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ขอ้มูลทัว่ไป 

บรษิทั 

ชื่อ บรษิทั  ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107544000051 (บมจ. 666) 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท ์(662) 679-6565  โทรสาร (662) 287-3153 
เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th 
อเีมล ์ ticon@ticon.co.th  
ทนุจดทะเบยีน 1,263,740,168 บาท (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 
ทนุชาํระแลว้ 884,786,274 บาท   (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556)                  
มลูค่าทีต่ราไว ้  1 บาทต่อหุน้ 

 

บรษิทัย่อย 

บรษิทั  อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่าในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่ไดร้บัการส่งเสรมิ 

 การลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ                                                                                          

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ 49/32 หมูท่ี ่5 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20230 

 โทรศพัท ์(662) 679-6565  โทรสาร (662) 287-3153 
ทนุจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 

ทนุชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 
มลูค่าทีต่ราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ พฒันาคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร   

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

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 
อเีมล ์ logistics@ticon.co.th 

ทนุจดทะเบยีน 2,500,000,000 บาท (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 
ทนุชาํระแลว้ 2,500,000,000 บาท (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 

มลูค่าทีต่ราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 
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Shanghai TICON Investment Management Company Limited 

 

ประเภทธุรกจิ บรหิารการลงทนุ  
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai, China 

ทนุจดทะเบยีน 2,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 
ทนุชาํระแลว้ 2,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 

TICON Property, Inc. 

 

ประเภทธุรกจิ  ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ 
ผูถ้อืหุน้   บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่  2975 23RD ST San Francisco, CA 94110  

ทนุชาํระแลว้  6,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556) 

ผูเ้กี่ยวขอ้งอืน่ ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

   อาคารสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
 เลขที ่2/7 หมูท่ี ่4 (โครงการนอรธ์ปารค์) ถนนวภิาวดรีงัสติ  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

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

ผูส้อบบญัชี  นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516 

  บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั 
  ช ัน้ 33  อาคารเลครชัดา  

  เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศพัท ์(662) 264-0777   โทรสาร (662) 264-0789 
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ปจัจยัความเสีย่ง 

 1. ความเสี่ยงจากสญัญาเช่าระยะส ัน้ 

จากการทีส่ญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จงึอาจทาํใหน้กัลงทนุกงัวลว่า

บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไมต่่อสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ดี โดยท ัว่ไปเมื่อลูกคา้เริ่มทาํการผลิตแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมีเหตุผลที่สมควรอื่น  

ซึง่โดยปกตกิารต่อสญัญาเช่ามเีกนิกวา่รอ้ยละ 80 ของสญัญาเช่าทีค่รบกาํหนด 

การทีบ่รษิทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในหลายทาํเลทีต่ ัง้ อกีท ัง้ผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจทีห่ลากหลาย และมาจากหลายประเทศ 

จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนัน้ โรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน  

และอยู่ในพื้นทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันัน้ หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บรษิทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหมไ่ดไ้มย่าก 

 2. ความเสี่ยงจากการที่โรงงาน/คลงัสนิคา้บางสว่นตัง้อยู่ในเขตที่มีความเสีย่งต่อการเกดิอทุกภยั 

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี  

โดยโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื้นทีด่งักลา่วไดร้บัความเสยีหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการดาํเนินธุรกิจ และไม่สามารถชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บริษทั รวมท ัง้ 

ผูเ้ช่าไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าเป็นจาํนวนมาก ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัคงชะลอการตดัสนิใจเช่าโรงงานในพื้นทีด่งักล่าวจนถงึ

ปจัจบุนั ท ัง้น้ี เหตอุทุกภยัอาจทาํใหน้กัลงทนุมคีวามกงัวลว่าบริษทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเผชญิกบัเหตอุทุกภยัไดอ้กีในอนาคตและมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่มี

ผูเ้ช่าโรงงานทีต่ ัง้อยู่ในพื้นทีบ่รเิวณน้ี อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัมโีรงงานวา่งเป็นระยะเวลาหน่ึง 

บริษทัไดม้กีารทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายที่เกิดกบัทรพัยส์นิ รวมท ัง้การประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business 

Interruption) เพือ่ลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงักลา่วขึ้นอกี ซึง่แมบ้ริษทัจะตอ้งชาํระค่าเบี้ยประกนัภยัในอตัราที่สูงขึ้นจากเดมิ แต่บริษทั

สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัจากผูเ้ช่าที่เช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัได ้พรอ้มกนัน้ีบริษทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพื้นที่จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ว่าง นอกจากนัน้ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมรวมท ัง้เขตอุตสาหกรรมของบริษทั  

ในพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา และปทมุธานีมกีารสรา้งแนวป้องกนันํา้คอนกรตี ซึง่สรา้งเสร็จแลว้ในปลายปีทีผ่่านมา ซึง่แนวป้องกนันํา้ดงักลา่ว 

จะสามารถปกป้องทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในพื้นทีด่งักลา่วได ้

จากการที่บริษทัมีโรงงาน/คลงัสินคา้ต ัง้อยู่ในหลายทาํเลที่ต ัง้ โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออก ทาํใหบ้ริษทัสามารถรองรบั 

ความตอ้งการของลูกคา้ท ัง้ที่เป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ที่ตอ้งการยา้ยการผลติจากพื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั ไปยงัพื้นที่ที่ปลอดภยั  

ความเสยีหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์นํา้ท่วม ทาํใหร้ฐับาลใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการนํา้อย่างจริงจงั บริษทัเชื่อม ัน่ว่าปจัจยัต่าง ๆ  

ทีก่ลา่วมาแลว้จะช่วยสรา้งความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื้นที่ดงักลา่วอกีคร ัง้ในระยะเวลา

อนัใกล ้รวมท ัง้ศกัยภาพของพื้นที่ดงักล่าวในการเป็นศูนยก์ลางของการผลติในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส ์และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมที่ตอ้งใชน้ํา้เป็นจาํนวนมาก นอกจากนัน้ พื้นที่ดงักล่าวยงัเป็นพื้นที่เหมาะสมสาํหรบัการกระจายสินคา้ไปยงัภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอกีดว้ย 

 3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2555  ลูกคา้ที่เช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 55 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ น และรอ้ยละ 40 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วน

ในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้า ดงันัน้ หากมกีารลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมดงักล่าว และมกีารลดลงของการลงทุน 
จากประเทศญี่ปุ่ น อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั 
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อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมีไม่มากนกั เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส /์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคสท์ี่หลากหลายซึ่งรวมถึงเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ม ี
ความเกี่ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น อตุสาหกรรมรบัจา้งผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิคสท์ ัว่ไป (Electronic Manufacturing Services) อุตสาหกรรม

ผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิคสใ์นเครื่องใชไ้ฟฟ้า อตุสาหกรรมผลติ Hard Disk Drive อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เป็นตน้ ท ัง้น้ี ปจัจุบนั 

มกีารขยายตวัของลูกคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตเ์พิม่ขึ้น ทาํใหม้กีารกระจายความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่ามากขึ้น 

สาํหรบัการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นนัน้ ผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหน่ืงในประเทศไทย จึงเป็นเหตุใหบ้ริษทั 

ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าสูงที่สุดในประเทศมีลูกคา้เช่าโรงงานจากประเทศญี่ปุ่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทั 

มคีวามเหน็วา่ในภมูภิาคเอเชยี ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในลาํดบัตน้ ๆ ทีน่กัลงทนุมคีวามสนใจเขา้มาลงทนุจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทนุ

การผลติความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าทีม่าจากประเทศญี่ปุ่ นจงึเป็นความเสีย่งทีร่บัได ้

นอกจากนัน้ จากการทีโ่รงงานของบรษิทัมรูีปแบบมาตรฐานจงึสามารถรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการจากทกุ ๆ อตุสาหกรรม  

 4. ความเสี่ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที่อยู่ในแผนการกอ่สรา้งในปจัจุบนั 

ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2555 บริษทัมโีรงงาน 62 โรง และคลงัสนิคา้ 94 หลงั ทีอ่ยู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทัอาจมคีวามเสีย่งจาก

การไม่มผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ที่จะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัมภีาระตน้ทุนการก่อสรา้งในช่วงเวลา

ดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงดงักล่าวได ้ เน่ืองจากบริษทัมไิดม้นีโยบายในการสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

เพื่อปล่อยทิ้งไวใ้หว้่างจาํนวนมาก กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้เตรียมไวพ้รอ้มใหเ้ช่าในแต่ละทาํเลโดยเฉลีย่ประมาณ 

3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ที่สรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจาํนวนที่ตอ้งการ ท ัง้น้ี การที่บริษทัมทีมีงานก่อสรา้ง 

ของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ และมคีวามยดืหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงาน 

ไปก่อสรา้งในทาํเลทีม่คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย 

 5. ความเสี่ยงจาก Dilution Effect จากการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W3 

ในเดือนกุมภาพนัธ ์2552 บริษทัไดม้กีารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W3 จาํนวน 219,353,636 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม 

ของบริษทั ปจัจุบนั TICON-W3 มอีตัราแปลงสภาพ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 1.06129 หุน้สามญั และราคาแปลงสภาพหุน้ละ 18.845 บาท  
ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมไ่ดใ้ชส้ทิธจิาํนวนท ัง้สิ้น 219,349,803 หน่วย 

ในการน้ีหากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทาํการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัอาจไดร้บัผลกระทบจาก 

Dilution Effect ท ัง้ในเรื่องของราคาหุน้ในตลาดทีอ่าจปรบัตวัลดลง และสดัส่วนการถอืหุน้ทีล่ดลง ดงัต่อไปน้ี 

กอ่นการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเตม็จาํนวน (31 ธนัวาคม 2555) 
จาํนวนหุน้สามญัทีเ่รยีกชาํระแลว้ 884,786,274 หุน้ 
สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ก่อนการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 100 % 

 

หลงัการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเตม็จาํนวน (TICON-W3) 

จาํนวนหุน้สามญัทีเ่รยีกชาํระแลว้ 1,117,580,026 หุน้ 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ภายหลงัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 79.17 % 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง 20.83 % 
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6. ความเสี่ยงจาก Dilution Effect จากการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 

ในเดอืนตุลาคม 2555 บริษทัไดม้กีารออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 จาํนวน 32,883,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

ที่ไดร้บัคดัเลอืกของบริษทั (ออกเพื่อทดแทน TICON-W5 ที่ทาํการยกเลกิ) ปจัจุบนั TICON-W6 มอีตัราแปลงสภาพ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 

1.02976 หุน้สามญั และราคาแปลงสภาพหุน้ละ 7.769 บาท ซึง่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธิ

จาํนวนท ัง้สิ้น 25,778,000 หน่วย 

ในการน้ีหากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิไดท้าํการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัอาจไดร้บัผลกระทบ

จาก Dilution Effect ท ัง้ในเรื่องของราคาหุน้ในตลาดทีอ่าจปรบัตวัลดลง และสดัส่วนการถอืหุน้ทีล่ดลง ดงัต่อไปน้ี 

กอ่นการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเตม็จาํนวน (31 ธนัวาคม 2555) 
จาํนวนหุน้สามญัทีเ่รยีกชาํระแลว้ 884,786,274 หุน้ 
สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ก่อนการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 100 % 

หลงัการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเตม็จาํนวน (TICON-W6) 
จาํนวนหุน้สามญัทีเ่รยีกชาํระแลว้ 911,331,427 หุน้ 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ภายหลงัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 97.09 % 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง 2.91 % 

 7. ความเสี่ยงจากการปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W3 และ TICON-W6 

การปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTICON-W3 และ TICON-W6 ตามเงือ่นไขการปรบัสทิธิทีร่ะบใุน

หนงัสือชี้ชวนเสนอขายหลกัทรพัยข์องบริษทั ในกรณีที่บริษทัมีการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ที่ใหส้ิทธิในการซื้อหรือแปลงสภาพเพื่อซื้อ 

หุน้สามญัต่อผูถ้อืหุน้เดมิและ/หรือต่อประชาชนท ัว่ไปในอนาคต วธิีการปรบัสทิธิดงักลา่วอาจไม่สามารถชดเชยสทิธิประโยชนข์องผูถ้อืใบสาํคญั

แสดงสทิธิไดอ้ย่างครบถว้น เน่ืองจากสูตรการคาํนวณการปรบัสทิธิคาํนึงถงึเพยีงราคาหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีอ่อกใหม่ ณ วนัปรบัสทิธิเท่านัน้  

มไิดค้าํนึงถงึมลูค่าตามเวลาของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพแต่อย่างใด 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1. ประวตัคิวามเป็นมา 

 บริษทัจดทะเบยีนจดัต ัง้บริษทัและเริ่มดาํเนินธุรกิจในปี 2533 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท ในชื่อ “บริษทั ไทย คอนเน็คช ัน่ จาํกดั”  

