรื่องของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง ดังตอไปน้ี 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน  (19 กุมภาพันธ 2553) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 671,788,582 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (TICON-W4) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 779,675,523 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 86.16 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีลดลง 13.84 % 

 5. ความเส่ียงจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 จํานวน 32.883 ลานหนวย ใหแกกรรมการและ

พนักงานท่ีไดรับคัดเลือกของบริษัท (อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ท่ีราคาหุนละ 8 บาท) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาวสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในวันท่ี 29 มิถุนายน 2555   

ในการน้ีหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัทอาจไดรับผลกระทบ

จาก Dilution Effect ท้ังในเรื่องของราคาหุนในตลาดท่ีอาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง ดังตอไปน้ี 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน  (19 กุมภาพันธ 2553) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 671,788,582 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (TICON-W5) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 704,671,582 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 95.33 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีลดลง 4.67 % 

 6. ความเส่ียงจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3, TICON-W4 และ   
  TICON-W5 

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3, TICON-W4 และ TICON-W5 ตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมท่ีใหสิทธิในการซ้ือหรือแปลง

สภาพเพ่ือซ้ือหุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรือตอประชาชนท่ัวไปในอนาคต   วิธีการปรับสิทธิดังกลาวอาจไมสามารถชดเชยสิทธิประโยชนของผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางครบถวน เน่ืองจากสูตรการคํานวณการปรับสิทธิคํานึงถึงเพียงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออกใหม ณ วันปรับ

สิทธิเทาน้ัน มิไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลาของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด 

 7. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของผูเชา 

ณ 31 ธันวาคม 2552 ลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทรอยละ 55 เปนผูประกอบการจากประเทศญี่ปุน และรอยละ 49 เปนผูผลิตช้ินสวน

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสและเคร่ืองใชไฟฟา   ดังน้ัน หากมีการลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาว และมีการลดลงของการลงทุน

จากประเทศญี่ปุน อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท  

อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาผลกระทบดังกลาวจะมีไมมากนัก เน่ืองจากลูกคาของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส/
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เครื่องใชไฟฟา เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสท่ีหลากหลายซ่ึงรวมถึงเครื่องใชไฟฟา ซ่ึงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเปน

อิสระจากกัน จึงอาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทกวารอยละ 50 มิไดกระจุกตัวอยูในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

สําหรับการลงทุนจากประเทศญี่ปุนน้ัน บริษัทมีความเห็นวาในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยยังคงเปนประเทศในลําดับตนๆ ท่ีนักลงทุน

ยังคงมีความสนใจเขามาลงทุนจากความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตโดยรวม ดังจะเห็นไดจากในป 2552 แมจะมีการคืนโรงงานจากนักลงทุน

จากประเทศญี่ปุนเปนจํานวนมากแตผูเชาโรงงานเพ่ิมในป 2552 สวนใหญก็เปนนักลงทุนจากประเทศญี่ปุน เชนเดียวกับผูผลิตในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิคสท่ีมีการคืนโรงงานในสัดสวนท่ีสูงในป 2552 แตในขณะเดียวกันก็เปนภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการกลับมาเชาโรงงานใหมในสัดสวนท่ีสูง

เชนกัน  นอกจากน้ัน จากการท่ีโรงงานของบริษัทมีรูปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรับความตองการของผูประกอบการจากทุกๆ อุตสาหกรรม  

 8. ความเส่ียงจากการไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูในแผนการกอสรางในปจจุบัน 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีโรงงาน 61 โรง และคลังสินคา 32 หลัง ท่ีอยูในแผนการกอสราง โดยบริษัทอาจมีความเส่ียงจาก

การไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีจะสรางแลวเสร็จตามแผนการกอสรางในปจจุบัน อันจะสงผลใหบริษัทมีภาระตนทุนการกอสรางในชวงเวลา

ดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวาจะสามารถควบคุมความเส่ียงดังกลาวได   เน่ืองจากบริษัทมิไดมีนโยบายในการสรางโรงงาน/คลังสินคาเพ่ือ

ปลอยท้ิงไวใหวางจํานวนมาก  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ บริษัทจะสรางโรงงาน/คลังสินคาเตรียมไวพรอมใหเชาในแตละทําเลโดยเฉล่ียประมาณ 3-4 

โรง และจะชะลอการกอสรางหากมีโรงงาน/คลังสินคาท่ีสรางเสร็จพรอมใหเชามากกวาจํานวนท่ีตองการ ท้ังน้ี การที่บริษัทมีทีมงานกอสรางของ

ตนเอง ทําใหการบริหารการกอสรางทําไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเรง/ชะลอ/หยุดการกอสราง หรือโยกยายคนงานไปกอสรางในทําเลที่มี

ความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาไดโดยงาย ดังเชนในปท่ีผานมา บริษัทไดชะลอการกอสรางและการลงทุนตามความตองการเชาท่ีลดลงเพ่ือ

บริหารความเส่ียงดังกลาว            

 9. ความเส่ียงในการถูกคัดคานจากกองทุนเพื่อการรวมลงทุนซ่ึงเปนผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัทในเรื่องของการออกหลักทรัพย 

  ใหมแบบคิดมูลคา 

บริษัทอาจมีความเส่ียงในการถูกคัดคานจากกองทุนเพ่ือการรวมลงทุนหากบริษัทตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายตอผูถือหุนเดิม

ตามสิทธิ แบบคิดมูลคา ท้ังน้ีตามขอตกลงของผูถือหุน (รายละเอียดตามขอ 3. “ขอตกลงของผูถือหุน” ภายใตขอ 8. โครงสรางเงินทุน) ซ่ึงระบุวา

หากกองทุนเพ่ือการรวมลงทุนคัดคานขอเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพยใด ๆ ท่ีใหสิทธิแกผูถือหุนซ้ือหลักทรัพยน้ันตามสัดสวนการถือหุน 

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

เพ่ือใหผูถือหุนรายใหญ อันไดแก    บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด      กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร    บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด  และ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  คัดคานขอเสนอดังกลาวดวย   

อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวาหากบริษัทมีการออกหลักทรัพยดังกลาวขางตน บริษัทนาจะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการรวม

ลงทุน  ท้ังน้ี เน่ืองจากการพิจารณาออกหลักทรัพยใหมในแตละครั้งจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ   โดยท่ี

ผานมากองทุนเพ่ือการรวมลงทุนไดใหการสนับสนุนนโยบายของบริษัทเปนอยางดีเสมอมา 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. ประวัติความเปนมา 

 บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทและเร่ิมดําเนินธุรกิจในป 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ในช่ือ “บริษัท ไทย คอนเน็คช่ัน จํากัด”  

โดยกลุมผูกอต้ัง คือ กลุมซิต้ีเรียลต้ี  และกลุม H&Q Asia Pacific โดยในเวลาตอมาบริษัทไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท ไทย อินดัสเทรียล    คอน

เน็คช่ัน จํากัด” และ “บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)” ตามลําดับ     ปจจุบัน กลุมซิต้ีเรียลต้ี  บริษัท สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ จํากัด (มหาชน)  นายไว เชง ควน  และกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน เปนผูถือหุนรายใหญและผูกําหนดทิศทางหลักของบริษัท 

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเก่ียวกับบริษัท ดังน้ี 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2550 บริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ไดจัดอันดับความนาเช่ือถือของบริษัท ในระดับ “A” คงท่ี 

 ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหจัดต้ังเปนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส (Logistics Park) บนถนนบางนา-ตราด กม.39 และไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษี  

 ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND) จํานวน 50 ลานหนวย คิด

เปนสัดสวนรอยละ 13.16 ของหนวยลงทุนท้ังหมดของ TFUND รวมมูลคา 525 ลานบาท ใหแก GE Real Estate Investment Holdings 

 ในเดือนกันยายน 2550 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน จํานวน 500 ลานบาท เสนอ

ขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 ในเดือนมีนาคม 2551 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 500 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 

1,500 ลานบาท 

 ในเดือนเมษายน 2551 บริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ไดจัดอันดับความนาเช่ือถือของบริษัท ในระดับ “A” คงท่ี  

 ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกันจํานวนรวม 500 ลานบาท 

เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัดไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) ใหจัดต้ังเปนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส (Logistics Park) แหงท่ีสองบนถนนพหลโยธิน กม.55-56 และไดรับสิทธิประโยชนทาง

ภาษี 

 ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 500 ลานบาท รวมเปนทุนจด
ทะเบียน 2,000 ลานบาท 

 ในเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน 2,000 ลานบาท เปนจํานวน 

2,500 ลานบาท 

 ในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกันจํานวนรวม 500 ลานบาท 

เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 219.35 ลานหนวย 

 ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมอีก จํานวนรวม 109.68 ลานหนวย ออกใบสําคัญ
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แสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานจํานวนรวม 32.883 ลานหนวย และบริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 1,037.25 ลานบาท 

 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกันจํานวนรวม 650 ลานบาท 

เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน  

 ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกันจํานวนรวม 200 ลานบาท 

เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดไมเกิน 10 ราย  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกันจํานวนรวม 1,000 ลาน

บาท เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดไมเกิน 10 ราย 

 ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดโอนขายคลังสินคา 15 หลัง รวมมูลคา 1,530 ลานบาทใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารค

โลจิสติคส โดยบริษัทเขาลงทุนในกองทุนดังกลาวรอยละ 20.00 ของเงินทุนของกองทุน และเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนดังกลาว 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

ธุรกิจของบริษัทไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้ังแตปลายป 2551 เปนตนมา วิกฤตการณดังกลาว ทําใหผูผลิตพยายามลด

สินคาคงคลัง ซ่ึงสงผลใหความตองการใชพ้ืนท่ีโรงงาน/คลังสินคาลดลง บริษัทจึงไดชะลอการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาในชวงเวลาดังกลาว 

อยางไรก็ดี การเพ่ิมข้ึนของการผลิตในชวงปลายป 2552 สงผลใหมีผูประกอบการกลับมาใหความสนใจเชาโรงงานและคลังสินคาของบริษัทเพ่ิมมาก

ข้ึน  

บริษัทยังคงมีการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือเปนเงินทุนสวนหน่ึงในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2550 และ 2551 บริษัทมีการขายโรงงานและคลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND) และในป 2552 

บริษัทไดขายคลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส (TLOGIS) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2552  โดยบริษัทไดมีการ

ลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ในสัดสวนประมาณรอยละ 33 และรอยละ 20 ตามลําดับ ซ่ึงทําใหบริษัทไดรับเงินปนผลจากการลงทุน รวมท้ัง

คาบริหารจัดการสินทรัพยจากการท่ีบริษัทไดรับเลือกใหเปนผูบริหารสินทรัพยใหแกท้ังสองกองทุนดังกลาว 

2. ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินคาใหเชา/ขายในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และ

ทําเลอื่นท่ีมีศักยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษัทต้ังอยูในนิคม/สวน/เขตสงเสริมอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ี 

ท่ีต้ัง จังหวัด     เขตสงเสริมการลงทุน 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา  พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 

นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน)   ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี   ระยอง เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 
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ท่ีต้ัง จังหวัด     เขตสงเสริมการลงทุน 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู   สมุทรปราการ เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง 

ระยอง

ระยอง 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3*

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 

* ในกรณีท่ีนักลงทุนยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยหลังจากน้ันจะถือวาอยูในเขต

สงเสริมการลงทุนท่ี 2 

คลังสินคาของบริษัทต้ังอยูในพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี 

ท่ีต้ัง จังหวัด     เขตสงเสริมการลงทุน 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนา 
ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-วังนอย 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
พระนครศรีอยุธยา 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

 

 บริษัทมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด โดยบริษัทและ

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูจัดสรางโรงงานใหเชา สวนคลังสินคาใหเชาดําเนินการโดยบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค 

จํากัด ท้ังน้ี รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 

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

ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัท และถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซ่ึงเปนโครงการท่ีมีรูปแบบเชนเดียวกับโครงการของบริษัท 

โดยเริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2544  และไดรับอนุมัติใหไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเม่ือเดือนสิงหาคม 

2544  

  ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 EISCO มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลานบาท โดยในป 2546 EISCO ไดรับการรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  

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

99.99 ของทุนจดทะเบียน TPARK จัดต้ังข้ึนในเดือนสิงหาคม 2548  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคลังสินคาใหเชา/ขาย โดย TPARK  ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนา   และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-วังนอย  

  ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553  TPARK มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 2,500 ลานบาท โดยในป 2552  TPARK ไดรับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

 นอกจากบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

  TFUND จัดต้ังข้ึนในเดือนเมษายน 2548 เพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการอุตสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมจําเปนตองเปนอสังหาริมทรัพยท่ี TICON หรือ TPARK เปนเจาของ   TFUND เปน

กองทุนท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เปนผูจัดการ

กองทุน  

  ปจจุบัน TFUND มีจํานวนเงินทุน 7,771 ลานบาท   TFUND มีการระดมทุนครั้งแรกในป 2548 และไดทําการเพ่ิมทุนอีก 3 ครั้ง 

ในป 2549-2551 เพ่ือซ้ือโรงงานและคลังสินคาจาก TICON และ TPARK ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนรวม 166 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 377,450 ตารางเมตร) 

และ 8 คลังสินคา (พ้ืนท่ีรวม 19,600 ตารางเมตร) ตามลําดับ  ท้ังน้ี TICON และ TPARK มิไดมีขอผูกพันในการซื้อโรงงานและคลังสินคาคืนจาก 

TFUND   

   TICON และ TPARK ไดรับการวาจางใหเปนผูบริหารโรงงานและคลังสินคาท่ีขายใหแก TFUND และไดรับคาจางบรหิารคิดเปน

ประมาณรอยละ 1 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ TFUND ตอป 

  TFUND มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของกองทุน 

ซ่ึงกําไรสุทธิของกองทุนดังกลาวเปนกําไรท่ีไดรับการยกเวนภาษี ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 TFUND มีมูลคาสินทรัพยสุทธิเทากับ 10.8469 

บาทตอหนวย 

  ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีการลงทุนใน TFUND คิดเปนรอยละ 33.04 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีออกท้ังหมด  

 

• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส (TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS) 

  TLOGIS จัดต้ังข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2552 เพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจกรรม

อุตสาหกรรม  โดยอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมจําเปนตองเปนอสังหาริมทรัพยท่ี TICON หรือ TPARK เปนเจาของ   TLOGIS เปนกองทุนท่ีเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เปนผูจัดการกองทุน  

  ปจจุบัน TLOGIS มีจํานวนเงินทุน 1,533 ลานบาท โดยการลงทุนครั้งแรกของ TLOGIS ในป 2552 เปนการลงทุนซ้ือคลังสินคา

จาก TPARK จํานวนรวม 15 หลัง (พ้ืนท่ีรวม 70,731 ตารางเมตร) มูลคารวม 1,530 ลานบาท โดยมี TICON เปนผูคํ้าประกันคาเชาเพ่ือให 

TLOGIS ไดผลตอบแทนจากรายไดคาเชาไมตํ่ากวารอยละ 7 ตอป เปนระยะเวลารวม 7 ป ท้ังน้ี TPARK มิไดมีขอผูกพันในการซ้ือคลังสินคาคืน

จาก TLOGIS   

   TICON ไดรับการวาจางใหเปนผูบริหารคลังสินคาท่ีขายใหแก TLOGIS และไดรับคาจางบริหารในรูปของสวนแบงกําไร ซ่ึงคิดเปน

ประมาณรอยละ 1.3 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ TLOGIS ตอป 

  TLOGIS มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของกองทุน 

ซ่ึงกําไรสุทธิของกองทุนดังกลาวเปนกําไรท่ีไดรับการยกเวนภาษี ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 TLOGIS มีมูลคาสินทรัพยสุทธิเทากับ 10.0644 

บาทตอหนวย 

  ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีการลงทุนใน TLOGIS คิดเปนรอยละ 19.35 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีออกท้ังหมด 

 การขายอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND และ TLOGIS ถือเปนชองทางการระดมทุนของบริษัททางหน่ึง เพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชขยายกิจการ

ของบริษัท นอกเหนือจากแหลงเงินทุนจากผลการดําเนินงานของบริษัท และแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน  การพิจารณาขาย
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อสังหาริมทรัพยใหแก TFUND หรือ TLOGIS น้ัน บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมของปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของในแตละชวงเวลา โดยคํานึงถึง

ผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุน  ท้ังน้ี บริษัทมีแผนท่ีจะระดมเงินทุนผาน TFUND และ TLOGIS อยางตอเน่ือง ซ่ึงจะชวยใหบริษัทมีทางเลือกใน

การบริหารโครงสรางเงินทุนไดอยางเหมาะสม  

 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของ คือ บริษัท บางกอกคลับ จํากัด เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 256,500 บาท คิดเปนรอยละ 0.11 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัท บางกอกคลับ จํากัด เพ่ือวัตถุประสงคในการใชบริการของบริษัทดังกลาว 

3. โครงสรางรายได 

ปจจุบันรายไดจากการขายโรงงาน/คลังสินคามีสัดสวนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับรายไดรวมของบริษัท เน่ืองจากในแตละปบริษัทมีการขาย

โรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมากเพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชขยายธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม รายไดคาเชารับและ

บริการยังคงเปนรายไดหลักท่ีสําคัญของบริษัท เน่ืองจากการใหเชาโรงงาน/คลังสินคาเปนธุรกิจหลักของบริษัท  

รายไดท้ังสองประเภทคิดเปนประมาณรอยละ 80-90 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัท บริษัทยังมีรายไดอ่ืนๆ อีกหลายประเภท ซ่ึงมี

สัดสวนมากนอยแตกตางกันไปในแตละป ท้ังน้ี โปรดดูการวิเคราะหโครงสรางรายไดเพ่ิมเติมในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ” 

โครงสรางรายได 2550 2551 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม  2,058.45 58.46  2,205.20 64.45  1,530.00 58.44 

รายไดจากการเชาและการบริการ 705.82 20.05 811.65 23.72 809.23 30.91

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา 397.27 11.28 58.67 1.71 - -

รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม 52.85 1.50 77.16 2.26 77.73 2.97

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 71.85 2.04 86.57 2.53 158.67 6.06 

กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 110.83 3.15 16.53 0.48 - -

รายไดอ่ืนๆ 123.97 3.52 165.68 4.84 42.53 1.62

รวม 3,521.04 100.00 3,421.46 100.00 2,618.16 100.00 

4. วิสัยทัศน 

 วิสัยทัศนของบริษัท คือ การเปนบริษัทช้ันนําในการพัฒนาและใหบริการเชาโรงงานและคลังสินคาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล โดย

คํานึงถึงสังคมและสภาพแวดลอมเปนสําคัญ และใหผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแกผูลงทุน 

5. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การรักษาตําแหนงการเปนผูนําดานการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและอาคาร

คลังสินคาเพ่ือใหเชาท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลควบคูไปกับการใหบริการครบวงจร โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ และ

บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

1. ผลิตภัณฑและบริการ 

1.1 ผลิตภัณฑ 

ก. โรงงานมาตรฐาน 

 บริ ษัทไดจัดสรางโรงงานมาตรฐานท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูประกอบการท่ีเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน เพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ 

และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   บริษัทไดเลือกสรางโรงงานในทําเลที่ต้ังท่ีดี และกอสรางโรงงาน

มาตรฐานที่มีรูปแบบเหมาะสมกับข้ันตอนการผลิตของผูประกอบการโดยท่ัวไป  นอกจากน้ี เน่ืองจากกลุมผูเชาโรงงานของ

บริษัทกวารอยละ 90 เปนผูประกอบการชาวตางชาติ บริษัทจึงไดเนนการใหบริการใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการเร่ิมตนประกอบการผลิตในประเทศไทย  

 บริษัทเลือกทําเลที่ต้ังเพ่ือทําการพัฒนาโรงงานโดยพิจารณาจากความตองการของลูกคาในปจจุบันและท่ี

คาดการณไวในอนาคต   นอกจากน้ัน ยังพิจารณาถึงเขตสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ความ

สะดวกในการเดินทางไปยังทาเรือ สนามบิน ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน

ของท่ีดินอุตสาหกรรมน้ัน  

 บริษัทมีการพัฒนาโรงงานท้ังในเขตสงออกและเขตท่ัวไปตามความตองการของลูกคา ซ่ึงจะแตกตางกัน

ในแตละทําเลท่ีต้ัง ตัวอยางเชน ความตองการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังซ่ึงอยูติดกับทาเรือนํ้าลึกท่ีสําคัญของ

ประเทศไทยนั้น โดยสวนใหญจะเปนความตองการโรงงานในเขตสงออก 

 โรงงานของบริษัทมีลักษณะเปนอาคารช้ันเดียวพรอมช้ันลอยเพ่ือใชเปนสํานักงาน ซ่ึงกอสรางในบริเวณ

พ้ืนท่ีดินท่ีมีรั้วก้ันเปนสัดสวน พรอมดวยปอมยาม พ้ืนท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ีสําหรับขนถายสินคา   ท้ังน้ี โรงงานท่ีบริษัท

พัฒนาข้ึนมีรูปแบบเปนมาตรฐาน แตสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาได  ขนาดของโรงงานมีต้ังแต 

1,000 ถึง 11,700 ตารางเมตร ซ่ึงโดยสวนใหญมีขนาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร   พ้ืนโรงงานสามารถรับนํ้าหนัก

ไดต้ังแต 1 ถึง 3 ตันตอตารางเมตร   ตัวอาคารกอสรางโดยใชโครงสรางหลังคาเหล็ก ซ่ึงไมตองมีเสารองรับหลังคาโรงงาน ทํา

ใหไดพ้ืนท่ีใชสอยสูงสุด 

 นอกจากโรงงานมาตรฐานแลว บริษัทยังใหบริการสรางโรงงานตามแบบท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงโดยทั่วไปจะ

มีขนาดใหญกวาโรงงานมาตรฐานของบริษัท 

สัญญาเชาระหวางลูกคากับบริษัทเกือบท้ังหมดมีอายุสัญญา 3 ป  โดยเปดโอกาสใหลูกคามีทางเลือกใน

การตอสัญญาเชาได  นอกจากน้ัน บริษัทยังใหทางเลือกแกลูกคาในการเปล่ียนไปเชาโรงงานอื่นของบริษัทในทําเลที่ต้ังหรือ

ขนาดท่ีแตกตางไป ตลอดจนใหทางเลือกแกลูกคาในการซ้ือโรงงาน 

บริษัทกําหนดใหลูกคาชําระเงินมัดจําเปนจํานวน 3 - 6 เดือนของคาเชาและคาบริการตามแตจะตกลงกัน 

  ณ ส้ินป 2550  2551 และ 2552 บริษัทมีโรงงานใหเชาแกลูกคา โรงงานท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึง

กําหนดรับรูรายได โรงงานวางพรอมใหเชา และโรงงานท่ีอยูระหวางการพัฒนา ดังน้ี 
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 ส้ินป 2550 ส้ินป 2551 ส้ินป 2552 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

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

โรงงานใหเชา 
โรงงานท่ีมสีัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

โรงงานวางพรอมใหเชา 

โรงงานท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
โรงงานท่ีอยูในแผนการพัฒนา 

114 

 17 
 31 

 33 
 63 

314,408 

51,675 

84,310 

87,175 

144,075 

107 

 12 

 34 

   25 

   57 

302,640 

24,675 

91,035 

65,250 

127,925 

115 

  9 

 41 

  10 
   61 

324,550 

17,650 

104,425 

27,700

141,875 

รวม 258 681,643 235 611,525 236 616,200

อยางไรก็ดี ตารางขางตนเปนตารางท่ีแสดงขอมูลของโรงงานภายหลังการขายโรงงานจํานวนหนึ่งใหแก 

TFUND ตารางถัดไปแสดงขอมูลโรงงานทั้งหมดของบริษัทรวมกับ TFUND ซ่ึงจะเปนตารางท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงของการใหเชาโรงงานไดดีย่ิงข้ึน 

 ส้ินป 2550 ส้ินป 2551 ส้ินป 2552 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

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

โรงงานใหเชา 
โรงงานท่ีมสีัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

โรงงานวางพรอมใหเชา 

โรงงานท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
โรงงานท่ีอยูในแผนการพัฒนา 

238 

 17 
 38 

 33 
 63 

587,515 

51,675 

97,685 

87,175 

144,075 

267 

 12 

40 

   25 

   57 

665,265 

24,675 

103,910 

65,250 

127,925 

261 

  9 

 61 

  10 
   61 

656,300 

17,650 

150,125 

27,700

141,875 

รวม 389 968,125 401 987,025 402 993,650

ณ ส้ินป 2552 ลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทเปนผูผลิตช้ินสวนจากประเทศตาง ๆ ในอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท ดังน้ี 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. อิเล็กทรอนิคส และเครื่องใชไฟฟา 

2. ยานยนต 
3. ขนสง และคลังสินคา 

4. อาหาร 

5.  พลาสติก 
6. อ่ืน ๆ (เชน เหล็ก แฟช่ัน ฯลฯ) 

49.2 
20.0 

7.4 

6.2 

2.8 

14.5 

1. ญี่ปุน 

2. ยุโรป 
3.  สหรัฐอเมริกา 

4.  แคนาดา 

5. ไทย 

6. อ่ืน ๆ (เชน สิงคโปร มาเลเซีย ฯลฯ) 

55.0 

 13.9 
5.3 

5.2 

5.1 
15.5 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหตุ : สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทในเดือนธันวาคม ป 2552 
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ข. คลังสินคาคุณภาพสูง 

  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เปนผูพัฒนาอาคารคลังสินคา

คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือใหเชา 

  โลจิสติคสนับเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการกระจายวัตถุดิบ ช้ินสวนอุปกรณ สินคาสําเร็จรูป และผลผลิต

อ่ืนๆ   ผูจัดการกระจายสินคา ไมวาจะเปนตัวผูผลิตเอง หรือผูใหบริการโลจิสติคสมักจะใชเงินลงทุนไปในระบบจัดการท่ี

เก่ียวเนื่องกับโลจิสติคส จึงเลือกท่ีจะใชบริการเชาคลังสินคาแทน สงผลใหเกิดความตองการคลังสินคาท่ีอยูในเขต

อุตสาหกรรมโลจิสติคสท่ีทันสมัย ซ่ึงบริษัทไดตอบสนองความตองการดังกลาว 

  ปจจุบันกิจกรรมดานโลจิสติคสถือเปนกิจกรรมท่ีผูประกอบการใหความสําคัญเปนอยางมาก   อยางไรก็

ดี ผูประกอบการตลอดจนผูใหบริการดานโลจิสติคสสวนใหญจําเปนตองใชเงินจํานวนมากสําหรับการลงทุนในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ ท่ีสําคัญ รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของ   บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสของการ

พัฒนาอาคารคลังสินคาเพ่ือใหผูประกอบการเหลาน้ันเชาแทนการลงทุนสรางเพ่ือเปนเจาของเอง  

  คลังสินคาของบริษัทต้ังอยูในทําเลท่ีเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ กลาวคือ ศูนยคลังสินคาแหลมฉบังต้ังอยู

ใกลกับทาเรือแหลมฉบัง   เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-บางนาอยูระหวางกรุงเทพฯ กับทาเรือแหลมฉบัง และอยูใกล

กับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เหมาะแกการเปนศูนยกระจายสินคาท่ีดี ไมวาจะเปนการขนสงทางอากาศ การขนสงทาง

บก และการขนสงทางนํ้า    เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน-วังนอยเปนทางเช่ือมท่ีดีสําหรับการกระจายสินคาระหวาง

กรุงเทพฯ และภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท้ังน้ี ภายในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนท้ัง 2 แหงยังมีเขตปลอด

อากรเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการนําเขา/สงออกอีกดวย   และในปท่ีผานมาบริษัทได

ขยายการพัฒนาโครงการไปในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความตองการของลูกคาซ่ึงเปนผูผลิตท่ี

ประกอบการอยูในสวนอุตสาหกรรมดังกลาว 

  คลังสินคาของบริษัทสามารถรองรับการจัดการคลังสินคาสมัยใหม การออกแบบตัวอาคารจะคํานึงถึง

ระยะหางของชวงเสา  การรับนํ้าหนักของพ้ืนอาคาร ความสูงของอาคาร จํานวนประตูสําหรับขนถายสินคา และอุปกรณชวย

ปรับระดับพ้ืนใหมีความลาดชันท่ีเหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา 

  นอกจากคลังสินคารูปแบบมาตรฐานที่บริษัทไดพัฒนาข้ึนพรอมใหเชาเชนเดียวกับโรงงานมาตรฐานแลว 

บริษัทยังมีการสรางคลังสินคาตามรูปแบบและในทําเลที่ลูกคาตองการ อีกท้ังมีบริการซ้ือคลังสินคาจากลูกคาเพ่ือใหเชากลับคืน

อีกดวย 

  สัญญาเชาสวนใหญมีอายุ 3 ป โดยมีการเปดโอกาสใหลูกคาตอสัญญาได และบริษัทมีการกําหนดให

ลูกคาชําระคามัดจําเปนจํานวน 3-6 เดือนของคาเชา 

  ณ ส้ินป 2550  2551 และ 2552 บริษัทมีคลังสินคาใหเชาแกลูกคา คลังสินคาท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยัง

ไมถึงกําหนดรับรูรายได คลังสินคาวางพรอมใหเชา และคลังสินคาท่ีอยูระหวางการพัฒนา ดังน้ี 
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  ส้ินป 2550 ส้ินป 2551 ส้ินป 2552 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) 

คลังสินคาใหเชา 
คลังสินคาที่มีสัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

คลังสินคาวางพรอมใหเชา 

คลังสินคาที่อยูระหวางการพัฒนา 
คลังสินคาที่อยูในแผนการพัฒนา 

 8 

 4 

 2 

17 

49 

39,297 

18,900 

7,760 

52,800 

254,079 

16 

 8 

 7 

  22 

  21 

80,246 

44,970 

27,580 

79,895 

135,183 

 15 

  2 

 12 

   17 
   32 

61,580 

15,180 

50,540 

50,118 

137,058 

รวม 80 372,836 74 367,874   78 314,476

อยางไรก็ดี ตารางขางตนเปนตารางท่ีแสดงขอมูลของคลังสินคาภายหลังการขายคลังสินคาจํานวนหนึ่ง

ใหแก TFUND และ TLOGIS ตารางถัดไปจะแสดงขอมูลคลังสินคาท้ังหมดของบริษัทรวมกับคลังสินคาของ TFUND และ 

TLOGIS ซ่ึงจะเปนตารางท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของการใหเชาคลังสินคาไดดีย่ิงข้ึน 

  ส้ินป 2550 ส้ินป 2551 ส้ินป 2552 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) คลังสินคา (ตรม.) 

คลังสินคาใหเชา 

คลังสินคาที่มีสัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

คลังสินคาวางพรอมใหเชา 

คลังสินคาที่อยูระหวางการพัฒนา 
คลังสินคาที่อยูในแผนการพัฒนา 

 8 

 4 

 2 

17 

49 

39,297 

18,900 

7,760 

52,800 

254,079 

24 

 8 

 7 

  22 

  21 

99,846 

44,970 

27,580 

79,895 

135,183 

 35 

  2 

 15 

   17 
   32 

144,301 

15,180 

57,890 

50,118 

137,058 

รวม 80 372,836 82 387,474   101 404,547

 

ณ ส้ินป 2552 ลูกคาท่ีเชาคลังสินคาของบริษัทเปนผูประกอบการจากประเทศตาง ๆ ในอุตสาหกรรม

หลายประเภท ดังน้ี 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. ขนสง และคลังสินคา 
2. อุปโภค บริโภค 
3. คาปลีก 
4. อ่ืนๆ 

40.8 

25.3 

22.9 
11.0 

1. ยุโรป 

2. ญี่ปุน 
3.  ไทย 
4. อินเดีย 

46.2 

30.9 
   20.8 

2.1 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหตุ : สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทในเดือนธันวาคม ป 2552 

 

1.2 บริการ 

บริการท่ีบริษัทเสนอใหลูกคา ไดแก 
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 การดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคา  

  บริษัทมีทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจนบริหารโครงการดวยตนเอง ทําใหบริษัทสามารถใหความ

ชวยเหลือลูกคาในการออกแบบ และดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคาใหมีความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของลูกคา

ได 

 การจัดหาสาธารณูปโภค 

บริษัทใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอกับความตองการของลูกคา 

 การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 

บริษัทใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตท่ีจําเปนตอการเร่ิมดําเนินการในเวลาอันรวดเร็ว 

เชน ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากน้ัน บริษัทยังมีบริการใหความชวยเหลือลูกคาในการขอและตอใบอนุญาตทํางานใน

ราชอาณาจักรสําหรับพนักงานของลูกคาซ่ึงเปนคนตางดาว 

 บริการอ่ืน ๆ 

 นอกจากท่ีกลาวขางตน บริษัทมีการใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง ๆ ตามความตองการเฉพาะ

ของลูกคาเทาท่ีจะสามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคา การแนะนําบุคลากรท่ีสําคัญใหแกลูกคา 

2. สิทธิและประโยชนท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับ 

 2.1 สิทธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 ก. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2544 ในกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหเชา

จํานวน 10 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

  1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมี

กําหนดเวลา 8 ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 

2552) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาต

ใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น (นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 

2557) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

  2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

3.  ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของ

อัตราปกติ มีกําหนด 5 ป นับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามขอ 1 (นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 

2557) 

  4. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 

10 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2554) 
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5. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงิน

ลงทุน นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 

6. ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

  โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

1. จะตองประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากล

อ่ืนท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ (ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549) 

 ข. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย)  

• ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา ไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนในเดือนมิถุนายน 2550 ในกิจการเขตอุตสาหกรรรมโลจิสติคส (Logistics Park) ท่ีถนนบางนา-ตราด กม.39 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ

สงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2558) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับ

อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน (นับจากวันท่ี 20 มิถุนายน 2558 ถึง วันท่ี 19 

มิถุนายน 2563) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

 2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ในทองท่ีจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ

มาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

• ไทคอนโลจิสติคสพารค-วังนอย ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ในเดือนสิงหาคม 2551 ในกิจการเขตอุตสาหกรรรมโลจิสติกส (Logistics Park) ท่ีถนนพหลโยธิน กม.55-56 อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ

สงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 ถึงวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2559) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะ

ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน (นับจากวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ถึง 

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 
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 2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ในทองท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 

หรือมาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

2.2 สิทธิและประโยชนในเขตอุตสาหกรรมของ กนอ. 

จากการท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตการ

ดําเนินงานของ กนอ. อยูในปจจุบัน บริษัทจึงพึงไดรับสิทธิประโยชนในเขตอุตสาหกรรมจาก กนอ. ดังน้ี 

1. สิทธิประโยชนดานภาษีอากร (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมสงออก) ท่ีสําคัญ ไดแก ไดรับยกเวน

คาธรรมเนียมพิเศษอากรขาเขา  ภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีสรรพสามิต สําหรับเครื่องจักร  อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใช

ในการผลิต และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

2. สิทธิประโยชนท่ีไมเก่ียวกับภาษีอากร ท่ีสําคัญไดแก ผูประกอบการจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบกิจการ ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือเขามาอยูในราชอาณาจักรตลอด

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต และสามารถสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได หากเงินจํานวนน้ันเปนเงินทุน

นําเขาหรือเปนเงินท่ีมีขอผูกพันกับตางประเทศ 

 3. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

 3.1 สามารถย่ืนขอใบอนุญาตที่จําเปนสําหรับการประกอบการท้ังหมด (ไดแก ใบอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือ

ประกอบกิจการ  ใบอนุญาตปลูกสราง  และใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม) ไดจาก กนอ. (โดยปกติตองไดรับอนุมัติจาก

หลายหนวยงานราชการ) ซ่ึงนับเปนความสะดวกอยางย่ิงในการดําเนินการ 

 3.2 ไดรับบริการสําหรับผูลงทุนในเร่ืองคําแนะนํา  คําปรึกษา  เอกสารตาง ๆ 

 2.3 สิทธิประโยชนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1.  บริษัทไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากอัตราปกติรอยละ 30 เปนรอยละ 25 

ท้ังน้ี เฉพาะกําไรสุทธิในสวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรก

ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 

2. บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินปนผลรับจากการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS 

ซ่ึงเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากบริษัทถือหนวยลงทุนดังกลาวตลอดชวงเวลา 3 เดือน

กอนและหลังการจายเงินปนผลของกองทุน  

 2.4 สิทธิประโยชนจากกรมศุลกากร 

 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ไดรับการอนุมัติจากกรมศุลกากรในเดือนมกราคม 2550 ใหจัดต้ัง

เขตปลอดอากรช่ือ “เขตปลอดอากรไทคอน โลจิสติคส พารค” เพ่ือพัฒนาอาคารคลังสินคาสําหรับเปนศูนยกลางการกระจาย
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สินคาในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน โดยมีสิทธิประโยชนดานภาษีอากรท่ีสําคัญ คือ การไดรับยกเวนคาธรรมเนียม

พิเศษอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต สําหรับเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และ

ไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของสงออกไปนอกราชอาณาจักร  

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

3.1 แนวคิด อุปทาน/อุปสงค และสภาวะการแขงขัน 

  3.1.1 โรงงานมาตรฐานใหเชา 

 ก. แนวคิดของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะเร่ิมตนจากการพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรม การจัดสรางโครงสราง

พ้ืนฐานในท่ีดินอุตสาหกรรม และการขายท่ีดินใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสินคา  

    ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาจจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือเปนเจาของโรงงานเอง หรืออาจเลือกเชาโรงงาน

เพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการใหเชา

โรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบการใหแกผูประกอบการ   ท้ังน้ี ในอดีตท่ีผานมาจนถึง

