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ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท 

ช่ือ บริษัท  ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชา  

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 www.ticon.co.th 
อีเมล ticon@ticon.co.th  
ทุนจดทะเบียน 1,117,252,920 บาท (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555) 
ทุนชําระแลว 781,005,203 บาท   (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555)                  
มูลคาท่ีตราไว  1 บาทตอหุน 

 

บริษัทยอย 
บริษัท  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชาในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซ่ึงไดรับการสงเสริม 

 การลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน                                                                                          

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 100 
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 28 กุมภาพันธ 2555)                  

ทุนชําระแลว 50,000,000 บาท (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555)                  
มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินคาเพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชา  

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 100 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ หอง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

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

เว็บไซต www.ticonlogistics.com 
อีเมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555)                  
ทุนชําระแลว 2,500,000,000 บาท (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555)                  

มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 
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Shanghai TICON Investment Management Company Limited 

 

ประเภทธุรกิจ บริหารการลงทุน  
ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 100 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai, China 

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 ดอลลาร สรอ. (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555)                  
ทุนชําระแลว 800,000   ดอลลาร สรอ. (ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555)                  

 
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. ความเส่ียงจากสัญญาเชาระยะส้ัน 

จากการท่ีสัญญาเชาโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทสวนใหญมีอายุ 3 ป (โดยมีทางเลือกในการตอสัญญา) จึงอาจทําใหนักลงทุนกังวลวา

บริษัทจะไดรับผลกระทบหากลูกคาไมตอสัญญาเชา 

อยางไรก็ดี โดยทั่วไปเม่ือลูกคาเริ่มทําการผลิตแลวมักจะไมยายออกจากโรงงานของบริษัท นอกจากจะมีเหตุผลท่ีสมควรอ่ืน ซ่ึงโดย

ปกติการตอสัญญาเชามีเกินกวารอยละ 80 ของสัญญาเชาท่ีครบกําหนด 

การท่ีบริษัทมีโรงงาน/คลังสินคาใหเชาในหลายทําเลท่ีต้ัง อีกท้ังผูเชาก็เปนผูประกอบการในธุรกิจท่ีหลากหลาย และมาจากหลายประเทศ 

จึงเปนการกระจายความเส่ียงของการยกเลิกสัญญาของผูเชา นอกจากน้ัน โรงงาน/คลังสินคาของบริษัทยังถูกออกแบบมาใหมีลักษณะมาตรฐาน 

และอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความนิยมจากผูเชา ดังน้ัน หากมีการยกเลิกสัญญาของผูเชา บริษัทจะสามารถหาผูเชาใหมไดไมยาก 

 2. ความเส่ียงจากการท่ีโรงงาน/คลังสินคาบางสวนต้ังอยูในเขตท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอุทกภัย 

ในชวงไตรมาสท่ี 4 ของปท่ีผานมา บริษัทไดรับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดอยุธยา และปทุมธานี โดยโรงงาน/

คลังสินคาในพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับความเสียหาย สงผลใหผูเชาตองหยุดการดําเนินธุรกิจ และไมสามารถชําระคาเชาใหแกบริษัท จากเหตุการณ

ดังกลาวทําใหนักลงทุนอาจมีความกังวลวาบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญกับเหตุการณดังกลาวไดอีกในอนาคต 

บริษัทไดมีการทําประกันภัยคุมครองความเสียหายท่ีเกิดกับทรัพยสินไวท้ังหมด รวมท้ังการประกันรายไดจากธุรกิจหยุดดําเนินงาน 

(Business Interruption) เพ่ือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีก อยางไรก็ดี จากการท่ีบริษัทมีโรงงาน/คลังสินคาต้ังอยูในหลายทําเล

ท่ีต้ัง โดยสวนใหญอยูทางภาคตะวันออก ทําใหบริษัทสามารถรองรับความตองการของลูกคาท้ังท่ีเปนลูกคาใหม และลูกคาท่ีตองการยาย 

การผลิตจากพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในปท่ีผานมาไปยังพ้ืนท่ีทางฝงตะวันออก นอกจากนั้น ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมท้ัง 

เขตอุตสาหกรรมของบริษัทในพ้ืนท่ีจังหวัดอยุธยาและปทุมธานีจะมีการสรางแนวปองกันนํ้าคอนกรีต ซ่ึงมีกําหนดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 

2555 แนวปองกันนํ้าดังกลาวนาท่ีจะสามารถปกปองทรัพยสินท่ีอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวได  

ความเสียหายอยางกวางขวางจากเหตุการณนํ้าทวมในปท่ีผานมา ทําใหรัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้าอยางจริงจัง  

บริษัทจึงเช่ือม่ันวาเหตุการณนํ้าทวมท่ีรุนแรงจะมีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 

 3. ความเส่ียงจากการแขงขันของผูประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมีการสรางโรงงานสําเร็จรูปใหเชาและจําหนายเชนเดียวกับบริษัท อยางไรก็ตาม ผูพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมเหลาน้ันสรางโรงงานใหเชาในนิคมอุตสาหกรรมของตนเองเทาน้ัน ในขณะท่ีบริษัทสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลท่ีต้ัง 

ท่ีหลากหลายถึง 12 ทําเล อีกท้ังการท่ีบริษัทมีทีมงานกอสรางเปนของบริษัทเอง และมีประสบการณยาวนานในธุรกิจ ทําใหบริษัทสามารถ

ตอบสนองความตองการตาง ๆ ของลูกคา รวมท้ังสามารถใหบริการหลังการขายไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ัน ยังมีความไดเปรียบจากการประหยัด

ตอขนาด (Economies of scale) อีกดวย 

 4. ความเส่ียงจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 

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

ของบริษัท โดยมีอัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.03331 หุนสามัญ ท่ีราคาหุนละ 19.355 บาท ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิจํานวนท้ังส้ิน 219,349,803 หนวย 

ในการน้ีหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจาก 

Dilution Effect ท้ังในเรื่องของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง ดังตอไปนี้ 
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กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2554) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 781,005,203 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (TICON-W3) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 1,007,661,547 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 77.51 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีลดลง 22.49 % 

 5. ความเส่ียงจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 

ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 จํานวน 32,883,000 หนวย ใหแกกรรมการและ

พนักงานท่ีไดรับคัดเลือกของบริษัท (อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.02905 หุนสามัญ ท่ีราคาหุนละ 7.774 บาท) โดยใบสําคัญ

แสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในวันท่ี 29 มิถุนายน 2555   

ในการน้ีหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัทอาจไดรับผลกระทบ

จาก Dilution Effect ท้ังในเรื่องของราคาหุนในตลาดท่ีอาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง ดังตอไปน้ี 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2554) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 781,005,203 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (TICON-W5) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 814,843,454 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 95.85 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีลดลง 4.15 % 

 6. ความเส่ียงจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 และ TICON-W5 

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 และ TICON-W5 ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุใน

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท ในกรณี ท่ีบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพยออกใหม ท่ีให สิทธิในการซ้ือหรือ 

แปลงสภาพเพ่ือซ้ือหุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรือตอประชาชนท่ัวไปในอนาคต วิธีการปรับสิทธิดังกลาวอาจไมสามารถชดเชยสิทธิประโยชน

ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางครบถวน เน่ืองจากสูตรการคํานวณการปรับสิทธิคํานึงถึงเพียงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออกใหม ณ  

วันปรับสิทธิเทาน้ัน มิไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลาของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด 

 7. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของผูเชา 

ณ 31 ธันวาคม 2554 ลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทรอยละ 61 เปนผูประกอบการจากประเทศญี่ปุน และรอยละ 42 เปนผูผลิตช้ินสวน

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสและเครื่องใชไฟฟา ดังน้ัน หากมีการลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาว และมีการลดลงของการลงทุน 
จากประเทศญี่ปุน อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท  

อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาผลกระทบดังกลาวจะมีไมมากนัก เน่ืองจากลูกคาของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส/

เครื่องใชไฟฟา เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสท่ีหลากหลายซึ่งรวมถึงเครื่องใชไฟฟา ซ่ึงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมท่ีไมมี 
ความเก่ียวของกัน ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิคสในรถยนต อุตสาหกรรมรับจาง
ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิคสท่ัวไป (Electronic Manufacturing Services) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เปนตน 
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สําหรับการลงทุนจากประเทศญี่ปุนน้ัน ผูประกอบการจากประเทศญี่ปุนเปนผูลงทุนอันดับหน่ืงในประเทศไทย จึงเปนเหตุใหบริษัท 

ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดของโรงงานใหเชาสูงท่ีสุดในประเทศมีลูกคาเชาโรงงานจากประเทศญี่ปุนมากเปนไปตามสัดสวน บริษัทมีความเห็นวา 

ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยยังคงเปนประเทศในลําดับตน ๆ ท่ีนักลงทุนมีความสนใจเขามาลงทุนจากความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิต 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของผูเชาท่ีมาจากประเทศญี่ปุนจึงเปนความเส่ียงท่ีรับได  

นอกจากน้ัน จากการท่ีโรงงานของบริษัทมีรูปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรับความตองการของผูประกอบการจากทุก ๆ อุตสาหกรรม  

 8. ความเส่ียงจากการไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูในแผนการกอสรางในปจจุบัน 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 บริษัทมีโรงงาน 56 โรง และคลังสินคา 96 หลัง ท่ีอยูในแผนการกอสราง โดยบริษัทอาจมีความเส่ียงจาก

การไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีจะสรางแลวเสร็จตามแผนการกอสรางในปจจุบัน อันจะสงผลใหบริษัทมีภาระตนทุนการกอสรางในชวงเวลา

ดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวาจะสามารถควบคุมความเส่ียงดังกลาวได เน่ืองจากบริษัทมิไดมีนโยบายในการสรางโรงงาน/คลังสินคา 

เพ่ือปลอยท้ิงไวใหวางจํานวนมาก กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ บริษัทจะสรางโรงงาน/คลังสินคาเตรียมไวพรอมใหเชาในแตละทําเลโดยเฉล่ียประมาณ 

3-4 โรง และจะชะลอการกอสรางหากมีโรงงาน/คลังสินคาท่ีสรางเสร็จพรอมใหเชามากกวาจํานวนท่ีตองการ ท้ังน้ี การท่ีบริษัทมีทีมงานกอสราง 

ของตนเอง ทําใหการบริหารการกอสรางทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุนในการเรง/ชะลอ/หยุดการกอสราง หรือโยกยายคนงาน 

ไปกอสรางในทําเลที่มีความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาไดโดยงาย             

 9. ความเส่ียงในการถูกคัดคานจากกองทุนเพื่อการรวมลงทุนซ่ึงเปนผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัทในเรื่องของการออกหลักทรัพยใหม 

แบบคิดมูลคา 

บริษัทอาจมีความเส่ียงในการถูกคัดคานจากกองทุนเพ่ือการรวมลงทุนหากบริษัทตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายตอผูถือหุนเดิม

ตามสิทธิ แบบคิดมูลคา ท้ังน้ีตามขอตกลงของผูถือหุน (รายละเอียดตามขอ 3. “ขอตกลงของผูถือหุน” ภายใตหัวขอโครงสรางเงินทุน) 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 และบริษัท สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) คัดคานขอเสนอดังกลาวดวย   

อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวาหากบริษัทมีการออกหลักทรัพยดังกลาวขางตน บริษัทนาจะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการ 

รวมลงทุน ท้ังน้ี เน่ืองจากการพิจารณาออกหลักทรัพยใหมในแตละครั้งจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ  

โดยที่ผานมากองทุนเพ่ือการรวมลงทุนไดใหการสนับสนุนนโยบายของบริษัทเปนอยางดีเสมอมา 
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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      
คอนเน็คช่ัน จํากัด” และ “บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)” ตามลําดับ ปจจุบันกลุมซิต้ีเรียลต้ี บริษัท สวนอุตสาหกรรม   

โรจนะ จํากัด (มหาชน) นายไว เชง ควน เปนผูถือหุนรายใหญและผูกําหนดทิศทางหลักของบริษัท 

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา มีเหตุการณท่ีสําคัญเก่ียวกับบริษัท ดังน้ี 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 219.35 ลานหนวย 

 ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมอีก จํานวนรวม 109.68 ลานหนวย ออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานจํานวนรวม 32.883 ลานหนวย และบริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 1,037.25 ลานบาท 

 ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดโอนขายคลังสินคา 15 หลัง รวมมูลคา 1,530 ลานบาทใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารค

โลจิสติคส โดยบริษัทเขาลงทุนในกองทุนดังกลาวรอยละ 20.00 ของเงินทุนของกองทุน และเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนดังกลาว 

 ในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย ช่ือบริษัท Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. เพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจในประเทศจีน 

 ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ไดจัดอันดับความนาเช่ือถือของบริษัท ในระดับ “A” Stable และปรับอันดับ

ความนาเช่ือถือของหุนกูของบริษัทเปนระดับ “A” Stable 

 ในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทไดโอนขายโรงงาน 35 โรงงาน รวมมูลคา 1,707 ลานบาทใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

 ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจํานวน 80 ลานบาท เปน 1,117.25 ลานบาท โดยการออกและจัดสรร 

หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 80 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)  

ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2554 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทยังไมมีแผนการออกและเสนอขาย TDR 
ดังกลาว 

 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทไดโอนขายคลังสินคา 13 หลัง รวมมูลคา 943.50 ลานบาทใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารค 

โลจิสติคส 

 ในเดือนตุลาคม 2554 โรงงาน 70 โรงงาน และคลังสินคา 12 หลัง ของบริษัทซ่ึงต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

ปทุมธานี ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวม 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ภายหลังจากเกิดเหตุการณนํ้าทวม บริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ไดปรับมุมมองของอันดับความนาเช่ือถือของ

บริษัท และหุนกูของบริษัท จาก “A” Stable เปน “A” Negative 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

ต้ังแตป 2553 เปนตนมา ตอเน่ืองถึงป 2554 ผูประกอบการมีการขยายการผลิตเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในอุตสาหกรรมยานยนต 

สงผลใหมีความตองการใชพ้ืนท่ีโรงงาน/คลังสินคาเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด อัตราการเชาพ้ืนท่ีโรงงาน/คลังสินคา ของบริษัทเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองมาอยู

ในระดับมากกวารอยละ 90 ณ ส้ินป 2554 โดยเฉพาะอยางย่ิงความตองการเชาคลังสินคาท่ีมีการขยายตัวสูงมาก โดยในป 2554 มีการเชา

คลังสินคาของบริษัทเพ่ิมข้ึนสุทธิมากกวาป 2553 ถึงเกือบ 2 เทา และในบางชวงมีอัตราการเชาสูงถึงรอยละ 100 ดังน้ันเพ่ือรองรับการขยาย 
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การลงทุนในประเทศไทย และตอบสนองความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวขางตน ในป 2554 บริษัทจึงไดซ้ือท่ีดินเพ่ิมในหลาย

ทําเลท่ีต้ัง และกอสรางโรงงาน/คลังสินคามากกวาปกอนหนามาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกซ่ึงโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทมีอัตรา

การเชา ณ ส้ินป 2554 เกือบรอยละ 100 

ในไตรมาสสุดทายของป 2554 บริษัทไดรับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ทําใหเกิดความเสียหายตอโรงงาน 

และคลังสินคาของบริษัทซ่ึงต้ังอยูบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี สงผลใหผูประกอบการท่ีเชาโรงงาน/คลังสินคา ในพ้ืนท่ี 

ท่ีประสบอุทกภัย ไมสามารถดําเนินธุรกิจได จึงสงผลกระทบตอรายไดคาเชาของบริษัทในไตรมาส 4/2554 และไตรมาส 1/2555 

ท้ังน้ีบริษัทคาดวาโรงงาน/คลังสินคาเกือบท้ังหมดจะถูกซอมแซมแลวเสร็จ และสามารถกลับมาผลิตไดในไตรมาส 1/2555 อยางไรก็ดี เหตุการณ

อุทกภัย  ไดส งผลให ผู ประกอบการมีความต องการ เช า โ ร งงาน /คลัง สินค า  เ พ่ิม ข้ึนมากใน พ้ืน ท่ีภาคตะวันออก  ซ่ึ ง เปน พ้ืน ท่ี 

ท่ีบริษัทไดซ้ือท่ีดินเพ่ิมและขยายการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาอยางมากในป 2554 

ท้ังน้ี บริษัทมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบจากการลดลงของการจายเงินปนผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON 

Property Fund - TFUND) (ซ่ึงบริษัทมีการลงทุนในกองทุนดังกลาว) รวมท้ังการลดลงของรายไดคาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยท่ีจะไดรับจาก 

TFUND เน่ืองจาก TFUND มีรายไดคาเชารับลดลง จากการท่ีผูเชาโรงงานของ TFUND ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยดังกลาว   

2. ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินคาใหเชา ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และทําเลอื่นท่ีมีศักยภาพในประเทศไทย 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* 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน)   ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี   ระยอง เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3*

นิคมอุตสาหกรรมบางปู   สมุทรปราการ เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3*

 * ในกรณีท่ีนักลงทุนยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยหลังจาก

น้ันจะถือวาอยูในเขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
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คลังสินคาของบริษัทต้ังอยูในพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี 

ท่ีต้ัง จังหวัด     เขตสงเสริมการลงทุน 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน บางนา 
ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง (2 แหง) 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน วังนอย (3 แหง) 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน ลาดกระบัง 
ศูนยคลังสินคาอีสเทิรนซีบอรด (3 แหง) 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน ศรีราชา 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน) 

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 
พระนครศรีอยุธยา 
ชลบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
ระยอง 
ชลบุรี 
ชลบุรี 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

* ในกรณีท่ีนักลงทุนยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยหลังจาก 

น้ันจะถือวาอยูในเขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

 บริษัทมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด  และ Shanghai 

TICON Investment Management Company Limited  โดยบริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูจัดสรางโรงงาน 
ใหเชา  สวนคลังสินคาใหเชาดําเนินการโดยบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด  สําหรับ Shanghai TICON Investment Management 

Company Limited จัดต้ังข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในประเทศจีน  ท้ังน้ี รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 

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

รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัท และถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซ่ึงเปนโครงการท่ีมีรูปแบบเชนเดียวกับโครงการของบริษัท 

โดยเริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2544 และไดรับอนุมัติใหไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเม่ือเดือนสิงหาคม 

2544  

  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 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 100 

ของทุนจดทะเบียน  TPARK จัดต้ังข้ึนในเดือนสิงหาคม 2548  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคลังสินคาใหเชา โดย TPARK  ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนบางนา  เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนวังนอย การพัฒนาคลังสินคาจํานวนหนึ่งในสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา และในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 TPARK มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 2,500 ลานบาท โดยในป 2552 TPARK ไดรับ 

การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถือหุนโดยบริษัทรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จัดต้ัง

ข้ึนในประเทศจีนในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในประเทศจีน ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางศึกษาความเปนไปได

สําหรับการลงทุน   
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 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มีทุนจดทะเบียน 2 ลาน 

ดอลลารสหรัฐฯ และมีทุนชําระแลว 0.8 ดอลลารสหรัฐฯ 

นอกจากบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

  TFUND จัดต้ังข้ึนในเดือนเมษายน 2548 เพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการอุตสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมจําเปนตองเปนอสังหาริมทรัพยท่ี TICON หรือ TPARK เปนเจาของ  TFUND  
เปนกองทุนท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  
เปนผูจัดการกองทุน  

  ปจจุบัน TFUND มีจํานวนเงินทุน 9,487 ลานบาท  TFUND มีการระดมทุนครั้งแรกในป 2548 และไดทําการเพ่ิมทุนอีก 4 ครั้ง 