โดยกลุม่ผูก่้อต ัง้ คือ กลุม่ซติี้ เรียลตี้ และกลุม่ H&Q Asia Pacific โดยในเวลาต่อมาบริษทัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “บริษทั ไทย อนิดสัเทรียล      
คอนเน็คช ัน่ จาํกดั” และ “บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน)” ตามลาํดบั ปจัจุบนักลุม่ซติี้ เรียลตี้ บริษทั สวนอตุสาหกรรม   

โรจนะ จาํกดั (มหาชน) และนายไว เชง ควน เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูก้าํหนดทศิทางหลกัของบรษิทั 

 ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มเีหตกุารณท์ีส่าํคญัเกี่ยวกบับริษทั ดงัน้ี 

 ในเดอืนกรกฎาคม 2553 บริษทัไดจ้ดัต ัง้บริษทัย่อย ชื่อ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. เพือ่รองรบั

การขยายธุรกจิในประเทศจนี 

 ในเดอืนตลุาคม 2554 โรงงาน 70 โรงงาน และคลงัสนิคา้ 12 หลงั ของบริษทัซึง่ต ัง้อยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดั

ปทมุธานี ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณอ์ทุกภยั 

 ในเดอืนมกราคม 2555 บรษิทัไดจ้ดัต ัง้บรษิทัย่อย ชื่อ TICON Property, Inc. เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษทัไดท้าํการเพิ่มทุนโดยการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(TSRs) ใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวนรวม 97.63 ลา้นหน่วย โดยบริษทัไดร้บัเงนิทนุจากการใชส้ทิธิแปลงเป็นหุน้สามญัของบริษทั รวมเป็นจาํนวน 964.65 ลา้นบาท 

เมือ่เดอืนตลุาคม 2555 

 การเปลี่ยนแปลงที่สาํคญั 

ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจของบริษทัมกีารเติบโตขึ้นมาก บริษทัสามารถใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้เพิ่มขึ้นเป็นจาํนวนมาก กล่าวคือ มผูีเ้ช่า

โรงงานเพิ่มขึ้น 137,657 ตารางเมตร และผูเ้ช่าคลงัสินคา้เพิ่มขึ้น 228,355 ตารางเมตร อนัเป็นผลจากการขยายตวัของการลงทุนในประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์การใหเ้ช่าที่เพิม่ขึ้นเกือบท ัง้หมดอยู่ในจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัระยองซึ่งไม่ไดร้บัผลกระทบจาก

อทุกภยั และเป็นพื้นทีท่ีม่ผูีป้ระกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตต์ ัง้โรงงานอยู่เป็นส่วนใหญ่ 

เหตกุารณอ์ทุกภยัในปี 2554 ส่งผลใหลู้กคา้จาํนวนหนึ่งทีเ่ช่าโรงงานของบริษทัในพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทมุธานี ตดัสนิใจ

ยกเลกิการเช่ารวม 81,375 ตารางเมตร อย่างไรก็ด ีอตัราการเช่าโรงงานของบริษทัโดยเฉลีย่ในปี 2555 ยงัคงอยู่ในระดบัสูงที่รอ้ยละ 80 เน่ืองจาก

โรงงานของบรษิทัทีอ่ยู่ในพื้นทีฝ่ ัง่ตะวนัออกมผูีเ้ช่าเตม็ทกุโรงงาน 

การเพิ่มขึ้นของการเช่าคลงัสินคา้ในปีที่ผ่านมาสูงกว่าการเพิ่มขึ้นในปีก่อนหนา้ถึงรอ้ยละ 35 ความตอ้งการคลงัสินคา้เพิ่มขึ้น 

ตามการลงทุนในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น และตามความไดเ้ปรียบของทาํเลที่ต ัง้ของประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ในภูมภิาค

อาเซยีน นอกจากนัน้ยงัเป็นผลจากแนวโนม้ของความตอ้งการกระจายทาํเลทีต่ ัง้ของคลงัสนิคา้ของผูป้ระกอบการอกีดว้ย 

โรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัที่ไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยัไดร้บัการซ่อมแซมแลว้เสร็จต ัง้แต่ไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมา  

บริษทัไดร้บัชดเชยค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมท ัง้หมดจากบริษทัประกนัภยั รวมท ัง้ค่าชดเชยบางส่วนสาํหรบัรายไดท้ี่สูญเสยีไปจากธุรกิจหยุดชะงกั 

(Business interruption) 

บริษทัมีการลงทุนจํานวนมากเพื่อซื้ อที่ดินและพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ในปีที่ผ่านมา บริษทัจึงไดท้าํการเพิ่มทุนโดยการออก 

ใบแสดงสทิธิในการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธิได ้(Transferable Subscription Rights : TSRs) ซึง่บริษทัไดร้บัเงนิทุนจากการเพิม่ทุนคร ัง้น้ี
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ประมาณ 965 ลา้นบาท นอกจากนี้ บริษทัไดท้าํการโอนขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS รวม 3 ครัง้ ในไตรมาสที่ 1 และ 4  

โดยมมีลูค่ารวมประมาณ 4,300 ลา้นบาท 

2. ภาพรวมของธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตส่งเสริม

อตุสาหกรรม และทาํเลอืน่ทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบรษิทัต ัง้อยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม 15 แห่ง ดงัต่อไปน้ี 

ที่ต ัง้ จงัหวดั     เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี เขตส่งเสริมการลงทนุที ่3* 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี ชลบรุี เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ชลบรุี เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง เขตส่งเสริมการลงทนุที ่3*

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ เขตส่งเสริมการลงทนุที ่1 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ เขตส่งเสริมการลงทนุที ่1 

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี เขตส่งเสริมการลงทนุที ่1 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เขตส่งเสริมการลงทนุที ่1 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง เขตส่งเสริมการลงทนุที ่3*

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุ ี เขตส่งเสริมการลงทนุที ่3 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุี ปราจนีบรุ ี เขตส่งเสริมการลงทนุที ่3 
*  ในกรณีที่นกัลงทุนยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2553 จนถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยหลงัจากนัน้ 

จะถอืวา่ อยู่ในเขตส่งเสรมิการลงทนุที ่2 
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คลงัสนิคา้ของบริษทัต ัง้อยู่ในพื้นทีด่งัต่อไปน้ี 

ที่ต ัง้ จงัหวดั     เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางนา 
ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั (2 แห่ง) 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แห่ง) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 
ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ (5 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บอ่วนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางปะกง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุี 

ฉะเชงิเทรา

ชลบรุี 
พระนครศรอียุธยา 
พระนครศรอียุธยา 
ชลบรุี 
กรุงเทพมหานคร 
ระยอง 
ชลบรุี 
ชลบรุี 
ชลบรุี 
ชลบรุี 
ฉะเชงิเทรา 
สมทุรปราการ 
ปราจนีบรุ ี

เขตส่งเสริมการลงทนุที ่1 

เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 

เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่1 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่2 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่1 
เขตส่งเสริมการลงทนุที ่3 

 

 บริษทัมบีริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จาํกดั Shanghai TICON 

Investment Management Company Limited และ TICON Property, Inc. โดยบริษทัและบริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั 

เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า ส่วนคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าดาํเนินการโดยบริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั สาํหรบั Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited และ TICON Property, Inc. จดัต ัง้ขึ้นเพือ่รองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจนี และประเทศสหรฐัอเมริกา 

ท ัง้น้ี รายละเอยีดของบรษิทัย่อยมดีงัต่อไปน้ี 

1. บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO) ถอืหุน้โดยบริษทั 

รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน โดย EISCO ดาํเนินธุรกิจเช่นเดยีวกบับริษทั และถกูจดัต ัง้ขึ้นเพือ่ขอรบัการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่เป็นโครงการที่มรูีปแบบเช่นเดยีวกบัโครงการของบริษทั 

โดยเริ่มดาํเนินการในเดอืนเมษายน 2544 และไดร้บัอนุมตัใิหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือ่เดอืนสงิหาคม 

2544  

 ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556 EISCO มทีนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดยในปี 2546 EISCO ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2000  

2. บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK) ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 

ของทุนจดทะเบยีน TPARK จดัต ัง้ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2548 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า โดย TPARK ไดร้บัการส่งเสริม 

การลงทุนในการพฒันาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอนบางนา  เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอนวงันอ้ย การพฒันาคลงัสนิคา้จาํนวนหน่ึง 

ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

 ณ วนัที่ 6 มนีาคม 2556 TPARK มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 2,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 TPARK ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
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3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน  

จดัต ัง้ขึ้นในประเทศจนี ในเดอืนกรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รองรบัการขยายธุรกิจเกี่ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจีน 

ซึง่ปจัจบุนัอยู่ระหวา่งศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 6 มนีาคม 2556 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มทีนุจดทะเบยีน 2 ลา้น 

ดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีนุชาํระแลว้ 2 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

4. TICON Property, Inc. ถือหุ น้ โดยบริษ ัทร อ้ยละ  100 จ ัดต ั้งขึ้ นในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในเดือนมกราคม  2555  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรบัการขยายธุรกิจเกี่ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งปจัจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษา 

ความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทนุ 

 ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556 TICON Property, Inc. มทีนุชาํระแลว้ 6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

นอกจากบริษทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมกีารลงทุนในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน และกองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

 TFUND จดัต ัง้ขึ้นในเดอืนเมษายน 2548 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่เกี่ยวเน่ืองกบักิจการอุตสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ TICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TFUND 
เป็นกองทุนที่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 
เป็นผูจ้ดัการกองทนุ  

 ปจัจุบนั TFUND มจีาํนวนเงนิทุน 12,140 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนครัง้แรกในปี 2548 และไดท้าํการเพิม่ทุนอกี 6 ครัง้ 

ในปี 2549-2555 เพือ่ซื้อโรงงานและคลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK ซึ่งปจัจุบนัมโีรงงานจาํนวนรวม 237 โรงงาน (พื้นที่รวม 564,910 

ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้ 8 หลงั (พื้นทีร่วม 19,600 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ท ัง้น้ี TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื้อโรงงาน 

และคลงัสนิคา้คนืจาก TFUND 

 TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสนิคา้ที่ขายใหแ้ก่ TFUND และไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก

TFUND 

 TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิของกองทุน 

ซึง่กาํไรสุทธิของกองทนุดงักลา่วเป็นกาํไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 TFUND มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 10.5603 

บาทต่อหน่วย 

 ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2555 บรษิทัมกีารลงทนุใน TFUND คดิเป็นรอ้ยละ 27.85 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีอ่อกท ัง้หมด 

 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS) 

 TLOGIS จดัต ัง้ขึ้นในเดอืนพฤศจกิายน 2552 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ีเ่กี่ยวเน่ืองกบักิจการอตุสาหกรรม 

โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ TICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนที่เป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

 ปจัจุบนั TLOGIS มีจํานวนเงินทุน 4,576 ลา้นบาท มีการระดมทุนครัง้แรกในปี 2552 และทาํการเพิ่มทุนอีก 2 ครัง้ในปี       

2554-2555 เพื่อซื้อคลงัสินคา้จาก TPARK ซึ่งปจัจุบนัมีคลงัสินคา้จาํนวนรวม 64 หลงั (พื้นที่รวม 243,625 ตารางเมตร) โดยม ีTICON  
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เป็นผูค้ํา้ประกนัค่าเช่าสาํหรบัการเช่าคลงัสนิคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS เป็นจาํนวนเงนิเท่ากบัปีละ 187.5 ลา้นบาท จนถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

ท ัง้น้ี TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื้อคลงัสนิคา้คนืจาก TLOGIS 

 TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารคลงัสนิคา้ทีข่ายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TLOGIS 

 TLOGIS มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิของกองทุน 

ซึง่กาํไรสุทธิของกองทนุดงักลา่วเป็นกาํไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 TLOGIS มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 11.0585 

บาทต่อหน่วย 

 ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2555 บรษิทัมกีารลงทนุใน TLOGIS คดิเป็นรอ้ยละ 26.07 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีอ่อกท ัง้หมด 

 การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS ถอืเป็นช่องทางการระดมทนุของบริษทัทางหน่ึง เพือ่นาํเงนิทีไ่ดม้าใชข้ยายกิจการ

ของบริษทั นอกเหนือจากแหล่งเงนิทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั และแหล่งเงนิทุนจากการกูย้ืม การพจิารณาขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ 

TFUND หรือ TLOGIS นัน้ บริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยคาํนึงถงึผลตอบแทนสูงสุด 

ต่อผูถ้อืหุน้ ท ัง้น้ี บริษทัมแีผนที่จะระดมเงนิทุนผ่าน TFUND และ TLOGIS อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษทัมทีางเลอืกในการบริหารโครงสรา้ง

เงนิทนุไดอ้ย่างเหมาะสม 

 บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง คือ บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั เป็นจาํนวนเงนิท ัง้สิ้น 256,500 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของ 

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั บางกอกคลบั จาํกดั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใชบ้รกิารของบรษิทัดงักลา่ว 