ปจจุบันมีผูประกอบการชาวตางชาติจํานวนมากที่เขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน 

 ข. อุปทานของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

  ผูพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขาย/ใหเชา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 ผูพัฒนาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมท่ีตนเองพัฒนาข้ึน ไดแก เจาของนิคมอุตสาหกรรม  

 ผูพัฒนาโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีซ้ือ/เชาจากเจาของท่ีดินอุตสาหกรรม เชน บริษัท และ

บริษัทยอย ซ่ึงสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชาบนท่ีดินท่ีซ้ือจากเจาของท่ีดินอุตสาหกรรมในทําเลที่ต้ังท่ีหลากหลาย 

  ค. อุปสงคของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

 การเลือกเชาโรงงานเปนทางเลือกหน่ึงของผูประกอบการท่ีไมตองการเปนเจาของโรงงาน เพ่ือลด

ตนทุนของโครงการ และเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงท่ีมีความไมแนนอนของสถานการณ

ตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอบรรยากาศการลงทุน  นอกจากนั้น วงจรชีวิตของผลิตภัณฑท่ีมีแนวโนมส้ันลง ตลอดจนการให

ความสําคัญกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลวนแตเปนปจจัยเสริมใหผูประกอบการมีความตองการเชาโรงงานแทนการ

ลงทุนเปนเจาของโรงงานเอง  

  ประเทศไทยต้ังอยูในทําเลท่ีต้ังท่ีดีสําหรับการลงทุน เน่ืองจากตั้งอยูในศูนยกลางของทวีปเอเชีย  

นอกจากน้ัน ประเทศไทยยังมีแรงงานท่ีมีทักษะ มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  รวมท้ังมีกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเอื้ออํานวยตอการ

ลงทุน   การเติบโตของการลงทุนจากตางประเทศในประเทศไทย จะสงผลใหมีความตองการเชาโรงงานมากข้ึน 

  ง. สภาวะการแขงขัน 

 การสรางโรงงานมาตรฐานใหเชาในปจจุบันถือวามีการแขงขันไมสูงนัก  ปจจุบันมีบริษัทท่ีจัดสราง

โรงงานอุตสาหกรรมใหเชาท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด จํากัด และบริษัท สวนอุตสาหกรรม

ปนทอง จํากัด 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                 56-1 

 

 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  20

  อยางไรก็ตาม บริษัทท่ีทําธุรกิจพัฒนาโรงงานใหเชาเปนธุรกิจหลัก มีเพียงบริษัทเทาน้ันซ่ึงมีความ

ไดเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ กลาวคือ บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจการสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลท่ีต้ังท่ี

หลากหลาย และมีบริการท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาแบบครบวงจร (One stop service) ท้ังการติดตอขอ

ใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานราชการท่ีชวยใหลูกคาซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติสามารถเร่ิมดําเนินงานไดในระยะเวลาอันส้ัน 

การชวยเหลือเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวมท้ังบริการหลังการขายท่ีใหการดูแล

อยางใกลชิดและรวดเร็ว   นอกจากน้ัน การท่ีบริษัทอยูในธุรกิจน้ีมากวา 20 ป และมีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 60 บริษัท

จึงมีความไดเปรียบจากการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) อีกดวย  

  3.1.2 คลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

   ก. แนวคิดของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

   ปจจุบันตนทุนจัดการดานโลจิสติคสของประเทศไทยคิดเปนสัดสวนท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

ในโลก ซ่ึงสงผลเสียตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศไทย การพัฒนาการจัดการดานโลจิสติคสใหมี

ประสิทธิภาพจะทําใหตนทุนสินคาลดลงและยกระดับคุณภาพการบริการ อันจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการ

สงออกของประเทศไทยไดมากขึ้น และยังชวยใหสินคาอุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมีราคาลดลง   นอกจากน้ี 

ระบบการจัดการดานโลจิสติคสของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหมีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

  คลังสินคาถือเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของกิจกรรมโลจิสติคส คลังสินคาท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานสากลจะชวยทําใหระบบโลจิสติคสมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

  บริษัทผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติคสจัดวาเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

และมีความสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากผูผลิตสินคา ผูคาสง ผูคาปลีก และผูประกอบการมีแนวโนมท่ีจะใชบริการจากผูใหบริการ

ดานโลจิสติคสเพ่ิมมากข้ึน แทนการมีหนวยงานภายในเพ่ือดําเนินการในเร่ืองดังกลาวเอง 

   อยางไรก็ดี ผูประกอบการรวมท้ังบริษัทท่ีเช่ียวชาญดานโลจิสติคสเหลาน้ี สวนใหญมีนโยบายไม

ตองการลงทุนเพ่ือเปนเจาของในอสังหาริมทรัพย เชน คลังสินคา  เน่ืองจากเห็นวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมิใชกิจกรรม

หลักของกิจการ   บริษัทเหลาน้ีตองการจํากัดการลงทุนเฉพาะสําหรับยานพาหนะ อุปกรณ ระบบสารสนเทศตาง ๆ รวมท้ังการ

พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ อันเปนสินทรัพยหลักท่ีจําเปนตอกิจการ และการรักษาความสามารถในการ

แขงขันของกิจการเทาน้ัน  นอกจากน้ี การลงทุนในอสังหาริมทรัพยกอใหเกิดตนทุนคงท่ีจํานวนมากเปนระยะเวลานาน เปนการ

เพ่ิมความเส่ียงของกิจการในกรณีท่ีลูกคายกเลิกสัญญา อีกท้ังบริษัทเหลาน้ียังไมชํานาญในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ดวยตนเองเน่ืองจากมิใชธุรกิจหลัก  เม่ือเปนเชนน้ี ภาคอุตสาหกรรมดานโลจิสติคสโดยรวมจึงมุงหวังใหภาคธุรกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเปนผูพัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับกิจการขนสงและคลังสินคาเพ่ือใหเชา 

  ข. อุปทานของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

  ปจจุบันมีผูใหบริการคลังสินคาใหเชากระจายอยูในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดย

อาคารคลังสินคาสวนใหญจะต้ังอยูบริเวณถนนสายเอเซีย ถนนบางนาตราด และถนนพระราม 2   คลังสินคาดังกลาวสวน

ใหญมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เชน พ้ืนอาคารรับนํ้าหนักไดนอย มีรูปแบบอาคารท่ีไมสะดวกตอการขนถายสินคา พ้ืนท่ีจัดเก็บ

ไมเหมาะสม ทําใหจัดเก็บสินคาไดนอย หรือคนหาสินคาไดยาก ซ่ึงสงผลใหเกิดการขนยายท่ีไมจําเปนมากเกินไป คลังสินคา

ดังกลาวไมมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจขนสงและคลังสินคาได เชน ระบบระบายนํ้าท่ีดี 

ระบบถนนที่สามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ นอกจากน้ี อาคารคลังสินคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตชุมชนและเขตท่ีอยู
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อาศัยซ่ึงไมอยูในเขตผังเมืองสําหรับท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหา

จราจร อุบัติเหตุ ความเสียหายของผิวจราจร รวมท้ังมลภาวะทางอากาศและทางเสียง 

   ค. อุปสงคของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

  กลุมผูตองการใชอาคารคลังสินคา ไดแก  

1. ธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา (Logistics service providers) ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปน

บริษัทช้ันนําจากในประเทศและตางประเทศ บริษัทเหลาน้ีจะมีความสามารถในการบริหารและจัดการโดยใชระบบ software 

และระบบจัดการท่ีทันสมัย  และโดยท่ัวไปบริษัทในธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคาจะไมลงทุนในอสังหาริมทรัพย แตมีความ

ตองการเชาคลังสินคา 

2. ผูประกอบการประเภทศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบท่ีทันสมัย (International 

distribution center)  กิจการศูนยจัดหาจัดซ้ือช้ินสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International procurement 

office) และกิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบท่ีทันสมัย (Distribution center) 

3. ผูผลิตและผูคาปลีกขนาดใหญ  โดยกลุมน้ีมีความตองการท่ีจะจัดต้ังศูนยกระจายสินคา เพ่ือ

จัดสงสินคาไปยังลูกคาและผูบริโภคท้ังในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคตาง ๆ 

4. กลุมบริษัทนําเขาและสงออก ซ่ึงมีความตองการใชอาคารคลังสินคาท่ีต้ังอยูใกลสนามบินและ

ทาเรือ โดยเฉพาะอยางย่ิงพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติคสสนับสนุนการกระจายสินคาและกิจการอ่ืน ๆ เชน ผูใหบริการขนสงสินคาและ

บริการขนสง ผูใหบริการบรรจุสินคาและถายบรรจุสินคา ผูใหบริการสรางมูลคาเพ่ิม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การ

ซอมแซม และการประกอบ/บรรจุสินคา) รวมถึงผูใหบริการเชาอุปกรณขนถาย ผูใหบริการแรงงานช่ัวคราวและยกขนสินคา 

เปนตน 

  ง. สภาวะการแขงขัน 

  ปจจุบันผูใหบริการอาคารคลังสินคาคุณภาพสูงซ่ึงต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสมมีอยูนอยราย อาคาร

คลังสินคาใหเชาในปจจุบันสวนใหญมีคุณภาพตํ่า ขนาดเล็ก ไมไดมาตรฐาน ไมเหมาะสมกับระบบโลจิสติคสสมัยใหม  และ

ต้ังอยูในทําเลที่ไมดี  ขณะท่ีคลังสินคาของบริษัทน้ันมีความแตกตางจากผูใหบริการคลังสินคารายอ่ืน เน่ืองจากเปนคลังสินคา

ท่ีมีคุณภาพสูง ต้ังอยูในทําเลที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับความตองการใชคลังสินคาท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต  

3.2 กลยุทธการแขงขัน 

 ตําแหนงทางการตลาด 

 บริษัทมีสวนแบงในตลาดการใหเชาโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานรอยละ 66 (รวมสวนท่ีบริษัทบริหาร

ใหแก TFUND รอยละ 32)  ตามการสํารวจของบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ณ ส้ินไตรมาส 3/2552 

 บริษัทไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดในการเปนผูสรางโรงงานใหเชารายใหญในประเทศไทย   บริษัทมี
ความมุงม่ันท่ีจะรักษาและพัฒนาตําแหนงทางการตลาดใหดีย่ิงข้ึนดวยการเพ่ิมขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา และรักษา

คุณภาพของการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาซ่ึงจะสงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบจากการประหยัดตอขนาด 

ไดผลตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมตําแหนงทางการตลาดของบริษัทใหดีย่ิงข้ึนในท่ีสุด 
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 สําหรับอาคารคลังสินคาน้ัน บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะเปนผูสรางอาคารคลังสินคามาตรฐานสูงท่ีมีสวน

แบงทางการตลาดมากที่สุดเชนเดียวกับตําแหนงทางการตลาดของโรงงานมาตรฐานใหเชา  

 กลุมลูกคาเปาหมาย  

 ลูกคาเปาหมายของโรงงานมาตรฐานใหเชา คือ ผูผลิตช้ินสวนใหแกผูประกอบการขนาดใหญ   อยางไรก็

ดี บริษัทสามารถสรางโรงงานท่ีมีลักษณะเฉพาะใหตามความตองการของลูกคา ซ่ึงสวนใหญจะมีขนาดกลาง-ใหญ 

 สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายที่เชาอาคารคลังสินคาของบริษัท ไดแก ผูผลิต ผูคาสงและคาปลีก และ

ผูประกอบการรวมถึงผูใหบริการขนสง และบริหารคลังสินคา  

 กลยุทธดานราคา 

 คาเชาโรงงาน และคลังสินคาของบริษัทถูกกําหนดจากตนทุนการกอสรางเปนหลัก   อยางไรก็ดี ในการ

กําหนดคาเชาบริษัทยังไดคํานึงถึงราคาคาเชาโรงงานและคลังสินคาของคูแขงขันดวย   โดยบริษัทไดมีการตรวจสอบสภาวะ

ตลาดอยูเสมอ เพ่ือใหแนใจวาคาเชาโรงงานและคลังสินคาของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก การติดตอลูกคาเปาหมายเองโดยตรง และการติดตอผาน

ตัวกลางตาง ๆ เชน ติดตอผูผลิตรายใหญเพ่ือเสนอบริการใหเชาโรงงาน/คลังสินคาใหแกคูคาของผูผลิตเหลาน้ัน  การติดตอ

ผานหนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงานการคา สมาคมหอการคา เจาของนิคมอุตสาหกรรม ตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

และตัวกลางอื่น ๆ 

 บริษัทมีการพัฒนาส่ือเพ่ือสงเสริมการตลาด อันไดแก ส่ิงพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนังสือ

ตาง ๆ อินเตอรเน็ตเว็บไซต แผนปายโฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณหนาโรงงาน แผนปายโฆษณาขนาดใหญขางทางดวน และการสง

จดหมายทางไปรษณีย 

 นอกจากน้ียังมีการใชส่ือทางการตลาดประเภทอื่นท่ีมีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแก การเขา

รวมงานสัมมนา งานแสดงสินคา   และการประชุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ 

3.3 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

 3.3.1 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

ความตองการเชาโรงงานมีการชะลอตัวต้ังแตไตรมาส 4/2551 จนถึงชวงปลายไตรมาส 2/2552 

เน่ืองจากมีการปรับลดกําลังการผลิตของผูประกอบการ เพ่ือลดปริมาณสินคาคงคลัง    อยางไรก็ดี ความตองการเชาโรงงาน

เริ่มปรับตัวดีข้ึนต้ังแตไตรมาส 3/2552 เปนตนมา เม่ือสินคาคงคลังมีปริมาณลดลง ซ่ึงสงผลใหมีการผลิตเพ่ิมมากข้ึน  

นอกจากน้ัน ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกจะเปนปจจัยชวยผลักดันใหผูประกอบการหาแนวทางในการลดตนทุนการ

ผลิตและเคล่ือนยายกิจกรรมการผลิตบางสวนไปยังประเทศที่มีความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิต เชน ประเทศไทย เพ่ิม

มากข้ึน และดวยเงินทุนท่ีมีอยูอยางจํากัดจะชวยใหผูประกอบการหันมาเชาโรงงานแทนการลงทุนเพ่ือเปนเจาของโรงงานเอง 

ความตองการลดปริมาณสินคาคงคลังของผูประกอบการ ไดสงผลใหเกิดการลดลงของความตองการ

เชาอาคารคลังสินคาในชวงเวลาดังกลาวเชนเดียวกัน  อยางไรก็ดี เม่ือผูประกอบการมีการเพ่ิมกําลังการผลิต หรือสภาวะ

เศรษฐกิจโดยท่ัวไปเริ่มปรับตัวดีข้ึน ความตองการคลังสินคาเพ่ือใชเก็บสินคา หรือเพ่ือใชกระจายสินคาก็จะมีมากข้ึนตามไป

ดวย  
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3.3.2 การแขงขัน  

การใหบริการใหเชาโรงงานและคลังสินคาในปจจุบันยังมีไมมาก   ผูประกอบการรายใหมจะตองใช

เงินทุนสูง และใชระยะเวลานานในการพัฒนาโครงการและบริการท่ีครบวงจร โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาโรงงานและ

คลังสินคาใหเชาใหมีความไดเปรียบท้ังในแงของปริมาณและการกระจายตัวของทําเลที่ต้ัง   

4.  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 บริษัทสรางโรงงาน/คลังสินคาบนท่ีดินท่ีมีศักยภาพ ดวยทีมงานออกแบบและทีมงานกอสรางของบริษัทเอง ซ่ึงชวย

ใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานกอสราง อีกท้ังชวยใหตนทุนการกอสรางของบริษัทอยูในระดับตํ่า   

 วัสดุกอสรางท่ีสําคัญในการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาของบริษัท ไดแก เหล็ก และคอนกรีต  ท้ังน้ี บริษัทสามารถ

ส่ังซ้ือวัสดุกอสรางไดจากผูผลิตหลายรายดวยคุณภาพและราคาท่ีใกลเคียงกัน 

5.  งานระหวางกอสราง 

 ณ ส้ินป 2552 บริษัทมีงานท่ียังไมสงมอบซ่ึงมีสัญญาเชาแลวแตยังอยูระหวางการกอสราง ดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /  เขต

สงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส / 

ศูนยคลังสินคา 

จํานวนโรงงาน / 

อาคารคลังสินคา 

พื้นท่ีดิน 

(ไร) 

พื้นท่ีเชา

(ตารางเมตร) 

ประมาณเงิน

ลงทุน 

(ลานบาท) 

อมตะนคร 
บางปู 

นวนคร 

โรจนะ-อยุธยา (คลังสินคา) 

1 

1 

4 

2 

2.3268 

3.2750 

13.6475 
15.8221 

   1,350 

 2,250 
 8,250 
 15,180 

 19.60 

  31.71 
119.29 

 182.38 

รวม 8  35.0714     27,030     352.98
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ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

1. ท่ีดิน และโรงงานและคลังสินคาเพื่อขาย/ใหเชา 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ดังน้ี      
                             หนวย: อาคาร 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /           

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส/

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 

โรงงาน       

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2 - - - -  2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 25 1 1 2 11 40 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 24 - 7 - - 31 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 10 2 7 2 10 31 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 5 - 2 1 - 8 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 25 1 15 2 21 64 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 2  2 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 1 - - - -  1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 5 1 2 - 2 10

นิคมอุตสาหกรรมบอวิน - - - - 12 12 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 7 - 3 3 3 16 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 10 4 4 - - 18 

 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 1 - - - -  1 

 คลังสินคา       

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - บางนา 10 - 9 8 14 41 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 4 - 3 4 - 11

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - วังนอย 1 - - 4 18 23 

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา  - 2 - 1 - 3 

รวม 130 11 53 27 93 314 

หมายเหต ุ: บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินและโรงงาน/คลังสินคาในนิคม/สวนอุตสาหกรรม/เขตสงเสริมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส และศูนยคลังสินคา ตามที่กลาวขางตน 

ยกเวนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเปนการเชาระยะยาว  
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มูลคาตามบัญชีและมูลคาประเมินของท่ีดินพรอมโรงงาน/คลังสินคาท้ังหมดของบริษัท (กรรมสิทธ์ิของบริษัท ยกเวนท่ีดินในนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีดังตอไปน้ี  

           หนวย : ลานบาท 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม/            

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส/ 

ศูนยคลังสินคา 

มูลคาตามบัญชี 
มูลคาประเมิน 

วิธีคิดจากรายได* 

มูลคาประเมิน 

วิธีตนทุนทดแทน* 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 30.39 345.05 173.06 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1,279.70 1,583.62 1,366.93 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง** 323.56 881.62 513.69 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 789.17 954.05 866.47 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 175.10 60.70 220.03 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ – อยุธยา 1,589.80 1,607.06 1,607.06 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง 14.02 14.02 14.02 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 17.27 17.73 17.73 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 340.40 350.11 350.11 