ในป 2549-2551 และ 2553 เพ่ือซ้ือโรงงานและคลังสินคาจาก TICON และ TPARK ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนรวม 201 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 463,760 

ตารางเมตร) และคลังสินคา 8 หลัง (พ้ืนท่ีรวม 19,600 ตารางเมตร) ตามลําดับ ท้ังน้ี TICON และ TPARK มิไดมีขอผูกพันในการซ้ือโรงงาน 

และคลังสินคาคืนจาก TFUND   

   TICON และ TPARK ไดรับการวาจางใหเปนผูบริหารโรงงานและคลังสินคาท่ีขายใหแก TFUND และไดรับคาจางบริหารจาก

TFUND 

  TFUND มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของกองทุน 

ซ่ึงกําไรสุทธิของกองทุนดังกลาวเปนกําไรท่ีไดรับการยกเวนภาษี ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 TFUND มีมูลคาสินทรัพยสุทธิเทากับ 10.6310 

บาทตอหนวย 

  ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 บริษัทมีการลงทุนใน TFUND คิดเปนรอยละ 28.02 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 2,468 ลานบาท มีการระดมทุนครั้งแรกในป 2552 และทําการเพ่ิมทุนในป 2554 เพ่ือซ้ือ

คลังสินคาจาก TPARK จํานวนรวม 28 หลัง (พ้ืนท่ีรวม 125,961 ตารางเมตร) โดยมี TICON เปนผูคํ้าประกันคาเชาใหแก TLOGIS เปนจํานวน

เงินเทากับปละ 187.5 ลานบาท จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  ท้ังน้ี TPARK มิไดมีขอผูกพันในการซ้ือคลังสินคาคืนจาก TLOGIS   

   TICON ไดรับการวาจางใหเปนผูบริหารคลังสินคาท่ีขายใหแก TLOGIS และไดรับคาจางบริหารในรูปของสวนแบงกําไรจาก

TLOGIS 

  TLOGIS มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของกองทุน 

ซ่ึงกําไรสุทธิของกองทุนดังกลาวเปนกําไรท่ีไดรับการยกเวนภาษี ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 TLOGIS มีมูลคาสินทรัพยสุทธิเทากับ 10.8012 

บาทตอหนวย 

  ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 บริษัทมีการลงทุนใน TLOGIS คิดเปนรอยละ 20.43 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีออกท้ังหมด 
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 การขายอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND และ TLOGIS ถือเปนชองทางการระดมทุนของบริษัททางหน่ึง เพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชขยายกิจการ

ของบริษัท นอกเหนือจากแหลงเงินทุนจากผลการดําเนินงานของบริษัท และแหลงเงินทุนจากการกูยืม การพิจารณาขายอสังหาริมทรัพยใหแก 

TFUND หรือ TLOGIS น้ัน บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมของปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในแตละชวงเวลา โดยคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดตอ 

ผูถือหุน ท้ังน้ี บริษัทมีแผนท่ีจะระดมเงินทุนผาน TFUND และ TLOGIS อยางตอเน่ือง ซ่ึงจะชวยใหบริษัทมีทางเลือกในการบริหารโครงสราง

เงินทุนไดอยางเหมาะสม 

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

ทุนจดทะเบียนของบริษัท บางกอกคลับ จํากัด เพ่ือวัตถุประสงคในการใชบริการของบริษัทดังกลาว 

3. โครงสรางรายได 

ปจจุบันรายไดจากการขายโรงงาน/คลังสินคามีสัดสวนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับรายไดรวมของบริษัท เน่ืองจากในแตละปบริษัทมีการขาย

โรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมากเพื่อนําเงินท่ีไดมาใชขยายธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม รายไดคาเชารับ 

และบริการยังคงเปนรายไดหลักท่ีสําคัญของบริษัท เน่ืองจากการใหเชาโรงงาน/คลังสินคาเปนธุรกิจหลักของบริษัท 

รายไดท้ังสองประเภทคิดเปนประมาณรอยละ 80-90 ของรายไดรวมท้ังหมดของบริษัท บริษัทยังมีรายไดอ่ืน ๆ อีกหลายประเภท ซ่ึงมี

สัดสวนมากนอยแตกตางกันไปในแตละป ท้ังน้ี โปรดดูการวิเคราะหโครงสรางรายไดเพ่ิมเติมในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ” 

โครงสรางรายได 2552 2553 2554 

ลานบาท       รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม  1,530.00  58.44  1,737.75 55.33  943.50 41.10 

รายไดจากการเชาและการบริการ 809.23 30.91 850.87 27.09 880.23 38.34

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา - - 157.18 5.00 132.97 5.79

รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม 77.73 2.97 107.49 3.42 113.44 4.94

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 158.67 6.06 168.59 5.37 160.80 7.01 

กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม - - 38.90 1.24 3.52 0.15

รายไดอ่ืน ๆ 42.53 1.62 80.16 2.55 61.25 2.67 

รวม 2,618.16 100.00 3,140.94 100.00 2,295.71 100.00 

 

4. วิสัยทัศน 

 วิสัยทัศนของบริษัท คือ การเปนบริษัทช้ันนําในการพัฒนาและใหบริการเชาโรงงานและคลังสินคาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  

โดยคํานึงถึงสังคมและสภาพแวดลอมเปนสําคัญ และใหผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแกผูลงทุน 

5. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การรักษาตําแหนงการเปนผูนําดานการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและอาคาร

คลังสินคาเพ่ือใหเชาท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลควบคูไปกับการใหบริการครบวงจร โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ  

และบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

1. ผลิตภัณฑและบริการ 

1.1 ผลิตภัณฑ 

ก. โรงงานมาตรฐาน 

 บริษัทไดจัดสรางโรงงานมาตรฐานท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพ่ือตอบสนองความตองการของผูประกอบการท่ีเขามาตั้งฐาน 

การผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน เพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทไดเลือกสรางโรงงานในทําเลที่ต้ังท่ีดี และกอสรางโรงงานมาตรฐานท่ีมีรูปแบบเหมาะสมกับข้ันตอนการผลิตของผูประกอบการ

โดยทั่วไป นอกจากน้ี เน่ืองจากกลุมผูเชาโรงงานของบริษัทกวารอยละ 90 เปนผูประกอบการชาวตางชาติ บริษัทจึงไดเนนการใหบริการใหความ

ชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเร่ิมตนประกอบการผลิตในประเทศไทย 

 บริษัทเลือกทําเลท่ีต้ังเพ่ือทําการพัฒนาโรงงานโดยพิจารณาจากความตองการของลูกคาในปจจุบันและท่ีคาดการณไว 

ในอนาคต นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึงเขตสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยังทาเรือ 

สนามบิน ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานของท่ีดินอุตสาหกรรมน้ัน  

 บริษัทมีการพัฒนาโรงงานท้ังในเขตสงออกและเขตท่ัวไปตามความตองการของลูกคา ซ่ึงจะแตกตางกันในแตละทําเลท่ีต้ัง 

ตัวอยางเชน ความตองการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังซ่ึงอยูติดกับทาเรือนํ้าลึกท่ีสําคัญของประเทศไทยนั้น โดยสวนใหญจะเปน 

ความตองการโรงงานในเขตสงออก 

 โรงงานของบริษัทมีลักษณะเปนอาคารช้ันเดียวพรอมช้ันลอยเพ่ือใชเปนสํานักงาน ซ่ึงกอสรางในบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีมีรั้วก้ัน 

เปนสัดสวน พรอมดวยปอมยาม พ้ืนท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ีสําหรับขนถายสินคา ท้ังน้ี โรงงานท่ีบริษัทพัฒนาข้ึนมีรูปแบบเปนมาตรฐาน แตสามารถ

ดัดแปลงใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาได ขนาดของโรงงานมีต้ังแต 1,000 ถึง 6,000 ตารางเมตร ซ่ึงโดยสวนใหญมีขนาดประมาณ 

2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พ้ืนโรงงานสามารถรับนํ้าหนักไดต้ังแต 1 ถึง 3 ตันตอตารางเมตร ตัวอาคารกอสรางโดยใชโครงสรางหลังคาเหล็ก 

ซ่ึงไมตองมีเสารองรับหลังคาโรงงาน ทําใหไดพ้ืนท่ีใชสอยสูงสุด 

 นอกจากโรงงานมาตรฐานแลว บริษัทยังใหบริการสรางโรงงานตามแบบท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญกวา

โรงงานมาตรฐานของบริษัท 

สัญญาเชาระหวางลูกคากับบริษัทเกือบท้ังหมดมีอายุสัญญา 3 ป โดยเปดโอกาสใหลูกคามีทางเลือกในการตอสัญญาเชาได  

นอกจากน้ัน บริษัทยังใหทางเลือกแกลูกคาในการเปล่ียนไปเชาโรงงานอื่นของบริษัทในทําเลที่ต้ังหรือขนาดท่ีแตกตางไป ตลอดจนใหทางเลือก 

แกลูกคาในการซ้ือโรงงาน 

 บริษัทกําหนดใหลูกคาชําระเงินมัดจําเปนจํานวน 3 - 6 เดือนของคาเชาและคาบริการตามแตจะตกลงกัน 

  ณ ส้ินป 2552 2553 และ 2554 บริษัทมีโรงงานใหเชาแกลูกคา โรงงานท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

โรงงานวางพรอมใหเชา และโรงงานท่ีอยูระหวางการพัฒนา ดังน้ี 
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 ส้ินป 2552 ส้ินป 2553 ส้ินป 2554 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

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

โรงงานใหเชา 
โรงงานท่ีมสีัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

โรงงานวางพรอมใหเชา 

โรงงานท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
โรงงานท่ีอยูในแผนการพัฒนา 

115

  9 

 41 

 10 
 61 

324,550 

17,650 

104,425 

27,700 

141,875 

101

  8 

 28 

   11 
   68 

296,825 

23,850 

71,015 

25,000 
164,950 

137 

  6 

 10 

   15 
   56 

387,515 

15,900 

31,800 

38,245 

144,239 

รวม 236 616,200 216 581,640 224 617,699 

ตารางขางตนแสดงขอมูลของโรงงานภายหลังการขายโรงงานจํานวนหนึ่งซ่ึงเกือบท้ังหมดมีผูเชาแลวใหแก TFUND ท้ังน้ี 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีการขายโรงงานใหแก TFUND ดังน้ี 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

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

โรงงานท่ีขายใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - - 36 87,435 - - 

อัตราการการเชาโรงงานโดยเฉล่ียของบริษัท (Occupancy rate) ในชวงสองปท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง มาสูระดับปกติ 

คือ อยูในระดับเกินกวารอยละ 80 (ดังแสดงในตารางขางลาง) เน่ืองจากมีการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในประเทศไทย 

อัตราการเชาโรงงานเฉลี่ย 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

อัตราการเชาโรงงานเฉลี่ย (รอยละ) 73 81 88 

ณ ส้ินป 2554 ลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทเปนผูผลิตช้ินสวนจากประเทศตาง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังน้ี 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. อิเล็กทรอนิคส และเครื่องใชไฟฟา 

2. ยานยนต 
3. อาหาร 

4. เครื่องจักรทางการเกษตร 

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

42.3 
26.5 

5.6 

4.7 

2.7 

18.2 

1. ญี่ปุน 

2. ยุโรป 
3.  สิงคโปร 

4.  แคนาดา 

5. ไทย 

6. อ่ืน ๆ (เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลี ฯลฯ) 

61.1 

 15.0 

8.6 

5.8 

5.0 

4.5 
รวม 100.0 รวม 100.0 

มายเหตุ : สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทในเดือนธันวาคม ป 2554 
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ข. คลังสินคา 

  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เปนผูพัฒนาอาคารคลังสินคาคุณภาพมาตรฐานสากล

เพ่ือใหเชา 

  โลจิสติคสนับเปนกิจกรรมที่สําคัญในการกระจายวัตถุดิบ ช้ินสวนอุปกรณ สินคาสําเร็จรูป และผลผลิตอ่ืน ๆ  ปจจุบัน

กิจกรรมดานโลจิสติคสถือเปนกิจกรรมท่ีผูประกอบการใหความสําคัญเปนอยางมาก อยางไรก็ดี ผูประกอบการตลอดจนผูใหบริการดาน 

โลจิสติคสสวนใหญจําเปนตองใชเงินจํานวนมากสําหรับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานพาหนะและอุปกรณตาง ๆ ท่ีสําคัญ รวมท้ัง

บุคลากร ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง   บริ ษัทจึ ง เ ล็ ง เ ห็น โอกาสของการ พัฒนาอาคารคลั ง สินค า ท่ี มี คุณภาพ เ พ่ือ ให ผู ป ร ะกอบการ เหล า น้ั น 

เชาแทนการลงทุนสรางเพ่ือเปนเจาของเอง  

  คลังสินคาของบริษัทต้ังอยูในทําเลท่ีเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ เหมาะแกการเปนศูนยกระจายสินคาท่ีดี อาคารคลังสินคา 

สามารถรองรับการจัดการคลังสินคาสมัยใหม การออกแบบตัวอาคารจะคํานึงถึงระยะหางของชวงเสา การรับนํ้าหนักของพ้ืนอาคาร ความสูงของ

อาคาร จํานวนประตูสําหรับขนถายสินคา และอุปกรณชวยปรับระดับพ้ืนใหมีความลาดชันท่ีเหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา 

  นอกจากคลังสินคารูปแบบมาตรฐานท่ีบริษัทไดพัฒนาข้ึนพรอมใหเชาเชนเดียวกับโรงงานมาตรฐานแลว บริษัทยังมีการสราง

คลังสินคาตามรูปแบบและในทําเลที่ลูกคาตองการ อีกท้ังมีบริการซ้ือคลังสินคาจากลูกคาเพ่ือใหเชากลับคืนอีกดวย 

  สัญญาเชาสวนใหญมีอายุ 3 ป โดยมีการเปดโอกาสใหลูกคาตอสัญญาได และบริษัทมีการกําหนดใหลูกคาชําระคามัดจํา 

เปนจํานวน 3-6 เดือนของคาเชา 

  ณ ส้ินป 2552 2553 และ 2554 บริษัทมีคลังสินคาใหเชาแกลูกคา คลังสินคาท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรู

รายได คลังสินคาวางพรอมใหเชา และคลังสินคาท่ีอยูระหวางการพัฒนา ดังน้ี 

 

  ส้ินป 2552 ส้ินป 2553 ส้ินป 2554 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

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

คลังสินคาใหเชา 
คลังสินคาที่มีสัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

คลังสินคาวางพรอมใหเชา 

คลังสินคาที่อยูระหวางการพัฒนา 
คลังสินคาที่อยูในแผนการพัฒนา 

 15 

  2 

 12 

 17 
 32 

61,580 

15,180 

50,540 

50,118 

137,058 

 27 

  6 

 13 

    11 
    35 

103,370 

52,330 

64,904 

27,550 

127,718 

 52 

  4 

   1 

    49 
    96 

205,352 

33,481 

8,450 

157,186 

769,976 

รวม  78 314,476   92 375,872   202 1,174,445
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ตารางขางตนแสดงขอมูลภายหลังการขายคลังสินคาจํานวนหนึ่งซ่ึงเกือบท้ังหมดมีผูเชาแลวใหแก TFUND/TLOGIS โดยมี

รายละเอียดของการขายในชวง 3 ปท่ีผานมา ดังน้ี 

  ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่เชา 

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

คลังสินคาที่ขายใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 15 70,731 - - 13 55,230 

                       ณ ส้ินป 2554 พ้ืนท่ีใหเชาคลังสินคาสุทธิของบริษัทเพ่ิมมากข้ึนเกือบ 2 เทา เม่ือเทียบกับปกอนหนา เน่ืองจากการขยายตัว

ของการลงทุนในประเทศไทย และการขยายทําเลท่ีต้ังของคลังสินคาของบริษัทไปในหลายทําเลท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหผูประกอบการ 

และรองรับความตองการการเชาคลังสินคาท่ีมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหอัตราการเชาคลังสินคาโดยเฉล่ีย (Occupancy rate) ในป 2554 เพ่ิมข้ึนจากป 

2553 อยางเห็นไดชัด 

 อัตราการเชาคลังสินคาเฉล่ีย 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

อัตราการเชาคลงัสนิคาเฉลี่ย (รอยละ) 76 72 88 

 

ณ ส้ินป 2554 ลูกคาท่ีเชาคลังสินคาของบริษัทเปนผูประกอบการจากประเทศตาง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังน้ี 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. ยานยนต 
2. อิเล็กทรอนิคส 
3. ผูใหบริการโลจิสติกส 

4.  คาปลีก/คาสง 

5.  อุปโภค บริโภค 

6.  อาหาร 
7. อ่ืน ๆ 

38.5 

18.9 

10.6 

9.0 

8.6 

7.9 

6.5 

1. ญี่ปุน 

2. เยอรมนี 
3.  เนเธอรแลนด 
4. ฝรั่งเศส 
5.  ไทย 
6.  จีน 
7.  อ่ืน ๆ (เชน สหรฐัอเมริกา เกาหลี ฯลฯ) 

39.1 

20.9 

   9.0 

8.6 
8.5 
3.6 

10.3 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหตุ : สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทในเดือนธันวาคม ป 2554 

1.2 บริการ 

บริการท่ีบริษัทเสนอใหลูกคา ไดแก 

 การดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคา  

  บริษัทมีทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจนบริหารโครงการดวยตนเอง ทําใหบริษัทสามารถใหความชวยเหลือลูกคาในการ

ออกแบบ และดัดแปลงอาคารโรงงาน/คลังสินคาใหมีความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของลูกคาได 

 การจัดหาสาธารณูปโภค 

บริษัทใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอกับความตองการของลูกคา 
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 การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 

บริษัทใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตท่ีจําเปนตอการเริ่มดําเนินการในเวลาอันรวดเร็ว เชน ใบอนุญาต

ประกอบการ นอกจากน้ัน บริษัทยังมีบริการใหความชวยเหลือลูกคาในการขอและตอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับพนักงานของลูกคา

ซ่ึงเปนคนตางดาว 

 บริการอ่ืน ๆ 

 นอกจากท่ีกลาวขางตน บริษัทมีการใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง ๆ ตามความตองการเฉพาะของลูกคาเทาท่ี     

จะสามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคา การแนะนําบุคลากรท่ีสําคัญใหแกลูกคา 

2. สิทธิและประโยชนท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับ 

 2.1 สิทธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 ก. โครงการพัฒนาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาจํานวน 10 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ไดรับการสงเสริม 

การลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2544 ดังมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

  1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป 

นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 2552) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุน 

ในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ัน 

ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน 

(นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2557) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

  2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณ 

เพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

3.  ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนด 

5 ป นับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามขอ 1 (นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2557) 

  4. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันท่ีเริ่ม

มีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

5. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 

6. ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

  โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

1. จะตองประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 

2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ (ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549) 
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 ข. โครงการไทคอนโลจิสติคสพารค บางนา ไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในเดือน
มิถุนายน 2550 ในกิจการเขตอุตสาหกรรรมโลจิสติคส (Logistics Park) ท่ีถนนบางนา-ตราด กม.39 จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังมีรายละเอียด 

ท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา   
8 ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558) ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ัน 

ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน 

(นับจากวันท่ี 20 มิถุนายน 2558 ถึง วันท่ี 19 มิถุนายน 2563) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

 2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ในทองท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเทา

ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

 ค.  โครงการไทคอนโลจิสติคสพารค วังนอย ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในเดือนสิงหาคม 

2551 ในกิจการเขตอุตสาหกรรรมโลจิสติคส (Logistics Park) ท่ีถนนพหลโยธิน กม.55-56 อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังมี

รายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา  

8 ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559) ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ัน 

ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน 

(นับจากวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ถึง วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

 2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ในทองท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน 

สากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

ง. โครงการไทคอนโลจิสติคสพารค สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ในเดือนพฤษภาคม 2553 ดังมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 
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 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 7 

ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560) ในกรณีท่ีประกอบกิจการ

ขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ัน 

ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน  

(นับจากวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

 2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการใหบริการคลังสินคาสําหรับกิจการอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีรวม 18,366 ตารางเมตร ในสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน 

สากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

จ. โครงการไทคอนโลจิสติคสพารค นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมกา

ลงทุน ในเดือนตุลาคม 2554 ดังมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 7 

ป นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 26 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุน

ในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ัน 

ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน  

(นับจากวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 25 ตุลาคม 2566) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

 2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

 3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

      โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. จะตองประกอบกิจการใหบริการคลังสินคาสําหรับกิจการอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีรวม 19,100 ตารางเมตร ในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน 

สากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

2.2 สิทธิและประโยชนในเขตอุตสาหกรรมของ กนอ. 