3. โครงสรา้งรายได ้

ปจัจุบนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้มสีดัส่วนสูงที่สุดเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมของบริษทั เน่ืองจากในแต่ละปีบริษทัมกีารขาย

โรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นจาํนวนมากเพื่อนาํเงนิที่ไดม้าใชข้ยายธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายไดค่้าเช่ารบั 

และบรกิารยงัคงเป็นรายไดห้ลกัทีส่าํคญัของบรษิทั เน่ืองจากการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั 

รายไดท้ ัง้สองประเภทคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 80-90 ของรายไดร้วมท ัง้หมดของบริษทั บริษทัยงัมรีายไดอ้ื่น ๆ อกีหลายประเภท ซึง่มี

สดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ท ัง้น้ี โปรดดูการวเิคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิในหวัขอ้ “คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ” 

โครงสรา้งรายได ้ 2553 2554 2555 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม  1,737.75 55.33  943.50 41.10 4,332.90 71.64 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบรกิาร 850.87 27.09 880.23 38.34 1,053.01 17.41

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอื่น 157.18 5.00 132.97 5.79 31.55 0.52

รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 107.49 3.42 113.44 4.94 105.07 1.74

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 168.59 5.37 160.80 7.01 169.22 2.80 

กาํไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 38.90 1.24 3.52 0.15 35.29 0.58

รายไดอ้ืน่ ๆ 80.16 2.55 61.25 2.67 321.45 5.31 

รวม 3,140.94 100.00 2,295.71 100.00 6,048.49 100.00 
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4. วิสยัทศัน์ 

 วสิยัทศันข์องบริษทั คือ การเป็นบริษทัช ัน้นาํในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ที่มคุีณภาพระดบัสากล โดยคาํนึงถงึ

สงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั และใหผ้ลตอบแทนทีด่ทีีสุ่ดแก่ผูล้งทนุ 

5. เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือ การรกัษาตาํแหน่งการเป็นผูน้าํดา้นการก่อสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่าที่มคุีณภาพ

ระดบัสากลควบคู่ไปกบัการใหบ้รกิารครบวงจร โดยคาํนึงถงึความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั และบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ประโยชน์

ของผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย 
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การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

1. ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

1.1 ผลติภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเรจ็รูป 

 บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปที่มีคุณภาพระดบัสากลเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการที่เขา้มาต ัง้ฐาน 

การผลติในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิ์ในโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนในการดาํเนินการ และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในทาํเลที่ต ัง้ที่มศีกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานที่มรูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการ 

ในหลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากน้ี เน่ืองจากกลุม่ผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัเกือบรอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาต ิบริษทัจงึไดเ้นน้การ

ใหบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริ่มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

 บริษทัเลอืกทาํเลที่ต ัง้สาํหรบัการพฒันาโรงงานโดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนัและการคาดการณ ์

ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพจิารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ 

สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดม้าตรฐานของทาํเลทีต่ ัง้น ัน้ ๆ  

  บริษทัมกีารพฒันาโรงงานท ัง้ในเขตส่งออกและเขตท ัว่ไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งจะแตกต่างกนัในแต่ละทาํเลที่ต ัง้ 

ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึ่งอยู่ติดกบัท่าเรือนํา้ลกึที่สาํคญัของประเทศไทยนัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็น 

ความตอ้งการโรงงานในเขตส่งออก 

  โรงงานของบริษทัมลีกัษณะเป็นอาคารช ัน้เดยีวพรอ้มช ัน้ลอยเพือ่ใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึ่งก่อสรา้งในบริเวณพื้นที่ดนิที่มรี ัว้ก ัน้ 

เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื้นทีจ่อดรถ และพื้นที่สาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ัง้น้ี โรงงานที่บริษทัพฒันาขึ้นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถ

ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ ขนาดของโรงงานมตี ัง้แต่ 1,000 ถงึ 9,375 ตารางเมตร ซึง่โดยส่วนใหญ่มขีนาดประมาณ

2,000 ถงึ 3,000 ตารางเมตร พื้นโรงงานสามารถรบันํา้หนกัไดต้ ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้งโดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ 

ซึง่ไมต่อ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้ื้นทีใ่ชส้อยสูงสุด 

  นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที่ลูกคา้ตอ้งการ ซึ่งโดยท ัว่ไปจะมขีนาดใหญ่กว่า

โรงงานสาํเร็จรูปของบรษิทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ัง้หมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการต่อสญัญาเช่าได ้ 

นอกจากนัน้ บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลีย่นไปเช่าโรงงานอื่นของบริษทัในทาํเลที่ต ัง้หรือขนาดที่แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืก 

แก่ลูกคา้ในการซื้อโรงงาน 

 บรษิทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํเป็นจาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่าและค่าบรกิารตามแต่จะตกลงกนั 

  ณ สิ้นปี 2553 2554 และ 2555 บริษทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานที่มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัไม่ถงึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันา ดงัน้ี 
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 สิ้นปี 2553 สิ้นปี 2554 สิ้นปี 2555 

จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า 

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

โรงงานใหเ้ช่า 
โรงงานทีม่สีญัญาเช่าแต่ยงัไม่ถงึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงานทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันา 
โรงงานทีอ่ยู่ในแผนการพฒันา 

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 

 95 

 19 

 34 

 11 

 62 

261,840 

51,025 

101,225 

24,625 

173,775 

รวม 216 581,640 224 617,699  221 612,490 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจาํนวนหน่ึงซึ่งเกือบท ัง้หมดมผูีเ้ช่าแลว้ใหแ้ก่ TFUND ท ัง้น้ี 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีารขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND ดงัน้ี 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า 

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

โรงงานทีข่ายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 36 87,435 - - 38 106,100 

อตัราการเช่าโรงงานของบริษทัโดยเฉลีย่ (Occupancy rate) ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เน่ืองจากในปีที่ผ่านมาบริษทั

โอนขายโรงงานซึง่มผูีเ้ช่าเตม็ใหแ้ก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ในไตรมาส 1 และ 4 พื้นทีเ่ช่ารวม 106,100 ตารางเมตร ในขณะทีไ่ม่มกีารโอนขาย

ในปีก่อนหนา้ นอกจากนัน้ ยงัมสีาเหตุมาจากการยกเลกิการเช่าโรงงานของผูเ้ช่าจาํนวนหนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภยั อย่างไรก็ดี การขยายการ

ลงทนุมายงัประเทศไทย การขยายตวัในอตุสาหกรรมยานยนตเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการทีม่ากขึ้น และการหล ัง่ไหลของผูป้ระกอบการไปสู่พื้นที่

ฝัง่ตะวนัออก ซึง่บรษิทัมโีรงงานพรอ้มใหเ้ช่าต ัง้อยู่ในหลายพื้นที ่ทาํใหใ้นปีทีผ่่านมาบรษิทัยงัคงใหเ้ช่าโรงงานใหมไ่ดเ้พิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหนา้ 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มดีงัน้ี 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลีย่ (รอ้ยละ) 81 88 81 

ณ สิ้นปี 2555 ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานของบรษิทัเป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงัน้ี 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ 

1. อเิลก็ทรอนิคส ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

2. ยานยนต ์
3. อาหาร 

4. เครื่องจกัรทางการเกษตร 

5.  โลหะ 

6. อืน่ ๆ (เช่น ขนส่งและคลงัสนิคา้ พลาสตกิ ฯลฯ) 

39.9 
29.2 

6.0 

5.5 

2.4 

17.0 

1. ญี่ปุ่ น 

2. ยุโรป 
3.  สงิคโปร ์

4.  สหรฐัอเมริกา 

5. แคนาดา 

6. อืน่ ๆ (เช่น ไทย เกาหล ีฯลฯ) 

55.3 

 17.8 

6.8 

6.8 

6.2 

7.1 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารของบรษิทัในเดอืนธนัวาคม ปี 2555 
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ข. คลงัสนิคา้ 

  บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปทีม่รีะดบัสากล

เพือ่ใหเ้ช่า 

  โลจิสติคสน์บัเป็นกิจกรรมที่สาํคญัในการกระจายวตัถดุิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สนิคา้สาํเร็จรูป และผลผลติอื่น ๆ ปจัจุบนั

กิจกรรมดา้นโลจิสติคสถ์ือเป็นกิจกรรมที่ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการ 

ดา้นโลจิสติคสส่์วนใหญ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งนิจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สาํคญั 

รวมท ั้งบุคลากรที่ เกี่ ยวขอ้ง บริษ ัทจึง เล็ง เห็นโอกาสของการพฒันาอาคารคลงัสินคา้ที่มีคุณภาพเพื่อใหผู้ป้ระกอบการเหล่านั้น 

เช่าแทนการลงทนุสรา้งเพือ่เป็นเจา้ของเอง  

  คลงัสินคา้ของบริษทัต ัง้อยู่ในทาํเลที่เป็นยุทธศาสตรท์ี่สาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ที่ดี อาคารคลงัสินคา้ 

สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะคาํนึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบันํา้หนกัของพื้นอาคาร ความสูงของ

อาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถา่ยสนิคา้ และอปุกรณช่์วยปรบัระดบัพื้นใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสูงของรถขนส่งสนิคา้ 

  นอกจากคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปทีบ่รษิทัไดพ้ฒันาขึ้นพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดยีวกบัโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ (Ready-built warehouses) 

บริษทัยงัมกีารสรา้งคลงัสินคา้ตามรูปแบบและในทาํเลที่ลูกคา้ตอ้งการ (Custom-built warehouses) อีกท ัง้มีบริการซื้อคลงัสินคา้จากลูกคา้

เพือ่ใหเ้ช่ากลบัคนื (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

  สญัญาเช่าส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยมกีารเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมกีารกาํหนดใหลู้กคา้ชาํระค่ามดัจาํ 

เป็นจาํนวน 3-6 เดอืนของค่าเช่า 

  ณ สิ้นปี 2553 2554 และ 2555 บริษทัมีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสินคา้ที่มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดรบัรู ้

รายได ้คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ช่า และคลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันา ดงัน้ี 

  สิ้นปี 2553 สิ้นปี 2554 สิ้นปี 2555 

จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า 

คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) 

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 
คลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่าแต่ยงัไม่ถงึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

คลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันา 
คลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ในแผนการพฒันา 

 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 

62 

11 

34 

19 

94 

257,108 

38,670 

86,713 

159,082 

838,904 

รวม  92 375,872  202 1,174,445  220 1,380,477

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลภายหลงัการขายคลงัสินคา้จาํนวนหน่ึงซึ่งเกือบท ัง้หมดมีผูเ้ช่าแลว้ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS  

โดยมรีายละเอยีดของการขายในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ดงัน้ี 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า จาํนวน พื้นที่เช่า 

คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) 

คลงัสนิคา้ทีข่ายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ - - 13 55,230 36 117,664 
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  ในปี 2555 พื้นทีใ่หเ้ช่าคลงัสนิคา้สุทธิของบริษทัเพิม่ขึ้นมากกว่าการเพิม่ขึ้นสุทธิในปีก่อนหนา้ประมาณรอ้ยละ 24 เน่ืองจาก

การขยายตวัของการลงทุนในประเทศไทย และการขยายทาํเลที่ต ัง้ของคลงัสนิคา้ของบริษทัไปในหลายทาํเลที่มศีกัยภาพ เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ และเพือ่รองรบัความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ทีม่มีากขึ้น 

  อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มดีงัน้ี 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลีย่ (รอ้ยละ) 72 88 89 

 

ณ สิ้นปี 2555 ลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงัน้ี 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ 

1. ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตคิส ์
2. ยานยนต ์
3. อเิลก็ทรอนิคส ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

4.  คา้ปลกี/คา้ส่ง 

5.  อปุโภค บรโิภค 

6.  อาหาร 
7. อืน่ ๆ (เช่น เครื่องครวั) 

 34.6 

27.7 

14.5 
7.6 

6.7 

1.2 

7.7 

1. ญี่ปุ่ น 

2. ไทย 

3.  สวติเซอรแ์ลนด ์

4. เนเธอรแ์ลนด ์
5.  สหรฐัอเมริกา 

6.  ฝรัง่เศส 
7.  เยอรมนี 
8.  อืน่ ๆ (เช่น เกาหล ีสงิคโปร ์ฯลฯ) 

41.7 

12.6 

9.5 

7.6 

6.9 
6.7 
5.4 

9.6 

รวม 100.0 รวม 100.0 

หมายเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารของบรษิทัในเดอืนธนัวาคม ปี 2555 

1.2 บรกิาร 

บรกิารทีบ่ริษทัเสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้  

  บริษทัมทีมีงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทาํใหบ้ริษทัสามารถใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ 

ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้เพื่อใหไ้ดร้บัใบอนุญาตที่จาํเป็นต่อการเริ่มดาํเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น ใบอนุญาต

ประกอบการ นอกจากนัน้ บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอและต่อใบอนุญาตทาํงานในราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้