นิคมอุตสาหกรรมบอวิน 72.24 72.24 72.24 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 341.80 345.36 345.36 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 493.26 493.88 493.88 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 33.16 33.16 33.16 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - บางนา*** 2,255.52 2,255.52 2,555.93 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง*** 440.25 440.25 463.76 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน - วังนอย*** 487.37 487.37 487.37 

รวม 8,683.01 9,941.74 9,580.80 

ท่ีมา :  รายงานการประเมินราคาทรัพยสิน (ท่ีดิน และโรงงาน) ของบริษัท โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 
 รายงานการประเมินราคาทรัพยสิน (ท่ีดิน และคลังสินคา) ของบริษัทยอย โดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2550  

หมายเหตุ :   *มูลคาประเมินทรัพยสิน (ท่ีดนิ และโรงงาน) ท่ีจัดทําโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากดั ถูกปรับโดยเพิ่มมูลคาท่ีดินและมูลคางานกอสรางท่ีเกิดขึ้นระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 

2552 ซ่ึงการท่ีมูลคาประเมินวิธีคิดจากรายไดของโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีมีมูลคาตํ่ากวามูลคาประเมินวิธีตนทุนทดแทน เนื่องจากเมื่อกนัยายน 2544 ผูประเมินคิดราคาประเมินวิธีรายไดจากโรงงานท่ีมีรายไดคาเชา

แลวเทานั้น ในขณะที่คิดราคาประเมินวิธีตนทุนทดแทนจากโรงงานท้ังหมดท่ีอยูในแผนงานกอสรางของโครงการ ซ่ึงขณะนั้นโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีซ่ึงเปนโครงการใหมยังไมมีโรงงานท่ีมีคาเชาแลวจึงไมมีราคา

ประเมินท่ีคํานวณดวยวิธีรายได ทําใหเมื่อมีการปรับเพ่ิมมูลคาระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2552  แลวมีมูลคาตํ่ากวาวิธีตนทุนทดแทน สําหรับบางทําเลที่มูลคาประเมินตามวิธีคิดจากรายไดเทากับมูลคาประเมินตาม

วิธีตนทุนทดแทน เปนทําเลที่ไมไดมีการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป 2544 บริษัทจึงใชมูลคาตามบัญชีท่ีเกิดขึ้นจริง 

  ** ไมรวมท่ีดิน เนื่องจาก บริษัทและบริษัทยอยเชาท่ีดินจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  *** มูลคาประเมินทรัพยสิน (ท่ีดิน และคลังสินคา) จัดทําโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธรุกิจ จํากดั ถกูปรับโดยเพิ่มมูลคาท่ีดินและมูลคางานกอสรางท่ีเกิดขึ้นระหวาง 3 กรกฎาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึง

การท่ีมูลคาประเมินวิธีคิดจากรายไดเทากับมูลคาตามบัญชีแตตํ่ากวามูลคาตามวิธีตนทุนทดแทน เนื่องจาก ณ วนัท่ีทําการประเมิน ผูประเมินคิดราคาประเมินโดยวิธีตนทุนทดแทนเพียงวิธีเดียว สําหรับมูลคาประเมินวิธีคิดจาก

รายได และวิธีตนทุนทดแทนของโครงการไทคอน โลจิสติคสพารค – วังนอย มีมูลคาเทากับมูลคาตามบัญชี เนื่องจากโครงการดังกลาวยังมิไดมีการประเมินมูลคาในชวงเวลาท่ีผานมา   
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2. สินทรัพยถาวรอื่น ๆ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยถาวรอื่น ๆ ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย มูลคาทางบัญชีสุทธ ิ
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช  50.2 

   ที่ดิน อาคาร   55.1 

เคร่ืองตกแตง ติดตัง้ และอุปกรณสํานกังาน 32.3 

ยานพาหนะ 
                          รวม 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
                          รวม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
                          รวม 

  18.5 

 156.1 
(64.0) 

 92.1 

                                18.0 

                                (3.6) 

                                14.4 

3. รายละเอียดของสัญญาเชาท่ีดินและอาคารสํานักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสัญญาเชาท่ีดินท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตสงออก ดังน้ี 

ลําดับ คูสัญญา ระยะเวลา คาเชา 

1 บริษัท (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 30 ป (13 ธันวาคม 2538 ถึง 12 ธันวาคม 2568) 5,168,113.50 บาทตอป 

2 บริษัท (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 30 ป (14 พฤศจิกายน 2540  ถึง 13 พฤศจิกายน 2570) 724,824.79 บาทตอป  

3 บริษัท (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 30 ป (18 สิงหาคม 2542 ถึง 17 สิงหาคม 2572) 2,437,649.36  บาทตอป  

4 บริษัทยอย (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 17 ป 6 เดือน 24 วนั (6 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2561) 6,147,949.50 บาทตอป 

5 บริษัท (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 13 ป 11 เดือน 25 วัน (25 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2561) 754,032.68 บาทตอป 

6 บริษัท (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 12 ป 8 เดือน 7 วัน (25 เมษายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2561) 2,083,372.71 บาทตอป

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. หากผูเชามีความประสงคจะตออายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน กอนสัญญาเชาจะส้ินสุดเพ่ือใหกนอ. 

พิจารณา 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน ดังน้ี 
 

ระยะเวลาของสัญญา 

 

คาเชาและคาบริการที่จาย (ลานบาท)  

ในป 2551 ในป 2552 

1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2552 14.31 7.15 

1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2555 - 7.15 
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4. สินทรัพยถาวรท่ีใชคํ้าประกัน 

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยใชท่ีดินและสิ่งปลูกสรางคํ้าประกัน ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยเพ่ือค้ําประกัน วงเงนิ เงินกูปจจุบัน วันที่ทําสัญญา 

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

พรอมส่ิงปลูกสราง 
9.72 9.59 29/08/2544 (L/G) 

2. สัญญาเชาเลขที่ 14/2540 ณ วันที่ 14 พฤศจกิายน 2540 และ เลขที่ 8/2542  
 ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2542 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พรอมส่ิงปลูกสราง 

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

3. โฉนดเลขที ่53858-59 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดเลขที่ 27354

ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง  
34.50 - (P/N วงเงินหมุนเวียน) 

4. โฉนดเลขที ่20167 และ 20169-71 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 

130485 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 27493, 25831-2 ตั้งอยูบน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และโฉนดเลขที่ 48375 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พรอมส่ิงปลูกสราง 

55.00 

20.00

25.00 

- 

9.20 

- 

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

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

5. โฉนดเลขที ่53532, 57261 และ 57264 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 20.00 12.11 1/08/2544 (L/G)  
6.   สัญญาเชาเลขที่ 9/2544-นฉ. ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2544 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
 พรอมส่ิงปลูกสราง (กรรมสิทธิ์ของบริษัทยอย) 

11.18

 
11.18 

 

22/11/2544 (L/G) 

 

7. โฉนดเลขที ่25823, 26064 และ 26066 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 180.00 21.73 2/12/2546 ถึง 30/07/2554 

8. โฉนดเลขที่ 115921-5 และ 116367 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมปนทอง พรอมส่ิงปลูกสราง  

      
350.00

30.00 

20.00 

10.00 

66.07 

- 
12.67 

- 

20/01/2548 ถึง 28/02/2556 

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

20/01/2548 (L/G) 

20/01/2548 (O/D) 

9. โฉนดเลขที่ 858, 888, 1225, 1243, 4681, 27880, 27882-3, 28337-9, 30791-2, 30837, 30839-43, 

30846 และ 30848 ตั้งอยูบริเวณโครงการ ไทคอน โลจิสติคสพารค-บางนา ถนนบางนา-ตราด กม.39         

พรอมส่ิงปลูกสราง   

2,824.00 

5.00 

- 

- 

18/11/2548 ถึง 28/02/2559 

28/11/2551 (L/G) 

  10.  โฉนดเลขที่ 16540 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดเลขที่ 2826, 90769, 

        98630, 291346, 303058 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง                  

214.99 172.02 

 

17/03/2549 ถึง 30/11/2557 

  11.  โฉนดเลขที ่130038-41, 130046 และ 130056 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  

        พรอมส่ิงปลูกสราง 

199.76 - 17/03/2549 ถึง 30/03/2554 

  12.  โฉนดเลขที่ 14584 และ 27494-7 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 168.96 - 17/03/2549 ถึง 30/03/2555 

  13.  โฉนดเลขที ่24505, 24802, 24980-1, 25232, 25488, 25661, 25663-5, 25847, 26241-7,    
        29685-29692  และ 30763 ตั้งอยูบนนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 

727.00 334.70 5/03/2551 ถึง 30/06/2558 

  14.  โฉนดเลขที ่28073-4, 28077-8, 28934-7, 29081, 29087-8, 29091-3, 29112-3, 30383-4, 30388-9,       

30485, 30490-1, 30621 และ 31575-8 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 

1,085.00 - 16/10/2551 ถึง 16/10/2559 

  15.  โฉนดเลขที ่59401-2, 55952, 59721 และ 61551-3 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 

โฉนดเลขที่ 9958-60 และ 16791 ตั้งอยูบนนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 

131715-7 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมปนทอง พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดเลขที่ 130050-3, 130057 

ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 

820.00 0.70 16/10/2551 ถึง 16/10/2559 

รวมเงินกู 6,569.71 595.22  

รวมเงินกู และหนังสือค้ําประกัน 6,830.11 649.97  
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5.  นโยบายเงินลงทุนของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
รอยละ 

การถือหุน 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามวิธีสวนไดเสีย) 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามราคาทุน) 

บริษัทยอย      

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

บริษัทรวม      

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับกิจการอุตสาหกรรม 
7,771.05 ลานบาท 33.04 1,625.40 ลานบาท

/1 2,581.57 ลานบาท 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารค

โลจิสติคส 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับกิจการอุตสาหกรรม 
1,533.00 ลานบาท 19.64 297.95 ลานบาท 296.60 ลานบาท 

บริษัทท่ีเก่ียวของ     
บจก. บางกอกคลับ ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 450.00 ลานบาท 0.11 0.26 ลานบาท

/2 -

หมายเหตุ : 
/1
ภายหลังหักกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 868.10 ลานบาท ท้ังน้ี สําหรับงวดส้ินปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 TFUND มีกําไร

สุทธิ 515.95 ลานบาท 
  

/2
ภายหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 0.74 ลานบาท 

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

บริษัทจึงมีการควบคุมและการบริหารในทั้งสองบริษัทอยางสมบูรณ  

ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมีการลงทุนใน TFUND ในสัดสวนรอยละ 33.04 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีออกทั้งหมด     กองทุนรวม

ดังกลาวมีขนาดของเงินทุน 7,771.05 ลานบาท    และเปนกองทุนท่ีลงทุนในโรงงาน 166 โรงงานของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน 

จํากัด (มหาชน) และคลังสินคา 8 หลัง ของบริษัทไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย)  ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยอยไดรับเลือกใหเปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวน้ีดวย  

ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมีการลงทุนใน TLOGIS ในสัดสวนรอยละ 19.64 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีออกท้ังหมด     กองทุนรวม

ดังกลาวมีขนาดของเงินทุน 1,533.00 ลานบาท    และเปนกองทุนท่ีลงทุนในคลังสินคา 15 หลังของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด  ท้ังน้ี

บริษัทไดรับเลือกใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวน้ีดวย  

อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดมีการควบคุมและมิไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท้ังสองดังกลาวแต

อยางใด (โปรดดูความเห็นของผูบริหารในการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ”) 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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โครงสรางเงินทุน 

1. หลักทรัพยของบริษัท 

ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,037,252,920 บาท ซ่ึงเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 671,788,582 บาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ 671,788,582 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

บริษัทมีการออกหลักทรัพยอ่ืน ดังตอไปน้ี 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W3)  

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (TICON-W3) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวนรวมท้ังส้ิน 

219.35 ลานหนวย เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคตเพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 220.26 ลานหุน คิดเปนรอยละ 32.79 ของหุนท่ีชําระแลว ณ ปจจุบัน  

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส โดย

วันใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 31 มกราคม 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุน

สามัญของบริษัทในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.00415 หุน ท่ีราคา 19.917 บาทตอหุน  

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W4) 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (TICON-W4) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวนรวมท้ังส้ิน 

109.68 ลานหนวย เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2552 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคตเพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 107.89 ลานหุน คิดเปนรอยละ 16.06 ของหุนท่ีชําระแลว ณ ปจจุบัน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 2 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส โดย

วันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 

หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ท่ีราคา 8 บาทตอหุน  

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W5) 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (TICON-W5) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทจํานวน

รวมทั้งส้ิน 32.88 ลานหนวย เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญใน

อนาคตเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 32.88 ลานหุน คิดเปนรอยละ 4.89 ของหุนท่ีชําระแลว ณ ปจจุบัน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส

ภายหลังระยะเวลา 3 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

สามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ท่ีราคา 8 บาทตอหุน  

ตราสารหน้ี  

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีคือ ต๋ัวแลกเงิน และหุนกูแบบไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ ตาม

รายละเอียดดังน้ี 

ต๋ัวแลกเงิน 

บริษัทออกต๋ัวแลกเงินระยะส้ันอายุไมเกิน 270 วัน เสนอขายแกผูลงทุนสถาบัน ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2552 มีภาระหนี้รวมท้ังส้ิน 160 

ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ลําดับท่ี จํานวนท่ีออก   

(ลานบาท) 

วันท่ีออก ระยะเวลา 

(วัน) 

1 
2 

3 

50.00 
60.00 
50.00 

3 สิงหาคม 2552 

4 ธันวาคม 2552 
14 ธันวาคม 2552 

184

89 
87 

รวม 160.00  

 
หุนกู 

บริษัทมีการออกหุนกู ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2552 มีภาระหน้ีท้ังส้ิน 3,350 

ลานบาท ซ่ึงเปนหุนกูจํานวนรวม 3.35 ลานหนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ครั้งท่ีออก จํานวนท่ีออก   

(ลานบาท) 

วันท่ีออก อายุ  

1/2550 

1/2551 

2/2551 
1/2552 
2/2552 
3/2552 

    500.00

    500.00 
    500.00 
    650.00 
    200.00 
  1,000.00 

10 กันยายน 2550 

14 พฤษภาคม 2551  

5 สิงหาคม 2551 
19 สิงหาคม 2552  

28 กันยายน 2552 

19 พฤศจิกายน 2552 

  3 ป 

  3 ป 

  3 ป 
  3 ป 
  3 ป 4 วัน 
 3 ป 182 วัน 

รวม   3,350.00   

 

ท้ังน้ี ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทไดมีการไถถอนหุนกูท่ีออกในป 2549 จํานวนรวม 1,500 ลานบาท 

หุนกูของบริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ในระดับ “A-” และหุนกูบางสวนใชอันดับเครดิตองคกร ซ่ึงจัด
โดยบริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ในระดับ “A” คงท่ี 
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2. โครงสรางผูถือหุน 

 

 

 

 

 

รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553 

 จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

นายดิเรก วินิชบุตร 

  

142,679,892 

1,000,700 

 

21.24 
0.15 

 143,680,592 21.39

2. กลุมซิต้ีเรียลต้ี 

 บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด 

 นางสิริญา โสภณพนิช 

 บริษัท ซิต้ีเรียลต้ี จํากัด 
 นายชาลี โสภณพนิช 

 

28,569,000 

5,375,782 
1,913,100 

450,000 

 

4.25 
0.80 
0.28 
0.07 

 36,307,882 5.40

3 กรรมการ/ผูบริหาร/ผูท่ีเก่ียวของ 

 นายไว เชง ควน (กรรมการผูอํานวยการ) และคูสมรส  

       นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา (ผูอํานวยการฝายธุรการ) และคูสมรส 

 นายวีรพันธ พูลเกษ (กรรมการผูจัดการ) และคูสมรส 

 นายตรีขวัญ บุนนาค (กรรมการ) และคูสมรส 
 นายสมศักด์ิ ไชยพร (ผูจัดการท่ัวไป – ปฏิบัติการ) 

 นายพรเทพ พิศาลางกูร (ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ)  

 นายเอียน แฮมิลตัน (ผูจัดการท่ัวไป – พัฒนาธุรกิจ) 
 นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ (ผูอํานวยการฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท) 
       นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 นายปธาน สมบูรณสิน (ผูอํานวยการฝายการลงทุน) 
       นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล (ผูอํานวยการฝายการตลาด) 

 

50,041,802 

9,800,000 

5,372,743 
1,636,651 

1,580,000 

1,267,860 

1,009,004 

749,171 

458,589 
84,200 

23,832 

 

7.45 
1.46 
0.80 
0.24 
0.24 

0.19 

0.15 

0.11 
0.07 

0.01 

0.00 

 72,023,852 10.72 

4. กองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 

5. นายประชา กิจวรเมธา 

6. กองทุนรวม สาทรซิต้ีทาวเวอร 

7. นางสุชาดา ลีสวัสด์ิตระกูล 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

9. SCBAM Group 

10. Chase Nominees Ltd. 

11. อ่ืน ๆ 

 รวม 

39,500,000 
36,845,021 

28,108,100 

25,767,300 

21,028,675 

15,984,900 

14,158,800 

238,383,460 

5.88 

5.48 

4.18 

3.84 

3.13 

2.38 

2.11 

35.48 

671,788,582 100.00
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3. ขอตกลงของผูถือหุน 

ขอตกลงระหวางผูถือหุนซ่ึงจัดทําข้ึนในวันท่ี 17 ธันวาคม 2546  และยังมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน ระหวางกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 

(“กองทุนฯ”) นาย ไว เชง ควน นายชาลี โสภณพนิช และนายดิเรก วินิชบุตร มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 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 เปนกรรมการบริษัท  

(2) หากกองทุนฯ คัดคานขอเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพยใด ๆ ท่ีใหสิทธิแกผูถือหุนเขาซ้ือหลักทรัพยน้ันตามสัดสวนการถอื

หุน (Right offering)  นายชาลี โสภณพนิช  นายดิเรก วินิชบุตร  และนายไว เชง ควน  จะคัดคานขอเสนอดังกลาว  รวมท้ังจะพยายามอยางดี

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

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  คัดคานตามขอเสนอดังกลาวดวย  เวนเสียแตวาการออกหลักทรัพยดังกลาวน้ันเปนการออกใหโดยไม

คิดมูลคา 

 (3) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงเปนผูถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 25 ลานหุน นายชาลี โสภณพนิช จะถือหุนในบริษัทท้ังทางตรงและ

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

4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง

ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท ท้ังน้ี ในปจจุบันไมมีสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทกับ

สถาบันการเงินใด ๆ ท่ีมีขอจํากัดของอัตราการจายเงินปนผลของบริษัท 
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การจัดการ 

1. โครงสรางการจัดการ 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูอํานวยการ 

(นายไว เชง ควน) 

กรรมการผูจัดการ 

(นายวีรพันธ พูลเกษ) 

ผูจัดการทั่วไป – พฒันาธุรกิจ

(นายเอียน แฮมิลตัน) 

ผูอํานวยการฝาย 

ฝายพัฒนาโครงการ 
(นายพรเทพ พิศาลางกูร) 

ผูอํานวยการ

ฝายการตลาด 
(นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล) 