จากการท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตการดําเนินงานของ กนอ. อยูใน

ปจจุบัน บริษัทจึงพึงไดรับสิทธิประโยชนในเขตอุตสาหกรรมจาก กนอ. ดังน้ี 
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1. สิทธิประโยชนดานภาษีอากร (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมสงออก) ท่ีสําคัญ ไดแก ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษอากรขาเขา 

ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต สําหรับเคร่ืองจักร อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับ 

ของสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

2. สิทธิประโยชนท่ีไมเก่ียวกับภาษีอากร ท่ีสําคัญไดแก ผูประกอบการจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในนิคม

อุตสาหกรรมเพ่ือประกอบกิจการ ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือเขามาอยูในราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต  

และสามารถสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได หากเงินจํานวนน้ันเปนเงินทุนนําเขาหรือเปนเงินท่ีมีขอผูกพันกับตางประเทศ 

 3. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

 3.1 สามารถย่ืนขอใบอนุญาตท่ีจําเปนสําหรับการประกอบการท้ังหมดไดจาก กนอ. (โดยปกติตองไดรับอนุมัติจากหลาย

หนวยงานราชการ) ไดแก ใบอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการใบอนุญาตปลูกสราง และใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ซ่ึงนับเปน 

ความสะดวกอยางย่ิงในการดําเนินการ 

 3.2 ไดรับบริการสําหรับผูลงทุนในเร่ืองคําแนะนํา คําปรึกษา เอกสารตาง ๆ 

2.3  สิทธิประโยชนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินปนผลรับจากการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ซ่ึงเปนหลักทรัพย     

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากบริษัทถือหนวยลงทุนดังกลาวตลอดชวงเวลา 3 เดือนกอนและหลังการจายเงินปนผล 

ของกองทุน  

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

3.1 แนวคิด อุปทาน/อุปสงค และสภาวะการแขงขัน 

  3.1.1 โรงงานมาตรฐานใหเชา 

 ก. แนวคิดของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากการพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรม การจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานในท่ีดิน

อุตสาหกรรม และการขายท่ีดินใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสินคา  

   ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาจจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือเปนเจาของโรงงานเอง หรืออาจเลือกเชาโรงงานเพ่ือลดตนทุนในการ

ดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการใหเชาโรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการประกอบการใหแกผูประกอบการ ท้ังน้ี ในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันมีผูประกอบการชาวตางชาติจํานวนมากที่เขามา 

ต้ังฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน 

 ข.  อุปทานของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

 ผูพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขาย/ใหเชา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 ผูพัฒนาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมท่ีตนเองพัฒนาข้ึน ไดแก เจาของนิคมอุตสาหกรรม  

 ผูพัฒนาโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีซ้ือ/เชาจากเจาของท่ีดินอุตสาหกรรม เชน บริษัท ซ่ึงสรางโรงงานมาตรฐาน

เพ่ือใหเชาบนท่ีดินท่ีซ้ือจากเจาของท่ีดินอุตสาหกรรมในทําเลที่ต้ังท่ีหลากหลาย 
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ค. อุปสงคของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

 การเลือกเชาโรงงานเปนทางเลือกหน่ึงของผูประกอบการท่ีไมตองการเปนเจาของโรงงาน เพ่ือลดตนทุนของโครงการ และ

เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงท่ีมีความไมแนนอนของสถานการณตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอบรรยากาศการลงทุน  

นอกจากน้ัน วงจรชีวิตของผลิตภัณฑท่ีมีแนวโนมส้ันลง ตลอดจนการใหความสําคัญกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลวนแตเปนปจจัยเสริม 

ใหผูประกอบการมีความตองการเชาโรงงานแทนการลงทุนเปนเจาของโรงงานเอง  

 ประเทศไทยต้ังอยูในทําเลท่ีต้ังท่ีดีสําหรับการลงทุน เน่ืองจากตั้งอยูในศูนยกลางของทวีปเอเชีย นอกจากน้ัน ประเทศ

ไทยยังมีแรงงานท่ีมีทักษะ มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี รวมท้ังมีกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเอื้ออํานวยตอการลงทุน  การเติบโตของการลงทุนจาก

ตางประเทศในประเทศไทย จะสงผลใหมีความตองการเชาโรงงานมากข้ึน 

ง. สภาวะการแขงขัน 

 การสรางโรงงานมาตรฐานใหเชาในปจจุบันถือวามีการแขงขันไมสูงนัก ปจจุบันมีบริษัทท่ีจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรม 

ใหเชาท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน)  บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด จํากัด  และบริษัท สวนอุตสาหกรรมปนทอง จํากัด 

 อยางไรก็ตาม บริษัทท่ีทําธุรกิจพัฒนาโรงงานใหเชาเปนธุรกิจหลัก มีเพียงบริษัทเทาน้ันซ่ึงมีความไดเปรียบ 

เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ กลาวคือ บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจการสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลที่ต้ังท่ีหลากหลาย และมีบริการท่ีชวย

อํานวยความสะดวกใหแกลูกคาแบบครบวงจร (One stop service) ท้ังการติดตอขอใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานราชการท่ีชวยใหลูกคา     

ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติสามารถเร่ิมดําเนินงานไดในระยะเวลาอันส้ัน การชวยเหลือเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน รวมท้ังบริการหลังการขายที่ใหการดูแลอยางใกลชิดและรวดเร็ว นอกจากน้ัน การที่บริษัทอยูในธุรกิจน้ีมากวา 20 ป และมีสวนแบง

ตลาดมากกวารอยละ 60 บริษัทจึงมีความไดเปรียบจากการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) อีกดวย  

  3.1.2 คลังสินคาใหเชา 

   ก. แนวคิดของคลังสินคาใหเชา 

   ปจจุบันตนทุนจัดการดานโลจิสติคสของประเทศไทยคิดเปนสัดสวนท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก ซ่ึงสงผลเสีย

ตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศไทย การพัฒนาการจัดการดานโลจิสติคสใหมีประสิทธิภาพจะทําใหตนทุนสินคาลดลง

และยกระดับคุณภาพการบริการ อันจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการสงออกของประเทศไทยไดมากข้ึน และยังชวยใหสินคา

อุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมีราคาลดลง นอกจากนี้ ระบบการจัดการดานโลจิสติคสของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนปจจัย 

ท่ีสงเสริมใหมีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

  คลังสินคาถือเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของกิจกรรมโลจิสติคส คลังสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลจะชวยทําให
ระบบโลจิสติคสมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

  บริษัทผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติคสจัดวาเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และมีความสําคัญมาก

ข้ึน เน่ืองจากผูผลิตสินคา ผูคาสง ผูคาปลีก และผูประกอบการมีแนวโนมท่ีจะใชบริการจากผูใหบริการดานโลจิสติคสเพ่ิมมากข้ึนแทนการ 

มีหนวยงานภายในเพ่ือดําเนินการในเร่ืองดังกลาวเอง 

   อยางไรก็ดี ผูประกอบการรวมทั้งบริษัทท่ีเช่ียวชาญดานโลจิสติคสเหลาน้ี สวนใหญมีนโยบายไมตองการลงทุนเพ่ือ 

เปนเจาของในอสังหาริมทรัพย เชน คลังสินคา เน่ืองจากเห็นวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมิใชกิจกรรมหลักของกิจการ  บริษัทเหลาน้ีตองการ

จํากัดการลงทุนเฉพาะสําหรับยานพาหนะ อุปกรณ ระบบสารสนเทศตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ อันเปน

สินทรัพยหลักท่ีจําเปนตอกิจการ และการรักษาความสามารถในการแขงขันของกิจการเทาน้ัน  นอกจากนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยกอใหเกิด
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ตนทุนคงท่ีจํานวนมากเปนระยะเวลานาน เปนการเพ่ิมความเสี่ยงของกิจการในกรณีท่ีลูกคายกเลิกสัญญา อีกท้ังบริษัทเหลาน้ียังไมชํานาญในการ

ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวยตนเองเน่ืองจากมิใชธุรกิจหลัก เม่ือเปนเชนน้ี ภาคอุตสาหกรรมดานโลจิสติคสโดยรวมจึงมุงหวังใหภาคธุรกิจ 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูพัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับกิจการขนสงและคลังสินคาเพ่ือใหเชา 

  ข. อุปทานของคลังสินคาใหเชา 

  ปจจุบันมีผูใหบริการคลังสินคาใหเชากระจายอยูในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดยอาคารคลังสินคา 

สวนใหญจะต้ังอยูบริเวณถนนสายเอเซีย ถนนบางนาตราด และถนนพระราม 2 คลังสินคาดังกลาวสวนใหญมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เชน  

พ้ืนอาคารรับนํ้าหนักไดนอย มีรูปแบบอาคารท่ีไมสะดวกตอการขนถายสินคา พ้ืนท่ีจัดเก็บไมเหมาะสม ทําใหจัดเก็บสินคาไดนอย หรือคนหาสินคา

ไดยาก ซ่ึงสงผลใหเกิดการขนยายท่ีไมจําเปนมากเกินไป  คลังสินคาดังกลาวไมมีระบบสาธารณูปโภคที่สามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจ

ขนสงและคลังสินคาได เชน ระบบระบายนํ้าท่ีดี ระบบถนนท่ีสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ  นอกจากน้ี อาคารคลังสินคาสวนใหญจะต้ังอยู

ในเขตชุมชนและเขตที่อยูอาศัยซ่ึงไมอยูในเขตผังเมืองสําหรับท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหา

จราจร อุบัติเหตุ ความเสียหายของผิวจราจร รวมท้ังมลภาวะทางอากาศและทางเสียง 

   ค. อุปสงคของคลังสินคาใหเชา 

  กลุมผูตองการใชอาคารคลังสินคา ไดแก  

1. ธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา (Logistics service providers) ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนบริษัทช้ันนําจาก 

ในประเทศและตางประเทศ บริษัทเหลาน้ีจะมีความสามารถในการบริหารและจัดการโดยใชระบบ software และระบบจัดการท่ีทันสมัย   

และโดยท่ัวไปบริษัทในธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคาจะไมลงทุนในอสังหาริมทรัพย แตมีความตองการเชาคลังสินคา 

2. ผูประกอบการประเภทศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบท่ีทันสมัย (International distribution 

center) กิจการศูนยจัดหาจัดซ้ือช้ินสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International procurement office) และกิจการศูนยกระจายสินคา

ดวยระบบท่ีทันสมัย (Distribution center) 

3. ผูผลิตและผูคาปลีกขนาดใหญ โดยกลุมน้ีมีความตองการท่ีจะจัดต้ังศูนยกระจายสินคา เพ่ือจัดสงสินคาไปยังลูกคา

และผูบริโภคทั้งในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคตาง ๆ 

4. กลุมบริษัทนําเขาและสงออก ซ่ึงมีความตองการใชอาคารคลังสินคาท่ีต้ังอยูใกลสนามบินและทาเรือ โดยเฉพาะ   

อยางย่ิงพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติคสสนับสนุนการกระจายสินคาและกิจการอ่ืน ๆ เชน ผูใหบริการขนสงสินคาและบริการขนสง          

ผูใหบริการบรรจุสินคาและถายบรรจุสินคา ผูใหบริการสรางมูลคาเพ่ิม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซอมแซม และการประกอบ/

บรรจุสินคา) รวมถึงผูใหบริการเชาอุปกรณขนถาย ผูใหบริการแรงงานช่ัวคราวและยกขนสินคา เปนตน 

  ง. สภาวะการแขงขัน 

  ปจจุบันผูใหบริการอาคารคลังสินคาท่ีมีคุณภาพซ่ึงต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสมลักษณะเดียวกับบริษัทมีอยูนอยราย อาคาร

คลังสินคาใหเชาในปจจุบันสวนใหญมีคุณภาพตํ่า ขนาดเล็ก ไมไดมาตรฐาน ไมเหมาะสมกับระบบโลจิสติคสสมัยใหม และต้ังอยูในทําเลท่ีไมดี  

ขณะท่ีคลังสินคาของบริษัทน้ันมีความแตกตางจากผูใหบริการคลังสินคารายอื่น เน่ืองจากเปนคลังสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ต้ังอยูในทําเลท่ีดี มีระบบ

สาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับความตองการใชคลังสินคาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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3.2 กลยุทธการแขงขัน 

 ตําแหนงทางการตลาด 

 บริษัทมีสวนแบงในตลาดการใหเชาโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานรอยละ 64 (รวมสวนท่ีบริษัทบริหารใหแก TFUND     

รอยละ 34) ตามการสํารวจของบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ณ ส้ินไตรมาส 3/2554 

 บริษัทไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดในการเปนผูสรางโรงงานใหเชารายใหญในประเทศไทย บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะรักษา

และพัฒนาตําแหนงทางการตลาดใหดีย่ิงข้ึนดวยการเพ่ิมขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา และรักษาคุณภาพของการใหบริการท่ีตอบสนองความ

ตองการของลูกคาซ่ึงจะสงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบจากการประหยัดตอขนาด ไดผลตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมตําแหนงทางการ

ตลาดของบริษัทใหดีย่ิงข้ึนในท่ีสุด 

 สําหรับอาคารคลังสินคาน้ัน บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะเปนผูสรางอาคารคลังสินคามาตรฐานสูงท่ีมีสวนแบงทางการตลาด 

มากท่ีสุดเชนเดียวกับตําแหนงทางการตลาดของโรงงานมาตรฐานใหเชา  

 กลุมลูกคาเปาหมาย  

 ลูกคาเปาหมายของโรงงานมาตรฐานใหเชา คือ ผูผลิตช้ินสวนใหแกผูประกอบการขนาดใหญ อยางไรก็ดี บริษัทสามารถ

สรางโรงงานท่ีมีลักษณะเฉพาะใหตามความตองการของลูกคา ซ่ึงสวนใหญจะมีขนาดกลาง-ใหญ 

 สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายที่เชาอาคารคลังสินคาของบริษัท ไดแก ผูผลิต ผูคาสงและคาปลีก และผูประกอบการรวมถึง   

ผูใหบริการขนสง และบริหารคลังสินคา  

 กลยุทธดานราคา 

 คาเชาโรงงาน และคลังสินคาของบริษัทถูกกําหนดจากตนทุนการกอสรางและตนทุนทางการเงินเปนหลัก อยางไรก็ดี       

ในการกําหนดคาเชาบริษัทยังไดคํานึงถึงราคาคาเชาโรงงานและคลังสินคาของคูแขงขันดวย โดยบริษัทไดมีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยูเสมอ 

เพ่ือใหแนใจวาคาเชาโรงงานและคลังสินคาของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก การติดตอลูกคาเปาหมายเองโดยตรง และการติดตอผานตัวกลางตาง ๆ เชน 

ติดตอผูผลิตรายใหญเพ่ือเสนอบริการใหเชาโรงงาน/คลังสินคาใหแกคูคาของผูผลิตเหลาน้ัน การติดตอผานหนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงาน

การคา สมาคมหอการคา เจาของนิคมอุตสาหกรรม ตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย และตัวกลางอื่น ๆ 

 บริษัทมีการพัฒนาส่ือเพ่ือสงเสริมการตลาด อันไดแก ส่ิงพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนังสือตาง ๆ อินเตอรเน็ต

เว็บไซต แผนปายโฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณหนาโครงการ แผนปายโฆษณาขนาดใหญขางทางดวน และการสงจดหมายทางไปรษณีย 

 นอกจากน้ียังมีการใชส่ือทางการตลาดประเภทอื่นท่ีมีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแก การเขารวมงานสัมมนา  
งานแสดงสินคา และการประชุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ 

3.3 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

 3.3.1 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

ความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคามีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนภายหลังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกต้ังแตปลายป 2552  

โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมีการยายฐานการผลิตเขามาในประเทศแถบเอเซียเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ัน แนวโนมท่ีผูประกอบการไมตองการลงทุน 

ในสินทรัพยถาวร แตตองการใชเงินทุนท่ีมีอยูใหเปนประโยชนท่ีสุด จะเปนปจจัยสนับสนุนใหมีความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
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 3.3.2 การแขงขัน  

ผูเขามาแขงขันรายใหมจะตองใชเงินทุนสูง และตองใชระยะเวลานานในการพัฒนาโครงการท่ีมีความหลากหลายท้ังในดาน

ทําเลที่ต้ัง รูปแบบ และขนาด ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับของบริษัท ตลอดจนการใหบริษัทท่ีเก่ียวของดังเชนท่ีบริษัทดําเนินการอยูในปจจุบัน 

4.  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 บริษัทสรางโรงงาน/คลังสินคาบนท่ีดินท่ีมีศักยภาพ ดวยทีมงานออกแบบและทีมงานกอสรางของบริษัทเอง ซ่ึงชวยใหเกิดความคลองตัว

ในการบริหารงานกอสราง อีกท้ังชวยใหตนทุนการกอสรางของบริษัทอยูในระดับตํ่า   

 วัสดุกอสรางท่ีสําคัญในการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาของบริษัท ไดแก เหล็ก และคอนกรีต ท้ังน้ี บริษัทสามารถส่ังซ้ือวัสดุกอสราง 

ไดจากผูผลิตหลายรายดวยคุณภาพและราคาท่ีใกลเคียงกัน 

5.  งานระหวางกอสราง 

 ณ ส้ินป 2554 บริษัทมีงานท่ียังไมสงมอบซ่ึงมีสัญญาเชาแลวแตยังอยูระหวางการกอสราง ดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /  เขต

สงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส / 

ศูนยคลังสินคา 

จํานวนโรงงาน / 

อาคาร

คลังสินคา 

พื้นท่ีดิน 

(ไร) 

พื้นท่ีเชา    
(ตารางเมตร) 

ประมาณเงิน

ลงทุน 

(ลานบาท) 

อมตะนคร 
ปนทอง 

ไทคอน บางนา 

ไทคอน วังนอย 

3 

1 

1 

1 

12.8932 

4.6875 

3.4780 
22.6275 

   7,650 

 3,000 
2,450 

24,471 

 116.51 

  39.75 

38.10 

307.23 

รวม 6  43.6862     37,571     501.59
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ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
1. ท่ีดิน และโรงงานและคลังสินคาเพื่อขาย/ใหเชา 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ดังน้ี      
                                            หนวย: อาคาร 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /      