ซึง่เป็นคนต่างดา้ว 

 บรกิารอืน่ ๆ 

 นอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ บริษทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื่องต่าง ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เท่าทีจ่ะ

สามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ การแนะนาํบคุลากรทีส่าํคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 
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2. สทิธิและประโยชน์ที่บริษทัและบริษทัย่อยไดร้บั 

 2.1 สทิธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

 ก. โครงการพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยมสีทิธแิละประโยชนท์ีส่าํคญั ดงัน้ี 

  1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลมกีาํหนดเวลา 8 ปี (จากปี 2544 ถงึ 2552) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุน 

ในระหว่างนัน้ จะสามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลโดยมกีาํหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน้ 

  2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงนิได ้ 

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 

3.  ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ มกีาํหนด 5 ปี นบัจากวนัที่พน้กาํหนด

ระยะเวลาตามขอ้ 1 (จากปี 2552 ถงึ 2557) 

  4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปี 

5. ไดร้ ับอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดต ั้งหรือก่อสรา้งสิ่งอํานวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ

6. ไดร้บัอนุญาตใหน้าํหรอืส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

 ข. โครงการพฒันาอาคารโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึง่ต ัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีสิทธ ิ

และประโยชนท์ีส่าํคญั ดงัน้ี 

  1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลมกีาํหนดเวลา 7 ปี (จากปี 2555 ถงึ 2562) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุน 

ในระหว่างนัน้ จะสามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลโดยมกีาํหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน้ 

  2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงนิได ้ 

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 

3.  ไดร้บัอนุญาตใหน้าํคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมอืหรือช่างชาํนาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวนและกาํหนด

ระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้โดยใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ทีต่ามทีก่าํหนดไว ้

4. ไดร้บัอนุญาตใหน้าํหรอืส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

 ค. โครงการไทคอนโลจสิตคิสพ์ารค์ บางนา วงันอ้ย และคลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ไดร้บัการอนุมตักิารส่งเสริม

การลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยมสีทิธแิละประโยชนท์ีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลสาํหรบัโครงการไทคอนโลจสิติคสพ์ารค์บางนาและวงันอ้ย มกีาํหนดเวลา 8 ปี  

(จากปี 2550 ถงึ 2558 และ จากปี 2551 ถงึ 2559 ตามลาํดบั) และ 7 ปี สาํหรบัคลงัสนิคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (จากปี 2554 ถงึ 

2561) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนัน้ จะสามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกาํไรสุทธ ิ

ทีเ่กดิขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลโดยมกีาํหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานัน้ 
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2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงนิได ้ 

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ

2.2 สทิธิและประโยชน์ในเขตอตุสาหกรรมของ กนอ. 

จากการที่บริษทัมกีารประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตก้ารดาํเนินงานของ กนอ.  

อยู่ในปจัจบุนั บรษิทัจงึพงึไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจาก กนอ. ดงัน้ี 

1. สทิธิประโยชนด์า้นภาษอีากร (เฉพาะเขตอตุสาหกรรมส่งออก) ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษอากรขาเขา้ 

ภาษมีูลค่าเพิม่ และภาษสีรรพสามติ สาํหรบัเครื่องจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมท ัง้วตัถดุบิที่ใชใ้นการผลติ และไดร้บัยกเวน้ภาษอีากรสาํหรบั 

ของส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

2. สิทธิประโยชนท์ี่ไม่เกี่ยวกบัภาษีอากร ที่สาํคญัไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้ือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

ในนิคมอตุสาหกรรมเพือ่ประกอบกิจการ ไดร้บัอนุญาตใหน้าํคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาต  

และสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้หากเงนิจาํนวนนัน้เป็นเงนิทนุนาํเขา้หรอืเป็นเงนิทีม่ขีอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ 

 3. สทิธปิระโยชนอ์ื่น ๆ 

 3.1 สามารถยืน่ขอใบอนุญาตที่จาํเป็นสาํหรบัการประกอบการท ัง้หมดไดจ้าก กนอ. (โดยปกติตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหลาย

หน่วยงานราชการ) ไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินเพือ่ประกอบกิจการใบอนุญาตปลูกสรา้ง และใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งนบัเป็น 

ความสะดวกอย่างยิง่ในการดาํเนินการ 

 3.2 ไดร้บับริการสาํหรบัผูล้งทนุในเรื่องคาํแนะนาํ คาํปรกึษา เอกสารต่าง ๆ 

2.3  สทิธิประโยชน์จากการเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษทัไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลสาํหรบัเงนิปนัผลรบัจากการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ซึ่งเป็นหลกัทรพัย ์    

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวตลอดช่วงเวลา 3 เดอืนก่อนและหลงัการจ่ายเงนิปนัผล 

ของกองทนุ 

3. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

3.1 แนวคดิ อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั 

  3.1.1  โรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

 ก.  แนวคดิของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

 การพฒันาอุตสาหกรรมโดยท ัว่ไปจะเริ่มตน้จากการพฒันาที่ดินอุตสาหกรรม การจดัสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในที่ดิน

อตุสาหกรรม และการขายทีด่นิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเพือ่ก่อสรา้งโรงงานผลติสนิคา้  

 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทุนเพื่อเป็นเจา้ของโรงงานเอง หรืออาจเลอืกเช่าโรงงานเพื่อลดตน้ทุน 

ในการดาํเนินการ และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใหเ้ช่าโรงงานมบีริการแบบครบวงจร  

เพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ท ัง้น้ี ในอดีตที่ผ่านมาจนถงึปจัจุบนัมผูีป้ระกอบการชาวต่างชาติจาํนวนมาก 

ทีเ่ขา้มาต ัง้ฐานการผลติในประเทศไทยโดยไมต่อ้งการถอืกรรมสทิธิ์ในโรงงาน 
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ข. อปุทานของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

 ผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่ขาย/ใหเ้ช่า แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีต่นเองพฒันาขึ้น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม  

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีซ่ื้อ/เช่าจากเจา้ของทีด่นิอตุสาหกรรม เช่น บริษทั ซึง่สรา้งโรงงานสาํเร็จรูป

เพือ่ใหเ้ช่าบนทีด่นิทีซ่ื้อจากเจา้ของทีด่นิอตุสาหกรรมในทาํเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย 

ค. อปุสงคข์องโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

 การเลอืกเช่าโรงงานเป็นทางเลอืกหน่ึงของผูป้ระกอบการที่ไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนของโครงการ  

และเพือ่เพิม่ความยดืหยุ่นในการทาํธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีม่คีวามไมแ่น่นอนของสถานการณต่์าง ๆ ทีม่อีทิธิพลต่อบรรยากาศการลงทนุ  

นอกจากนัน้ วงจรชีวติของผลติภณัฑท์ี่มแีนวโนม้ส ัน้ลง ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลว้นแต่เป็นปจัจยัเสริม 

ใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการเช่าโรงงานแทนการลงทนุเป็นเจา้ของโรงงานเอง  

 ประเทศไทยตัง้อยู่ในทาํเลที่ต ัง้ที่ดีสาํหรบัการลงทุน เน่ืองจากตัง้อยู่ศูนยก์ลางของภูมภิาคอาเซียน นอกจากนัน้ 

ประเทศไทยยงัมแีรงงานทีม่ทีกัษะ มรีะบบโครงสรา้งพื้นฐานทีด่ ีรวมท ัง้มกีฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่อื้ออาํนวยต่อการลงทนุ การเตบิโตของการลงทนุ

จากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานมากขึ้น 

ง. สภาวะการแข่งขนั 

 การสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าในปจัจุบนัถอืว่ามกีารแข่งขนัไม่สูงนกั ปจัจุบนัมบีริษทัที่จดัสรา้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ใหเ้ช่าที่มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาที่ดิน จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน)  บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิด ์จาํกดั  และบรษิทั สวนอตุสาหกรรมป่ินทอง จาํกดั   

 อย่างไรก็ตาม บริษทัเป็นรายเดียวที่ทาํธุรกิจพฒันาโรงงานใหเ้ช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

เน่ืองจากบริษทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพือ่ใหเ้ช่าในทาํเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย และมบีริการทีช่่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้

แบบครบวงจร (One stop service) ท ัง้การตดิต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการทีช่่วยใหลู้กคา้ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตสิามารถ

เริ่มดาํเนินงานไดใ้นระยะเวลาอนัส ัน้ การช่วยเหลอืเพือ่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ รวมท ัง้บริการหลงัการขาย

ที่ใหก้ารดูแลอย่างใกลช้ิดและรวดเร็ว นอกจากนัน้ การที่บริษทัอยู่ในธุรกิจน้ีมากว่า 20 ปี และมส่ีวนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 60 บริษทัจึงมี

ความไดเ้ปรยีบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อกีดว้ย  

  3.1.2  คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

  ก.  แนวคดิของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

  ปัจจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสติคส์ของประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที่สูงเมื่อเทียบกบัประเทศอื่น ๆ ในโลก  

ซึง่ส่งผลเสยีต่อความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการจดัการดา้นโลจสิตคิสใ์หม้ปีระสทิธิภาพจะทาํใหต้น้ทนุ

สนิคา้ลดลงและยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ้น และยงัช่วย

ใหส้นิคา้อปุโภคบรโิภคของตลาดภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากน้ี ระบบการจดัการดา้นโลจสิตคิสข์องประเทศทีม่ปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยั 

ทีส่่งเสรมิใหม้กีารลงทนุทางตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึ้น 

 คลงัสนิคา้ถอืเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สาํคญัของกิจกรรมโลจิสติคส ์คลงัสนิคา้ที่มคุีณภาพไดม้าตรฐานสากลจะช่วย 

ทาํใหร้ะบบโลจสิตคิสม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
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 บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการดา้นโลจสิติคสจ์ดัว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่มจีาํนวนเพิม่ขึ้น และมคีวามสาํคญั 

มากขึ้น เน่ืองจากผูผ้ลิตสินคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ที่จะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติคสเ์พิ่มมากขึ้น 

แทนการมหีน่วยงานภายในเพือ่ดาํเนินการในเรื่องดงักลา่วเอง 

  อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมท ัง้บริษทัที่เชี่ยวชาญดา้นโลจิสติคสเ์หล่าน้ี ส่วนใหญ่มีนโยบายไม่ตอ้งการลงทุน 

เพือ่เป็นเจา้ของในอสงัหารมิทรพัย ์เช่น คลงัสนิคา้ เน่ืองจากเหน็วา่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยม์ใิช่กิจกรรมหลกัของกิจการ บริษทัเหลา่น้ีตอ้งการ

จํากดัการลงทุนเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมท ัง้การพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในการดําเนินธุรกิจ  

อนัเป็นสนิทรพัยห์ลกัที่จาํเป็นต่อกิจการ และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเท่านัน้  นอกจากน้ี การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

ก่อใหเ้กิดตน้ทุนคงที่จาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของกิจการในกรณีที่ลูกคา้ยกเลิกสญัญา อีกท ัง้บริษทัเหล่าน้ี 

ยงัไม่ชาํนาญในการลงทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเองเน่ืองจากมใิช่ธุรกิจหลกั เมื่อเป็นเช่นน้ี ภาคอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติคสโ์ดยรวม 

จงึมุง่หวงัใหภ้าคธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพื้นทีส่าํหรบักจิการขนส่งและคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า 

 ข.  อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

 ปจัจุบนัมีผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดยอาคารคลงัสินคา้ 

ส่วนใหญ่จะตัง้อยู่บริเวณถนนสายเอเซีย ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสินคา้ดงักล่าวส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน  

เช่น พื้นอาคารรบันํา้หนกัไดน้อ้ย มรูีปแบบอาคารทีไ่ม่สะดวกต่อการขนถ่ายสนิคา้ พื้นทีจ่ดัเก็บไม่เหมาะสม ทาํใหจ้ดัเก็บสนิคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หา

สนิคา้ไดย้าก ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการขนยา้ยที่ไม่จาํเป็นมากเกินไป  คลงัสนิคา้ดงักลา่วไม่มรีะบบสาธารณูปโภคที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ 

ของธุรกจิขนส่งและคลงัสนิคา้ได ้เช่น ระบบระบายนํา้ทีด่ ีระบบถนนทีส่ามารถรองรบัรถบรรทกุขนาดใหญ่  นอกจากน้ี อาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่ 

จะตัง้อยู่ในเขตชุมชนและเขตที่อยู่อาศยัซึ่งไม่อยู่ในเขตผงัเมอืงสาํหรบัที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ทาํใหเ้กิดปญัหาต่าง ๆ ตามมา 

เช่น ปญัหาจราจร อบุตัเิหต ุความเสยีหายของผวิจราจร รวมท ัง้มลภาวะทางอากาศและทางเสยีง 

   ค.  อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

  กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้ (Logistics service providers) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัช ัน้นาํ 

จากในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่าน้ีจะมคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ software และระบบจดัการที่ทนัสมยั   