 

ผูอํานวยการ 

ฝายธุรการ 
(น.ส.ศิริพร สมบัติวัฒนา) 

ผูอํานวยการ

ฝายการเงิน 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายบัญชี 

(นายคมกฤษณ เลาวกุล) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูตรวจสอบภายใน

(น.ส.วุฒินี พิทักษสังข)

ผูจัดการทั่วไป – ปฏิบัติการ

(ดร. สมศักดิ์ ไชยพร) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ผูอํานวยการ  

ฝายการลงทุน 

(นายปธาน สมบูรณสิน) 

งานนักลงทุน       

สัมพนัธ 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

คณะกรรมการสรรหา 
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บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

  1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 9 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 

2. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 
4. นายไว เชง ควน กรรมการ 

5. นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ 
6. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ 

7. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
8. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการตรวจสอบ 

9. นายตรีขวัญ บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทประกอบดวยนายชาลี โสภณพนิช   นายดิเรก วินิชบุตร  นายจิระพงษ วินิชบุตร   
นายวีรพันธ พูลเกษ   และนายไว เชง ควน  โดยกรรมการสองในหาทานน้ีลงลายมือช่ือรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

ท้ังน้ี นายชาลี โสภณพนิช เปนตัวแทนของกลุมซิต้ีเรียลต้ี  นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร เปนตัวแทนของกลุม

โรจนะ   และนายพจน วิเทตยนตรกิจ เปนตัวแทนของกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน  

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

2. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถือหุนดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย 

3. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการเปนไปตามนโยบายและ

ระเบียบของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความ

ม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน 

4. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทในท่ีประชุมผูถือหุนและในรายงานประจําปของบริษัท  

5. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผลและ

เช่ือถือได 

6. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

7. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรมและมีความเทาเทียมกัน 

8. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอมท่ีจะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณา

กําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมท่ีจะคัดคาน

การกระทําของกรรมการอ่ืนๆหรือฝายจัดการ ในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแยงในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย 
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9. ในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการ โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

10. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ่ือชวยดําเนินกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการและบริษัท อันไดแก การประชุมกรรมการและผูถือ

หุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดําเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตางๆ 

อยางสม่ําเสมอ อีกท้ังดูแลใหกรรมการและบริษัทมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา 

11. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตอง

ระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ี

เปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย 

12. รายงานขอมูลตาม “แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ผูบริหาร” ตอบริษัทตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด 

การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

การแตงต้ังกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยคณะกรรมการสรรหาของ

บริษัทจะเปนผูเสนอช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการตอคณะกรรมการและผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตามลําดับ ท้ังน้ี ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหการ

แตงต้ังกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ดังน้ี 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ดังตอไปน้ี 
ก. ผูถือหุนหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน 

ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แต

จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
ค. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะมีในการ

เลือกต้ังครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะมีไดในการเลือกต้ังครั้งน้ัน 

ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงเพราะสาเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ 

 1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารในปจจุบัน ประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ดังน้ี 

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

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

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

2. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเครงครัด 
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1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบในปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 

1. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายชัชวาลย เจียรวนนท  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายตรีขวัญ บุนนาค   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบท้ังสามทานมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของ

งบการเงิน  

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน รวมท้ังความเปนอิสระของ

ฝายตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย รวมท้ังกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. สอบทานและพิจารณารวมกับฝายจัดการในเร่ืองขอบกพรองสําคัญท่ีตรวจพบและการสนองตอบจากฝายจัดการ 

7. มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ีเก่ียวของ ภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจ

ในการวาจางผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท 

8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดรายละเอียดข้ันตํ่า คือ การปฏิบัติงาน จํานวน

ครั้งการประชุม ผูเขารวมประชุม รวมถึงความเห็นโดยรวมโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวมีการลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังจัดประชุมกับผูสอบบัญชีอยางอิสระ 

โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

10. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูสอบบัญชี และฝายตรวจสอบภายในใหมีความสัมพันธและ

เก้ือกูลกัน และลดความซ้ําซอนในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบดานการเงิน 

11. ใหความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของฝายตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียง 

13. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซ่ึงอาจมีผลกระทบอยาง

มีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุง

แกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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14. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระของบริษัทอยางนอย 3 ทานซ่ึงไมเปนผูบริหารบริษัท และไดรับการ

แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานตองเปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

หลักเกณฑการเสนอช่ือและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเปนผูเสนอช่ือสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกและ

แตงต้ัง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ี

เก่ียวของ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 

2. หามผูท่ีมีความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีสวนไดเสีย หรือไดผลประโยชนในดานการเงินหรือการ

บริหารงาน ท้ังในปจจุบันและชวง 2 ปกอน เปนกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธดังกลาวมีตัวอยางเชน 

• เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุม 
• เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน เปนผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน 
• เปนผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน ซ้ือ/ขายสินคาหรือบริการ ซ้ือขายสินทรัพย ให/รับความชวยเหลือทางการเงิน 

เปนตน 
3. หากดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอ่ืนในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนท่ีไดรับจาก

บริษัทน้ันดวย 

4. หามกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการใดๆ ในบริษัทอ่ืนในกลุมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

5. เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

7. สามารถปฏิบัตัหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ผูท่ีเก่ียวของ หมายรวมถึง ผูท่ีมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบริษัท จนทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระหรือคลองตัว 

เชน คูคา ลูกคา เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูท่ีมีความเก่ียวของทางธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญ เปนตน 

1.4 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 
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4. นายพจน วิเทตยนตรกิจ      กรรมการ 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน คาเบ้ียประชุม โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปน

ตัวเงินและมิใชตัวเงินท่ีจายใหแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัท โดยคํานึงถึงคาตอบแทนท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม  

2. พิจารณากําหนดสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินใหแกพนักงานของบริษัท 

1.5 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช   ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายจิระพงษ วินิชบุตร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการสรรหา  
4. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการสรรหา 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และอนุกรรมการ รวมท้ัง กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการ

ผูจัดการบริษัท เพ่ือความโปรงใสในการสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 
2. เสนอช่ือกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนแตงต้ัง 
3. คัดเลือกผูสมัครเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการผูอํานวยการและกรรมการผูจัดการบริษัท 

 1.6 ผูบริหาร 

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

3. ดร. สมศักด์ิ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไป - ปฏิบัติการ  
4. นายเอียน แฮมิลตัน ผูจัดการท่ัวไป - พัฒนาธุรกิจ 

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

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของผูบริหาร 

ผูบริหารมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ท้ังน้ี การใช

อํานาจของผูบริหารดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําไดหากผูบรหิารมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ ความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทยอยตามที่สํานักงาน กลต. กําหนด 
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2. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

2.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2552 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑคงคาง) ดังน้ี 

กรรมการ 

TICON TPARK 

เบ้ียประชุม

คณะกรรมการ (บาท) 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท) 

โบนัส (บาท) เบ้ียประชุม

คณะกรรมการ (บาท) 
นายชาลี โสภณพนิช 60,000 - 1,168,000 - 

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 50,000 40,000 996,000 -

นายดิเรก วินิชบุตร 10,000 - 919,000 - 

นายจิระพงษ วินิชบุตร 40,000 - 919,000 30,000 

นายไว เชง ควน - - 919,000 - 

นายวีรพันธ พูลเกษ 50,000 - 919,000 40,000 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

นายตรีขวัญ บุนนาค 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 
นายมานพ เจริญขจรกุล 

นายเอียน แฮมิลตัน 

นายปธาน สมบูรณสิน 

30,000

    50,000 
40,000 

- 

- 

- 

- 

40,000 

20,000 

- 
- 
- 

450,000 

830,000 

450,000 

- 

- 

- 

-

         40,000 

- 

20,000 

20,000 

20,000 

รวม 330,000 100,000 7,570,000 170,000 

หมายเหต:ุ  นายเอียน แฮมิลตัน และนายปธาน สมบูรณสิน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของ TPARK เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2552   
 นายมานพ เจริญขจรกุล ลาออกจากตําแหนงกรรมการของ TPARK เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 

สําหรับผูบริหารของบริษัทน้ัน ในป 2552 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร ซ่ึงไดแก กรรมการบริหาร และผูบริหารรวม 

10 ราย (ตามเกณฑคงคาง) ดังน้ี 

 จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 
โบนัส 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 

 19,137,120 
  4,788,000 
   783,870 

รวม            24,708,990 
 

2.2 คาตอบแทนอื่น ๆ 

 ในป 2552 บริษัทมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W5) ใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับ

การคัดเลือก จํานวนรวมทั้งส้ิน 32,883,000 หนวย   โดยจัดสรรใหกรรมการและผูบริหารรวมท้ังส้ิน 25,200,000 หนวย คิดเปนรอยละ 76.64 

ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีออก   ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป นับจากวันท่ีออก (14 พฤษภาคม 2552 - 13 พฤษภาคม 

2557) สามารถโอนเปล่ียนมือและซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได  โดยวันกําหนดใชสิทธิครั้งแรก คือ วันท่ี 29 มิถุนายน 2555  ท้ังน้ี ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน ในราคาการใชสิทธิ 8 บาทตอหุน   

 ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทครั้งท่ี 1/2552 ซ่ึง

ประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย 3 ทาน ท่ีไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกินรอยละ 5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกไดรวมกัน

พิจารณาการจัดสรรโดยพิจารณาจาก ตําแหนงงาน ประสบการณ หนาท่ีรับผิดชอบ อายุงาน ความสามารถ และการทําประโยชนใหแกบริษัท และ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับการอนุมัติใหจัดสรรโดยตรงใหแก
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กรรมการและพนักงานของบริษัท  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการ/พนักงาน ส้ินสุดสถานภาพการเปนกรรมการ/พนักงานของบริษัท ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ของบุคคลดังกลาวอาจถูกยกเลิกหรือโอนไปยังกรรมการ/พนักงานอ่ืน ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) 

3. การกํากับดูแลกิจการ 

3.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

  บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไดคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนในการไดรับ

ขอมูลขาวสารของบริษัทอยางเพียงพอ และทันเวลา อันไดแก การสงขอมูลขาวสารของบริษัทผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย การลงขาวสารทางหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท         
http://rent-a-factory.com/ 

นอกจากขาวสารขอมูลท่ีใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะอยางย่ิง

องคประกอบตาง ๆ ของการประชุมเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในระหวางผูถือหุน อันไดแก การจัดประชุมผูถือหุนโดยกําหนดใหวัน เวลา และ

สถานท่ีประชุมไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม พรอมจัดสงแผนท่ีต้ังของสถานท่ีประชุมใหแกผูถือหุน การสงหนังสือนัดประชุมท่ีมี

วัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระเสนอใหแกผูถือหุนกอนการ

ประชุมอยางนอย 7 วันสําหรับวาระปกติและอยางนอย 14 วันสําหรับวาระพิเศษตามขอบังคับของบริษัท   

หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีขอมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนน

เสียงในการประชุมไดครบถวนมากยิ่งข้ึน บริษัทไดจัดสงรายงานประจําปซ่ึงรวบรวมขอมูลสําคัญของบริษัทในปท่ีผานมาใหแกผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือนัดประชุม รวมถึงไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแตละเร่ืองไดโดยหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลาวมีขอมูลกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผูถือหุนเลือกเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุมในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

นอกจากน้ีบริษัทไดแนบขอบังคับบริษัทสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนไปกับหนังสือนัดประชุมดวย พรอมท้ังการใหขอมูลและรายละเอียด

เก่ียวกับเอกสารท่ีตองใชเพ่ือเปนหลักฐานในการเขาประชุมผูถือหุนในหนังสือนัดประชุม  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเปนกรรมการบริษัท

ลวงหนา โดยบริษัทไดช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการในการเสนอเร่ืองดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท โดยเริ่มในป 2550 เปนปแรก 

   ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผูบริหารของบริษัท   เขารวมประชุม

ดวย  โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลท่ีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเปนประธานในท่ีประชุม จะดําเนินการใหมีการพิจารณาวาระการ

ประชุมและลงคะแนนเสียงเปนไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดในหนังสือนัดประชุมอยางโปรงใส นอกจากน้ัน บริษัทไดแจงวิธีการลงคะแนนใหผูถือ

หุนทราบกอนลงคะแนน  และระหวางประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและบริษัทไดตอบคําถามอยางครบถวน 

  คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนใหมีสาระสําคัญครบถวน อันไดแก คําช้ีแจง ท่ีเปน

สาระสําคัญ คําถาม ขอคิดเห็นตาง ๆ รวมท้ังคะแนนเสียงท่ีตองการในแตละวาระ  นอกจากน้ันในสวนของรายงานการประชุมบริษัท มีการจัดทํา

รายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีดีสามารถตรวจสอบและอางอิงได 

ท้ังน้ี เพ่ือใหรายงานการประชุมมีความครบถวนสมบูรณมากย่ิงข้ึน บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียง เพ่ิมเติมในรายงานการ

ประชุมดวย  
  ท้ังน้ี บริษัทไดเผยแพรเอกสารและขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทท้ังในรูปแบบภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไดแก เอกสารเชิญประชุมซ่ึงเผยแพรลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมท่ีเผยแพรภายใน 14 วัน นับ

แตวันประชุม รวมท้ังวีดีทัศนซ่ึงบันทึกภาพในวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดสะดวกและรวดเร็ว 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัท มีกรรมการเขารวมประชุม 4 ทาน และลาประชุม 5 ทาน   
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 3.2 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 บริษัทตระหนักดีวาความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดข้ึนจากการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ อันไดแก 

พนักงานบริษัท คูคา ลูกคา สถาบันการเงินผูใหกูยืมเงิน ชุมชนและสังคม ตลอดจนแรงผลักดันจากคูแขงของบริษัท บริษัทจึงไดใหความสําคัญ

ตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม กลาวคือ การปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม การปฏิบัติตอคูคาตามสัญญาและเง่ือนไขทางการ

คา การจัดหาผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานใหแกลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาท้ังในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการหลังการขาย 

ตลอดจนการรักษาความลับของลูกคา  การปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอยางเครงครัด  การปฏิบัติตามกรอบกติกาการ

แขงขันท่ีดี ไมทําลายคูแขงขันดวยวิธีการไมสุจริต และการรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม  

 อยางไรก็ตาม ผูมีสวนไดสวนเสียอาจรองเรียนตอบริษัท ในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท กรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทโดยติดตอผานทางโทรศัพท หรือเว็บไซตของบริษัทได  

 3.3 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมี 9 ทาน โดย 3 ทานเปนกรรมการอิสระและมีตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ท้ังน้ี  บริษัทมี

การแยกอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจนเพ่ือมิใหผูใดผูหน่ึงมี

อํานาจโดยไมจํากัด 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพ่ือพิจารณากิจการท่ัวไปของบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบริษัทกําหนดการจัด

ประชุมคณะกรรมการ และสงหนังสือนัดประชุมซ่ึงระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจนรวมท้ังเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมโดยท่ัวไปไมนอยกวา 7 วัน ยกเวนกรณีเรงดวนตามขอบังคับของบริษัท 

 ในป 2552 กรรมการบริษัทแตละทานมีการเขารวมประชุม ดังน้ี        

 จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมในป 2552 
(มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 5 ครั้ง) 

1. นายชาลี โสภณพนิช  
2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดิเรก วินิชบุตร 
4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 
6. นายวีรพันธ พูลเกษ  
7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 
8. นายตรีขวัญ บุนนาค  
9. นายชัชวาลย เจียรวนนท 

3

5 
1 
4 

- 

5 

3 

5 
4 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และ

เอกสารเพ่ือสงใหแกคณะกรรมการบริษัทกอนการประชุม เปนผูบันทึกรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดของสาระสําคัญและขอคิดเห็นตาง ๆ 

ครบถวน และเสร็จสมบูรณภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม รวมท้ังมีหนาท่ีจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน  นอกจากน้ัน 

ยังมีหนาท่ีใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม       
 
 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)      56-1 
 

 

การจัดการ    43 

 คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดังตอไปน้ี 

• ในทุก ๆ ตนป คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดกลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารในชวงปท่ีผานมา วาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในชวงตนป

หรือไม  ผลงานท่ีไมเปนไปตามเปาหมายจะถูกทบทวนเพ่ือประโยชนในการวางนโยบาย และการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมสําหรับปตอ ๆ ไป 

• เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนผลงาน รวมท้ังการวิเคราะหปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปท่ีผานมา เพ่ือใหมีขอมูลท่ีจะนําไปปรับปรุงการกํากับดูแลและการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดทําการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองประจําปดวย    

• คณะกรรมการบริษัทจะเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีบริษัทจายใหแกคณะกรรมการบริษัท (ซ่ึงไดผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแลว) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเสนอใหแกผูถือหุน  ท้ังน้ี   ท่ีผานมาผูถือหุนได

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน กลาวคือ ประธานกรรมการจะไดรับคาตอบแทน

มากกวากรรมการทานอื่น ๆ และกรรมการท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึนก็จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน เชน กรรมการท่ีมีตําแหนงเปน

กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนสําหรับหนาท่ีตองรับผิดชอบเพ่ิมเติมดวย 

 บริษัทไดเปดเผยขอมูลคาตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทจายใหแกกรรมการและกรรมการตรวจสอบในชวงป 2552  ท่ีผานมาไว

ในหัวขอ “คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร” 

• เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารในเรื่องของระดับอํานาจดําเนินการทางการเงิน ท่ีสําคัญไดแก อํานาจอนุมัติในการซื้อ/เชา

ทรัพยสิน อํานาจอนุมัติในการขาย/ใหเชาทรัพยสิน อํานาจในการลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน เปนตน  โดยไดกําหนดวงเงินท่ี

กรรมการและผูบริหารในแตละระดับมีอํานาจในการอนุมัติไวอยางชัดเจน และไดแจงใหแกคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบริหาร  และพนักงานท่ีเก่ียวของทราบถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังกลาวแลว 

• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามดูแล และรับทราบถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ี

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยไดมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอยางรอบคอบ ควบคุมดูแลใหรายการดังกลาว

เกิดข้ึนตามราคาตลาด  รวมท้ังดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  ท้ังน้ี ในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน  

กรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองดังกลาว 

บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอความเหมาะสมของ

การทํารายการดังกลาวไวในหัวขอ “รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”  

• คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอการจัดทํา และการเปดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ดังท่ี

แสดงไวกอนรายงานของผูสอบบัญชี   ท้ังน้ี เพ่ือแสดงใหเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทครบถวน เช่ือถือได สมเหตุผล และปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และกฎระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 

• แมวาประธานกรรมการของบริษัทจะเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ แตบริษัทก็มีคณะกรรมการตรวจสอบเปน ผูกํากับ

ดูแลใหการตัดสินใจอนุมัติการทํารายการใด ๆ ของคณะกรรมการเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตอทุก ๆ ฝายท่ีเก่ียวของ 

• ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงไดประมวลนโยบายและขอปฏิบัติหลักๆท่ี

กรรมการผูบริหารและพนักงาน จะยึดถือในการปฏิบัติหนาท่ีของตน ตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย โดยเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท

ท่ี http://rent-a-factory.com/ 
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 3.4   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทานท่ีมีความเปนอิสระ ถือหุนในบริษัทนอยกวารอยละ 1 

มิไดเปนผูบริหารของบริษัท และมีความรูความเขาใจ รวมทั้งมีประสบการณดานบัญชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีแบง

เบาภาระหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลใหบริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงหนาท่ีในการใหวิสัยทัศน และให

ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาตอรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนดูแลใหมีการเปดเผยรายงานทางการเงินอยางครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ      ซ่ึงสงผลให

รายงานทางการเงินมีความนาเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลคาเพ่ิมตอองคกร 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ  เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปน้ี 

• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแล และติดตามเร่ืองตาง ๆ 

ดังกลาวขางตน  โดยมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดวยทุกครั้งในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทางการเงิน 

 ในปจจุบันผูตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบ

วาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการประชุม สงวาระการประชุมใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ันยังมีหนาท่ี

บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเปนผูดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมดวย 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีตนรับผิดชอบท้ังหมดแกคณะกรรมการบริษัทในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจัดข้ึนอยางนอยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานตอคณะกรรมการทันทีท่ีมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดจัดทํารายงานเพ่ือเสนอตอผูถือหุนในรายงานประจําปดวย 

• บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑของกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  อันเปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

 3.5   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 3.6 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทมีการดําเนินการท่ีโปรงใส และเปนธรรม ในการใหผลตอบแทนตอกรรมการ และผูบริหาร  

รวมท้ังการจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอพนักงานของบริษัท 

ในการพิจารณาคาตอบแทนน้ัน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก การเปรียบเทียบกับ

ระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบ  

  3.7 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหามี

หนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท เพ่ือใหเกิด

ความโปรงใสในการสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 
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 3.8 คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ 

– ไมมี – 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ระบุไวในหัวขอ “การจัดการ” 

 3.9 จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทมีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทท่ีระบุอยูในคูมือบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดรวมถึงแนว

ทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตนดวย 

 3.10 ความสัมพันธกับผูเก่ียวของ 

 บริษัทไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีถูกตอง ครบถวน และในเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีถึง

สถานภาพการเปนบริษัทมหาชนจํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ท้ังน้ี ผูสนใจสามารถติดตอบุคคลดังตอไปน้ี

ซ่ึงเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทเพ่ือสอบถามขอมูลของบริษัท 

ช่ือ ตําแหนง อีเมล ที่อยู 

 

นายเอียน แฮมิลตนั 

 

ผูจัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ 

 
ian.hamilton@ticon.co.th   

หอง 1308 ช้ัน13/1  อาคารสาธรซิต้ี 

ทาวเวอร  175  ถนนสาธรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท (662)  679-6565 

โทรสาร  (662)  287-3153 

 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ  

 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 

 

lalitphant.p@ticon.co.th 

 

 นอกเหนือจากการเปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน เขาพบผูบริหารของบริษัทเพ่ือสอบถามผลการดําเนินงานของ

บริษัทไดตลอดเวลาทําการของบริษัทแลว ในป 2552 บริษัทไดเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day) เปนจํานวน 4 

ครั้ง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน เพ่ือเปนการสงเสริมการใหความรู ขอมูล และสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูบริหารและนักลงทุน  นอกจากน้ัน บริษัทยังมีการเดินทางไปตางประเทศเพ่ือใหขอมูลแกนักลงทุนท่ีมิไดอยูในประเทศไทยดวย 

4. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังน้ี 

• ใหความรูแกกรรมการ และผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของ

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

• บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา หากผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย ผูบริหารจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน 

และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย 

• บริษัทจะช้ีแจงตอผูถือหุนและผูลงทุนผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทันทีในกรณีท่ีมีขาวสารใด ๆ ท้ังท่ีเปนจริงและ

ไมเปนจริงรั่วไหลออกสูสาธารณชน  ท้ังน้ี เพ่ือไมใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไป 
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5. ความรับผิดชอบตอสังคม  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม โดยในปท่ีผาน ๆ มาไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนอยาง

ตอเน่ืองดังน้ี  

• กอสรางอาคารเรียนใหแกโรงเรียนบานดอนสลี จังหวัดเชียงราย  
• การรวมปลูกปาของพนักงานบริษัทท่ีอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
• การไถชีวิตโคจากโรงฆาสัตว จังหวัดปทุมธานี  
• การบูรณปฏิสังขรณอุโบสถ วัดบางบําหรุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
• การบริจาคอุปกรณสํานักงานไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร และเคร่ืองใชอ่ืนๆ ใหแกวัดสวนแกว 

 จังหวัดนนทบุรี และฟวเจอรกรุป ซ่ึงเปนองคกรท่ีรับรองโดยมูลนิธิรวมใจตานภัยเอดส      

6. พนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวม ท้ังส้ิน 222 คน ดังน้ี 

แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 

กรรมการผูอํานวยการ 1 

กรรมการผูจัดการ 1 

ผูจัดการทั่วไป 3 

ฝายบัญชี 20 

ฝายสารสนเทศ                                  4 

ฝายการเงนิ 

ฝายกฎหมาย 

10 

                                  2 

ฝายการตลาด                                 17 

ฝายธุรการ 

ฝายจัดซ้ือ 

                                20 

                                 6  

ฝายพัฒนาโครงการ 110   

ฝายตรวจสอบภายใน 2 

ฝายการลงทุน 5 

บริษัทยอย 21 

รวม 222                            

คาตอบแทนรวมของพนักงาน 

คาตอบแทนรวมท่ีเปนตัวเงินของพนักงานในป 2552 ท่ีผานมาเทากับ 106.56 ลานบาท ซ่ึงอยูในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

อ่ืน ๆ   นอกจากน้ัน ยังมีเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบริษัทจายสมทบใหแกพนักงานรวมทั้งส้ิน 2.28 ลานบาท 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทจัดใหมีการอบรมและสัมมนาแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงรวมถึงการช้ีแจงใหพนักงานใหมเขาใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานใน

สวนงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน บริษัทเปดโอกาสใหแก

พนักงานในการเขารับการอบรมจากสถาบันตางๆ เปนการเพ่ิมเติมอีกดวย 

ในป 2552 บริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรท้ังส้ิน 1,173,100 บาท  
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ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

- ไมมี -  
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2553 ไดมีการพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท ในเร่ืองขององคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม ครอบคลุมในประเด็นท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

• การกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีชัดเจนและวัดผลไดในรูปของกําไรตอหุนประจําปน้ัน ๆ  รวมท้ังไดมีการทบทวน

ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด  โดยหากไมเปนไปตามเปาหมาย บริษัทจะทําการวิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือ

ประโยชนในการปรับปรุงการบริหารงานในปตอไป    

• การกําหนดอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในการทํารายการตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถใหการอนุมัติใน

เรื่องน้ัน ๆ ได นอกจากน้ัน ยังมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเด็ดขาดระหวางการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแล

ทรัพยสิน เพ่ือเปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 

• การกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารในการควบคุมดูแลทรัพยสินของบริษัท และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม

ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

• การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ซ่ึงรวมถึงข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ/สอบ

ทานของผูสอบบัญชี  การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณา

ทบทวนของคณะกรรมการบริษัทกอนการเผยแพรรายงานทางการเงินตอสาธารณชน ท้ังน้ี เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองของรายงานทางการ

เงิน ตลอดจนการดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและโปรงใส 

• การกําหนดประเภทความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเส่ียง และมีการ

กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันความเส่ียง รวมท้ังกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวเพ่ือหลีกเล่ียงความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
• การมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบริษัท รวมท้ังระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ซ่ึงเปนการตรวจสอบท้ังในสวนของการปฏิบัติงานของ

พนักงานท่ีสํานักงานใหญ และการปฏิบัติงานท่ีสํานักงานควบคุมการกอสราง ตลอดจนการใหบริการลูกคาตามพ้ืนท่ีต้ังโรงงานของบริษัท โดยผู

ตรวจสอบภายในไดทําการวิเคราะหผลจากการตรวจสอบ เพ่ือนําไปสูการเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล และแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบจากการ

ตรวจสอบ และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการตางๆ ท่ี

ผูตรวจสอบภายในนําเสนอ รวมท้ังใหความเห็น/แนวทางตอผูตรวจสอบภายในในเร่ืองดังกลาว  

• ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยมิไดใหความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ  
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รายการระหวางกัน 

ตลอดหลายปท่ีผานมา บริษัทมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือพัฒนาอาคารโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง จากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

เน่ืองจากบริษัท   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท และมีกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 

คือ นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร    

อยางไรก็ตาม ในป 2552 บริษัทไมมีการซ้ือท่ีดินจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาว   

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาจากราคาเสนอขายที่ดินใน

บริเวณใกลเคียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผลและเกิดข้ึน      ตามราคา

ตลาดบนเง่ือนไขท่ีปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการของบริษัทมี

อํานาจทํารายการระหวางกันซ่ึงเปนขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป ซ่ึงรวมถึงรายการซ้ือท่ีดินของบริษัทดังกลาวขางตน 

  ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนเปนความจําเปนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และเปนไปตามลักษณะการ

ประกอบธุรกิจท่ัวไป และบริษัทไดจาย/รับคาตอบแทนในราคาตลาดท่ียุติธรรมและสมเหตุสมผล ดังท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นใน

การทํารายการไวแลวขางตน 

  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

  รายการท่ีเก่ียวโยงกันจะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคตตราบเทาท่ีรายการน้ันยังคงเปนประโยชนตอบริษัท  
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
1. ความเห็นของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชี 
ไตรมาสท่ี 1 ป 2550 ถึงส้ินป 2551 

นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3182 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ไตรมาสท่ี 1 ป 2552 ถึงปจจุบัน 

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3516 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา  

 รายงานผูสอบบัญชีสําหรับป 2550 ถึง ป 2552 ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินของบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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2.   งบการเงิน 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบดุล 

    (หนวย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2550 2551 2552

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย             

สินทรัพยหมนุเวียน             

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน 
   เงินลงทุนช่ัวคราว-ตั๋วเงินคลัง 

   ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ
   มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมไดเรียกเก็บ 

   ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

185,048,063  

110,000,000  

 239,881,363  

    7,453,853  

  

    5,997,254  

 39,302,224  

  1.91  

  1.14  

  2.48  

  0.08  

  

  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  

  0.11  

  0.01  

  0.12  

  0.44  

82,834,469   

29,996,615   

- 

17,378,214 

992,491   

8,675,485   

24,232,995 

0.75 

0.27 

- 

0.16 

0.01 

0.08 

0.22 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 587,682,757  6.07  670,333,682  5.71  164,110,269  1.48  

   เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกัน 

   เงินลงทุนในบริษัทรวม - วิธีสวนไดเสีย 

   เงินลงทุนในบริษัทที่เกีย่วของกัน - ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา 

   สินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย – ราคาทุนสุทธิจากคา 
      เส่ือมราคาสะสม   
   สินทรัพยใหเชา - ราคาทุนสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสม 

   อุปกรณ - ราคาทุนสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสม 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร 

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 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  

11,658,640   

1,923,354,843  

256,500   

4,797,699,647 

 

      3,885,319,046   

92,060,300   

14,421,668   

201,883,168   

18,303,574 

0.10  

17.31  

-   

43.19 

   

34.97   

0.83   

0.13   

1.82   

0.16   

รวมสินทรัพย 9,682,760,560  100.00  11,734,069,727  100.00  11,109,067,655 100.00  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน             

หนี้สินหมุนเวียน             

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   เจาหน้ีการคา 

   เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

   สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกีย่วของกัน 

- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

   หุนกูทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

   ภาษีเงินไดคางจาย 

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

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 

160,000,000   

148,654,069   

-   

314,923,637  

151,272,000  

163,651,637  

500,000,000  

1,198,750  

320,488  

81,615,272 

1.44  

1.34  

-   

2.83  

1.36  

1.47  

4.50  

0.01  

-   

0.73 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,071,914,464  11.07  3,722,873,150  31.73  1,206,712,216 10.86  

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธจิากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกีย่วของกัน 

- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

หุนกู 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 

เงินมัดจําจากลูกคา 

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  

1,793,947,692  

1,456,150,427  

337,797,265  

2,850,000,000  

3,153,854  

261,679,042 

16.15  

13.11  

3.04  

25.65  

0.03  

2.36 

รวมหนี้สนิ 4,830,960,245  49.89  6,884,534,879  58.67  6,115,492,804 55.05  
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 งบดุล (ตอ) 

    (หนวย : บาท) 

    งบรวม

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2550 2551 2552 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน  

  ทุนจดทะเบียน - 1,037,252,920 หุน 

    - หุนสามัญ   1,037,252,920 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

658,068,853 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท   ณ 31 ธันวาคม 2551  

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว - 659,854,052 หุน 

    หุนสามัญ  659,854,052 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท             

658,068,853 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2551 และ       

650,750,227 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2550 
เงินรับลวงหนาคาหุน 

สวนเกินมูลคาหุน 

   - สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธ ิ

   - สวนเกินมูลคาหุนสามัญ   
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ 

สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย 

กําไรสะสม 

   - จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 

   - ยังไมไดจัดสรร 

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 

รวมสวนของผูถือหุน 

 

 

673,618,000 

 

 

650,750,227 

 

  

5,790,755  

2,598,155,217 

-  

2,598,155,217  

-   

 (20,050,000) 

 

67,361,800  

1,549,792,130  

-   

186   

4,851,800,315 

 

 

6.96  

 

 

6.72 

 

  

0.06  

26.83  

-   

26.83  

-   

 (0.21) 

 

0.70   

16.01  

-   

-   

50.11  

 

 
895,327,769 

 

 

658,068,853 

 

 

-  

2,654,104,789 

-  

2,654,104,789  

-   

(20,050,000) 

 

89,532,777  

1,467,878,205  

-   

224  

4,849,534,848 

 

 

7.63 

 

  

5.61 

 

  

-   

22.62  

-   

22.62  

-   

 (0.17) 

 

0.76  

12.51  

-   

-   

41.33 

 

 

1,037,252,920 

 

 

659,854,052 

 

 

2,935,785 

2,666,601,182 

- 

2,666,601,182 

- 

(20,050,000) 

 

103,725,292 

1,580,508,416 

- 

124  

4,993,574,851 

 

 

9.34 

 

 

5.94 

 

 

0.03 

24.00 

- 

24.00 

- 

(0.18) 

 

0.93 

14.23 

- 

- 

44.95 

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 9,682,760,560  100.00  11,734,069,727  100.00  11,109,067,655 100.00  
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 

            (หนวย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

    2550 2551 2552 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได             

   รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 

 คาเชารับและคาบริการ 
 รายไดจากงานรับเหมากอสราง 

 รายไดคาสาธารณูปโภค 

 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม 

 รายไดอื่น 

397,267,750  

2,058,451,613  

705,820,582  

22,269,497  

16,174,951  

42,000,000  

52,848,000  

43,530,377  

11.90  

61.66  

21.14  

0.67  

0.48  

1.26  

1.58  

1.30  

58,666,400  

2,205,202,452  

811,648,939  

126,963,212  

20,776,694 

-  

77,156,721  

17,943,907  

1.77  

66.45  

24.46  

3.83  

0.63  

-   

2.33  

0.54  

-   

1,530,000,000  

809,231,268  

20,719,152  

13,244,372  

-   

77,731,226  

8,562,801 

-   

62.21  

32.90  

0.84  

0.54  

-   

3.16  

0.35 
รวมรายได 3,338,362,770  100.00  3,318,358,325  100.00  2,459,488,819 100.00  

ตนทนุและคาใชจาย             

  ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 
  ตนทุนการใหเชาและบริการ 
  ตนทุนจากงานรับเหมากอสราง 
  ตนทุนคาสาธารณูปโภค 
  คาใชจายในการขายและบริหาร 

  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาใชจายอื่น 

192,233,198  

1,103,162,155  

164,568,765  

16,662,790  

16,174,951  

200,243,989  

28,498,880  

5,101,302  

5.77  

33.05  

4.93  

0.50  

0.48  

6.00  

0.85  

0.15  

39,860,331   

1,298,031,089  

189,074,960  

92,095,223  

20,770,345  

225,244,628  

36,313,106  

960,585  

1.20  

39.12  

5.70  

2.78  

0.63  

6.79  

1.09  

0.03  

-   

1,052,325,688  

198,518,585  

13,448,508  

13,244,372  

233,582,137  

32,878,990  

2,823,750  

-   

42.79  

8.07  

0.55  

0.54  

9.50  

1.34  

0.11 

รวมตนทุนและคาใชจาย 1,726,646,030  51.72  1,902,350,267  57.33  1,546,822,030 62.89 

  กําไรกอนกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 

คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
  กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม     

  กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 

  กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  คาใชจายทางการเงิน 

1,611,716,740  

   

71,850,024  

110,825,238   

(180,159,608)   

1,614,232,394  

 (212,376,200) 

48.28  

    

2.15  

3.32   

5.40   

48.35  

6.36  

1,416,008,058  

 

     86,568,527  

16,534,020   

(283,018,403) 

1,236,092,202 

  (266,404,971) 

42.67  

    

   2.61  

0.50   

8.53   

37.25  

8.03  

912,666,789 

 

158,672,914 

- 

(88,957,750) 

982,381,953 

(293,843,053) 

37.11 

 

6.45 

- 

3.62 

39.94 

11.95 

  กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินได 
1,401,856,194  

(341,612,549) 

41.99  

10.23  

969,687,231 

(244,830,232) 

29.22  

7.38  

688,538,900  

 (35,262,122) 

28.00  

1.43 

กําไรสุทธ ิ 1,060,243,645  31.76  724,856,999  21.84  653,276,778 26.56  

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

1,062,747,983  

 (2,504,338) 

31.83  

 (0.08) 

724,856,950  

49  

21.84  

-   

653,276,768  

   10 

26.56

-   

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 1.64  1.11  0.99 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 1.61  1.10  0.99 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 งบกระแสเงินสด 

                        (หนวย : บาท) 

        งบรวม 

        ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
        2550 2551 2552 

        จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิ 

บวก: กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 

ดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

กําไรจากการดําเนินงานกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

ขาดทุน (กําไร) จากการขาย/ตัดจําหนายอุปกรณ 

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

รายไดดอกเบี้ย 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 

หน้ีสงสัยจะสูญ 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ตนทุนที่ดินและอาคารโรงานที่ขาย 

ขาดทุนจากการเวนคืนที่ดิน 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสีวนไดเสีย 

สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนีส้ินดาํเนนิงาน 

ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

รับดอกเบี้ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

เจาหน้ีการคา 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

ภาษีเงินไดคางจาย 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

เงินมัดจําจากลูกคา 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบีย้จายและภาษีเงินได 

ดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

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) 

2,972,290,924 

(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) 

 

653,276,768  

10  

288,892,892  

35,262,122 

977,431,792 

  

(429,760) 

258,647,884  

867,898  

88,957,750  

 (1,667,363) 

-   

- 

- 

- 

1,021,048,389  

- 

 (158,672,914) 

- 

2,186,183,676  

 (4,449,150) 

5,336,969  

1,667,363  

 (177,132) 

23,457,924  

(3,338,084) 

- 

- 

- 
 (10,939,039) 

21,265,896  

2,219,008,423  

 (288,257,028) 

 (272,469,742) 

รวมเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน 2,660,735,547 2,355,198,195 1,658,281,653 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 งบกระแสเงินสด (ตอ) 

             (หนวย : บาท) 

          งบรวม 

          ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

          2550 2551 2552 

          จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ  
  เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมข้ึน 
  เงินรับจากการขายเงินลงทุน 
  เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

  เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพ่ิมข้ึน 

  เงินสดจายซ้ือสินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชา (เพ่ิมข้ึน)  

     ลดลง 
  เงินสดจายซ้ืออุปกรณ 

  รับเงินปนผลจากบริษัทรวม 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินปนผลจากบริษัทยอย - สวนของผูถือหุนสวนนอย 

  เงินสดรับจากการเวนคืนที่ดิน 

 

1,507,921 

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 

- 

- 

- 

 

355,104 

(99,995,594) 

(1,280,835,744) 

- 

24,045,280 

- 

- 

(2,579,100,897) 

 

(13,949,589) 

131,698,500 

- 

- 

- 

 

2,455,089  

419,880,342  

 (458,204,906) 

44,144,685  

708,000  

- 

- 

 (1,093,709,154) 

 

 (7,919,931) 

166,699,111 

- 

- 

- 

รวมเงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทนุ (2,134,325,522) (3,817,782,940) (925,946,764) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  เงินสดรับลวงหนาคาหุน 
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน 

  เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 

  เงินสดรับจากการออกหุนกู 

  จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกีย่วของกัน 

  จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 

  จายคืนหุนกู 

  เงินสดรับจากหุนสามัญ 
  เงินรับชําระคาหุนของบริษัทยอยจากผูถอืหุนสวนนอย 

  เงินปนผลจาย 

   

- 

 (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) 

 

- 

(901,692,665) 

1,609,700,000  

1,572,667,000  

1,850,000,000  

 (820,861,700) 

 (2,091,088,600) 

 (1,500,000,000) 

14,281,592  

2,935,785  

 (526,431,994) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (911,180,813) 1,418,526,844  (790,490,582) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศลดลง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 

-   

 (384,770,788) 

569,818,851 

-  

 (44,057,901)   

185,048,063  

 - 

(58,155,693) 

140,990,162 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัปลายงวด 185,048,063  140,990,162  82,834,469 

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เติม 

  เงินสดจายในระหวางป  

  ดอกเบี้ยจายที่บันทกึเปนตนทุนของสินทรัพย 

  รายการที่มิใชเงินสด 

  การใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 

  โอนสินทรัพยระหวางการพัฒนาและสินทรัพยพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชาเปนสินทรัพย 

     เพ่ือขาย 

  ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยงัมิไดชําระเงิน 

  ออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวเพ่ือจายชําระเจาหน้ีการคา 

 

 

26,472,587 

 

-   

1,215,762,605 

  

509,492,411  

 (53,651,637) 

 

 

20,098,765 

 

-  

 1,330,574,503  

 

 409,261,323 

-  

 

 

10,350,006  

 

  - 

1,021,048,389 

   

153,006,673 

- 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน 
    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2550 2551 2552 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    

1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.55 0.18 0.14 

2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.51 0.16 0.11 

3. อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  2.47 0.98 0.67 

4. อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)  84.79 87.40 54.24 

5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)  4.25 4.12 6.64 

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

7. ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) N.A. N.A. N.A. 

8. อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา)  0.56 0.50 0.72 

9. ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)  638 718 501 

10.  Cash Cycle (วัน) N.A. N.A. N.A. 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

11. อัตรากําไรขั้นตน (%)     - รวมรายไดจากการขาย 53.82 50.35 46.53 

                                      - ไมรวมรายไดจากการขาย 76.68 76.70 75.47 

12. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 46.59 41.85 35.14 

13. อัตรากําไรอ่ืน (%) 1.30 0.54 0.35 

14. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 180.65 183.00 201.76 

15. อัตรากําไรสุทธิ  (%) 31.83 21.84 26.56 

16. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  22.54 14.94 13.27 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%)  11.06 6.77 5.72 

18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%)  16.00 10.80 10.15 

19. อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.35 0.31 0.22 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

20. อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.00 1.42 1.22 

21. อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  8.46 5.70 3.65 

22. อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา)  1.49 1.05 0.37 

23. อัตราการจายเงินปนผล (%) * 73.88 72.63 82.27 

          

 

หมายเหต ุ : อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และ อัตราเงินสดตอการทํากําไร คํานวณบนฐานรายไดหลักของบริษัทซ่ึงไดแก รายไดคาเชารับและบริการ รายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา และรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทรวมเทาน้ัน 

 : * ป 2552 คํานวณจากจํานวนหุนชําระแลว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงตามจํานวนหุน ณ วันปดสมุดทะเบยีนเพ่ือสิทธิรับเงินปนผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 

1. ผลการดําเนินงาน 

 1.1 รายได
 

ปจจุบันรายไดจากการขายโรงงาน/คลังสินคาใหแก TFUND/TLOGIS มีสัดสวนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับรายไดรวมของบริษัท 

เน่ืองจาก ในแตละปบริษัทมีการขายโรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมากเพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชขยายธุรกิจของ

บริษัท อยางไรก็ตาม รายไดคาเชารับและบริการยังคงเปนรายไดหลักท่ีสําคัญของบริษัท เน่ืองจากการใหเชาโรงงาน/คลังสินคาเปนธุรกิจหลัก

ของบริษัท  

ในบางชวงเวลาบริษัทยังมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา โดยที่เกือบท้ังหมดเปนลูกคาท่ีใชสิทธิซ้ือโรงงานตามเง่ือนไข

ท่ีระบุในสัญญาเชา รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาไมสามารถคาดการณไดข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาในการใชสิทธิซ้ือโรงงานจาก

บริษัท 

บริษัทมีรายไดท่ีสําคัญท่ีเก่ียวเน่ืองกับ TFUND และ TLOGIS ไดแก สวนแบงกําไรจากการลงทุน   รายไดจากการเปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย   รวมท้ังกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงรายไดดังกลาวเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของสินทรัพยของ

ท้ังสองกองทุนดังกลาวเปนสําคัญ 

นอกจากนั้นแลว บริษัทยังมีรายไดอ่ืนๆ ซ่ึงมีสัดสวนนอยมาก ไดแก รายไดจากงานรับเหมากอสราง และรายไดคา

สาธารณูปโภค  

1.1.1 รายไดคาเชารับและคาบริการ 

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีรายไดคาเชารับและคาบริการ 705.8 ลานบาท  811.6 ลานบาท  และ 809.2 ลานบาท 

ตามลําดับ ในขณะท่ีมีตนทุนในการใหเชาและใหบริการ  164.6  ลานบาท  189.1 ลานบาท  และ 198.5 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนกําไร

ข้ันตนของการใหเชาและใหบริการรอยละ 76.7 รอยละ 76.7 และ รอยละ 75.5 ตามลําดับ  

 รายไดคาเชารับและบริการของบริษัทในชวง 3 ปท่ีผานมา มีการเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.4 รอยละ 15.0 และลดลงรอยละ 

0.3 ตอปตามลําดับ  วิกฤตเศรษฐกิจโลกไดสงผลใหรายไดคาเชาในป 2552 ลดลงจากปกอนหนา จากการชะลอตัวของการใหเชาโรงงาน/

คลังสินคา รวมท้ังจากการท่ีบริษัทปรับลดคาเชาใหแกลูกคาบางรายเปนการช่ัวคราว 

1.1.2 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND และ TLOGIS 

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

มูลคา 2,058.5 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย 1,103.2 ลานบาท คิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 46.4    

ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงาน 39 โรงงาน (พ้ืนท่ีเชารวม 98,418 ตารางเมตร) และคลังสินคา 8 หลัง 

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

ละ 41.1  

ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายคลังสินคา 15 หลัง (พ้ืนท่ีเชารวม 70,731 ตารางเมตร) ใหแก TLOGIS 

มูลคารวม 1,530.0 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย 1,052.3 ลานบาท คิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 31.2  

การลดลงของอัตรากําไรข้ันตนของการขายสินทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในป 2551 และ 2552 มีสาเหตุ

หลักมาจากการขายคลังสินคามีอัตรากําไรข้ันตนตํ่ากวาการขายโรงงาน  
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1.1.3 รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา 

ในป 2550 บริษัทขายโรงงานใหแกลูกคาจํานวน 14 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 23,511 ตารางเมตร) มูลคารวม 397.3 ลาน

บาท โดยมีตนทุนขาย 192.2 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 51.6 

ในป 2551 บริษัทขายโรงงานใหแกลูกคาจํานวน 1 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 1,500 ตารางเมตร) มูลคารวม 58.7 ลานบาท 

โดยมีตนทุนขาย 39.9 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 32.1 

ท้ังน้ี ในป 2552 บริษัทมิไดมีรายไดดังกลาว 

รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาเปนรายไดท่ีมิไดเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ ในบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดข้ึน

จํานวนมาก และบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดข้ึนจํานวนนอย ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาในการใชสิทธิซ้ือโรงงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสัญญาเชาเปนสําคัญ  นอกจากน้ัน กําไรข้ันตนของการขายโรงงานแตละโรงงานมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ ขนาด 

ลักษณะของโรงงาน (Specification)  รวมท้ังท่ีต้ังของโรงงานท่ีขาย  

1.1.4 รายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริษัทรวม (TFUND และ TLOGIS) 

 1) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนสวนแบงจากกําไรของ TFUND และ 

TLOGIS ตามสัดสวนท่ีบริษัทมีการลงทุนในบริษัทรวมท้ังสองดังกลาว   รายไดดังกลาวข้ึนอยูกับสัดสวนการลงทุนของบริษัท และกําไรของ 

TFUND และ TLOGIS      

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 71.9 ลานบาท  86.6 

ลานบาท และ 158.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 58.1  รอยละ 20.5 และรอยละ 83.3 ตอป การเพ่ิมข้ึนของรายได

ดังกลาวเกิดข้ึนเน่ืองจาก TFUND และ TLOGIS มีกําไรเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีโรงงาน/คลังสินคาภายใตการบริหารจัดการมากข้ึน นอกจากน้ัน

บริษัทยังมีการลงทุนในกองทุนท้ังสองเพ่ิมมากข้ึนดวย 

 2) รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยซ่ึงบริษัทขายใหแก TFUND และ TLOGIS ในชวง 3 ปท่ีผานมา  

บริษัทมีรายไดดังกลาว 52.8 ลานบาท   77.2 ลานบาท และ 77.7 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังน้ี รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ใหแกบริษัทรวมดังกลาวมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนตอไปจากการท่ีบริษัทมีนโยบายเสนอขายสินทรัพยของบริษัทใหแกบริษัทรวมท้ังสองอยาง

ตอเน่ืองในอนาคต    

 3) กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม เกิดจากการท่ีบริษัทจําหนายเงินลงทุนใน TFUND จํานวน 50 ลาน

หนวย รวมมูลคา 525 ลานบาท ในป 2550   ซ่ึง ณ วันท่ีจําหนาย เงินลงทุนดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี 496 ลานบาท ทําใหบริษัทมีกําไร

จํานวน 42 ลานบาท   

 ในป 2552 บริษัทมีการจําหนายหนวยลงทุนใน TFUND จํานวน 3.5 ลานหนวย เพ่ือลดสัดสวนการลงทุนให

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ บริษัทมีผลขาดทุนจากการขาย 2.3 ลานบาท (บันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร)  

นอกจากน้ีบริษัทไดขายหนวยลงทุนใน TLOGIS จํานวน 1 ลานหนวย โดยมีกําไรจากการขาย 0.2 ลานบาท (บันทึกเปนรายไดอ่ืน) 

 4) กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND   ในป 2550 และ 2551 บริษัทมีรายไดดังกลาว

จํานวน 110.8 ลานบาท  และ 16.5 ลานบาท ตามลําดับ  สวนในป 2552 บริษัทไมมีรายไดดังกลาว 

 บริษัทจะสามารถรับรูกําไรเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND และ TLOGIS เม่ือกองทุน

ดังกลาวมีการขายสินทรัพยท่ีซ้ือจากบริษัทใหแกบุคคลอื่น 
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1.1.5  รายไดอื่น ๆ  

 นอกจากรายไดตามท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดประเภทอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงไดแก  

 1)  รายไดจากงานรับเหมากอสราง เปนรายไดท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทไดรับวาจางจากลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทให

ทําการตอเติม/ดัดแปลงโรงงานท่ีเชาอยู    

 โดยปกติบริษัทมีรายไดจากงานรับเหมากอสรางในแตละปนอยมาก  อยางไรก็ดี ในป 2551 บริษัทมีรายได

ดังกลาวจํานวน 127.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากจํานวน 22.3 ลานบาทในป 2550   โดยกวารอยละ 60 ของรายไดจากงานรับเหมากอสรางในป 

2551 เปนรายไดจากการรับจางสรางโรงงาน 1 หลังใหแกลูกคารายหนึ่ง  

 2) รายไดคาสาธารณูปโภค เกิดจากการท่ีบริษัทเปนผูจัดหาสาธารณูปโภคเปนการช่ัวคราวใหแกลูกคาท่ีเชาโรงงาน

ในระหวางท่ีลูกคาอยูระหวางดําเนินการขอสาธารณูปโภคประเภทน้ัน ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ท้ังน้ี โดยปกติบริษัทมิไดแสวงหากําไรจากการใหบริการงานรับเหมากอสรางและการจัดหาสาธารณูปโภคใหแกลูกคา 

1.2 คาใชจาย 

1.2.1  คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเม่ือเทียบกับรายไดรวมเทากับรอยละ 6.9 รอยละ 7.9 

และ รอยละ 10.8 ตามลําดับ  

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในชวง 3 ปดังกลาวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 9.4 ตอป  ท้ังน้ี สวนประกอบท่ี

สําคัญของคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน (เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ยานพาหนะ ตลอดจนคาใชจายการ

ในการฝกอบรม)   และคาเส่ือมราคาของโรงงาน/คลังสินคา ท่ีสรางเสร็จแตยังไมมีผูเชา  ท้ังน้ี ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจบริษัทมีโรงงาน/

คลังสินคาท่ีวางเพ่ิมข้ึน ทําใหคาเส่ือมราคาซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารสูงข้ึน 

1.2.2 คาใชจายทางการเงิน 

องคประกอบหลักของคาใชจายทางการเงิน คือ ดอกเบ้ียจาย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 99 สวนท่ีเหลือเปน

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเงินกูยืมของบริษัท   

ในชวง 3 ปท่ีผานมาบริษัทมีดอกเบ้ียจายจํานวน 210.5 ลานบาท  263.9 ลานบาท และ 288.9 ลานบาท ตามลําดับ  

คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4  รอยละ 25.4 และรอยละ 9.5 ตอป  

ดอกเบ้ียจายมีการเพ่ิมข้ึนในป 2551 จากการท่ีบริษัทมีการใชเงินลงทุนมากข้ึนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิ

สติคสไทคอน-วังนอย    ท้ังน้ี ในป 2552 ดอกเบ้ียจายมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอการกอสรางในป

ดังกลาว  

1.3 กําไร 

1.3.1  กําไรข้ันตน 

  บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจ (จากการใหเชาและจากการขายโรงงาน/คลังสินคา) ในรอบ 3 ปท่ีผาน

มาเทากับรอยละ 53.8 รอยละ 50.4 และ รอยละ 46.5 ตามลําดับ 
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 การลดลงของอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจในป 2551 และ 2552 มีสาเหตุหลักจากการท่ีบริษัทมีจํานวน

ลูกคาท่ีเชาคลังสินคาเพ่ิมข้ึนมาก รวมถึงการขายคลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในปดังกลาว ซ่ึงอัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชา 

และการขายคลังสินคาจะตํ่ากวาอัตรากําไรข้ันตนของการใหเชาและขายโรงงาน ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

1.3.2 กําไรสุทธิ 

ต้ังแตป 2550 เปนตนมา บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและ

บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม  

 บริษัทมีกําไรสุทธิซ่ึงคิดตามวิธีสวนไดเสียและแสดงอยูในงบการเงินรวมในรอบ 3 ปท่ีผานมาเทากับ 1,062.7 ลาน

บาท 724.9 ลานบาท และ 653.3 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรสุทธิตอหุน 1.64 บาท 1.11 บาท และ 0.99 บาท ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิ

ของบริษัทในชวงเวลาดังกลาวเทากับรอยละ 31.8 รอยละ 21.8  และ รอยละ 26.6 ตามลําดับ     

ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงจากปกอนหนา 337.9 ลานบาท เน่ืองจากในป 2550 บริษัทมีกําไรท่ีเกิดข้ึนจาก

กิจกรรมท่ีมิใชธุรกิจหลักของบริษัท อันไดแก กําไรจากการขายเงินลงทุนใน TFUND จํานวน 42 ลานบาท   กําไรจากการขายโรงงานใหแกผู
เชาจํานวน 14 โรงงาน ซ่ึงถือวาเปนการขายโรงงานใหแกผูเชาเปนจํานวนมากกวาปกติ (ในขณะท่ีในป 2551 มีการขายโรงงานใหแกผูเชาเพียง 

1 โรงงาน)  และกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND จากการท่ีบริษัทมีการลงทุนใน TFUND ในสัดสวนท่ีลดลงจาก

ปกอนหนา  

ในป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงจากปกอนหนา 71.6 ลานบาท เน่ืองจากในป 2552 บริษัทมิไดมีรายไดจากการ

ขายโรงงานใหแกผูเชา อีกท้ังรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และรายไดคาเชารับและคาบริการก็มี

จํานวนลดลงจากปกอนหนา ซ่ึงเปนผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจในปดังกลาว  

 
2. ฐานะทางการเงิน 

2.1 สินทรัพย 

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 11,109.1 ลานบาท ซ่ึงรอยละ 78.2 เปนสินทรัพยประเภทท่ีดิน อาคาร

โรงงาน/คลังสินคา อันประกอบดวยท่ีดิน โรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูระหวางกอสรางและพรอมใหเชา (รอยละ 43.2 ของสินทรัพยรวม) และ

ท่ีดินและโรงงาน/คลังสินคาท่ีมีผูเชาแลว (รอยละ 35.0 ของสินทรัพยรวม)   