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม    

โลจิสติคส/ศูนยคลังสินคา 

โรงงาน/

คลังสินคาที่มี 

สัญญาเชาและ 
รับรูรายไดแลว 

โรงงาน/

คลังสินคาที่มี 
สัญญาเชาแตยัง

ไมรับรูรายได 

โรงงาน/

คลังสินคา    

สรางเสร็จ 

พรอมใหเชา 

โรงงาน/

คลังสินคา     

ที่อยูระหวาง 

การพัฒนา 

โรงงาน/

คลังสินคาที่อยู 

ในแผนงาน 

การกอสราง 

รวม 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

โรงงาน        

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2 - - - -  2 27.42 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 25 3 - 8 16 52 1,575.42 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 30 1 - - - 31 271.64 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 14 - 6 - 10 30 739.83 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 5 - - - - 5 108.01 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 32 1 3 2 20 58 1,348.48 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 2  2 14.02 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 1 - - - -  1 16.04 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 10 - - - - 10 395.22 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน) - - - - 5 5 38.56 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 8 1 - 5 3 17 311.03 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 10 - 1 - - 11 332.62 

 คลังสินคา         

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน บางนา 27 2 1 24 8 62 2,519.29 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง - - - 10 - 10 179.67 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน วังนอย 1 9 1 - 4 12 26 1,008.62 

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 3 - - - - 3 226.61 

 ศูนยคลังสินคาอีสเทิรนซีบอรด 1 6 1 - - - 7 325.76 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 7 - - - - 7 314.25 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน ลาดกระบัง 

 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน) 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน ศรีราชา 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน วังนอย 2 

 ศูนยคลังสินคาอีสเทิรนซีบอรด 2 

 ที่ดินระหวางรอการพัฒนา 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

5 

- 

15 

6 

17 

38 

- 

- 

15 

9 

19 

39 

5 

- 

418.04 

51.09 
216.83 
141.25 
177.29 

232.86 

รวม 189 10 11 64 152 426 10,989.85 

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

ยกเวนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเปนการเชาระยะยาว  
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2. สินทรัพยถาวรอื่น ๆ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยถาวรอื่น ๆ ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย มูลคาทางบัญชีสุทธ ิ
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช  52.8 

   ที่ดิน อาคาร   613.0 

เคร่ืองตกแตง ติดตัง้ และอุปกรณสํานกังาน 41.2 

ยานพาหนะ 
                          รวม 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
                          รวม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
                          รวม 

  19.1 

 726.1 
(129.1) 

 597.0 

                                23.4 

                               (12.6) 

                                10.8 

3. รายละเอียดของสัญญาเชาท่ีดินและอาคารสํานักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 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) 6,762,744.45 บาทตอป 

5 บริษัท (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 13 ป 11 เดือน 25 วัน (25 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2561) 829,435.94 บาทตอป 

6 บริษัท (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 12 ป 8 เดือน 7 วัน (25 เมษายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2561) 2,291,709.43 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 ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
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4. สินทรัพยถาวรท่ีใชคํ้าประกัน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 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 

30.00 - 9/02/2549 (O/D) 

3. โฉนดเลขที ่27354-5 ตัง้อยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง  34.50 34.50 (P/N วงเงินหมุนเวียน) 

4. โฉนดเลขที ่20167, 20169-71 และ 57261 ตัง้อยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง      

โฉนดเลขที่ 25831 และ 27493 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และโฉนดเลขที่ 48375 ตัง้อยูบนนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบัง พรอมส่ิงปลูกสราง 

46.00 

49.00

25.00 

46.00 

24.36 
- 

13/10/2554 (P/N) 

13/10/2554 (L/C, T/R, L/G) 
18/06/2545 (O/D) 

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

11.18

 
11.18 

 

22/11/2544 (L/G) 

 

6. โฉนดเลขที่ 115922-3 และ 115925 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมปนทอง พรอมส่ิงปลูกสราง  

      
30.00 

20.00 

10.00 

- 
4.60 

- 

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

20/01/2548 (L/G) 

20/01/2548 (O/D) 
7. โฉนดเลขที่ 858, 888, 1225, 1243, 4681, 27880, 27882-3, 28337-9, 30791-2, 30837, 30839-43  

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) 

  8.  โฉนดเลขที่ 28073-4, 28077-8, 28934-7, 29081, 29087-8, 29112, 30383-4, 30388-9, 30485,             

30490-1, 30621, 31575-6, 31578, 32780, 32783 และ 33628-9 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

พรอมส่ิงปลูกสราง 

300.00 300.00 (P/N วงเงินหมุนเวียน) 

  9.  โฉนดเลขที่ 24802, 24981, 25232, 25488, 25661, 25665, 25847, 26241, 26243, 26246-7, 29685, 

29688-9, 30763 และ 31356-8 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 

59401-2, 55952, 59721, 61551-3 และ 70257 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 

โฉนดเลขที่ 9958-59 ตัง้อยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 131715-7 

ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมปนทอง พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 58257-8, 130035-7, 130050-3, และ 

130057 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดเลขที่ 2826, 90769, 

98630 และ 291346 ตัง้อยูบนิคมอุตสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง 

820.00 136.25 16/10/2551 ถึง 16/10/2559 

รวมเงินกู 4,089.50 516.75  

รวมเงินกู และหนังสือค้ําประกัน 4,214.40 566.48  
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5.  นโยบายเงินลงทุนของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
รอยละ 

การถือหุน 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามวิธีสวนไดเสีย) 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามราคาทุน) 

บริษัทยอย      

บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือเชา 50 ลานบาท 100 - 50 ลานบาท 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค กอสรางคลังสินคาเพ่ือเชา 2,500 ลานบาท 100 - 2,515 ลานบาท 

Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. 

บริหารการลงทุน 0.8 ดอลลารสหรัฐ

(25 ลานบาท) 

100 - 0.8 ดอลลารสหรัฐ

(25 ลานบาท) 

บริษัทรวม      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวเนื่อง

กับกิจการอุตสาหกรรม 

9,487 ลานบาท 28 1,549 ลานบาท
/1 2,670 ลานบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวเนื่อง

กับกิจการอุตสาหกรรม 

2,468 ลานบาท 20 349 ลานบาท
/2 509 ลานบาท

บริษัทที่เก่ียวของ     
บจก. บางกอกคลับ ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 450 ลานบาท 0.11 0.26 ลานบาท

/3 -

หมายเหตุ : 
/1
ภายหลังหักกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 956 ลานบาท ท้ังน้ี สําหรับงวดส้ินปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 TFUND      

มีกําไรสุทธิ 515 ลานบาท 

                            /2
ภายหลังหักกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 152 ลานบาท ท้ังน้ี สําหรับงวดส้ินปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 TLOGIS      

มีกําไรสุทธิ 151 ลานบาท 
  

/3
ภายหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 0.74 ลานบาท 

บริษัทมีการควบคุมและการบริหารในบริษัทยอยท้ังสามบริษัทอยางสมบูรณ  

อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดมีการควบคุมและมิไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท้ังสองดังกลาว 

แตอยางใด (โปรดดูความเห็นของผูบริหารในการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ”) 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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โครงสรางเงินทุน 
1. หลักทรัพยของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,117,252,920 บาท ซ่ึงเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 781,005,203 บาท ประกอบดวย

หุนสามัญ 781,005,203 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 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคตเพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 226.66 ลานหุน คิดเปนรอยละ 29.02 ของหุนท่ีชําระแลว ณ ปจจุบัน  

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส โดย

วันใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 31 มกราคม 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุน

สามัญของบริษัทในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.03331 หุน ท่ีราคา 19.355 บาทตอหุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W5) 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (TICON-W5) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทจํานวน

รวมท้ังส้ิน 32.88 ลานหนวย เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552  ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญใน

อนาคตเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 33.84 ลานหุน คิดเปนรอยละ 4.33 ของหุนท่ีชําระแลว ณ ปจจุบัน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส

ภายหลังระยะเวลา 3 ป นับจากวนัท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 และวันใชสิทธิครั้งสุดทาย 

คือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุน

สามัญได 1.02905 หุน ท่ีราคา 7.774 บาทตอหุน  

ต๋ัวแลกเงิน 

บริษัทออกต๋ัวแลกเงินระยะส้ันอายุไมเกิน 270 วัน เสนอขายแกผูลงทุนสถาบัน ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2554 มีภาระหนี้รวมท้ังส้ิน 340 

ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับท่ี จํานวนท่ีออก   

(ลานบาท) 

วันท่ีออก ระยะเวลา 

(วัน) 

1 
2 
3 
4 

220.00 
20.00 
65.00 
35.00 

14 ธันวาคม 2554 

26 ธันวาคม 2554 

26 ธันวาคม 2554 

26 ธันวาคม 2554 

91 

80 

129 
183 

รวม 340.00  
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หุนกู 

บริษัทมีการออกหุนกู ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2554 มีภาระหน้ีท้ังส้ิน 6,150 

ลานบาท ซ่ึงเปนหุนกูจํานวนรวม 6.15 ลานหนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ครั้งท่ีออก จํานวนท่ีออก   

(ลานบาท) 

วันท่ีออก อายุ  

1/2552 
2/2552 
3/2552 
1/2553 

 
2/2553 
3/2553 

 
4/2553 

 
1/2554 
2/2554 
3/2554 
4/2554 

    650.00

    200.00 
  1,000.00 

550.00 
250.00 
500.00 
300.00 
200.00 
280.00 
220.00 
650.00 
350.00 
650.00 
350.00 

19 สิงหาคม 2552  

28 กันยายน 2552 

19 พฤศจิกายน 2552 

12 กุมภาพันธ 2553 
12 กุมภาพันธ 2553 
5 กรกฎาคม 2553 
3 กันยายน 2553 
3 กันยายน 2553 

29 กันยายน 2553 
29 กันยายน 2553 

20 พฤษภาคม 2554 
8 กรกฎาคม 2554 
28 ธันวาคม 2554 
30 ธันวาคม 2554 

 3 ป

 3 ป 4 วัน 
 3 ป 182 วัน 

 3 ป 
 5 ป 
 3 ป 

 3 ป 
 5 ป 
 4 ป 
 5 ป 
  5 ป 
  7 ป 
  5 ป 
  5 ป 

รวม   6,150.00   

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2554 หุนกูของบริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ในระดับ “A” Negative และหุนกู
บางสวนใชอันดับเครดิตองคกร ซ่ึงจัดโดยบริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ในระดับ “A” Negative 
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2. โครงสรางผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555 

 จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

นายดิเรก วินิชบุตร 

  

166,736,672 

1,169,424 

 

21.35 
0.15 

 167,906,096 21.50

2. กลุมซิต้ีเรียลต้ี 

 บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด 

 นางสิริญา โสภณพนิช 

 บริษัท ซิต้ีเรียลต้ี จํากัด 
 นายชาลี โสภณพนิช 

 

28,569,000 

5,375,782 
1,913,100 

14,379,400 

 

3.66 
0.69 
0.24 
1.84 

 50,237,282 6.43

3. กรรมการ/ผูบริหาร/ผูท่ีเก่ียวของ 

 นางยุพดี ควน และ นายมโนพัศ ควน (คูสมรส และบุตรของกรรมการผูอํานวยการ)  

       นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา (ผูอํานวยการฝายธุรการ) และคูสมรส 

 นายวีรพันธ พูลเกษ (กรรมการผูจัดการ) และคูสมรส 

 นายตรีขวัญ บุนนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคูสมรส 
 นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ)  

 นายสมศักด์ิ ไชยพร (ผูจัดการท่ัวไป) 
 นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ (ผูอํานวยการฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท) 
       นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล (ผูอํานวยการฝายการตลาด) 

 

33,000,000 

14,420,000 

6,856,406 
1,685,957 

458,589 

101,746 

44,068 

12,832 

 

4.22 
1.85 
0.88 
0.22 
0.06 

0.01 

0.01 
0.00 

 56,579,598 7.25 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

5. นายประชา กิจวรเมธา 

6. นางสุชาดา ลีสวัสด์ิตระกูล 

7. Nortrust Nominees Ltd. 

8. นางสาวจุฑารัตน แซคู 

9. บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) 

10. State Street bank Europe Ltd. 

11. อื่น ๆ 

 รวม 

74,273,601 
43,200,775 

25,364,800 

24,858,800 

18,028,878 

16,900,600 

14,530,987 

289,123,786 

9.51 

5.53 

3.25 

3.18 

2.31 

2.16 

1.86 

 37.02 

781,005,203   100.00
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3. ขอตกลงของผูถือหุน 

ขอตกลงระหวางผูถือหุนซ่ึงจัดทําข้ึนในวันท่ี 17 ธันวาคม 2546 และยังมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน ระหวางกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 

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

หากกองทุนฯ คัดคานขอเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพยใด ๆ ท่ีใหสิทธิแกผูถือหุนเขาซ้ือหลักทรัพยน้ันตามสัดสวนการ 

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

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

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) คัดคานตามขอเสนอดังกลาวดวย เวนเสียแตวาการออกหลักทรัพยดังกลาวน้ันเปนการออกใหโดยไมคิด

มูลคา 

4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท ท้ังน้ี ในปจจุบันไมมีสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทกับสถาบัน

การเงินใด ๆ ท่ีมีขอจํากัดของอัตราการจายเงินปนผลของบริษัท 
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                    การจัดการ 

1. โครงสรางการจัดการ  ณ 31 ธันวาคม 2554 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูอํานวยการ 

(นายไว เชง ควน) 

กรรมการผูจัดการ 

(นายวีรพันธ พูลเกษ) 

ผูอํานวยการ 

ฝายพัฒนาโครงการ 
(นายพีระพัฒน ศรีสุคนธ) 

ผูอํานวยการ

ฝายการตลาด 
(นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล) 

 

ผูอํานวยการ 

ฝายธุรการ 
(น.ส.ศิริพร สมบัติวัฒนา) 

 

ผูอํานวยการ

ฝายการเงิน 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายบัญชีและสารสนเทศ 

(นายคมกฤษณ เลาวกุล) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูตรวจสอบภายใน

(น.ส.วุฒินี พิทักษสังข)

ผูจัดการทั่วไป  

(ดร. สมศักดิ์ ไชยพร) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ผูอํานวยการ  

ฝายการลงทุน 
(นายวีรพันธ พูลเกษ) 

(รักษาการ) 

งานนักลงทุน       

สัมพนัธ 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

 

คณะกรรมการสรรหา 

ผูชวยผูจัดการทั่วไป  

(นายพรเทพ พิศาลางกูร) 
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บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

  1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 8 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 

2. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 
4. นายไว เชง ควน กรรมการ 

5. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ 

6. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการตรวจสอบ 

8. นายตรีขวัญ บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ 

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

ท้ังน้ี นายชาลี โสภณพนิช เปนตัวแทนของกลุมซิต้ีเรียลต้ี นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร เปนตัวแทนของ 

กลุมโรจนะ 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการใหมควรเขารับการปฐมนิเทศความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

2. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมของผูถือหุนดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย 

3. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการเปนไปตามนโยบาย 
และระเบียบของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 
และความมั่งค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน 

4. รายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลประกอบการของบริษัทในท่ีประชุมผูถือหุนและในรายงานประจําปของบริษัท  

5. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิผล 
และเช่ือถือได 

6. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

7. ควบคุม ดูแล ใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรมและมีความเทาเทียมกัน 

8. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอมท่ีจะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณา

กําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมท่ีจะคัดคาน

การกระทําของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแยงในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย 

9. ในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการ โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
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10. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ่ือชวยดําเนินกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการและบริษัท อันไดแก การประชุมกรรมการ 
และผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดําเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

ตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ อีกท้ังดูแลใหกรรมการและบริษัทมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา 

11. หากกรรมการไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย กรรมการจะตอง

ระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ี

เปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย 

12. รายงานขอมูลตาม “แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ผูบริหาร” ตอบริษัทตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด 

การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

การแตงต้ังกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยคณะกรรมการสรรหา 

ของบริษัทจะเปนผูเสนอช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการตอคณะกรรมการและผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตามลําดับ ท้ังน้ี ขอบังคับของบริษัทกําหนดให 

การแตงต้ังกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ดังน้ี 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ดังตอไปน้ี 
ก. ผูถือหุนหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน 

ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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. สอบทานใหบริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเ ส่ียงมีความเหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน รวมท้ังความเปนอิสระ 

ของฝายตรวจสอบภายใน 

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 และฝายตรวจสอบภายในใหมีความสัมพันธ 

และเก้ือกูลกัน และลดความซ้ําซอนในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบดานการเงิน 

11. ใหความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของฝายตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียง 

13. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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14. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระของบริษัทอยางนอย 3 ทานซ่ึงไมเปนผูบริหารบริษัท และไดรับการ

แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานตองเปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยาง

เพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

หลักเกณฑการเสนอช่ือและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเปนผูเสนอช่ือสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือก  

และแตงต้ังโดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัท 

ท่ีเก่ียวของ 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. หามกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการใด ๆ ในบริษัทอ่ืนในกลุมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

5. เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

7. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ผูท่ีเก่ียวของ หมายรวมถึง ผูท่ีมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบริษัท จนทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระหรือคลองตัว 

เชน คูคา ลูกคา เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูท่ีมีความเก่ียวของทางธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญ เปนตน 

1.4 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 
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บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน คาเบ้ียประชุม โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท้ังท่ี

เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินท่ีจายใหแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัท โดยคํานึงถึงคาตอบแทนท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม  

2. พิจารณากําหนดสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ 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 
4. นายพรเทพ พิศาลางกูร ผูชวยผูจัดการท่ัวไป 
5. นายพีระพัฒน ศรีสุคนธ ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ 
6. นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล ผูอํานวยการฝายการตลาด 
7. นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูอํานวยการฝายธุรการ 
8. นางสาวลลิตพันธุ  พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงินและเลขานุการบริษัท  
9. นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการฝายบัญชีและสารสนเทศ 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของผูบริหาร 

ผูบริหารมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ท้ังน้ี การใช

อํานาจของผูบริหารดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําไดหากผูบริหารมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทยอยตามที่สํานักงาน กลต. กําหนด 
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2. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

 เกณฑการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ  

 บริษัทกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยไดคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัท

รวมถึงคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังน้ี คาตอบแทนกรรมการจะตองผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และอนุมัติโดยผูถือหุน 

2.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2554 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑคงคาง) ดังน้ี 

    หนวย : บาท 

กรรมการ 
เบ้ียประชุม 

คณะกรรมการ 

เบ้ียประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โบนัส 

กรรมการ 

นายชาลี โสภณพนิช 120,000 - 1,130,000 

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 40,000 30,000 970,000 

นายดิเรก วินิชบุตร 20,000 - 900,000 
นายจิระพงษ วินิชบุตร 60,000 - 900,000 

นายไว เชง ควน 40,000 - 900,000 

นายวีรพันธ พูลเกษ 70,000 - 900,000 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ* 

นายตรีขวัญ บุนนาค 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 

10,000

70,000 
40,000 

- 

40,000 

40,000 

- 

800,000 

450,000 

รวม 470,000 110,000 6,950,000 
หมายเหตุ  *  นายพจน วิเทตยนตรกิจ ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2554 

สําหรับผูบริหารของบริษัทน้ัน ในป 2554 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร (ตามเกณฑคงคาง) ดังน้ี 

 จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 
โบนัส 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม 

 18,609,900

  2,526,350 
   666,324 

รวม            21,802,574

 
2.2 คาตอบแทนอื่น ๆ 

ในป 2554 บริษัทมิไดมีการจายคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
 

3.  การกํากับดูแลกิจการ 

3.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

  บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไดคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนในการไดรับ

ขอมูลขาวสารของบริษัทอยางเพียงพอและทันเวลา อันไดแก การสงขอมูลขาวสารของบริษัทผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย    