และโดยท ัว่ไปบรษิทัในธุรกจิขนส่งและบรหิารคลงัสนิคา้จะไมล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

2. ผูป้ระกอบการประเภทศูนยก์ระจายสนิคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบที่ทนัสมยั (International distribution 

center) กิจการศูนยจ์ดัหาจดัซื้อชิ้นส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International procurement office) และกิจการศูนยก์ระจายสนิคา้

ดว้ยระบบทีท่นัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยกลุ่มน้ีมคีวามตอ้งการที่จะจดัต ัง้ศูนยก์ระจายสินคา้ เพื่อจดัส่งสินคา้ไปยงั

ลูกคา้และผูบ้รโิภคท ัง้ในเขตกรุงเทพฯ และภมูภิาคต่าง ๆ 

4. กลุ่มบริษทันาํเขา้และส่งออก ซึ่งมคีวามตอ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ที่ต ัง้อยู่ใกลส้นามบนิและท่าเรือ โดยเฉพาะ   

อย่างยิง่พื้นทีเ่ขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติคสส์นบัสนุนการกระจายสินคา้และกิจการอื่น ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้และบริการขนส่ง          

ผูใ้หบ้ริการบรรจุสนิคา้และถ่ายบรรจุสินคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิ่ม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/

บรรจสุนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเช่าอปุกรณข์นถา่ย ผูใ้หบ้รกิารแรงงานช ัว่คราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 
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  ง.  สภาวะการแข่งขนั 

  ปจัจุบนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสนิคา้ที่มคุีณภาพซึ่งถอืว่าเป็นคู่แข่งกบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาที่ดิน จาํกดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจากการที่บริษทัมีการพฒันา

คลงัสนิคา้ในทาํเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลายและมศีกัยภาพ ในขณะทีคู่่แขง่ขนัมทีาํเลทีต่ ัง้ของคลงัสนิคา้เพยีงไมก่ี่แห่ง 

3.2 กลยทุธก์ารแข่งขนั 

 ตาํแหน่งทางการตลาด 

 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมสาํเร็จรูปรอ้ยละ 58 (รวมส่วนที่บริษทับริหารใหแ้ก่ TFUND     

รอ้ยละ 31) ตามการสาํรวจของบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั ณ สิ้นไตรมาส 3/2555 

 บรษิทัไดก้าํหนดตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทย บริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ทีจ่ะรกัษา

และพฒันาตาํแหน่งทางการตลาดใหด้ียิ่งขึ้นดว้ยการเพิ่มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา้ และรกัษาคุณภาพของการใหบ้ริการที่ตอบสนอง 

ความตอ้งการของลูกคา้ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด ไดผ้ลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมตาํแหน่ง 

ทางการตลาดของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึ้นในทีสุ่ด 

 สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้นัน้ บริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ที่จะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสนิคา้ที่มคุีณภาพและมาตรฐานสูงที่มส่ีวนแบ่ง

ทางการตลาดมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า  

 กลุม่ลูกคา้เป้าหมาย  

 ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า คือ ผูผ้ลติชิ้นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ด ีบริษทัสามารถสรา้ง

โรงงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซึง่ส่วนใหญ่จะมขีนาดกลาง-ใหญ่ 

 สาํหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่เช่าอาคารคลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ ผูค้า้ส่งและคา้ปลกี และผูป้ระกอบการรวมถงึ   

ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง และบรหิารคลงัสนิคา้  

 กลยทุธด์า้นราคา 

 ค่าเช่าโรงงาน และคลงัสินคา้ของบริษทัถูกกาํหนดจากตน้ทุนการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงนิเป็นหลกั อย่างไรก็ด ี      

ในการกาํหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้าํนึงถงึราคาค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย โดยบริษทัไดม้กีารตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัอยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด 

 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่สาํคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ  

เช่น ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพือ่เสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหลา่นัน้ การตดิต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต 

สาํนกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม ตวัแทนซื้อขายอสงัหารมิทรพัย ์และตวักลางอืน่ ๆ 

 บริษทัมกีารพฒันาสือ่เพือ่ส่งเสริมการตลาด อนัไดแ้ก่ สิง่พมิพเ์อกสารเชญิชวน การโฆษณาในหนงัสอืต่าง ๆ อนิเทอรเ์น็ต

เวบไซต ์แผ่นป้ายโฆษณาทีต่ดิต ัง้บรเิวณหนา้โครงการ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้งทางด่วน และการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์

 นอกจากน้ียงัมกีารใชส้ื่อทางการตลาดประเภทอื่นที่มีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานสมัมนา  

งานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ภายในและต่างประเทศ 
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3.3 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 3.3.1 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรม 

ความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้มีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึ้น จากการขยายการลงทุนและการยา้ยฐานการผลติเขา้มาใน

ประเทศแถบเอเชยีเพิม่ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรมยานยนต ์รวมท ัง้การจดัต ัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ซึง่จะทาํใหเ้กิดกิจกรรม

ทางเศรษฐกจิทีห่ลากหลายในภมูภิาค นอกจากนัน้ แนวโนม้ทีผู่ป้ระกอบการไม่ตอ้งการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร แต่ตอ้งการใชเ้งนิทนุทีม่อียู่ใหเ้ป็น

ประโยชนท์ีสุ่ด จะเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เพิม่มากขึ้น 

 3.3.2 การแข่งขนั  

ผูเ้ขา้มาแขง่ขนัรายใหม่จะตอ้งใชเ้งนิทนุสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการทีม่คีวามหลากหลายท ัง้ในดา้น

ทาํเลทีต่ ัง้ รูปแบบ และขนาด ทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบัของบรษิทั ตลอดจนการใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งดงัเช่นทีบ่รษิทัดาํเนินการอยู่ในปจัจบุนั 

4. การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบริการ 

 บรษิทัสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้บนทีด่นิทีม่ศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทมีงานก่อสรา้งของบริษทัเอง ซึง่ช่วยใหเ้กิดความคลอ่งตวั

ในการบรหิารงานก่อสรา้ง อกีท ัง้ช่วยใหต้น้ทนุการก่อสรา้งของบรษิทัอยู่ในระดบัตํา่ 

 วสัดุก่อสรา้งทีส่าํคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรีต ท ัง้น้ี บริษทัสามารถส ัง่ซื้อวสัดุก่อสรา้ง 

ไดจ้ากผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาทีใ่กลเ้คยีงกนั 

5. งานระหว่างกอ่สรา้ง 

 ณ สิ้นปี 2555 บรษิทัมงีานทีย่งัไม่ส่งมอบซึง่มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง ดงัน้ี 

นิคมอตุสาหกรรม / สวนอตุสาหกรรม /  เขต

สง่เสรมิอตุสาหกรรม / เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิส ์/ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ 

จาํนวนโรงงาน / 

อาคาร

คลงัสนิคา้ 

พื้นที่ดิน 

(ไร่) 

พื้นที่เช่า    
(ตารางเมตร) 

ประมาณเงนิ

ลงทนุ 

(ลา้นบาท) 

อมตะนคร 
ป่ินทอง 

ไทคอน บางนา 

ไทคอน ศรีราชา 

10 

3 

1 

5 

43.4924 

12.3843 

0.3375 
33.6523 

   26,500 

 6,225 
310 

26,650 

 487.62 

  104.42 

7.82 

396.66 

รวม 19  89.8665     59,685     996.52
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ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

1. ที่ดิน และโรงงานและคลงัสนิคา้เพื่อขาย/ใหเ้ช่า 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงัน้ี      
                                            หน่วย: อาคาร 

นิคมอตุสาหกรรม / สวนอตุสาหกรรม /      

เขตสง่เสรมิอตุสาหกรรม / เขตอตุสาหกรรม /   

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคส/์ศูนยค์ลงัสนิคา้ 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ที่มี 

สญัญาเช่าและ 
รบัรูร้ายไดแ้ลว้ 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ที่มี 
สญัญาเช่าแต่ยงั

ไม่รบัรูร้ายได ้

โรงงาน/

คลงัสนิคา้    

สรา้งเสร็จ 

พรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้     

ที่อยู่ระหว่าง 

การพฒันา 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ที่อยู่ 

ในแผนงาน 

การกอ่สรา้ง 

รวม 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

โรงงาน        

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ 1 - 1 - - 2 25.94 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 24 14 - 1 1 40 1,713.51 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 31 - - - - 31 245.53 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 10 1 7 - 10 28 665.32 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ - 1 - - 12 13 170.42 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 10 - 24 4 19 57 1,274.58 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 2 2 14.02 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - - - 1 15.42 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู 2 - - - - 2 51.48 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี - - - 2 5 7 114.46 

 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 8 3 - 2 6 19 519.66 

 เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี - - - 2 7 9 85.76 

 เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร 8 - 2 - - 10 296.73 

 คลงัสนิคา้        

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางนา 41 6 7 - - 54 2,988.90 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั 1 - - - - - - 44.71 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั 2 4 - 4 9 8 25 1,257.32 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย 1 5 - 1 - - 6 670.55 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 - - - - 35 35 528.03 

 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 7 - - - - 7 266.77 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั - - - - 15 15 412.62 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (A) 1 - - - - 1 84.68 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (B) - - - 3 - 3 85.72 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (C) - - - - 6 6 142.76 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (A) 2 - 11 - - 13 552.13 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (B) - - - - 20 20 113.13 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 2 5 2 7 6 22 834.47 

 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (บ่อวนิ) 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง 

- 

- 

- 

- 

9 

- 

- 

- 

- 

4 

9 

4 

280.82 

0.03 

 ทีด่นิระหวา่งรอการพฒันา - - - - - - 232.86 

รวม 157 30 68 30 156 441 13,688.33 

หมายเหต ุ: บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน/คลงัสินคา้ในนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ์ 

และศูนยค์ลงัสนิคา้ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ ยกเวน้ทีด่นิในนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่เป็นการเช่าระยะยาว  
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2. สนิทรพัยถ์าวรอืน่ ๆ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรอื่น ๆ ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีสทุธ ิ
เครื่องมอืและเครื่องใช ้  89.2 

   ทีด่นิ อาคาร   865.4 

เครื่องตกแต่ง ตดิต ัง้ และอปุกรณส์าํนกังาน 49.0 

ยานพาหนะ 
                          รวม 
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 
                          รวม 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 
                          รวม 

  22.0 

 1,025.6 
(159.6) 

 866.0 

                                23.7 

                               (18.1) 

                                5.6 

3. รายละเอยีดของสญัญาเช่าที่ดินและอาคารสาํนกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมสีญัญาเช่าทีด่นิทีนิ่คมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั เขตส่งออก ดงัน้ี 

ลาํดบั คู่สญัญา ระยะเวลา ค่าเช่า 

1 บรษิทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (13 ธนัวาคม 2538 ถงึ 12 ธนัวาคม 2568) 5,168,113.50 บาทต่อปี 

2 บรษิทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (14 พฤศจกิายน 2540  ถงึ 13 พฤศจกิายน 2570) 724,824.79 บาทต่อปี  

3 บรษิทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (18 สงิหาคม 2542 ถงึ 17 สงิหาคม 2572) 2,437,649.36  บาทต่อปี  

4 บรษิทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 17 ปี 6 เดอืน 24 วนั (6 มถินุายน 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) 6,762,744.45 บาทต่อปี 

5 บรษิทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 13 ปี 11 เดอืน 25 วนั (25 มกราคม 2548 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) 829,435.94 บาทต่อปี 

6 บรษิทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 12 ปี 8 เดอืน 7 วนั (25 เมษายน 2549 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) 2,291,709.43 บาทต่อปี

หมายเหต ุ: รายละเอยีดอืน่ ๆ ในสญัญาเช่า ทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

1. ผูใ้หเ้ช่าปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดท้กุ ๆ ระยะเวลา 10 ปี ในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ สาํหรบัสญัญาที ่ 1-3 ส่วนสญัญาที ่ 4-6 ผูใ้หเ้ช่าสามารถ

ปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดท้กุ ๆ 5 ปี 

2. หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนสญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพือ่ใหก้นอ. 