สินทรัพยรวมของบริษัทลดลงจากปกอนหนา 625.0 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 5.3  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การขายคลังสินคาของบริษัทจํานวน 15 หลัง ใหแก TLOGIS ในเดือนธันวาคม 2552 รวมถึงการชะลอการกอสรางของบริษัทในชวงสภาวะ

วิกฤติเศรษฐกิจในปท่ีผานมา   

2.1.1  สินทรัพยในระหวางการพัฒนา/พรอมใหเชา/ใหเชา 

    ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสินทรัพยระหวางการพัฒนา สินทรัพยพรอมใหเชา และสินทรัพยท่ีมีผูเชาแลวจํานวน 

8,189.2 ลานบาท 9,119.4 ลานบาท และ 8,683.0 ลานบาท ตามลําดับ  สินทรัพยดังกลาวลดลงจากปกอนหนา 436.4 ลานบาท หรือคิดเปน

การลดลงรอยละ 4.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และการชะลอการกอสรางดังท่ีไดกลาว

มาแลวขางตน  



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)      56-1 
 

  
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน          
  

61

    จากการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเปนท่ีดินและอาคารโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทกับราคาประเมิน

สินทรัพยดังกลาวท่ีประเมินโดยวิธีตนทุนทดแทนและวิธีคิดจากรายได พบวามูลคาประเมินสูงกวามูลคาตามบัญชีมาก เน่ืองจากสินทรัพย

สวนท่ีเปนท่ีดินมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับตนทุนท่ีดินท่ีซ้ือมาในอดีต อีกท้ังมูลคาของโรงงาน/คลังสินคาหากคิดตามตนทุนการกอสรางเพ่ือ

สรางทดแทนในปจจุบันก็เพ่ิมข้ึนมากดวยเชนกัน นอกจากน้ัน การท่ีโรงงานมาตรฐานสวนหน่ึงของบริษัทมีผูเชาและกอใหเกิดรายไดแลว ได

สงผลใหมูลคาประเมินโดยวิธีคิดจากรายไดมีคาสูงข้ึนมาก 

  บริษัทมีนโยบายการคิดคาเส่ือมราคาอาคารโรงงาน/คลังสินคาในอัตรารอยละ 5 ตอป ของมูลคาตนทุนอาคาร 

2.1.2  เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราว 30.0 ลานบาท ซ่ึงเปนการลงทุนในพันธบัตรของธนาคารแหง

ประเทศไทย   ท้ังน้ี การลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเปนการลงทุนระยะส้ัน และเปนทางเลือกท่ีดีทางหน่ึงในการบริหารเงิน

ของบริษัท เน่ืองจากมีความเส่ียงในการลงทุนตํ่า  โดยบริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราท่ีสูงกวาการฝากเงินประเภทออมทรัพย

กับธนาคาร 
2.1.3  ลูกหน้ีการคา 

  ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดลูกหน้ีการคา 17.4 ลานบาท  โดยยอดลูกหน้ีการคาดังกลาวเปนยอดคงคางของ

ลูกหน้ีคาเชาโรงงาน 14.0 ลานบาท และลูกหน้ีจากการรับเหมากอสราง 3.3 ลานบาท  อยางไรก็ดี บริษัทมีการเก็บคามัดจําการเชาโรงงานเปน

เงินสดจํานวน 3-6 เดือนของคาเชา และคาบริการจากผูเชาทุกรายเพ่ือบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผิดนัดของผูเชา    

2.1.4  เงินฝากประจําท่ีมีภาระคํ้าประกัน 

   ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดเงินฝากประจําจํานวน 11.7 ลานบาทที่วางไวกับธนาคารเพ่ือเปนหลักประกัน

วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีทสพรอมวงเงินสําหรับจองอัตราแลกเปล่ียน และหนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหแกหนวยงานรัฐ 

รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน 

2.1.5 การลงทุน 

   ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

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

ยอย  ท้ังน้ี เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 50.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.4 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

 ข. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย  

เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 2,515.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.1 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

  ค. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 33.04 ของทุนชําระแลวของ TFUND   เงิน

ลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 1,625.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.6 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ

คํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 2,581.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.7 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

 ง. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 19.64 ของทุนชําระแลวของ 

TLOGIS เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 298.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.7 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัท

ยอย  คํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 296.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.6 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

  จ. บริษัท บางกอกคลับ จํากัด (บริษัทท่ีเก่ียวของ) ในสัดสวนรอยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว 

คิดเปนเงินลงทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 0.26 ลานบาท 
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2.1.6  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 201.9 ลานบาท  ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนการรอตัดบัญชี

ของภาษีเงินไดท่ีเกิดจากกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม  

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท่ีบริษัทไมสามารถรับรูกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัท

รวมตามสัดสวนท่ีบริษัทมีการลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว การบันทึกภาษีในงบกําไรขาดทุนจึงมิไดบันทึกภาษีท้ังจํานวน แตหักดวยภาษี

จํานวนหนึ่งตามสัดสวนท่ีบริษัทมีการลงทุนในบริษัทรวม   อยางไรก็ดี ภาษีท่ีเกิดจากกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวมท้ัง

จํานวนไดถูกจายชําระเปนเงินสดแลว ดังน้ัน จึงเกิดรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเทากับผลตางระหวางภาษีท่ีชําระแลวเปนเงินสด

กับภาษีท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุน   ท้ังน้ี ยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะลดลงไดเม่ือบริษัทสามารถรับรูกําไรเพ่ิมเติมจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวมในอนาคต 

2.2 หน้ีสิน 

ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมีหน้ีสินรวม 6,115.5 ลานบาท ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ เงินกูยืมและหุนกูรวมกันรอยละ 

91.9 ของหน้ีสินรวม  หน้ีสินรวมของบริษัทลดลงจากส้ินป 2551 รอยละ 11.2 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของสวนประกอบตางๆ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังน้ี  

2.2.1  เงินกูยืม 

  ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมีเงินกูยืมรวมท้ังส้ิน 5,618.9 ลานบาท  โดยเปนเงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายใน 1 ป จาํนวน 314.9 ลานบาท และหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 500.0 ลานบาท  

  เงินกูยืมของบริษัทประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ันรอยละ 2.8  เงินกูยืมระยะยาวรอยละ 37.5  และหุนกูรอยละ 59.6 

ของเงินกูยืมท้ังหมด 

 เงินกูยืมรวมของบริษัทลดลงจากปกอนหนา 281.3 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 4.8 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการชะลอการกอสรางของบริษัท ซ่ึงสงผลใหมีการลดลงของการเบิกใชเงินกู และมีการชําระคืนหน้ีระยะยาวกอนกําหนดจํานวนหนึ่ง  

  ในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทซ่ึงถือวาเปนการลงทุนระยะยาวนั้น บริษัทจะใชเงินจากแหลงเงินกูยืมระยะ

ยาวและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท   ในสวนของเงินกูระยะส้ันน้ัน บริษัทจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงสําหรับจายชําระคาท่ีดินในชวงกอนท่ีบริษัทจะไดรับอนุมัติวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน  อยางไรก็ดี ในบางชวงเวลาบริษัทอาจ

มียอดคงคางของเงินกูระยะส้ันจํานวนมาก ซ่ึงข้ึนอยูกับการบริหารเงินสดของบริษัทในชวงน้ัน ๆ เปนสําคัญ  ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทไดมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอใหสัดสวนของเงินกูระยะส้ันตอเงินกูรวมของบริษัทอยูในอัตราท่ีเหมาะสม  
 ในชวงสามปท่ีผานมา บริษัทมีการกูยืมเงินโดยการออกหุนกูจํานวนรวมท้ังส้ิน 4,850 ลานบาท แตมียอดคงคาง ณ 

31 ธันวาคม 2552 จํานวน 3,350 ลานบาท  หุนกูท่ีออกท้ังหมดมีอายุเฉล่ีย 3 ป  บริษัทนําเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูไปใชในการ

ขยายธุรกิจของบริษัท และชําระคืนเงินกูระยะส้ันและระยะยาวบางสวน 

  บริษัทมีการตกลงในเง่ือนไขของการกูยืมเงินกับสถาบันการเงินบางแหง และผูถือหุนกู ท่ีสําคัญคือ การดํารง

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในอัตราไมเกิน 2.5 เทา 
2.2.2  เจาหน้ีการคา 

  ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมียอดเจาหน้ีการคาจํานวน 148.7 ลานบาท  รอยละ 71.4 ของเจาหน้ีการคาเปนเจาหน้ี

คาท่ีดินท่ีอยูระหวางข้ันตอนการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูขาย และรอยละ 28.2 เปนเจาหน้ีคากอสราง    
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 บริษัทมียอดเจาหน้ีการคาลดลงจากปกอนหนาจํานวน 255.1 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 63.2 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทชะลอการกอสรางในปท่ีผานมา 

2.2.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 

 ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมียอดภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 0.3 ลานบาท ลดลงจาก 237.7 ลานบาทใน

ปกอนหนา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไดรับยกเวนภาษีตามสิทธิประโยชนจาก BOI ของกําไรท่ีบริษัทไดรับจากการขายคลังสินคาใหแก 

TLOGIS  

2.3 สวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุน 4,993.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2551 รอยละ 3.0 โดยมีสาเหตุหลักจาก

กําไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทไดซ้ือหุนของ TPARK จากผูถือหุนสวนนอยจํานวน 5 ลานหุน ในราคาหุนละ 13 บาท โดย

หุนดังกลาวมีราคาตามบัญชี ณ วันท่ีซ้ือหุนละ 8.99 บาท บริษัทจึงทําการบันทึกสวนตางท่ีเกิดข้ึนเปนรายการ “สวนเกินมูลคาเงินลงทุนท่ีสูง

กวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย” จํานวน 20.05 ลานบาท แสดงอยูในสวนของผูถือหุนในงบดุล   อยางไรก็ดี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

มูลคาหุนของ TPARK ท่ีถูกปรับดวยราคาประเมินของทรัพยสินสวนใหญของ TPARK ดวยวิธีตนทุน (Cost Method) โดยผูประเมินอิสระ 
มีมูลคาเทากับ 12.85 บาทตอหุน 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on equity)  รอยละ 22.5     รอยละ 14.9   และ

รอยละ 13.3    การลดลงของอัตราสวนดังกลาวในชวง 2 ปหลังมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทมีการเพ่ิมทุนในปลายป 2549  และการลดลง
ของกําไรสุทธิในป 2551 และ 2552   อยางไรก็ดี การเพ่ิมทุนดังกลาวทําใหบริษัทมีเงินทุนจํานวนมากเพ่ือใชในการขยายธุรกิจท่ีให

ผลตอบแทนท่ีดี อันจะสงผลใหผลตอบแทนตอผูถือหุนเพ่ิมข้ึนในท่ีสุด 

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

ในอดีตท่ีผานมาบริษัทมีแหลงเงินทุนหลักเพ่ือใชในการขยายธุรกิจการจัดสรางโรงงานและคลังสินคา คือ เงินทุนจากการ

ดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   อยางไรก็ดี ในชวง 4-5 ปท่ีผานมาซ่ึงธุรกิจโรงงานมาตรฐานมีการขยายตัวอยางมาก บริษัทไดมี

สวนรวมในการจัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนในป 2548 และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคสในป 2552 เพ่ือเปน

การเพ่ิมชองทางระดมทุนของบริษัท ซ่ึงทําใหบริษัทลดการพ่ึงพาการจัดหาเงินทุนจากการกูยืมเงินและการเพ่ิมทุน 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดเล็งเห็นวาการจัดหาเงินทุนจากการกูยืมอยางตอเน่ืองอาจสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือ

หุนเพ่ิมข้ึนในอีกไมก่ีปขางหนา  ในป 2552 บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมไดแก 

TICON-W3 จํานวน 219,353,636 หนวย , TICON-W4 จํานวน 109,677,073 หนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท

ใหแกกรรมการและพนักงาน TICON-W5 จํานวน 32,883,000 หนวย   การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะทําใหบริษัทไดรับกระแสเงิน

สดเขามาอยางตอเน่ืองตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ท้ังน้ี หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน บริษัท

จะไดรับเงินรวมท้ังส้ินประมาณ 5,528 ลานบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.2 เทา 

2.5 สภาพคลอง 

ในป 2552 ท่ีผานมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,658.3 ลานบาท  มีกระแสเงินสดสุทธิใชไป

ในกิจกรรมการลงทุน 925.9 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 790.5 ลานบาท  
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จากขอมูลการไดมาและใชไปของกระแสเงินสดตามท่ีกลาวขางตน จะพบวาบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินพอเพียงสําหรับ

การดําเนินธุรกิจ (การคํานวณอัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) ไมสามารถอธิบายสภาพคลองของบริษัทได เน่ืองจากบริษัทไมมีการ

บันทึกรายการสินคาคงเหลือในสินทรัพยหมุนเวียน (เน่ืองจากลักษณะสินทรัพยของบริษัทสวนใหญเปนท่ีดินและโรงงานซ่ึงจะไมบันทึกเปน

สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท) ในขณะที่รายการเจาหน้ีการคาคาท่ีดินและคากอสรางจะถูกบันทึกเปนหน้ีสินหมุนเวียน จึงทําใหอัตราสวน

สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนมีคาตํ่า) 

ในป 2552 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย ซ่ึงคํานวณจาก 

(กําไรสุทธิ+ดอกเบี้ยจาย+ภาษีเงินไดนิติบุคคล+กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทรวม) 

ดอกเบ้ียจาย 

และความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ซ่ึงคํานวณจาก 

(เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน+ดอกเบ้ียจาย) 

(จายคืนเงินกูยืมระยะยาว+เงินปนผล+ดอกเบ้ียจาย) 

เทากับ 3.65 เทา  และ 0.37 เทา ตามลําดับ อยางไรก็ดี อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันในป 2552 ซ่ึงเทากับ 0.37 เทา ไม

สามารถอธิบายความสามารถในการชําระภาระผูกพันของบริษัทได เน่ืองจากในชวงปดังกลาวบริษัทมีการจายชําระคืนเงินกูระยะยาวกอน

กําหนดเปนจํานวนสูงถึงกวา 2,500 ลานบาท 

 
3. แนวโนมในอนาคต 

บริษัทเช่ือวาธุรกิจโรงงาน/คลังสินคาใหเชาซึ่งชะลอตัวลงในชวงครึ่งปแรกและเร่ิมปรับตัวดีข้ึนในไตรมาส 3/2552 จะมีการขยายตัว

มากข้ึนในป 2553  จากการที่เริ่มมีสัญญาณบงช้ีวาภาวะเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก เริ่มมีการฟนตัวข้ึน และผูประกอบการใน

หลายๆ ประเทศจะมีแนวโนมท่ีจะมองหาฐานการผลิตท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพทางดานตนทุนการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันได ซ่ึงประเทศ

ไทยรวมถึง TICON จะไดรับประโยชนจากแนวโนมดังกลาว   
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    -ไมมี- 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)             56-1 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  66

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

การรับรองของกรรมการผูดูแลสายงานบัญชี 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและ

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการ

ประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรอง

และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

และบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ 

กํากับไว  บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

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 โสภณพนิช  ประธานกรรมการ  

อายุ • 49 ป 

การศึกษา               • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.87 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

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

 • 2530 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บจก. ซิต้ีเรียลต้ี (อสังหาริมทรัพย) 
 

นายดิเรก วินิชบุตร   กรรมการ  

อายุ • 67 ป 

การศึกษา              • อนุปริญญาบริหารธุรกิจ London School of Foreign 
 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.15 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายจิระพงษ วินิชบุตร ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 

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

 • 2532 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 

 

นายจิระพงษ วินิชบุตร   กรรมการ  

อายุ • 59 ป 

การศึกษา              • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University 

 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายดิเรก วินิชบุตร ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2552 - ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ บจก. โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย)  

 • 2552 – ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  

   (อสังหาริมทรัพย) 

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

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

 • 2536 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 

  

นายไว เชง ควน      กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

อายุ • 52 ป 

การศึกษา    • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago  
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 7.45 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  • 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

  • 2544 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก.  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา)  

    



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ 

อายุ • 57 ป 

การศึกษา  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Harvard University 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 • Chairman 2000 Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

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

นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

อายุ • 49 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร University of Colorado    
  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส) 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 
  • DCP Refresher Course สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.80 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

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

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

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 67 ป 

การศึกษา  • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
 • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.07 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2551 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท

  (อสังหาริมทรัพย)    

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

    

นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 48 ป 

การศึกษา    • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California 

 • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท • 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี (อสังหาริมทรัพย) 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

 

นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 53 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas    

  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.24 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

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. ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล (อสังหาริมทรัพย)

 •  2549 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บจก. ตรีวรรณตรา (อสังหาริมทรัพย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

 

ดร. สมศักด์ิ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไป – ปฏิบัติการ   

อายุ • 58 ป 
การศึกษา • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร Ecole Centrale de Lyon 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.24 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

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

นายเอียน แฮมิลตัน ผูจัดการท่ัวไป – พัฒนาธุรกิจ 

อายุ • 57 ป 
การศึกษา      •   Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.15 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 

นายพรเทพ พิศาลางกูร ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาโครงการ 

อายุ • 53 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.19 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 
 

นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล ผูอํานวยการ ฝายการตลาด 

อายุ •  50 ป 
การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.004 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

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

 

นายปธาน สมบูรณสิน ผูอํานวยการ ฝายการลงทุน  

อายุ • 42 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Southern Illinois University at Corbondale  

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.01 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

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

 
 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

 

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูอํานวยการ ฝายธุรการ  

อายุ • 47 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 1.46 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมมี - 
 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการ ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท 

อายุ • 44 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.11 (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 

 

นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

อายุ • 36 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2553) 

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



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

2. การดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ 
 

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ

รายช่ือ  บจก.อีโค 

อินดัสเทรียล 

เซอรวิสเซส 

บจก. ไทคอน 

โลจิสติคส 

พารค  

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย

ไทคอน 

กลุมสวน

อุตสาหกรรม

โรจนะ 

กลุมซิต้ี

เรียลต้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดิเรก วินิชบุตร 

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นายวีรพันธ พูลเกษ 
7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

8. นายตรีขวัญ บุนนาค 

9. นายชัชวาลย เจียรวนนท 
10.  นายเอียน แฮมิลตัน 
11.  นายปธาน สมบูรณสิน 

X 

/ 

/ 
/ 

/, // 

/, // 

/ 

/ 

/ 
 

 

 
/ 
 

/, // 
/ 
 

 

 

 

X 

/ 
/ 

 

/ 

 

/, // 
/, // 

  

 

X, // 
/, // 

X, //

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

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)    

 

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 : รายช่ือกรรมการของบริษัทยอย 

 

ช่ือ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค  

1. นายไว เชง ควน /, // / 

2. นายดิเรก วินิชบุตร / - 

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

5. นายตรีขวัญ บุนนาค - / 

6. นายเอียน แฮมิลตัน - /, // 

7. นายปธาน สมบูรณสิน - /, // 
หมายเหตุ  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ       //   =    กรรมการบริหาร     

 

 



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

 

เอกสารแนบ 3 

 

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ 

- ไมมี - 
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