แหงประเทศไทย การลงขาวสารทางหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท 

www.ticon.co.th 
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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 

   ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังผูบริหารของบริษัทเขารวมประชุมดวย  

โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลท่ีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเปนประธานในที่ประชุม จะดําเนินการใหมีการพิจารณาวาระการประชุม

และลงคะแนนเสียงเปนไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดในหนังสือนัดประชุมอยางโปรงใส นอกจากน้ัน บริษัทไดแจงวิธีการลงคะแนนใหผูถือหุนทราบ

กอนลงคะแนน และระหวางประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและบริษัทไดตอบคําถามอยางครบถวน 

  คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนใหมีสาระสําคัญครบถวน อันไดแก คําช้ีแจงที่เปน

สาระสําคัญ คําถาม ขอคิดเห็นตาง ๆ รวมท้ังคะแนนเสียงท่ีตองการในแตละวาระ นอกจากน้ันในสวนของรายงานการประชุมบริษัท มีการจัดทํา

รายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีดีสามารถตรวจสอบและอางอิงได 

ท้ังน้ี เพ่ือใหรายงานการประชุมมีความครบถวนสมบูรณมากย่ิงข้ึน บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียง เพ่ิมเติมในรายงานการ

ประชุมดวย  
  ท้ังน้ี บริษัทไดเผยแพรเอกสารและขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทท้ังในรูปแบบภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ไดแก เอกสารเชิญประชุมซ่ึงเผยแพรลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมท่ีเผยแพรภายใน 14 วัน   
นับแตวันประชุม รวมท้ังวีดีทัศนซ่ึงบันทึกภาพในวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัท มีกรรมการเขารวมประชุม 6 ทาน และลาประชุม 2 ทาน 

 3.2 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 บริษัทตระหนักดีวาความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดข้ึนจากการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ อันไดแก 

พนักงานบริษัท คูคา ลูกคา สถาบันการเงินผูใหกูยืมเงิน ชุมชนและสังคม ตลอดจนแรงผลักดันจากคูแขงของบริษัท บริษัทจึงไดใหความสําคัญ

ตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม กลาวคือ การปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม การปฏิบัติตอคูคาตามสัญญาและเง่ือนไขทางการ

คา การจัดหาผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานใหแกลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาท้ังในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการหลังการขาย 

ตลอดจนการรักษาความลับของลูกคา  การปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอยางเครงครัด การปฏิบัติตามกรอบกติกา 

การแขงขันท่ีดี ไมทําลายคูแขงขันดวยวิธีการไมสุจริต และการรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม  

 อยางไรก็ตาม ผูมีสวนไดสวนเสียอาจรองเรียนตอบริษัท ในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท กรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทโดยติดตอผานทางโทรศัพท หรือเว็บไซตของบริษัทได  
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 3.3 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมี 8 ทาน โดย 3 ทานเปนกรรมการอิสระและมีตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ท้ังน้ี  บริษัท 

มีการแยกอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจนเพ่ือมิใหผูใดผูหน่ึง 

มีอํานาจโดยไมจํากัด 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพ่ือพิจารณากิจการท่ัวไปของบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบริษัทกําหนดการจัด

ประชุมคณะกรรมการ และสงหนังสือนัดประชุมซ่ึงระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจนรวมท้ังเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมโดยท่ัวไปไมนอยกวา 7 วัน ยกเวนกรณีเรงดวนตามขอบังคับของบริษัท 

 ในป 2554 กรรมการบริษัทแตละทานมีการเขารวมประชุม ดังน้ี  

 จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมในป 2554 
(มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 7 ครั้ง) 

1. นายชาลี โสภณพนิช 
2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดิเรก วินิชบุตร 
4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

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

6

4 
2 
6 

4 

7 

7 
4 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม และ

เอกสารเพ่ือสงใหแกคณะกรรมการบริษัทกอนการประชุม เปนผูบันทึกรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดของสาระสําคัญและขอคิดเห็นตาง ๆ 

ครบถวน และเสร็จสมบูรณภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม รวมท้ังมีหนาท่ีจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน  นอกจากน้ัน 

ยังมีหนาท่ีใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม 
 

 คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดังตอไปน้ี 

• ในทุก ๆ ตนป คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดกลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารในชวงปท่ีผานมา วาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในชวงตนป

หรือไม ผลงานท่ีไมเปนไปตามเปาหมายจะถูกทบทวนเพ่ือประโยชนในการวางนโยบาย และการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมสําหรับปตอ ๆ ไป 

• เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนผลงาน รวมท้ังการวิเคราะหปญหา 

และอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปท่ีผานมา เพ่ือใหมีขอมูลท่ีจะนําไปปรับปรุงการกํากับดูแลและการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดทําการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองประจําปดวย    

• คณะกรรมการบริษัทจะเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีบริษัทจายใหแกคณะกรรมการบริษัท (ซ่ึงไดผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแลว) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเสนอใหแกผูถือหุน ท้ังน้ี ท่ีผานมาผูถือหุน 

ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน กลาวคือ ประธานกรรมการจะไดรับคาตอบแทน

มากกวากรรมการทานอื่น ๆ และกรรมการท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึนก็จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน เชน กรรมการที่มีตําแหนง 

เปนกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนสําหรับหนาท่ีตองรับผิดชอบเพ่ิมเติมดวย 
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 บริษัทไดเปดเผยขอมูลคาตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทจายใหแกกรรมการและกรรมการตรวจสอบในชวงป 2554 ท่ีผานมา 

ไวในหัวขอ “คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร” 

• เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดหนาท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารในเรื่องของระดับอํานาจดําเนินการทางการเงิน ท่ีสําคัญไดแก อํานาจอนุมัติในการซื้อ/เชา

ทรัพยสิน อํานาจอนุมัติในการขาย/ใหเชาทรัพยสิน อํานาจในการลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน เปนตน โดยไดกําหนดวงเงิน 

ท่ีกรรมการและผูบริหารในแตละระดับมีอํานาจในการอนุมัติไวอยางชัดเจน และไดแจงใหแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวของทราบถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังกลาวแลว และทุกฝายไดมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามดูแล และรับทราบถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการ 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอยางรอบคอบ ควบคุมดูแลใหรายการดังกลาว

เกิดข้ึนตามราคาตลาด รวมทั้งดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ท้ังน้ี ในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน  

กรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองดังกลาว 

บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอความเหมาะสมของ

การทํารายการดังกลาวไวในหัวขอ “รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”  

• คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอการจัดทํา และการเปดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ดังท่ี

แสดงไวกอนรายงานของผูสอบบัญชี ท้ังน้ี เพ่ือแสดงใหเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทครบถวน เช่ือถือได สมเหตุผล และปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 

• แมวาประธานกรรมการของบริษัทจะเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ แตบริษัทก็มีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกํากับดูแล

ใหการตัดสินใจอนุมัติการทํารายการใด ๆ ของคณะกรรมการเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตอทุก ๆ ฝายท่ีเก่ียวของ 

• ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงไดประมวลนโยบายและขอปฏิบัติหลัก ๆ  

ท่ีกรรมการผูบริหารและพนักงาน จะยึดถือในการปฏิบัติหนาท่ีของตน ตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตอผูมี

สวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ โดยเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทท่ี www.ticon.co.th 

 3.4   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทานท่ีมีความเปนอิสระ ถือหุนในบริษัทนอยกวารอยละ 1 

มิไดเปนผูบริหารของบริษัท และมีความรูความเขาใจ รวมท้ังมีประสบการณดานบัญชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ี 

แบงเบาภาระหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลใหบริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงหนาท่ีในการใหวิสัยทัศน  

และใหความเห็นท่ีตรงไปตรงมาตอรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนดูแลใหมีการเปดเผยรายงานทางการเงินอยางครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสงผลให

รายงานทางการเงินมีความนาเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลคาเพ่ิมตอองคกร 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแล และติดตามเร่ืองตาง ๆ 

ดังกลาวขางตน โดยมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดวยทุกครั้งในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทางการเงิน 
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ในป 2554 กรรมการตรวจสอบแตละทานมีการเขารวมประชุม ดังน้ี   

 จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมในป 2554 
(มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 4 ครั้ง) 

1. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

2. นายตรีขวัญ บุนนาค  
3. นายชัชวาลย เจียรวนนท 

3

4 
4 

 

 ในปจจุบันผูตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบ

วาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการประชุม สงวาระการประชุมใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ันยังมีหนาท่ี

บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเปนผูดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมดวย 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีตนรับผิดชอบท้ังหมดแกคณะกรรมการบริษัทในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจัดข้ึนอยางนอยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานตอคณะกรรมการทันทีท่ีมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดจัดทํารายงานเพ่ือเสนอตอผูถือหุนในรายงานประจําปดวย 

• บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑของกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อันเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

 3.5   คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 3.6 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท  

โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทมีการดําเนินการท่ีโปรงใส และเปนธรรม ในการใหผลตอบแทนตอกรรมการ  

และผูบริหาร รวมท้ังการจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอพนักงานของบริษัท 

ในการพิจารณาคาตอบแทนน้ัน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก การเปรียบเทียบกับ

ระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ในป 2554 กรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานมีการเขารวมประชุม ดังน้ี  

 จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมในป 2554 
(มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 1 ครั้ง) 

1. นายชาลี โสภณพนิช 
2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

1

1 
1 
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 3.7 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา 
มีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท เพ่ือใหเกิด

ความโปรงใสในการสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 

ในป 2554 กรรมการสรรหาแตละทานมีการเขารวมประชุม ดังน้ี        

 จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมในป 2554 
(มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 1 ครั้ง) 

1. นายชาลี โสภณพนิช  
2. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

3. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 
4. นายตรีขวัญ บุนนาค 

1

1 
1 

1 
 

 3.8 คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ 

- ไมมี - 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ระบุไวในหัวขอ “การจัดการ” 

 3.9 จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทมีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทท่ีระบุอยูในคูมือบริษัทและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดรวมถึงแนวทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตนดวย 

 3.10  ความสัมพันธกับผูเก่ียวของ 

 บริษัทไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีถูกตอง ครบถวน และในเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีถึง

สถานภาพการเปนบริษัทมหาชนจํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี ผูสนใจสามารถติดตอบุคคลดังตอไปนี้ 

ซ่ึงเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทเพ่ือสอบถามขอมูลของบริษัท 

ช่ือ ตําแหนง อีเมล ที่อยู 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ นักลงทุนสัมพันธ lalitphant@ticon.co.th 

หอง 1308 ช้ัน13/1  อาคารสาธรซิต้ี 

ทาวเวอร  175  ถนนสาทรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท (662)  679-6565 

โทรสาร (662)  287-3153 

 

นอกเหนือจากการเปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน เขาพบผูบริหารของบริษัทเพ่ือสอบถามผลการดําเนินงาน 

รวมท้ังเปดโอกาสใหเขาเย่ียมชมโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทแลว บริษัทไดเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day)   

ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนประจําทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนักลงทุน/นักวิเคราะหท่ีจัดโดยบริษัทหลักทรัพย เพ่ือเปน

การสงเสริมการใหขอมูล และสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและนักลงทุน และเพ่ือใหมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทมากข้ึน 

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีการเดินทางไปตางประเทศเพ่ือใหขอมูลแกนักลงทุนท่ีมิไดอยูในประเทศไทยดวย 
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4. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังน้ี 

• ใหความรูแกกรรมการ และผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย 

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

• บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา หากผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย ผูบริหารจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน 

และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย 

• บริษัทจะชี้แจงตอผูถือหุนและผูลงทุนผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทันทีในกรณีท่ีมีขาวสารใด ๆ ท้ังท่ีเปนจริง 

และไมเปนจริงรั่วไหลออกสูสาธารณชน ท้ังน้ี เพ่ือไมใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไป 

5.  ความรับผิดชอบตอสังคม  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม โดยในปท่ีผานมาไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 

อยางตอเน่ืองดังน้ี  

• การสรางอาคารเรียนใหแกโรงเรียนเย็นศิระบานหมันขาว จังหวัดเลย 
• การบริจาคคอมพิวเตอรใหแกวัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี 
• การบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• การรวมบรรจุถุงยังชีพในกิจกรรมชวยภัยนํ้าทวม รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หนวยงานในตลาดทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

6.  พนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงานรวม ท้ังส้ิน 181 คน ดังน้ี 

แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 
กรรมการผูอํานวยการ 1 

กรรมการผูจัดการ 1 

ผูจัดการทั่วไป 

ผูชวยผูจัดการทั่วไป 

1 

1 

ฝายบัญชีและสารสนเทศ 27 

ฝายการเงนิ 
ฝายกฎหมาย 

9 

1 
ฝายการตลาด 17 

ฝายธุรการ 

ฝายจัดซ้ือ 
21 

7 
ฝายพัฒนาโครงการ 86 

ฝายตรวจสอบภายใน 2 

ฝายการลงทุน 7

รวม 181                            
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คาตอบแทนรวมของพนักงาน 

คาตอบแทนรวมท่ีเปนตัวเงินของพนักงานในป 2554 ท่ีผานมาเทากับ 99.21 ลานบาท ซ่ึงอยูในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอ่ืน ๆ   

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบริษัทจายสมทบใหแกพนักงาน และการจัดอบรมสัมมนา 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทจัดใหมีการอบรมและสัมมนาแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงรวมถึงการช้ีแจงใหพนักงานใหมเขาใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ในสวนงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน บริษัทเปดโอกาสใหแก

พนักงานในการเขารับการอบรมจากสถาบันตาง ๆ เปนการเพ่ิมเติมอีกดวย 

ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรท้ังส้ิน 0.32 ลานบาท  

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

- ไมมี -  
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

  บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมพอเพียงท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพ่ือปองกัน

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2555 ไดมีการพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ใน 5 เรื่อง คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของ 

ฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเขารวมประชุม 

มีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และครอบคลุมในประเด็นท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

• การกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีชัดเจนและวัดผลไดในรูปของกําไรตอหุนประจําปน้ัน ๆ รวมท้ังไดมีการทบทวน

ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด โดยหากไมเปนไปตามเปาหมาย บริษัทจะทําการวิเคราะหหาสาเหตุ  

เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการบริหารงานในปตอไป    

• การกําหนดอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในการทํารายการตาง ๆ อยางชัดเจน โดยผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถใหการอนุมัติ 

ในเร่ืองน้ัน ๆ ได นอกจากน้ัน ยังมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเด็ดขาดระหวางการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแล

ทรัพยสิน เพ่ือเปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 

• การกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารในการควบคุมดูแลทรัพยสินของบริษัท และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม

ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

• การจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ซ่ึงรวมถึงข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ/ 

สอบทานของผูสอบบัญชี การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณา

ทบทวนของคณะกรรมการบริษัทกอนการเผยแพรรายงานทางการเงินตอสาธารณชน ท้ังน้ี เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองของรายงานทาง 

การเงิน ตลอดจนการดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและโปรงใส 

• การกําหนดประเภทความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเส่ียง และมีการ

กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันความเส่ียง รวมทั้งกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวเพ่ือหลีกเล่ียง 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
• การมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบริษัท รวมท้ังระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ซ่ึงเปนการใหคําปรึกษาและตรวจสอบท้ังใน

สวนของการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีสํานักงานใหญ และการปฏิบัติงานท่ีสํานักงานควบคุมการกอสราง ตลอดจนการใหบริการลูกคาตามพ้ืนท่ีต้ัง

โรงงานของบริษัท โดยผูตรวจสอบภายในไดทําการวิเคราะหผลจากการตรวจสอบ เพ่ือนําไปสูการเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล ลดขอผิดพลาด

และแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบ และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาความ

เหมาะสมของมาตรการตาง ๆ ท่ีผูตรวจสอบภายในนําเสนอ รวมท้ังใหความเห็น/แนวทางตอผูตรวจสอบภายในในเร่ืองดังกลาว อันเปนการสราง

แนวทางการตรวจสอบเชิงปองกันตอไป 

• ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยมิไดใหความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ  

 

  ท้ังน้ีการควบคุมภายในถือวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความ

ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค สรางผลประโยชนตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอมูลทาง

การเงินและการดําเนินงานครบถวนนาเช่ือถือ การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ และปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
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รายการระหวางกัน 
 

1. รายละเอียดของรายการระหวางกัน 

1.1 การซ้ือท่ีดินจากบริษัทท่ีเก่ียวของ 

ตลอดหลายปท่ีผานมา บริษัทมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือพัฒนาอาคารโรงงาน/คลังสินคา จากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เน่ืองจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัท และมีกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท คือ นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร 

ในป 2554 บริษัทซ้ือท่ีดินจากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 แปลง มูลคารวม 86.47 ลานบาท 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาจากราคาตลาดของ

ท่ีดินบริเวณใกลเคียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนและสมเหตุสมผล และเกิดข้ึนตามราคา

ตลาด บนเง่ือนไขท่ีปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป 

1.2 การเชาพื้นท่ีสํานักงานจากบุคคลเก่ียวของ 

บริษัทมีการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานจากกองทุนรวมสาธรซิต้ีทาวเวอร ซ่ึงกองทุนดังกลาวมีผูถือหุนใหญซ่ึงมีความสัมพันธกับผูถือหุน

และกรรมการของบริษัท ดังน้ี 

1. กลุมซิต้ีเรียลต้ี ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของกองทุนรวมสาธรซิต้ีทาวเวอร ถือหุนในบริษัทท้ังทางตรง และทางออม รอยละ 6.4 

(ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

2. นายชาลี โสภณพนิช เปนผูถือหุนและเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทในกลุมซิต้ีเรียลต้ี  

ในป 2554 บริษัทมีการชําระคาเชาพ้ืนท่ีสํานักงานใหแกกองทุนดังกลาวรวม 13.09 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาวขางตน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการดังกลาวแลว โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตราคาเชาอาคาร

สํานักงานท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับอาคารสํานักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผลและเกิดข้ึนตามราคาตลาด โดยมีการใหบริการและมีเง่ือนไขเชนเดียวกับผูเชารายอ่ืนท่ัวไป 

1.3  การทําธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 บริษัทมีการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารดังกลาวมีกลุมโสภณพนิชเปนผูถือหุนใหญ 

และกลุมโสภณพนิชมีความสัมพันธกับผูถือหุน และกรรมการของบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช 
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ณ ส้ินป 2554 บริษัทมียอดคงคางของการใชบริการทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

รายการ 
อัตราดอกเบ้ีย/คาธรรมเนียม 

(รอยละตอป) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมระยะสั้น 

หนังสือค้ําประกัน 
เงินฝากประจํา 
เงินลงทุนช่ัวคราว 

อัตราดอกเบ้ียสําหรับลูกคาช้ันดี (MLR) ลบอัตราคงท่ี

ตามอัตราตลาด 
ตามประกาศของธนาคาร 
ตามประกาศของธนาคาร 
ตามอัตราตลาด 

 1,000.53 
 100.00 

 9.59 
 1.36 

 350.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดดอกเบ้ียเงินกูคางจายทางบัญชีจํานวน 0.06 ลานบาท และมียอดดอกเบี้ยเงินฝาก   

คางรับทางบัญชีจํานวน 0.06 ลานบาท โดยยอดคางจายและคางรับดังกลาวไดมีการชําระแลวในตนป 2555 

นอกจากน้ีในป 2554 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดมีการลงทุนในหุนกูของบริษัทจํานวน 350 ลานบาท หุนกูดังกลาวมี