พจิารณา 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมสีญัญาเช่าพื้นทีส่าํนกังาน ซึง่สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้รายการระหวา่งกนั 
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4. สนิทรพัยถ์าวรที่ใชค้ํ้าประกนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งคํา้ประกนั ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยเ์พือ่คํ้าประกนั วงเงนิ เงนิกูป้จัจุบนั วนัที่ทาํสญัญา 

1. สญัญาเช่าเลขที่ 21/2538-นฉ. ณ วนัที่  13 ธนัวาคม 2538  ตัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั  

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

2. สญัญาเช่าเลขที ่14/2540 ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2540 และ เลขที ่8/2542  
 ณ วนัที ่18 สงิหาคม 2542 ตัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

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

3. โฉนดเลขที ่27354-5 ตัง้อยู่บนสวนอตุสาหกรรมโรจนะ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง  34.50 - (P/N วงเงนิหมนุเวยีน) 

4. โฉนดเลขที่ 20167, 20169-71 และ 57261 ตัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง  

โฉนดเลขที่ 25831 และ 27493 ตัง้อยู่บนสวนอตุสาหกรรมโรจนะ และโฉนดเลขที่ 48375 ตัง้อยู่บนนิคม

อตุสาหกรรมลาดกระบงั พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

95.00

25.00 

23.65 

- 

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

5.   สญัญาเช่าเลขที ่9/2544-นฉ. ณ วนัที ่6 มถินุายน 2544 ตัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั  
 พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง (กรรมสทิธิ์ของบรษิทัย่อย) 

11.18

 
11.18 

 

22/11/2544 (L/G) 

 

6. โฉนดเลขที ่40214 และ 48801 ตัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง  50.00 8.86 20/01/2548 (L/G) 

7. โฉนดเลขที ่858, 888, 27880, 27882, 28337-9, 30791-2, 30837, 30839-43  และ 30848 ตัง้อยู่บริเวณ

โครงการ ไทคอน โลจสิตคิสพ์ารค์-บางนา ถนนบางนา-ตราด กม.39 พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง   

2,824.00 

5.00 

- 

- 

18/11/2548 ถงึ 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, 33628-9 และ 34443-4 ตัง้อยู่บนสวนอตุสาหกรรม

โรจนะ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

300.00 - (P/N วงเงนิหมนุเวยีน) 

  9.   โฉนดเลขที่ 24974, 28272, 28274-5, 31496, 36399-401 และ 36403-4 ตัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

438.90 - 2/07/2555 ถงึ 31/03/2563 

  10.  โฉนดเลขที ่7143, 7435-6, 166514, 166517, 167086, 167088 และ 167207 ตัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรม 

ป่ินทอง พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

630.00 22.70 29/08/2555 ถงึ 28/8/2562 

  11.  โฉนดเลขที ่69905, 69922, 73886, 75949, 76183, 76216, 76374-7, 76544, 76564, 80243-4, 80488, 

 165895-6, 171033-4, 172341, 173736, 173842-53 และ 177197-201 ตัง้อยู่บนศูนยค์ลงัสินคา้ 

 แหลมฉบงั พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

2,430.00 248.82 30/10/2555 ถงึ 29/10/2565 

  12.  โฉนดเลขที่ 52609-10 , 52780-1 และ 52785-7 ตั้งอ ยู่บนนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 

 พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง โฉนดเลขที่ 72552, น .ส . 3ก . 1787-8 และ น .ส . 3ก . 1839-41 ตั้งอยู่บน 

 เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ีพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

400.00 83.14 22/11/2555 ถงึ 25/11/2563 

รวมเงนิกู ้ 7,112.40 354.66  

รวมเงนิกู ้และหนงัสอืคํ้าประกนั 7,283.30 408.07  
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5. นโยบายเงนิลงทนุของบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมกีารลงทนุในบรษิทัย่อยและบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 
 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ทนุชําระแลว้ 
รอ้ยละ 

การถอืหุน้ 

มูลค่าเงนิลงทนุ 

(ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) 

มูลค่าเงนิลงทนุ 

(ตามราคาทนุ) 

บรษิทัย่อย      

บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส ก่อสรา้งโรงงานมาตรฐานเพือ่เช่า 50 ลา้นบาท 100 - 50 ลา้นบาท 

บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ก่อสรา้งคลงัสนิคา้เพือ่เช่า 2,500 ลา้นบาท 100 - 2,515 ลา้นบาท 

Shanghai TICON Investment 

 Management Co., Ltd. 
TICON Property, Inc. 

บรหิารการลงทนุ 

 

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2 ดอลลา่รส์หรฐัฯ

(62 ลา้นบาท) 
6 ดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(189 ลา้นบาท) 

100 

 

100 

- 

 

- 

2 ดอลลา่รส์หรฐัฯ

(62 ลา้นบาท) 
6 ดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(189 ลา้นบาท) 

บรษิทัร่วม      
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กี่ยวเนื่อง

กบักจิการอตุสาหกรรม 

11,825 ลา้นบาท 28 1,872 ลา้นบาท
/1 3,303 ลา้นบาท

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กี่ยวเนื่อง

กบักจิการอตุสาหกรรม 

4,469 ลา้นบาท 26 883 ลา้นบาท
/2 1,191 ลา้นบาท

บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง     
บจก. บางกอกคลบั ขายอาหารและเครื่องดื่ม 450 ลา้นบาท 0.11 0.26 ลา้นบาท

/3 -

หมายเหต ุ : 
/1
ภายหลงัหกักาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 1,238 ลา้นบาท ทัง้น้ี สาํหรบังวดสิ้นปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 TFUND      

มกีาํไรสุทธ ิ611 ลา้นบาท 

                            /2
ภายหลงัหกักาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 293 ลา้นบาท ทัง้น้ี สาํหรบังวดสิ้นปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 TLOGIS      

มกีาํไรสุทธ ิ204 ลา้นบาท 
  

/3
ภายหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุจาํนวน 0.74 ลา้นบาท 

บรษิทัมกีารควบคุมและการบรหิารในบรษิทัย่อยท ัง้สีบ่รษิทัอย่างสมบูรณ ์ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัมิไดม้ีการควบคุมและมิไดม้ีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้สองดงักล่าว 

แต่อย่างใด (โปรดดูความเหน็ของผูบ้รหิารในการลงทนุใน TFUND และ TLOGIS ในหวัขอ้ “คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ”) 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายทีม่ผีลกระทบอย่างเป็นนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

 



บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                      56-1 

 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ      28 

    โครงสรา้งเงนิทนุ 

1. หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556 บริษทัมทีนุจดทะเบยีน 1,263,740,168 บาท ซึง่เรียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ 884,786,274 บาท ประกอบดว้ย 

หุน้สามญั 884,786,274 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

บรษิทัมกีารออกหลกัทรพัยอ์ืน่ ดงัต่อไปน้ี 

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบรษิทั (TICON-W3)  

บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทั ครัง้ที่ 3 (TICON-W3) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 

219.35 ลา้นหน่วย เมื่อวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2552 ท ัง้น้ี ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2556 บริษทัมีพนัธะผูกพนัในการออกหุน้สามญัในอนาคต 

เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วจาํนวน 232.79 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.31 ของหุน้ทีช่าํระแลว้ ณ ปจัจบุนั  

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมอีายุ 5 ปีนบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ กาํหนดใหใ้ชส้ทิธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกไตรมาส  

โดยวนัใชส้ทิธิคร ัง้แรกคือวนัที ่31 มนีาคม 2553 และวนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ยคือวนัที ่ 31 มกราคม 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิ

ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัในอตัราใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1.06129 หุน้ ทีร่าคา 18.845 บาทต่อหุน้ 

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบรษิทั (TICON-W6) 

บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั ครัง้ที ่6 (TICON-W6) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัจาํนวน

รวมท ัง้สิ้น 32.88 ลา้นหน่วย เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2552 ท ัง้น้ี ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2556 บริษทัมีพนัธะผูกพนัในการออกหุน้สามญั 

ในอนาคตเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วจาํนวน 26.55 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 ของหุน้ทีช่าํระแลว้ ณ ปจัจบุนั 

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมอีายุ 5 ปีนบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ กาํหนดใหใ้ชส้ทิธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกไตรมาส

ภายหลงัระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใชส้ทิธิคร ัง้แรกคือวนัที่ 28 ธนัวาคม 2555 และวนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย 

คือวนัที ่3 ตลุาคม 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบริษทัในอตัราใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยมสีทิธิซื้อหุน้สามญั

ได ้1.02976 หุน้ ทีร่าคา 7.769 บาทต่อหุน้ 

ตัว๋แลกเงนิ 

บริษทัออกตัว๋แลกเงนิระยะส ัน้อายุไม่เกิน 270 วนั เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั ซึ่ง ณ 31 ธนัวาคม 2555 มีภาระหน้ีรวมท ัง้สิ้น 

740 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ลาํดบัที่ จาํนวนที่ออก   

(ลา้นบาท) 

วนัที่ออก ระยะเวลา 

(วนั) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 140.00 
 50.00 
 130.00 
 100.00 
 60.00 
 210.00 
 50.00 

19 กรกฎาคม 2555 

1 สงิหาคม 2555 

17 สงิหาคม 2555 

29 สงิหาคม 2555 

3 กนัยายน 2555 

19 ธนัวาคม 2555 

21 ธนัวาคม 2555

188 

187 

189 
184 

190 

183 

206

รวม  740.00  
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หุน้กู ้

บริษทัมกีารออกหุน้กู ้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนั ซึ่ง ณ 31 ธนัวาคม 2555 มภีาระหน้ีท ัง้สิ้น 9,500

ลา้นบาท ซึง่เป็นหุน้กูจ้าํนวนรวม 9.50 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

คร ัง้ที่ออก จาํนวนที่ออก   

(ลา้นบาท) 

วนัที่ออก อาย ุ 

3/2552 
1/2553 

 
2/2553 
3/2553 

 
4/2553 

 
1/2554 
2/2554 
3/2554 
4/2554 
1/2555 
2/2555 
3/2555 
4/2555 
5/2555 

 
6/2555 

  1,000.0 

550.0 

250.0 

500.0 

300.0 

200.0 

280.0 

220.0 

650.0 

350.0 

650.0 

350.0 

100.0 

800.0 

800.0 

500.0 

700.0 

300.0 

1,000.0 

19 พฤศจกิายน 2552 

12 กมุภาพนัธ ์2553 

12 กมุภาพนัธ ์2553 

5 กรกฎาคม 2553 

3 กนัยายน 2553 

3 กนัยายน 2553 

29 กนัยายน 2553 

29 กนัยายน 2553 

20 พฤษภาคม 2554 

8 กรกฎาคม 2554 

28 ธนัวาคม 2554 

30 ธนัวาคม 2554 

10 มกราคม 2555 

20 มกราคม 2555 

18 พฤษภาคม 2555 

5 กรกฎาคม 2555 

17 สงิหาคม 2555 

17 สงิหาคม 2555 

26 กนัยายน 2555 

 3  ปี 182 วนั 

 3  ปี 

 5  ปี 

 3  ปี 

 3  ปี 

 5  ปี 

 4  ปี 

 5  ปี 

   5  ปี 

   7  ปี 

  5  ปี 

   5  ปี 

 5  ปี 

 2  ปี 

 3  ปี 

 5  ปี 

 3  ปี 

 5  ปี 

 10  ปี 

รวม   9,500.0   

เมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2556 หุน้กูข้องบริษทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติโดยบริษทั ทริสเรตติ้ง จาํกดั ในระดบั “A” Stable และหุน้กู ้
บางส่วนใชอ้นัดบัเครดติองคก์ร ซึง่จดัโดยบรษิทั ทรสิเรตติ้ง จาํกดั ในระดบั “A” Stable 
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2. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

3. นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยบริษทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยคาํนึงถงึ 

ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ท ัง้น้ี ในปจัจุบนัไม่มสีญัญากูย้มืเงนิระหว่างบริษทั 

กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จาํกดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

 

รายช่ือผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2556 

 จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 187,578,756 21.20

   
2. กลุม่ซิตี้ เรยีลตี้ 

 บรษิทั ซติี้ วลิลา่ จาํกดั 

 นางสริญิา โสภณพนิช 

 บรษิทั ซติี้เรยีลตี้ จาํกดั 
 นายชาล ีโสภณพนิช 

 

32,140,125 

6,047,754 
2,152,237 

16,776,825 

 

3.63 
0.68 
0.24 
1.90 

 57,116,941 6.45

3. กรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

 นางยุพด ีควน (คู่สมรสของกรรมการผูอ้าํนวยการ) 

       นางสาวศิรพิร สมบตัวิฒันา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ) และคู่สมรส 

 นายวรีพนัธ ์พูลเกษ (กรรมการผูจ้ดัการ) และคู่สมรส 

 นายตรขีวญั บนุนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 
 นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์(กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร (ผูจ้ดัการท ัว่ไป) 
นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ) 

 นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ 

      และเลขานุการบรษิทั) 
 นายสมศกัดิ์ รตันวริะกลุ (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด) 

 

31,000,000 

14,607,500 

6,041,856 
942,201 

515,912 

241,746 

40,890 

76 

 

11 

 

3.50 
1.65 
0.68 
0.11 
0.06 

0.03 

0.00 

0.00 
 

0.00 

 53,390,192 6.03 

4. บรษิทั ไทยเอน็วดีีอาร ์จาํกดั 

5. Chase Nominees Limited Group 

6. นายประชา กจิวรเมธา 

7. State Street Bank Europe Limited  

8. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

9. นางสชุาดา ลสีวสัด์ิตระกูล 

10. Nortrust Nominees Ltd. Group 

11. อืน่ ๆ 

 รวม 

90,483,284 
53,000,948 

42,299,271 

29,776,533 

28,095,800 

26,962,775 

21,248,224 

294,833,550 

10.23 

5.99 

4.78 

3.37 

3.18 

3.05 

2.40 

 33.32 

884,786,274   100.00
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การจดัการ 