อายุ 5 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุหุนกู 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกลาวขางตน และมีความเห็นวารายการดังกลาวขางตน

เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเกิดข้ึนตามราคาตลาด นอกจากน้ีขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีความเหมาะสมและปฏิบัติกัน

โดยทั่วไป 

1.4 การใชบริการซ้ือขายหลักทรัพยผานบริษัทท่ีเก่ียวของ 

ในป 2554 บริษัทมีการซ้ือขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส

ผานบริษัทท่ีเก่ียวของ คือ บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) มีกรรมการดํารง

ตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนามของของบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช 

บริษัทมีการชําระคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยใหแกบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) ในป 2554 เปนจํานวน

รวมท้ังส้ิน 0.066 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาว 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดมีการพิจารณาคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว และมีความเห็นวารายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนและเกิดข้ึนตามราคาตลาด บนเง่ือนไขที่ปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการของบริษัทมี

อํานาจทํารายการระหวางกันซ่ึงเปนขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป 

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

 การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนเปนความจําเปนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และบริษัทไดจาย/รับคาตอบแทน

ในราคาตลาดที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ดังท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นในการทํารายการไวแลวขางตน 
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3. มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบรายการระหวางกันของบริษัทใหเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามราคาและเง่ือนไขท่ี

ยุติธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท อีกท้ังดูแลการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ท้ังน้ี บริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํารายการระหวางกัน ดังน้ี 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2551 ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการของบริษัทมี

อํานาจในการทํารายการระหวางกันซ่ึงเปนขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป ท้ังรายการท่ีอยูระหวางดําเนินการในขณะน้ัน และ

รายการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยฝายจดัการจะมีการรายงานสรุปการทํารายการดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทํารายการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะดูแลใหรายการดังกลาวเปนไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือผู

ถือหุนของบริษัทจะเปนผูอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในกรณีท่ีรายการดังกลาวไมเปนเง่ือนไขทางการคาโดยท่ัวไป ท้ังน้ี กรรมการหรือผูถือ

หุนซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

 เปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันตามประกาศและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงาน 

ก.ล.ต. ดังท่ีไดระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

 เปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 รายการระหวางกันจะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคตตราบเทาท่ีรายการน้ันยังคงเปนประโยชนตอบริษัท 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

1. ความเห็นของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชี 
ป 2552 ถึงปจจุบัน 

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3516 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานผูสอบบัญชีสําหรับป 2552 ถึง ป 2554 ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินของบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยถูกตองตาม 

ท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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2.   งบการเงิน 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบดุล  

                                (หนวย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2552 2553 2554 
    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย            

สินทรัพยหมนุเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 82,834,469     0.75 183,233,971   1.47 136,828,636 0.89 

เงินลงทุนช่ัวคราว 29,996,615   0.27 847,370,315   6.79 950,000,000 6.21 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอืน่ 27,858,004 0.25 41,592,453 0.33 106,896,151 0.70 

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 23,421,181 0.21 45,970,307 0.37 62,046,957 0.41 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 164,110,269 1.48 1,118,167,046 8.96 1,255,771,744 8.21 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 11,658,640 0.10 10,858,640 0.09 40,437,880 0.26 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยังไมเรียกชําระ - - 16,679,242 0.13 18,151,847 0.12 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,923,354,843 17.31       1,820,709,679  14.58 1,897,879,326 12.41 

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 256,500   - 256,500   - 256,500   - 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย 4,797,699,647 43.19 4,742,156,103 37.98 4,674,387,371 30.57 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนใหเชา 3,885,319,046   34.97 3,921,053,800   31.41 6,315,462,916 41.31 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 92,060,300   0.83 564,851,129   4.52 597,022,660 3.90 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 14,421,668   0.13 12,914,544   0.10 10,747,818 0.07 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 201,883,168   1.82 258,457,986   2.07 202,126,176 1.32 

เงินมัดจําคาที่ดิน - - 5,081,480 0.04 261,133,740 1.71 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 18,303,574 0.16 13,443,592 0.11 15,352,659 0.10 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10,944,957,386 98.52 11,366,462,695 91.04 14,032,958,893 91.79 

รวมสินทรัพย 11,109,067,655 100.00 12,484,629,741 100.00 15,288,730,637 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน             

หนี้สินหมุนเวียน             

เงินกูยืมระยะส้ันและหน้ีสินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทส 160,000,000 1.44 1,715,647 0.01 1,606,095,688 10.51 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 213,452,269 1.92 196,065,335 1.57 329,333,405 2.15 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 151,272,000 1.36 157,144,000 1.26 239,144,000 1.56 

เงินกูยืมระยะยาวอืน่ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 163,651,637 1.47 - - - - 

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 500,000,000 4.50 1,000,000,000 8.01 850,000,000 5.56 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,198,750 0.01 3,153,854 0.03 - - 

ภาษีเงินไดคางจาย 320,488  - 229,063,331 1.83 24,904,704 0.16 

หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 16,817,072 0.15 14,374,611 0.12 18,600,000 0.12 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,206,712,216 10.86 1,601,516,778 12.83 3,068,077,797 20.07 

หนี้สินไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกนั 1,456,150,427 13.11 864,334,000 6.92 761,390,000 4.98 

เงินกูยืมระยะยาวอืน่ 337,797,265 3.04 - - - - 

หุนกู 2,850,000,000  25.65 4,150,000,000  33.24 5,300,000,000 34.67 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 3,153,854  0.03 - - - - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - - - - 18,933,529 0.12 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบญัชี - - 7,130,308 0.06 7,436,150 0.05 

เงินมัดจําจากลูกคา 261,679,042 2.36 264,657,266 2.12 392,699,557 2.57 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 4,908,780,588 44.19 5,286,121,574 42.34 6,480,459,236 42.38 

รวมหนี้สนิ 6,115,492,804 55.05 6,887,638,352 55.17 9,548,537,033 62.45 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 งบดุล (ตอ) 

    (หนวย : บาท) 

    งบรวม

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2552 2553 2554 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน  

ทุนจดทะเบียน        

    - หุนสามัญ   1,117,252,920 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท        

      (2553 และ 2552: หุนสามัญ 1,037,252,920 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 1,037,252,920 9.34 1,037,252,920 8.31 1,117,252,920 7.31 

ทุนที่ออกและชําระแลว       

    - หุนสามัญ   781,005,203 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท        

      (2553: หุนสามัญ 686,345,728 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)       

      (2552: หุนสามัญ 659,854,052 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 659,854,052 5.94 686,345,728 5.50 781,005,203 5.11 

เงินรับลวงหนาคาหุน 2,935,785 0.03 105,587,553 0.85 - - 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,666,601,182 24.00 2,857,905,222 22.89 3,510,089,029 22.96 

กําไรสะสม       

   - จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 103,725,292 0.93 103,725,292 0.83 111,725,292 0.73 

   - ยังไมไดจัดสรร 1,580,508,416 14.23 1,863,884,264 14.93 1,356,459,618 8.87 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (20,050,000) (0.18) (20,456,768) (0.16) (19,085,574) (0.12) 

สวนของผูถือหุนของบริษทัฯ 4,993,574,727 44.95 5,596,991,291 44.83 5,740,193,568 37.55 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 124 - 98 - 36 - 

รวมสวนของผูถือหุน 4,993,574,851 44.95 5,596,991,389 44.83 5,740,193,604 37.55 

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 11,109,067,655 100.00  12,484,629,741 100.00  15,288,730,637 100.00 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 

            (หนวย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

    2552 2553 2554 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได            

รายไดจากการใหเชาและบริการที่เกี่ยวของ 809,231,268 32.90 850,872,730 29.01 880,228,726 41.30 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 20,719,152 0.84 20,628,524 0.70 21,574,136 1.01 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา - - 157,176,750 5.36 132,971,250 6.24 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 1,530,000,000  62.21 1,737,747,003 59.24 943,500,000 44.27 

รายไดคาสาธารณูปโภค 13,244,372  0.54 16,523,867 0.56 20,589,950 0.97 

รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม 77,731,226  3.16 107,490,798 3.66 113,444,855 5.32 

รายไดอื่น 8,562,801 0.35 43,011,629 1.47 19,084,030 0.90 

รวมรายได 2,459,488,819 100.00  2,933,451,301 100.00  2,131,392,947 100.00 

ตนทนุและคาใชจาย             

ตนทุนการใหเชาและบริการที่เกี่ยวของ 198,518,585  8.07 194,494,616 6.63 248,122,183 11.64 

ตนทุนการรับเหมากอสราง 13,448,508  0.55 15,904,898 0.54 18,978,648 0.89 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา - - 95,665,141 3.26 63,600,689 2.98 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 1,052,325,688  42.79 959,254,316 32.70 636,992,902 29.89 

ตนทุนคาสาธารณูปโภค 13,244,372  0.54 16,523,867 0.56 20,589,950 0.97 

คาใชจายในการขาย 13,943,721 0.57 13,727,077 0.47 19,039,667 0.89 

คาใชจายในการบริหาร 168,318,327 6.84 190,040,605 6.48 214,093,176 10.04 

คาเส่ือมราคา 84,199,079 3.42 90,912,400 3.10 92,907,242 4.36 

คาใชจายอื่น 2,823,750 0.11 4,922,550 0.17 15,552,636 0.73 

รวมตนทุนและคาใชจาย 1,546,822,030 62.89 1,581,445,470 53.91 1,329,877,093 62.39 

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน 

และภาษีเงินไดนิติบุคคล 
912,666,789 37.11 1,352,005,831 46.09 801,515,854 37.61 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 158,672,914 6.45 168,587,006 5.75 160,801,083 7.54 

กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม - - 38,900,885 1.33 3,519,425 0.17 

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม (88,957,750) 3.62 (219,029,009) 7.47 (63,198,756) 2.97 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 982,381,953 39.94 1,340,464,713 45.70 902,637,606 42.35 

คาใชจายทางการเงิน (293,843,053) 11.95 (261,438,014) 8.91 (267,152,212) 12.53 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 688,538,900 28.00 1,079,026,699 36.78 635,485,394 29.82 

ภาษีเงินได (35,262,122) 1.43 (257,928,090) 8.79 (199,092,530) 9.34 

กําไรสุทธ ิ 653,276,778 26.56 821,098,609 27.99 436,392,864 20.47 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

653,276,768  

   10 

26.56

-   

821,098,579  

   30 

27.99 
-   

436,392,822 

42 

20.47 

- 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.99 1.22 0.57 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.99 1.15 0.56 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

    31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

        

กําไรสําหรับป - - 821,098,609 100.05% 436,392,864 99.69% 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 
      

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน 
      

 
ที่เปนเงินตราตางประเทศ - - (406,768) (0.05%) 1,371,194 0.31% 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - - (406,768) (0.05%) 1,371,194 0.31% 

        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - 820,691,841 100.00% 437,764,058 100.00% 

        

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
      

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ - - 820,691,811 100.00% 437,764,016 100.00% 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย - - 30 - 42 - 

  
- - 820,691,841 100.00% 437,764,058 100.00% 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 งบกระแสเงินสด 

                        (หนวย : บาท) 

        งบรวม 

        ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
        2552 2553 2554 

        จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธิ 653,276,768  821,098,579  436,392,822 

บวก: กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 10 30 42 

ดอกเบี้ยจาย 288,892,892 253,328,179 263,941,653 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  35,262,122 257,928,090 199,092,530 

กําไรจากการดําเนินงานกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 977,431,792 1,332,354,878 899,427,047 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

ขาดทุน (กําไร) จากการขาย/ตัดจําหนายอุปกรณ (429,760) (312,476) (350,406) 

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 258,647,884 265,172,583 303,188,277 

กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม - (38,900,885) (3,519,425) 

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 88,957,750 219,029,009 63,198,756 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - - 2,532,997 

รายไดดอกเบี้ย (1,667,363) (4,514,076) (12,061,206) 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 4,918,623 111,679 

(กําไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 867,898 (27,984,490) (2,565,000) 

คาเผ่ือมูลคาที่ลดลงของเงินลงทุนระหวางการพัฒนา - - 15,420,000 

ตนทุนที่ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินคาที่ขาย  1,021,048,389 994,814,478 667,819,464 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (158,672,914) (168,587,006) (160,801,083) 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนีส้ินดาํเนนิงาน 2,186,183,676 2,575,990,638 1,772,401,100 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 887,819 (35,332,315) (66,677,571) 

รับดอกเบี้ย 1,667,363 4,514,076 11,850,795 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 23,457,924 (28,092,679) (12,879,569) 

เงินมัดจําคาที่ดิน - - (256,052,260) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (3,338,084) 4,859,983 (1,909,067) 

เจาหน้ีอื่น - 6,453,074 5,697,238 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (10,939,039) (2,442,461) 4,225,389 

เงินมัดจําจากลูกคา 21,265,896 2,978,224 128,042,291 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบีย้จายและภาษีเงินได 2,219,185,555 2,528,928,540 1,584,698,346 

ดอกเบี้ยจาย (288,257,028) (241,131,111) (277,085,407) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (272,469,742) (78,629,757) (341,693,346) 

รวมเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน 1,658,458,785 2,209,167,672 965,919,593 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 งบกระแสเงินสด (ตอ) 

             (หนวย : บาท) 
          งบรวม 

          ตรวจสอบ สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

          2552 2553 2554 

          จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 2,455,089  482,463 2,578,406 

เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 449,876,957 (248,631,573) 248,631,573 

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวม (458,204,906) (531,586,716) (237,284,358) 

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 44,144,685 445,633,240 31,920,000 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 708,000  800,000  (29,579,240) 

เงินสดจายซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการพัฒนา พรอมใหเชา/ขาย (1,093,709,154) (1,739,984,934) (3,189,290,976) 

เงินสดจายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (7,919,931) (6,190,257) (19,604,738) 

เงินสดจายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (177,132) (2,385,392) (2,949,917) 

รับเงินปนผลจากบริษัทรวม 166,699,111 205,042,013 231,881,463 

รวมเงินสดสุทธจิาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (896,127,281) (1,876,821,156) (2,963,697,787) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินกูยืมระยะส้ันและหน้ีสินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทสเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (901,692,665) (158,284,353) 1,604,380,041 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,572,667,000  - 558,600,000 

เงินสดรับจากหุนกู 1,850,000,000  2,300,000,000  2,000,000,000 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกนั 1,609,700,000  105,360,000  136,200,000 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกนั (820,861,700) (691,304,427) (157,144,000) 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (2,091,088,600) (501,448,903) (558,600,000) 

ชําระคืนหุนกู (1,500,000,000) (500,000,000) (1,000,000,000) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 17,217,377  320,447,484 641,255,729 

เงินปนผลจาย (526,431,994) (537,568,274) (923,276,431) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (790,490,582) 337,201,527 2,301,415,339 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - (406,414) 1,218,778 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (28,159,078) 669,141,629 304,855,923 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 140,990,162 112,831,084 781,972,713 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 112,831,084 781,972,713 1,086,828,636 

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เติม    

เงินสดจายระหวางป     

   ดอกเบี้ยจายที่บันทกึเปนตนทุนของสินทรัพย 10,350,006  1,216,562 12,488,845 

รายการที่ไมใชเงินสด    

   โอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการพัฒนาและสินทรัพยพรอมใหเชา/ขายและ    

      อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนใหเชาเปนตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 1,021,048,389 994,814,478 666,074,629 

    โอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอยูในระหวางการพัฒนาเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 20,011,448 504,004,161 - 

    รายการซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ยังไมไดจายชําระ 153,006,673 116,078,407 249,381,288 

    รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานกับกําไรสะสมตนงวด - สุทธ ิ - - 11,480,371 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน 
    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2552 2553 2554 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    

1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.14 0.70 0.41 

2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.12 0.67 0.39 

3. อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  0.67 1.57 0.41 

4. อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)  51.40 45.87 16.63 

5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)  7.00 7.85 21.65 

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

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

8. อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา)  1.12 2.34 1.83 

9. ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)  322 154 197 

10.  Cash Cycle (วัน) N.A. N.A. N.A. 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

11. อัตรากําไรข้ันตน (%)     - รวมรายไดจากการขาย 46.53 54.50 51.51 

                              - ไมรวมรายไดจากการขาย 75.47 77.14 71.81 

12. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 35.14 43.77 34.85 

13. อัตรากําไรอื่น (%) 0.23 1.30 0.17 

14. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 201.78 183.84 141.64 

15. อัตรากําไรสุทธิ  (%) 26.56 27.99 20.47 

16. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)  13.27 15.51 7.70 

อัตราสวนแสดงประสทิธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%)  5.72 6.96 3.14 

18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%)  10.15 12.07 7.11 

19. อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.22 0.25 0.15 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

20. อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.22 1.23 1.66 

21. อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  3.65 5.97 3.62 

22. อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา)  0.37 0.99 0.43 

23. อัตราการจายเงินปนผล (%) * 82.27 93.55 71.59 

          

หมายเหตุ : อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตราเงินสดตอการทํากําไร คํานวณบนฐานรายไดหลักของบริษัทซ่ึงไดแก รายไดคาเชารับและบริการ รายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา และรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทรวมเทาน้ัน 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

1. ผลการดําเนินงาน  

1.1 รายได 

รายไดหลักของบริษัทคือ รายไดจากการใหเชาและคาบริการ ในชวง 3 ปท่ีผานมา รายไดจากการใหเชาและคาบริการคิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 32.9 รอยละ 29.0 และรอยละ 41.3 เม่ือเทียบกับรายไดรวม ตามลําดับ ขณะท่ีรายไดจากการขาย 

โรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุน TFUND/TLOGIS ยังคงมีสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับรายไดรวม คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 62.2 

รอยละ 59.2 และรอยละ 44.3 ตามลําดับ การขายโรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินมาขยายธุรกิจ 

ใหสอดคลองตามความตองการการเชาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

ในบางชวงเวลาบริษัทมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาท่ีสามารถใชสิทธิในการซื้อโรงงาน ตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวใน

สัญญาเชา อยางไรก็ตามบริษัทไมสามารถคาดการณรายไดดังกลาวได ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเปนหลัก 

สําหรับรายไดจากการลงทุนในกองทุน TFUND/TLOGIS ประกอบดวย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน รายไดคาบริหาร

จัดการอสังหาริมทรัพย และกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุน ซ่ึงรายไดดังกลาวเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของ

อสังหาริมทรัพยของกองทุน 

นอกจากน้ี บริษัทมีรายไดจากงานรับเหมากอสราง และรายไดคาสาธารณูปโภค ซ่ึงคิดเปนสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับ 

รายไดรวม  

1.1.1 รายไดจากการใหเชาและคาบริการ 

ในชวง 3 ปท่ีผานมารายไดคาเชารับและคาบริการมีจํานวน 809.2 ลานบาท 850.9 ลานบาท และ 880.2 ลานบาท 

ตามลําดับ ขณะท่ีตนทุนจากการใหเชาและบริการมีจํานวน 198.5 ลานบาท 194.5 ลานบาท และ 248.1 ลานบาท ตามลําดับ 

รายไดจากการใหเชาและคาบริการลดลงรอยละ 0.3 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.1 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.5 ตามลําดับ ท้ังน้ี 

รายไดคาเชารับและคาบริการในป 2554 เพ่ิมข้ึนตามความตองการเชาโรงงานและคลังสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจากป 2553 แมวาในชวง

เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ป 2554 ไดเกิดเหตุการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีหลายจังหวัด รวมถึงพ้ืนท่ีต้ังของโรงงาน/คลังสินคาเกือบครึ่งหน่ึง 

ของบริษัทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี เหตุการณอุทกภัยดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินธุรกิจของผูเชา

โรงงาน/คลังสินคา และทําใหบริษัทสูญเสียรายไดจากการใหเชาและคาบริการรวม 100.7 ลานบาทในไตรมาส 4/2554 เน่ืองจากบริษัท 

ไมสามารถเก็บคาเชาจากผูเชาท่ีไดรับความเสียหายจนกวาโรงงาน/คลังสินคาท่ีไดรับความเสียหายจะถูกซอมแซมใหมีสภาพพรอมใชงาน 

ไดปกติ ท้ังน้ี บริษัทเริ่มเก็บคาเชาไดแลวบางสวนในเดือนมกราคม 2555    

1.1.2 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงาน/คลังสินคาให TFUND/TLOGIS มูลคา 1,530.0 ลานบาท 

1,737.7 ลานบาท และ 943.5 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการลดลงรอยละ 30.6 เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.6 และลดลงรอยละ 45.7 ตามลําดับ 

ในป 2553 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนเพ่ิมข้ึนจากป 2552 เน่ืองจากความตองการใชเงินเพ่ือขยาย

ธุรกิจใหสอดคลองกับความตองการเชาซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจ  

ในป 2554 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลดลงจากป 2553 เน่ืองจากภายหลัง

จากการโอนขายคลังสินคาให TLOGIS มูลคา 943.5 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2554 ไดเกิดเหตุการณอุทกภัยดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 

และสงผลกระทบตอโรงงานบางสวนท่ีอยูในแผนการโอนขายให TFUND ทําใหบริษัทตองเล่ือนการโอนขายอสังหาริมทรัพยให TFUND 

ออกไปจากกําหนดการขายเดิมในเดือนธันวาคม 
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อยางไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลังสินคาใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในแตละปจะมากหรือนอยยังข้ึนอยูกับ 

ความตองการใชเงินเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท 

1.1.3 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา 

ในป 2553 บริษัทไดขายโรงงานใหแกลูกคา จํานวน 2 โรงงาน มูลคา 82.1 ลานบาท และขายท่ีดินเปลาใหแกลูกคา 

มูลคา 75.1 ลานบาท และในป 2554 บริษัทขายโรงงานใหแกลูกคา จํานวน 2 โรงงาน มูลคา 133.0 ลานบาท  

รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาเปนรายไดท่ีมิไดเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ ในบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดข้ึน

จํานวนมาก และบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดข้ึนจํานวนนอย ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาในการใชสิทธิซ้ือโรงงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสัญญาเชาเปนสําคัญ นอกจากน้ัน กําไรข้ันตนของการขายโรงงานแตละโรงงานมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ ขนาด 

ลักษณะของโรงงาน รวมท้ังทําเลที่ต้ังของโรงงานท่ีขาย  

1.1.4 รายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริษัทรวม (TFUND และ TLOGIS) 

1)  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนสวนแบงจากกําไรของ TFUND และ 

TLOGIS ตามสัดสวนท่ีบริษัทมีการลงทุนในกองทุนท้ังสอง ท้ังน้ี รายไดดังกลาวข้ึนอยูกับสัดสวนการลงทุนของบริษัท และกําไรของ 

TFUND และ TLOGIS      

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 158.7 ลานบาท 

168.6 ลานบาท และ 160.8 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 83.3 รอยละ 6.2 และลดลงรอยละ 4.6 ตอป ตามลําดับ  

การเพ่ิมข้ึนของรายไดดังกลาวเกิดข้ึนเน่ืองจาก TFUND และ TLOGIS มีกําไรเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีโรงงาน/คลังสินคาภายใตการบริหารจัดการ

มากข้ึน รวมถึงบริษัทยังมีการลงทุนในท้ังสองกองทุนเพ่ิมมากข้ึนดวย อยางไรก็ตามสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนได

เสียในป 2554 มีจํานวนลดลงจากป 2553 เน่ืองจากผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ทําให TFUND 

และ TLOGIS มีกําไรลดลงจากการยกเวนคาเชาและคาบริการใหแกผูเชาท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว หากไมมีอุทกภัยเกิดข้ึน  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดังกลาวจะเพ่ิมสูงข้ึน ดังจะเห็นไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 จํานวน 142.0 ลานบาท ซ่ึงมากกวาจํานวน 124.1 ลานบาท สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553  

2)  รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทขายใหแก TFUND และ TLOGIS  

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีรายไดดังกลาวจํานวน 77.7 ลานบาท 107.5 ลานบาท และ 113.4 ลานบาท 

ตามลําดับ ท้ังน้ี รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทรวมดังกลาวมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนตอไปจากการท่ีบริษัทมีนโยบาย

เสนอขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทใหแกบริษัทรวมท้ังสองแหงอยางตอเน่ืองในอนาคต 

3)  กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในป 2552 บริษัทมีการขายหนวยลงทุนใน TFUND จํานวน 3.5 ลานหนวย เพ่ือลดสัดสวนการลงทุนใหเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนดโดยหนวยงานที่เก่ียวของ บริษัทมีผลขาดทุนจากการขาย 2.3 ลานบาท (บันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร) นอกจากน้ี

บริษัทไดขายหนวยลงทุนใน TLOGIS จํานวน 1 ลานหนวย โดยมีกําไรจากการขาย 0.2 ลานบาท (บันทึกเปนรายไดอ่ืน) 

ในป 2553 บริษัทมีการขายเงินลงทุนใน TFUND จํานวน 42.6 ลานหนวย ทําใหบริษัทมีกําไรจํานวน 

 28 ลานบาท ซ่ึงบันทึกเปนรายไดอ่ืน 

ในป 2554 บริษัทมีการขายเงินลงทุนใน TLOGIS จํานวน 2.85 ลานหนวย ทําใหบริษัทมีกําไรจํานวน  

2 ลานบาท ซ่ึงบันทึกเปนรายไดอ่ืน 
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4)  กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND/TLOGIS  

 บริษัทจะสามารถรับรูกําไรเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND และ TLOGIS เม่ือกองทุน 

มีการขายสินทรัพยท่ีซ้ือจากบริษัทใหแกบุคคลอื่น หรือเม่ือบริษัทลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนดังกลาว  

ในป 2553 และ 2554 บริษัทมีกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND และ TLOGIS 

จํานวน 38.9 ลานบาท และ 3.5 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงโดยสวนใหญเกิดข้ึนจากการที่บริษัทลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนดังกลาว  

โดยในป 2554 บริษัทมีการลดสัดสวนการลงทุนใน TFUND/TLOGIS นอยกวาการลดสัดสวนในป 2553 

1.1.5 รายไดอื่น ๆ 

นอกจากรายไดท่ีกลาวขางตน บริษัทยังมีรายไดประเภทอ่ืนอีก ซ่ึงประกอบดวย  

1) รายไดจากงานรับเหมากอสราง เปนรายไดท่ีเกิดจากการที่บริษัทไดรับวาจางจากลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัท 

ใหทําการตอเติม/ดัดแปลงโรงงานท่ีเชาอยู 

2) รายไดคาสาธารณูปโภค เกิดจากการท่ีบริษัทเปนผูจัดหาสาธารณูปโภคเปนการช่ัวคราวใหแกลูกคาท่ีเชาโรงงาน 

ในระหวางท่ีลูกคาอยูระหวางดําเนินการขอสาธารณูปโภคประเภทน้ัน ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ท้ังน้ี โดยปกติบริษัทมิไดแสวงหากําไรจากการใหบริการงานรับเหมากอสรางและการจัดหาสาธารณูปโภคใหแกลูกคา 

1.2 คาใชจาย 

1.2.1 คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา คาใชจายในการขายและบริหารมีจํานวน 266.5 ลานบาท 294.7 ลานบาท และ 326.0 ลานบาท 

ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 รอยละ 10.6 และ 10.6 ตอป ตามลําดับ 

ท้ังน้ี คาใชจายในการขายและบริหารท่ีสําคัญ ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน (เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ  

คาเดินทาง คายานพาหนะ คาใชจายการในการฝกอบรม) คาใชจายในการดําเนินงาน (คาเชาอาคารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค) คาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร และคาเส่ือมราคาของโรงงาน/คลังสินคา ท่ีสรางเสร็จแตยังไมมีผูเชา  

ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป 2553 จํานวน 31.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.6  

มีสาเหตุหลักจากการบันทึกคาเส่ือมราคาของอาคารโรงงาน/คลังสินคาท่ีมีผูเชาท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยเปนใชจายในการขาย

และบริหาร จากเดิมท่ีบันทึกเปนตนทุนการใหเชาและบริการ นอกจากน้ี บริษัทยังมีคาใชจายซ่ึงเปนคานายหนาจากการหาลูกคาเชาโรงงาน

และคลังสินคาเพ่ิมข้ึนจากปกอน รวมถึงมีคาใชจายท่ีไมมีในป 2553 คือ คาซอมแซมอาคารโรงงานและคลังสินคาท่ีไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณอุทกภัย และคาใชจายสํารองผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

1.2.2 คาใชจายทางการเงิน 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา คาใชจายทางการเงินมีจํานวน 293.8 ลานบาท 261.4 ลานบาท และ 267.2 ลานบาท ตามลําดับ     

คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.3  ลดลงรอยละ 11.0 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 ตอป ตามลําดับ  

องคประกอบหลักของคาใชจายทางการเงิน คือ ดอกเบ้ียจาย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 98.8 สวนท่ีเหลือ 

เปนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเงินกูยืมของบริษัท   

ในป 2553 ดอกเบ้ียจายมีจํานวนลดลง ท้ัง ๆ ท่ีบริษัทมีการกูยืมเงินเพ่ิมมากขึ้นจากป 2552 เน่ืองจากบริษัทมีการ

กูยืมเงินโดยการออกหุนกู ซ่ึงมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอยูในระดับท่ีตํ่ากวาการกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 
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ในป 2554 ดอกเบ้ียจายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากป 2553 เน่ืองจากบริษัทมีการกูยืมเงินเพ่ือลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ิมในหลาย

ทําเลที่ต้ัง และขยายการกอสรางโรงงาน/คลังสินคามากกวาปกอนหนา  

1.2.3 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

ในป 2554 บริษัทมีการบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนท่ีอยูในระหวางการพัฒนาท่ีไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยในชวงปลายป 2554 จํานวนประมาณ 15.4 ลานบาท (บันทึกรวมอยูในคาใชจายอื่น)  

1.3 กําไร 

1.3.1 กําไรข้ันตน 

บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจ (จากการใหเชาและจากการขายโรงงาน/คลังสินคา) ในรอบ 3 ป  

ท่ีผานมาเทากับรอยละ 46.5 รอยละ 54.5 และ รอยละ 51.5 ตามลําดับ  

การลดลงของอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจในป 2552 มีสาเหตุจากในป 2552 บริษัทมีการใหเชาคลังสินคา

เพ่ิมข้ึนและมีการขายคลังสินคาใหแก TLOGIS โดยไมมีการขายโรงงาน ขณะท่ีในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายท่ีมาจากการขาย

โรงงานใหแก TFUND โดยไมมีการขายคลังสินคา ซ่ึงอัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาและขายคลังสินคาจะตํ่ากวาการใหเชาและขายโรงงาน 

ในป 2554 บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจลดลงจากป 2553 เน่ืองจากในปดังกลาวมีการขาย

คลังสินคาใหแก TLOGIS โดยไมมีการขายโรงงานให TFUND นอกจากน้ี ในป 2554 บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาลดลงเชนกัน 

เน่ืองจากการสูญเสียรายไดคาเชาและคาบริการในไตรมาสที่ส่ีจากผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย และยังมีคาใชจายในการซอมแซมอาคาร

โรงงานและคลังสินคาท่ีไดรับผลกระทบบางสวนเกิดข้ึนดวย 

1.3.2 กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิซ่ึงคิดตามวิธีสวนไดเสียและแสดงอยูในงบการเงินรวมในชวง 3 ปท่ีผานมาเทากับ 653.3 ลานบาท 

821.1 ลานบาท และ 436.4 ลานบาท ตามลําดับ กําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.99 บาท 1.22 บาท และ 0.57 บาท ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิ

ของบริษัทเทากับรอยละ 26.6 รอยละ 28.0 และรอยละ 20.5 ตามลําดับ 

ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนาจํานวน 167.8 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีรายไดจากการใหเชา 

และบริการ รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม และสวนแบงกําไร

จากการลงทุนใน TFUND/TLOGIS เพ่ิมมากข้ึนจากปกอนหนา อีกท้ังมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกผูเชา กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติม

จากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND และมีกําไรจากการขายเงินลงทุนใน TFUND ในขณะท่ีไมมีรายไดดังกลาวในป 2552 

ในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงจากป 2553 จํานวน 384.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 46.9 มีสาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และอัตรากําไรข้ันตนของการขายดังกลาว นอกจากน้ันยังมีการ

ลดลงของอัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาอันเน่ืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวม การลดลงของกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขาย

อสังหาริมทรัพยให TFUND/TLOGIS รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการขายและบริหาร และการบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย

ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน นอกจากน้ี บริษัทยังมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนประมาณ 72.0 ลานบาท จากภาษีท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานปกติ อันเน่ืองมาจากการปรับลดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดในหัวขอ 2.1.6 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
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2. ฐานะทางการเงิน 

2.1 สินทรัพย 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 15,288.7 ลานบาท ซ่ึงรอยละ 71.9 เปนสินทรัพยประเภทท่ีดิน อาคาร

โรงงาน/คลังสินคา อันประกอบดวยท่ีดิน โรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูระหวางกอสรางและพรอมใหเชา (รอยละ 30.6 ของสินทรัพยรวม) และ

ท่ีดินและโรงงาน/คลังสินคาท่ีมีผูเชาแลว (รอยละ 41.3 ของสินทรัพยรวม) 

สินทรัพยรวมของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 2,804.1 ลานบาท หรือคิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.5 สาเหตุหลักมาจาก

ในชวงปท่ีผานมาบริษัทมีการพัฒนาโครงการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตองการเชาพ้ืนท่ีโรงงาน/คลังสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการ

ลงทุนซ้ือท่ีดินในหลายทําเลที่ต้ังเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

2.1.1 สินทรัพยในระหวางการพัฒนา/พรอมใหเชา/ใหเชา 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสินทรัพยระหวางการพัฒนา/สินทรัพยพรอมใหเชา/สินทรัพยท่ีมีผูเชาแลวจํานวน 

8,683.0 ลานบาท 9,170.7 ลานบาท และ 11,497.3 ลานบาท (รวมสวนปรับปรุงท่ีดินท่ีบันทึกเปน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 507.5 

ลานบาท ในป 2553 และ 2554) ตามลําดับ  

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยดังกลาวในป 2553 รอยละ 5.6 (สุทธิจากสวนท่ีขายใหแก TFUND) มีสาเหตุหลักมาจากการ

ท่ีบริษัทมีการลงทุนเพ่ิมเพ่ือรองรับความตองการโรงงาน/คลังสินคาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน สําหรับการลดลงของสินทรัพยในป 2552 (สุทธิ

จากสวนท่ีขายใหแก TLOGIS) เน่ืองจากบริษัทมีการชะลอการกอสรางจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตอเน่ืองจากป 2551 

ณ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยในระหวางการพัฒนา/พรอมใหเชา/ใหเชา เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.4 จากปกอนหนา (สุทธิ

จากสวนท่ีขายใหแก TLOGIS) มีสาเหตุหลักจากการพัฒนาโครงการเพ่ือตอบสนองความตองการเชาพ้ืนท่ีโรงงาน/คลังสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะจากลูกคากลุมผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคท่ีตองการพ้ืนท่ีในการจัดเก็บและกระจายสินคา รวมถึงการขยายกําลังการผลิตของกลุม

ผูผลิตช้ินสวนยานยนต นอกจากน้ีในป 2554 บริษัทมีการลงทุนซ้ือท่ีดินในหลายทําเลเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในพ้ืนท่ีฝงตะวันออก และบริษัทมีการขายสินทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในจํานวนไมมากในปดังกลาว 

2.1.2 เงินลงทุนช่ัวคราว  

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 950.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2553 จํานวน 102.6 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.1  

ท้ังน้ี เงินลงทุนช่ัวคราว ณ 31 ธันวาคม 2554 เปนการลงทุนในต๋ัวแลกเงิน (B/E) ระยะส้ันท้ังจํานวน โดยเปนต๋ัวเงิน

ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ ซ่ึงจัดวามีความเส่ียงตํ่า การลงทุนดังกลาวถือเปนทางเลือกทางหน่ึงในการบริหารเงินของบริษัท  

ซ่ึงไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราท่ีสูงกวาการฝากเงินประเภทออมทรัพยกับธนาคาร 

2.1.3 ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดลูกหน้ีการคา-สุทธิ จํานวน 98.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2553 จํานวน 71.5 ลาน

บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ียังไมเรียกชําระ จํานวน 45.1 ลานบาท ซ่ึงเกิดข้ึนจากสวนตาง

ของคาเชาเฉล่ียตามสัญญากับคาเชาท่ีเรียกเก็บจริงในสวนของสัญญาเชาท่ีมีคาเชาไมเทากันตลอดอายุสัญญา โดยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามการ

เพ่ิมข้ึนของจํานวนสัญญาเชาในป 2554 นอกจากน้ันยังมีการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา จํานวน 26.4 ลานบาท ท่ีเกิดจากการคางชําระ 

คาเชาของผูเชาท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย 

อยางไรก็ดี บริษัทมีการเก็บคามัดจําการเชาโรงงานเปนเงินสดจํานวน 3-6 เดือนของคาเชาและคาบริการจากผูเชา 

ทุกรายเพ่ือบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผิดนัดของผูเชา 
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2.1.4 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดเงินฝากประจํา จํานวน 40.4 ลานบาทท่ีวางไวกับธนาคารเพ่ือเปนหลักประกัน

วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีทสพรอมวงเงินสําหรับจองอัตราแลกเปล่ียน และหนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหแกหนวยงานรัฐ 

รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน 

2.1.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย/รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

ก. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว 

ของบริษัทยอย ท้ังน้ี เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 50.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.3 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

ข. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย  

เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 2,515.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.5 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

ค. Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 100 ของ 

ทุนชําระแลวของบริษัทยอย เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 24.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.2 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

ง. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 28.02 ของทุนชําระแลวของ TFUND 

เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 1,548.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.1 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ

คํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 2,670.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.3 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

จ. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 20.43 ของทุนชําระแลว 

ของ TLOGIS เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 349.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.3 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

และบริษัทยอย คํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 509.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.3 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

ฉ. บริษัท บางกอกคลับ จํากัด (บริษัทท่ีเก่ียวของ) ในสัดสวนรอยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว  

คิดเปนเงินลงทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 0.26 ลานบาท 

2.1.6 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 202.1 ลานบาท ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนการรอตัดบัญชีของ

ภาษีเงินไดท่ีเกิดจากกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND/TLOGIS   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท่ีบริษัทไมสามารถรับรูกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย 

ให TFUND/TLOGIS ตามสัดสวนท่ีบริษัทมีการลงทุนใน TFUND/TLOGIS การบันทึกภาษีในงบกําไรขาดทุนจึงมิไดบันทึกภาษีท้ังจํานวน 

แตหักดวยภาษีจํานวนหนึ่งตามสัดสวนท่ีบริษัทมีการลงทุนใน TFUND/TLOGIS อยางไรก็ดี ภาษีท่ีเกิดจากกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย

ให TFUND/TLOGIS ท้ังจํานวนไดถูกจายชําระเปนเงินสดแลว ดังน้ัน จึงเกิดรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเทากับผลตางระหวาง

ภาษีท่ีชําระแลวเปนเงินสดกับภาษีท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุน ท้ังน้ี หากบริษัทมีการรับรูกําไรเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให 

TFUND/TLOGIS ยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง 

ในเดือนธันวาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดออกพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ซ่ึงบริษัท 

จะไดรับประโยชนจากการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ต้ังแต 

ป 2556 - 2557 ท้ังน้ี บริษัทไดสะทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการปรับลดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยรับรู

เปนคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมเติม จํานวน 72.0 ลานบาท อยางไรก็ตาม การปรับรายการดังกลาวเปนการปรับทางบัญชี มิไดมี

ผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัท   
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2.1.7 เงินมัดจําท่ีดิน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินมัดจําคาท่ีดินจํานวน 261.1 ลานบาท โดยเปนการมัดจําคาท่ีดินท่ีบริษัทไดลงนาม 

ในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

2.2 หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหน้ีสินรวมท้ังส้ิน 9,548.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2553 จํานวน 2,660.9 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 38.6 

หน้ีสินรวมของบริษัทมีเงินกูยืม (รวมหุนกู) เปนสวนประกอบหลัก คิดเปนรอยละ 74.9 ของหน้ีสินรวม การเพ่ิมข้ึนของ

หน้ีสินรวม เกิดจากรายการท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

2.2.1 เงินกูยืม 

เงินกูยืมท้ังหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 8,756.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2553 จํานวน 2,583.4 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 41.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายงานกอสรางและการซ้ือท่ีดินเพ่ิมของบริษัท ทําใหการกูยืมเงิน 

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

เงินกูยืมของบริษัทประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ันรอยละ 18.4 เงินกูยืมระยะยาวรอยละ 11.4 และหุนกูรอยละ 70.2 

ของเงินกูยืมท้ังหมด 

ในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทซ่ึงถือวาเปนการลงทุนระยะยาวน้ัน บริษัทจะใชเงินจากแหลงเงินกูยืม 

ระยะยาวและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท ในสวนของเงินกูระยะส้ันน้ัน บริษัทจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะ

อยางย่ิง สําหรับจายชําระคาท่ีดินในชวงกอนท่ีบริษัทจะไดรับอนุมัติวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ดี ในบางชวงเวลาบริษัทอาจ

มียอดคงคางของเงินกูระยะส้ันจํานวนมาก ซ่ึงข้ึนอยูกับการบริหารเงินสดของบริษัทในชวงน้ัน ๆ เปนสําคัญ ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัทไดมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอใหสัดสวนของเงินกูระยะส้ันตอเงินกูรวมของบริษัทอยูในอัตราท่ีเหมาะสม  

ในชวงสามปท่ีผานมา บริษัทมีการกูยืมเงินโดยการออกหุนกูจํานวนรวมทั้งส้ิน 6,150 ลานบาท และมียอดคงคาง  

ณ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 6,150 ลานบาท  หุนกูท่ีออกมีอายุ 3 ถึง 7 ป  ท้ังน้ี บริษัทนําเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูไปใชในการ

ขยายธุรกิจของบริษัท และชําระคืนเงินกูบางสวน 

บริษัทมีการตกลงในเง่ือนไขของการกูยืมเงินกับสถาบันการเงินบางแหงและผูถือหุนกูท่ีสําคัญคือ การดํารงอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในอัตราไมเกิน 2.5 เทา 

2.2.2 เจาหน้ีการคา 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดเจาหน้ีการคาจํานวน 249.4 ลานบาท รอยละ 93.0 ของเจาหน้ีการคาเปนเจาหน้ี 

คากอสราง   

บริษัทมียอดเจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจากป 2553 จํานวน 136.5 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายงานกอสราง 

ของบริษัท 

2.2.3 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนการประมาณการภาระของ

บริษัทในการจายเงินชดเชยใหแกพนักงานเม่ือออกจากงาน จํานวน 18.9 ลานบาท 
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ในป 2554 บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก ท้ังน้ี

บริษัทเลือกรับรูหน้ีสินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว โดยบันทึกสวนท่ีเปนยอดสะสมที่คํานวณจนถึงส้ินป 2553 ดวยการ

ปรับลดจากกําไรสะสม ณ วันตนงวดของป 2554 และบันทึกสวนท่ีเปนการกันสํารองผลประโยชนของพนักงานของป 2554 เปนคาใชจาย  

2.2.4 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 24.9 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2553 จํานวน 

204.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89.1 เน่ืองจากในป 2554 บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลดลง

จากปท่ีผานมา และบริษัทยังไดรับการยกเวนภาษีตามสิทธิประโยชนจาก BOI ของกําไรบางสวนท่ีบริษัทไดรับจากการขายคลังสินคาใหแก 

TLOGIS ในเดือนกันยายน   

2.3 สวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 5,740.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2553 จํานวน 143.2  

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.6 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของสวนของผูถือหุนเพียงเล็กนอย เกิดจากการมีทุนชําระแลวเพ่ิมข้ึนจากการใชสิทธิซ้ือหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W4 แตมีกําไรสะสมลดลงจากการที่บริษัทจายเงินปนผลในป 2554 จํานวนมาก รวมท้ังการท่ี 

กําไรสุทธิของป 2554 มีจํานวนนอยกวากําไรสุทธิของป 2553  

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

ในอดีตท่ีผานมาบริษัทมีแหลงเงินทุนหลักเพ่ือใชในการขยายธุรกิจการจัดสรางโรงงานและคลังสินคา คือ เงินทุนจากการ

ดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ดี ในชวง 6-7 ปท่ีผานมาซ่ึงธุรกิจโรงงานมาตรฐานและคลังสินคาใหเชามีการขยายตัว

อยางมาก บริษัทไดมีสวนรวมในการจัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนในป 2548 และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส

ในป 2552 เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางระดมทุนของบริษัท ซ่ึงทําใหบริษัทลดการพ่ึงพาการจัดหาเงินทุนจากการกูยืมเงินและการเพ่ิมทุน 

นอกจากน้ีในชวง 4-5 ปท่ีผานมา บริษัทมีการกูยืมโดยการออกหุนกู อายุ 3-7 ป ซ่ึงถือเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญ 

อีกแหลงหน่ึง 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดเล็งเห็นวาการขยายธุรกิขของบริษัทอยางตอเน่ืองอาจสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ 

ผูถือหุนเพ่ิมข้ึนในอีกไมก่ีปขางหนาหากไมมีการเพ่ิมทุน ในป 2552 บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจัดสรร

ใหแกผูถือหุนเดิม ไดแก TICON-W3 จํานวน 219,353,636 หนวย และ TICON-W4 จํานวน 109,677,073 หนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน TICON-W5 จํานวน 32,883,000 หนวย การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะทํา

ใหบริษัทไดรับกระแสเงินสดเขามาอยางตอเน่ืองตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ี หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 

ของบริษัทเต็มจํานวน บริษัทจะไดรับเงินรวมท้ังส้ินประมาณ 5,528 ลานบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.66 เทา 

2.5 สภาพคลอง 

ในป 2554 ท่ีผานมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 965.9 ลานบาท มีกระแสเงินสดสุทธิใชไป 

ในกิจกรรมการลงทุน 2,963.7 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 2,301.4 ลานบาท  

จากขอมูลการไดมาและใชไปของกระแสเงินสดตามท่ีกลาวขางตน จะพบวาบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินพอเพียงสําหรับ

การดําเนินธุรกิจ (การคํานวณอัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) ไมสามารถอธิบายสภาพคลองของบริษัทได เน่ืองจากบริษัทไมมีการ

บันทึกรายการสินคาคงเหลือในสินทรัพยหมุนเวียน (เน่ืองจากลักษณะสินทรัพยของบริษัทสวนใหญเปนท่ีดินและโรงงานซ่ึงจะไมบันทึกเปน
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สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท) ในขณะที่รายการเจาหน้ีการคาคาท่ีดินและคากอสรางจะถูกบันทึกเปนหน้ีสินหมุนเวียน จึงทําใหอัตราสวน

สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนมีคาตํ่า) 

ในป 2554 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย ซ่ึงคํานวณจาก 

(กําไรสุทธิ+ดอกเบี้ยจาย+ภาษีเงินไดนิติบุคคล+กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทรวม) 

ดอกเบ้ียจาย 

และความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ซ่ึงคํานวณจาก 

(เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน+ดอกเบ้ียจาย) 

(จายคืนเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู+เงินปนผล+ดอกเบ้ียจาย) 

เทากับ 3.62 เทา และ 0.43 เทา ตามลําดับ อยางไรก็ดี อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียในป 2554 ซ่ึงเทากับ 3.62 เทา แสดง 

ไดถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียของบริษัทไดเปนอยางดี ซ่ึงบริษัทไมเคยประสบปญหาในการชําระดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม  

ในป 2554 อัตราสวนท้ังสองดังกลาวตํ่ากวาของป 2553 เน่ืองจากบริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเขากองทุนอสังหาริมทรัพย 

นอยกวาปท่ีผานมา 

3. แนวโนมในอนาคต 

ตลอดระยะเวลา 22 ป ท่ีดําเนินธุรกิจ ตราบจนกระท่ังถึงทุกวันน้ี บริษัทตองเผชิญกับความไมแนนอนและความเส่ียงตาง ๆ  

จากทั้งภายในและภายนอกประเทศบนโลกที่เช่ือมถึงกันมากข้ึน อยางไรก็ตาม หากปราศจากความไมแนนอนตาง ๆ แลว โอกาสทางธุรกิจ

ของบริษัทคงมีนอยลงเชนกัน เน่ืองจากผูผลิตและผูจัดจําหนายจะสามารถวางแผนไดอยางแนนอนในระยะยาว ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนให

ผูประกอบการเหลาน้ันเลือกท่ีจะสรางโรงงาน/คลังสินคาเปนของตนเองมากกวาท่ีจะเชา 

ปจจุบันท้ังตลาดโรงงานและคลังสินคาใหเชามีความแข็งแกรง และมีแนวโนมท่ีดีตอไปในอนาคต ในปจจุบันยังมีความไมแนนอน

วาผูประกอบการจะยังใหความสนใจลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมและผูพัฒนานิคมจะสามารถดึงดูดการลงทุนใหมไดหรือไม 

แตท้ังหมดน้ีบริษัทมองวาเปนเพียงเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในระยะส้ันเทาน้ัน และคาดวาพ้ืนท่ีบริเวณนี้จะกลับมาไดรับความนิยมจากผูลงทุน

อีกครั้ง เน่ืองจากความไดเปรียบในดานทําเลที่ต้ัง และเปนศูนยรวมการผลิตทางอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ความสามารถในการฟนฟู 

ใหพ้ืนท่ีดังกลาวกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้งจะข้ึนอยูกับมาตรการของรัฐบาลในการบริหารจัดการนํ้าและการจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน 

ในการปองกันนํ้าทวม รวมท้ังผูพัฒนานิคมในการลงมือสรางแนวกําแพงก้ันนํ้าท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย ซ่ึงเปนท่ีนายินดีท่ีผูพัฒนานิคม

สวนมากใหการขานรับอยางแข็งขันตอมาตรการเหลาน้ี 

ตลอดชวงป 2554 บริษัทไดลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ิมมากกวา 1,500 ไร เพ่ือพัฒนาคลังสินคาใหเชาเปนหลักและสวนใหญเปนพ้ืนท่ี

บริเวณอีสเทิรนซีบอรด เพ่ือใหบริษัทอยูในสถานะท่ีดีท่ีสุดในการตอบสนองความตองการเชาท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีโดยรอบทาเรือแหลมฉบัง  

ท้ังน้ี บริษัทยังคงมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาท้ังในดานรูปแบบของโรงงานและคลังสินคา รวมท้ังดานทําเลที่ต้ังท่ีบริษัทเลือก

ในการพัฒนาโครงการ และบริษัทจะดําเนินธุรกิจในแนวทางดังกลาวตอไปเพ่ือใหธุรกิจของบริษัทเติบโตตอไปอยางย่ังยืน 
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    -ไมมี- 

 
 
 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)             56-1 
 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  69

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

การรับรองของกรรมการผูดูแลสายงานบัญชี 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและ

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึง

ขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการ

เงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ 

กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ                        

นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ    

ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงิน    

 
 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                
 

 
เอกสารแนบ 1 

 

เอกสารแนบ  
 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

1. ประวัติกรรมการและผูบริหาร 

นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการ  

อายุ • 51 ป 

การศึกษา               • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 2.53 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2553 - ปจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) 

 • 2540 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการใหญ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (อสังหาริมทรัพย)  

 • 2530 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บจก. ซิต้ีเรียลต้ี (อสังหาริมทรัพย) 

 

 

นายดิเรก วินิชบุตร   กรรมการ  

อายุ • 69 ป 

การศึกษา              • อนุปริญญาบริหารธุรกิจ London School of Foreign 
 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.15 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายจิระพงษ วินิชบุตร ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 

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

 • 2532 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 

 

นายจิระพงษ วินิชบุตร   กรรมการ  

อายุ • 61 ป 

การศึกษา              • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University 

 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายดิเรก วินิชบุตร ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2553 - ปจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) 

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

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

 • 2536 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 
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เอกสารแนบ 1 

นายไว เชง ควน      กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

อายุ • 54 ป 

การศึกษา    • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago  
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 4.22 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  • 2553 - ปจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) 

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

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

    

 

นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

อายุ • 51 ป 

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

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.88 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2553 - ปจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) 

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

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

 
  

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 69 ป 

การศึกษา  • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.06 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2551 - ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
    บมจ. แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท (อสังหาริมทรัพย)    

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

    

 

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 50 ป 

การศึกษา    • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California 

 • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี (อสังหาริมทรัพย) 

 

 

นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 55 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas    

  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  • Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.22 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  2552 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

    บมจ. แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท (อสังหาริมทรัพย) 
 •  2551 - ปจจุบัน   กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 
    
    
ดร. สมศักด์ิ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไป   

อายุ • 60 ป 
การศึกษา • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร Ecole Centrale de Lyon 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.01 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

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

นายพรเทพ พิศาลางกูร ผูชวยผูจัดการท่ัวไป 

อายุ • 55 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.06 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 
 

 

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

นายพีระพัฒน ศรีสุคนธ ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาโครงการ 

อายุ • 43 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร Texas A&M University, Kingsville 
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 

 

นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล ผูอํานวยการ ฝายการตลาด 

อายุ •  52 ป 
การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.001 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

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

 

 

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูอํานวยการ ฝายธุรการ  

อายุ • 49 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 1.85 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมมี - 
 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการ ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท 

อายุ • 46 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.01 (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 

 

นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

อายุ • 38 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 • ประกาศนียบัตรโครงการอบรม CFO รุนท่ี 10 สภาวิชาชีพบัญชี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2555) 

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  

Shanghai 

TICON 

Investment 

Management 

Co., Ltd.  

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย 

ไทคอน 

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย 

ทีพารค     

โลจิสติคส 

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. นายตรีขวัญ บุนนาค 

8. นายชัชวาลย เจียรวนนท 

X 
/ 

/ 

/ 

/, // 

/, // 

/ 

/ 

 

 

/ 

 

/, // 

/ 

 

 

 

 

X 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

/ 
/ 
/ 
 
 

   

 

X, // 

/, // 

X, // 

หมายเหตุ  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ      //   =    กรรมการบริหาร   
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 
ช่ือ บจก. อีโค อินดัสเทรียล 

เซอรวิสเซส 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค  Shanghai TICON 

Investment Management 

Co., Ltd. 

1. นายชาลี โสภณพนิช   / 

2. นายไว เชง ควน /, // / / 

3. นายดิเรก วินิชบุตร /   

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร  X / 

5. นายวีรพันธ พูลเกษ / / / 

6. นายตรีขวัญ บุนนาค  /  

7. นายเอียน แฮมิลตัน  /, //  

8. นายโรบิน ฉี   /, // 

9. นายปธาน สมบูรณสิน  /, //  

หมายเหตุ  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ       //   =    กรรมการบริหาร     
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2554 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามท่ีไดรับการแตงต้ัง 

จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจากภายนอกจํานวนสามทาน ซ่ึงมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดและ

แนวทางการปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายชัชวาลย เจียรวนนท และนายตรีขวัญ บุนนาค 

ในป 2554 ท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหานํ้าทวมครั้งใหญ ซ่ึงสงผลกระทบตอโรงงานและคลังสินคาของบริษัทกวาครึ่ง และบานพัก

ของพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดตระหนักถึงปญหา และทราบถึงผลกระทบตางๆ จึงไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัดเปนพิเศษ โดยแสดง

ความเห็นอยางเปนอิสระและใหคําแนะนําแกฝายบริหาร เพ่ือใหปญหาน้ัน 

ไดคล่ีคลาย และลดผลกระทบใหอยูในวงจํากัด  
คณะกรรมการตรวจสอบไดดูแลใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึงการควบคุมภายในของบริษัท การบริหารความเส่ียง 

ความโปรงใสในการบริหารของฝายจัดการ รวมท้ังดูแลใหมีการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน โดยมีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังส้ิน 4 ครั้ง นายเดวิด   เดสมอนด แทรเรนท เขารวมประชุม 3 ครั้ง นายชัชวาลย เจียรวนนท และนายตรีขวัญ 

บุนนาค เขารวมประชุม 4 ครั้งนอกจากนั้นยังมีผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง ยกเวนในบางวาระจะมี

การประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในเทาน้ัน ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2554 รวมกับฝายบริหารและ
ผูสอบบัญชี ในเร่ืองความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล โดยไดสอบถาม และรับฟงคําช้ีแจงจากผูบริหาร

และผูสอบบัญชี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความครบถวน เปนท่ีนาเช่ือถือได 

สมเหตุสมผลตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2. สอบทานขอมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญของบริษัท ท้ังน้ี ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ และพบวาบริษัทมีการดูแลรักษา

ทรัพยสินท่ีเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียง และระบบ

การติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานอยางเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฏหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย และขอกําหนดดังกลาว 

4. สอบทานและใหความเห็นตอรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงผูสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา รายการคากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันท่ีมีสาระสําคัญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

อยางถูกตอง ครบถวน รวมท้ังมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผูถือหุน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีวาในรอบปบัญชีท่ีผานมา ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานดวยความรู 

ความสามารถในวิชาชีพ และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงตางๆ รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  
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โดยในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบในการเสนอแตงต้ัง นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3516 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทนับเปนปท่ี 3)และ/หรือ นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3182 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทประจําป 2554 พรอมดวยคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 770,000 บาท  

6. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาท่ี และความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ อัตรา

กําลังคน และผลตอบแทนของพนักงานฝายตรวจสอบภายใน และไดอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป 2554 รวมท้ังติดตามการปฏิบัติงานของ

บริษัทตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีสอบทานข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระบบงานท่ี

สําคัญท่ีครอบคลุมท้ังดานบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพยสิน ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอยใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยในป 2554 ฝายตรวจสอบภายในไดมุงเนนในเรื่องเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบบัญชีรายได และระบบทรัพยสินของบริษัทเปนพิเศษ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการตรวจสอบ

ภายในท่ีพอเพียง เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมท้ังฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
 

กลาวโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามกฎบัตรท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็น

วาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามขอกําหนดและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  

มีความโปรงใสในการบริหารของฝายจัดการ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทํารายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองโดยท่ัวไป โดยมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

   
 

(นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท, F.C.A.) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