1. โครงสรา้งการจดัการ  ณ 31 ธนัวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการสรรหา 

 

 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

(นายไว เชง ควน) 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายวรีพนัธ ์พลูเกษ) 

 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการตลาด 
 

(นายสมศกัดิ์ รตันวริะกลุ) 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายพฒันาโครงการ 
 

(นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ)์ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายธุรการ 
 

(น.ส.ศิรพิร สมบตัวิฒันา) 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายกฎหมาย 
 

(นายสทิธิศกัดิ์ ธารรีชัต)์ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการเงนิ 
 

(น.ส.พรพมิล ศุภวริชับญัชา) 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการลงทนุ 
 

(นายวรีพนัธ ์พลูเกษ) 

(รกัษาการ) 

 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

(น.ส.ลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ)์ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชแีละสารสนเทศ 
 

(น.ส.ลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ)์ 
(รกัษาการ) 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

(น.ส.วุฒนิี พทิกัษส์งัข)์ 

 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป  

 

(ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร) 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส  
ฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ 

(น.ส.ลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ)์ 

 

คณะกรรมการบรหิาร 
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บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

  1.1 คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ8 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช  ประธานกรรมการ 

2. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบตุร* กรรมการ 

4. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

5. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายตรขีวญั บนุนาค  กรรมการตรวจสอบ 

*  นายชาย วนิิชบตุร ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการของบริษทั เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2555 แทนนายดเิรก วนิิชบตุรซึง่ลาออก

จากตาํแหน่ง 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษทัประกอบดว้ยนายชาล ีโสภณพนิช นายจิระพงษ ์วินิชบุตร นายชาย วินิชบุตร    

นายไว เชง ควน และนายวรีพนัธ ์พลูเกษ โดยกรรมการสองในหา้ท่านน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัพรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

ท ัง้น้ี นายชาล ี โสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุม่ซติี้ เรียลตี้ นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร และนายชาย วนิิชบุตร เป็นตวัแทนของ 

กลุม่โรจนะ 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

1. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถ้อืหุน้ดว้ยความ

ซือ่สตัย ์สุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย 

3. กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการเป็นไปตามนโยบาย 
และระเบียบของบริษทัอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 
และความม ัง่ค ัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

4. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และในรายงานประจาํปีของบรษิทั  

5. ดาํเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มปีระสิทธิผล 
และเชื่อถอืได ้

6. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ 

7. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างมจีรยิธรรมและมคีวามเท่าเทยีมกนั 

8. กรรมการที่เป็นอสิระและกรรมการจากภายนอกอื่น มคีวามพรอ้มที่จะใชดุ้ลยพนิิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพจิารณา

กาํหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งต ัง้กรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มที่จะคดัคา้น

การกระทาํของกรรมการอืน่ ๆ หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุราย 
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9. ในกรณีที่จาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํหรือความเห็นทางวชิาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกบัการดาํเนิน

กจิการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

10. จดัใหม้ีเลขานุการบริษทั เพื่อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมกรรมการ 
และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏบิตัิตนและดาํเนินกิจการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

ต่าง ๆ อย่างสมํา่เสมอ อกีท ัง้ดูแลใหก้รรมการและบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

11. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้ง

ระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล 

ทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบคุคลอืน่ โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

12. รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร” ต่อบรษิทัตามเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนด 

การแต่งต ัง้คณะกรรมการบรษิทั 

การแต่งต ัง้กรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั โดยคณะกรรมการสรรหา 

ของบริษทัจะเป็นผูเ้สนอชื่อบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาตามลาํดบั ท ัง้น้ี ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให ้

การแต่งต ัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ดงัน้ี 

1. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งต ัง้กรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

ดงัต่อไปน้ี 
ก. ผูถ้อืหุน้หน่ึงคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ 

ข. ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ท ัง้หมดตาม (ก) เลอืกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้
ค. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการที่จะมใีนการ

เลอืกตัง้คร ัง้น ัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที่จะมไีดใ้นการเลอืกตัง้คร ัง้น ัน้ 

ใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถงึคราวออก

ตามวาระ 

 1.2 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายไว เชง ควน    ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ  รองประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายชาล ีโสภณพนิช  กรรมการบรหิาร 

4. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการบรหิาร 
5. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร  กรรมการบรหิารและเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

2. ปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบรษิทัโดยเคร่งครดั 
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1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. นายตรขีวญั บนุนาค   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

ท ัง้น้ี กรรมการตรวจสอบท ัง้สามท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของ

งบการเงนิ  

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษ ัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม  

และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

3. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ และประเมนิผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท ัง้ความเป็นอิสระ 

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6. สอบทานและพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเรื่องขอ้บกพร่องสาํคญัทีต่รวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 

7. มอีาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอีาํนาจ

ในการวา่จา้งผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทั 

8. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดรายละเอยีดข ัน้ตํา่ คือ การปฏบิตัิงาน จาํนวน

ครัง้การประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ รวมถงึความเหน็โดยรวมโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึง่รายงานดงักลา่วมกีารลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ัง้จดัประชุมกบัผูส้อบบญัชีอย่างอสิระ 

โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุ อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ 

10. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้ีความสมัพนัธ ์

และเกื้อกูลกนั และลดความซํา้ซอ้นในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน 

และการบรหิารความเสีย่ง 
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13. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขีอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํซึ่งอาจมีผลกระทบ 

อย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

14. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่านซึ่งไม่เป็นผูบ้ริหารบริษทั และไดร้บัการ

แต่งต ัง้จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรือมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรือการเงนิอย่าง

เพยีงพอทีจ่ะทาํหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือและแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชื่อสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลอืก  

และแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทั 

ทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ีใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 

2. หา้มผูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บับริษทัและบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ส่ีวนไดเ้สยี หรือไดผ้ลประโยชนใ์นดา้นการเงนิหรือการ

บรหิารงาน ท ัง้ในปจัจบุนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอสิระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักลา่วมตีวัอย่างเช่น 

 เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีาํนาจควบคุม 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 
 เป็นผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสนิคา้หรือบริการ ซื้อขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

เป็นตน้ 
3. หากดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษทัอื่นในกลุม่ดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วและค่าตอบแทนที่ไดร้บัจาก

บรษิทันัน้ดว้ย 

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบรษิทัอืน่ในกลุม่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ช่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

6. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

7. สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏบิตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมท ัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้ี่มคีวามสมัพนัธห์รือเกี่ยวขอ้งกบับริษทั จนทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระหรือคล่องตวั 

เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี หรอืผูท้ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิ อย่างมนียัสาํคญั เป็นตน้ 
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1.4 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม โบนสั สวสัดกิาร และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ ท ัง้ที่

เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบรษิทั โดยคาํนึงถงึค่าตอบแทนทีป่ฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรม  

2. พจิารณากาํหนดสวสัดกิารและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ ๆ ท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั 

1.5 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช   ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา  
4. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการสรรหา 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษทั และอนุกรรมการ รวมท ัง้ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการบรษิทั เพือ่ความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 
2. เสนอชื่อกรรมการ และ/หรอื อนุกรรมการ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ 
3. คดัเลอืกผูส้มคัรเพือ่แต่งต ัง้เป็นกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั 

 1.6 ผูบ้รหิาร 

รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 มดีงัน้ี 

1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ และเลขานุการบรษิทั 

5. นายสมศกัดิ์ รตันวริะกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
6. นายพรีะพฒัน ์ศรสุีคนธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 
7. นางสาวศิรพิร สมบตัวิฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 
8. นายสทิธศิกัดิ์ ธารรีชัต ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 
9.  นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 
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ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที่ของผูบ้รหิาร 

ผูบ้ริหารมอีาํนาจหนา้ที่ดาํเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ท ัง้น้ี การใช ้

อาํนาจของผูบ้ริหารดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํไดห้ากผูบ้ริหารมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ในลกัษณะใด ๆ กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามทีส่าํนกังาน กลต. กาํหนด 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 เกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

 บริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้าํนึงถงึผลประกอบการของบริษทั

รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ัง้น้ี ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

 ในปี 2555 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

กรรมการ เบี้ยประชมุคณะกรรมการ 
เบี้ยประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
โบนัสกรรมการ 

นายชาล ีโสภณพนิช  80,000  -  1,585,000 

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์  40,000  40,000  1,365,000 

นายดเิรก วนิิชบตุร*  -  -  1,066,612 

นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร  60,000  -  1,275,000 

นายไว เชง ควน  30,000  -  1,307,500 

นายวรีพนัธ ์พลูเกษ  60,000  -  1,307,500 

นายตรขีวญั บนุนาค 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

 60,000 

 20,000 

 40,000 

 20,000 

 1,030,000 

 560,000 

รวม  350,000  100,000  9,496,612 

หมายเหต ุ * นายดเิรก วนิิชบตุร ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2555 

สาํหรบัผูบ้รหิารของบรษิทันัน้ ในปี 2555 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงัน้ี 

 จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงนิเดอืน 
โบนสั 
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีและกองทนุประกนัสงัคม 

 22,353,645

  8,324,000 
   811,306 

รวม            31,488,951

 

2.2 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 

ในปี 2555 บรษิทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
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3.  การกาํกบัดูแลกจิการ 

3.1 การปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ 

 บริษทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไดค้าํนึงถงึสทิธิของผูถ้อืหุน้ในการไดร้บั

ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอย่างเพียงพอและทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การส่งขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผ่านทางสื่ออิเลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจําก ัด และการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั 

www.ticon.co.th 

นอกจากข่าวสารขอ้มูลที่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชุมเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในระหว่างผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การจดัประชุมผูถ้ือหุน้โดยกาํหนดใหว้นั เวลา  

และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มจดัส่งแผนที่ต ัง้ของสถานที่ประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การส่งหนงัสือนดัประชุมที่มี

วตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

ก่อนการประชมุอย่างนอ้ย 7 วนัสาํหรบัวาระปกตแิละอย่างนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระพเิศษตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

หนงัสอืนดัประชมุของบริษทัมขีอ้มลูสาํคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มลูประกอบการพจิารณาลงคะแนน

เสยีงในการประชมุไดค้รบถว้นมากยิ่งขึ้น บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีซึง่รวบรวมขอ้มลูสาํคญัของบริษทัในปีทีผ่่านมาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบั

หนงัสือนดัประชุม รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื่องไดโ้ดยหนงัสือมอบฉนัทะ

ดงักล่าวมีขอ้มูลกรรมการตรวจสอบเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ประชุมในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

นอกจากน้ีบริษทัไดแ้นบขอ้บงัคบับริษทัส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ไปกบัหนงัสอืนดัประชมุดว้ย พรอ้มท ัง้การใหข้อ้มลูและรายละเอยีด

เกี่ยวกบัเอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่เป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอชื่อผูท้ี่มคุีณสมบตัิเหมาะสมที่จะมาเป็นกรรมการบริษทั

ลว่งหนา้ โดยบรษิทัไดช้ี้แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเสนอเรื่องดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยเริ่มในปี 2550 เป็นปีแรก 

   ในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัมคีณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท ัง้ผูบ้ริหารของบริษทั และผูส้อบบญัชี

ของบริษทัเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการของบริษทัหรือบคุคลที่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหเ้ป็นประธานในที่ประชมุ จะดาํเนินการใหม้ี

การพจิารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลาํดบัวาระที่กาํหนดในหนงัสือนดัประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนัน้ บริษทัไดแ้จง้

วธิีการลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน และระหว่างประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมอย่างเต็มทีแ่ละบริษทัไดต้อบคาํถามอย่าง

ครบถว้น 

 คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหม้ีสาระสาํคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ คําชี้แจงที่เป็น

สาระสาํคญั คาํถาม ขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ รวมท ัง้คะแนนเสยีงทีต่อ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนัน้ในส่วนของรายงานการประชมุบริษทั มกีารจดัทาํ

รายงานการประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายกาํหนด รวมท ัง้มรีะบบการจดัเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้

ท ัง้น้ี เพื่อใหร้ายงานการประชุมมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกผลการลงคะแนนเสียง เพิ่มเติมในรายงาน 

การประชมุดว้ย  

 ท ัง้น้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัท ัง้ในรูปแบบภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชญิประชมุซึง่เผยแพร่ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุเป็นเวลา 1 เดอืน และรายงานการประชมุทีเ่ผยแพร่ภายใน 14 วนั   
นบัแต่วนัประชมุ รวมท ัง้วดีทีศันซ์ึง่บนัทกึภาพในวนัประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 ของบริษทั บริษทัไดจ้ดัการประชุมขึ้นเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.  

ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอกคลบั ช ัน้ 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

โดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 5 ท่าน และลาประชมุ 3 ท่าน 
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 3.2 การปฏบิตัิต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

 บริษทัตระหนกัดีว่าความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ้นจากการสนบัสนุนจากผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 

พนกังานบริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชมุชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนัจากคู่แข่งของบริษทั บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญั

ต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาและเงื่อนไข 

ทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มีความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ท ัง้ในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ 

หลงัการขาย ตลอดจนการรกัษาความลบัของลูกคา้  การปฏบิตัิตามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏบิตัิตามกรอบ

กตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไมท่าํลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิกีารไมสุ่จรติ และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เน่ืองจากพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเร็จที่มีคุณค่า บริษทัใหก้ารปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม 

และเป็นธรรมต่อพนกังาน ท ัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการที่จาํเป็น การแต่งต ัง้ โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพ การดูแลรกัษา

สภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ บริษทัดาํเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั 

พรอ้มท ัง้จดัใหม้สีิ่งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีชีวติจากอุบตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจ็บ

และการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการทาํงาน นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ เพือ่ความสามคัคแีละเป็นรางวลัสาํหรบัพนกังาน 

 ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ที่จะแสวงหาวธิีการที่จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

ยิ่งขึ้นตลอดเวลา บริษทัยึดม ัน่ในการรกัษาและปฏิบตัิตามสญัญาที่ทาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการ 

หลงัการขายทีม่คุีณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที่เป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัเนน้ถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใช ้

เพือ่ประโยชนโ์ดยมชิอบ รวมท ัง้ผ่อนปรนและร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามทีเ่กดิความเดอืดรอ้น 

 สาํหรบัคู่คา้และ/หรอืเจา้หน้ี บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่คา้และ/หรอืเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คาํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อท ัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ที่ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ัง้

ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาทีต่กลงกนัไว ้

 สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บริษทัปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิความลบัหรือลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่คา้

ดว้ยวธิีฉอ้ฉล บริษทัยดึม ัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏบิตัิตามแนวปฏิบตัิทางจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั  

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคู่แขง่ทางการคา้ 

 ส่วนชมุชนและสงัคมนัน้ บริษทัมนีโยบายทีจ่ะดาํเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสรา้งสมดุลระหว่าง

การเตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

 อย่างไรก็ตาม ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏบิตัิของบริษทั กรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัโดยตดิต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้ 

 3.3 คณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัม ี8 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระและมตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั ท ัง้น้ี บริษทั 

มกีารแยกอาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการ  และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่างชดัเจนเพือ่มใิหผู้ใ้ดผูห้น่ึง 

มอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั 

คณะกรรมการบริษทัมกีารประชุมเพื่อพจิารณากิจการท ัว่ไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยบริษทักาํหนดการจดั

ประชุมคณะกรรมการ และส่งหนงัสอืนดัประชุมซึ่งระบุถงึวาระการประชุมอย่างชดัเจนรวมท ัง้เอกสารประกอบการประชุม ใหแ้ก่คณะกรรมการ

ลว่งหนา้ก่อนการประชมุโดยท ัว่ไปไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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 ในปี 2555 กรรมการบรษิทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี  

 จาํนวนคร ัง้ที่เขา้ร่วมประชมุในปี 2555 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 6 คร ัง้) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 
2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายดเิรก วนิิชบตุร* 
4. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร 

5. นายชาย วนิิชบตุร* 

6. นายไว เชง ควน 
7. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ  
8. นายตรขีวญั บนุนาค  
9. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4

4 
- 
6 
- 

3 

6 

6 

2 
หมายเหต ุ *  นายดเิรก วนิิชบตุร ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2555 และในวนัเดยีวกนั บรษิทัไดแ้ต่งต ัง้นายชาย วนิิชบตุร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร ัง้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม  

และเอกสารเพื่อส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชุม เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุมโดยมรีายละเอยีดของสาระสาํคญัและขอ้คิดเห็น 

ต่าง ๆ ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชุม รวมท ัง้มหีนา้ที่จดัเก็บเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น  

นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ทีใ่หค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิทัในกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ 

 คณะกรรมการของบรษิทัมบีทบาทสาํคญัในเรื่องต่าง ๆ เพือ่ทาํใหบ้รษิทัมกีารกาํกบัดูแลกิจการทีด่ดีงัต่อไปน้ี 

 ในทุก ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชุมเพือ่พจิารณากาํหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

รวมท ัง้มกีารติดตามผลการดาํเนินงานและทบทวนผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไวใ้นช่วงตน้ปี

หรอืไม ่ผลงานทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมายจะถกูทบทวนเพือ่ประโยชนใ์นการวางนโยบาย และการกาํหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพื่อใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษทัจะมีการทบทวนผลงาน รวมท ัง้การวิเคราะหป์ญัหา 

และอปุสรรคต่าง ๆ ในระหวา่งปีทีผ่่านมา เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีจ่ะนาํไปปรบัปรุงการกาํกบัดูแลและการดาํเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  

ท ัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดท้าํการประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเองประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนทีบ่ริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั (ซึง่ไดผ่้าน

การพิจารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ท ัง้น้ี ที่ผ่านมาผูถ้ือหุน้ 

ไดพ้จิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการตามหนา้ที่และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลา่วคือ ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทน

มากกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ และกรรมการที่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบมากขึ้นก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่มีตาํแหน่ง 

เป็นกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ทีต่อ้งรบัผดิชอบเพิม่เตมิดว้ย 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการที่บริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบในช่วงปี 2555  

และทีผ่่านมาไวใ้นหวัขอ้ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร” 

 เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํหนดหนา้ที่ และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในเรื่องของระดบัอาํนาจดาํเนินการทางการเงนิ ที่สาํคญัไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัิในการซื้อ/เช่า

ทรพัยส์ิน อาํนาจอนุมตัิในการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์ิน อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน เป็นตน้ โดยไดก้ําหนดวงเงิน 

ที่กรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละระดบัมีอาํนาจในการอนุมตัิไวอ้ย่างชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบ้รหิาร และพนกังานทีเ่กี่ยวขอ้งทราบถงึอาํนาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบดงักลา่วแลว้ และทกุฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 
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 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารติดตามดูแล และรบัทราบถงึรายการระหว่างกนั และรายการ 

ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักล่าว

เกิดขึ้นตามราคาตลาด รวมท ัง้ดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ัง้น้ี ในการพิจารณารายการระหว่างกนั  

กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรื่องดงักลา่ว 

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหว่างกนั ซึง่มคีวามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของการ

ทาํรายการดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”  

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผิดชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของกิจการ ดงัที่

แสดงไวก่้อนรายงานของผูส้อบบญัชี ท ัง้น้ี เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ารายงานทางการเงนิของบริษทัครบถว้น เชื่อถอืได ้สมเหตุผล และปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป และกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมํา่เสมอ 

 แมว้า่ประธานกรรมการของบรษิทัจะเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่บรษิทัก็มคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้าํกบัดูแล

ใหก้ารตดัสนิใจอนุมตักิารทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทกุ ๆ ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ ซึ่งไดป้ระมวลนโยบายและขอ้ปฏิบตัิหลกั ๆ  

ที่กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน จะยดึถอืในการปฏบิตัิหนา้ที่ของตน ตามความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย รวมท ัง้แนวทางการปฏบิตัิต่อผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสยีฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.ticon.co.th 

 3.4   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านทีม่คีวามเป็นอสิระ ถอืหุน้ในบริษทันอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 

มไิดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ รวมท ัง้มปีระสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที ่

แบ่งเบาภาระหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนา้ที่ในการใหว้สิยัทศัน ์ 

และใหค้วามเหน็ที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบ 

ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งส่งผลให ้

รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื มคุีณภาพทีด่ ีและมมีลูค่าเพิม่ต่อองคก์ร 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมบีทบาทสาํคญัในเรื่องต่าง ๆ เพือ่ทาํใหบ้รษิทัมกีารกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีดงัต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมกีารประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อกาํกบัดูแล และติดตามเรื่องต่าง ๆ 

ดงักลา่วขา้งตน้ โดยมผูีส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชมุดว้ยทกุคร ัง้ในวาระทีม่กีารพจิารณารายงานทางการเงนิ 

ในปี 2555 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี   

 จาํนวนคร ัง้ที่เขา้ร่วมประชมุในปี 2555 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 4 คร ัง้) 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

2. นายตรขีวญั บนุนาค  
3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4

4 
2 

 

 ในปจัจบุนัผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัเป็นผูดู้แลกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชมุ จดัเตรียมระเบยีบ

วาระการประชุม จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ยงัมหีนา้ที่

บนัทกึรายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชมุดว้ย 
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 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ตนรบัผิดชอบท ัง้หมดแก่คณะกรรมการบริษทัในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัซึ่งจดัขึ้นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีที่มีเหตุการณ์สาํคญัเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัทาํรายงานเพือ่เสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจาํปีดว้ย 

 บริษทัมีการกําหนดหลกัเกณฑข์องกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในเรื่องต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็นประโยชนใ์นการเพิ่มประสทิธิภาพการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการตรวจสอบ 

 3.5   คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยสมาชิก 5 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั เพื่อปฏบิตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 3.6 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยผูถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการบริษทั  

โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ดูแลใหบ้ริษทัมีการดาํเนินการที่โปร่งใส และเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการ  

และผูบ้รหิาร รวมท ัง้การจดัหาสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังานของบรษิทั 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเปรียบเทยีบกบั

ระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั รวมท ัง้หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ในปี 2555 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี  

 จาํนวนคร ัง้ที่เขา้ร่วมประชมุในปี 2555 

(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร 

1 

1 

1 

 

 3.7 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหา 
มหีนา้ทีก่าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการคดัเลอืกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพือ่ใหเ้กิด

ความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

ในปี 2555 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี 

 จาํนวนคร ัง้ที่เขา้ร่วมประชมุในปี 2555 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 2 คร ัง้) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช  
2. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์
4. นายตรขีวญั บนุนาค 

2

2 
2 

2 
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 3.8 คณะอนุกรรมการอืน่ ๆ 

- ไมม่ ี- 

 รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายชื่อ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ ระบไุวใ้นหวัขอ้ “การจดัการ” 

 3.9 จรยิธรรมทางธุรกจิ 

 บริษทัมแีนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษทัที่ระบุอยู่ในคู่มอืบริษทัและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

ซึง่แนวทางดงักลา่วไดร้วมถงึแนวทางการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัเพือ่ประโยชนส่์วนตนดว้ย 

 3.10  ความสมัพนัธก์บัผูเ้กี่ยวขอ้ง 

 บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และในเวลาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากบริษทัตระหนกัดถีงึ

สถานภาพการเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ัง้น้ี ผูส้นใจสามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

ซึง่เป็นผูดู้แลงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัเพือ่สอบถามขอ้มลูของบรษิทั 

ช่ือ ตาํแหน่ง อเีมล ที่อยู่ 

นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ นกัลงทนุสมัพนัธ ์ lalitphant@ticon.co.th 

หอ้ง 1308 ชัน้13/1  อาคารสาธรซติี้ 

ทาวเวอร ์ 175  ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ (662)  679-6565 

โทรสาร (662)  287-3153 

 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัเพื่อสอบถามผลการดาํเนินงาน 

รวมท ัง้เปิดโอกาสใหเ้ขา้เยี่ยมชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัแลว้ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity day)   

ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจาํทกุไตรมาส และกิจกรรมพบปะนกัลงทนุ/นกัวเิคราะหท์ีจ่ดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพือ่เป็น

การส่งเสริมการใหข้อ้มูล และสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพื่อใหม้ีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ้น 

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมกีารเดนิทางไปต่างประเทศเพือ่ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุทีม่ไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2555 บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารนาํเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย และนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

กจิกรรมการนําเสนอขอ้มูล จาํนวนคร ัง้ 

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 
นกัลงทนุพบผูบ้รหิารของบรษิทั 
ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุในประเทศ 
ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ 

 4 
 49 
 4 
   5 

 

 

 

 

 



บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)       56-1 

 

การจดัการ 44	
 

4. การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตน ดงัน้ี 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกี่ยวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย ์

ของบรษิทัตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทกาํหนดโทษตาม พรบ. ดงักลา่ว 

 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่า หากผูบ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา

หลกัทรพัย ์ผูบ้ริหารจะตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบคุคลอืน่ โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

 บริษทัจะชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทีในกรณีที่มขี่าวสารใด ๆ ท ัง้ที่เป็นจริง 

และไมเ่ป็นจรงิร ัว่ไหลออกสู่สาธารณชน ท ัง้น้ี เพือ่ไมใ่หเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไป 

5.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม โดยในปีที่ผ่านมาไดม้ีการจดักิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์

อย่างต่อเน่ือง ดงัน้ี 

5.1  การบรจิาคคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องใชส้าํนกังานใหแ้กว่ดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบรุ ี

 บริษ ัทไดบ้ริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่ องใชส้ ํานักงาน จํานวน 21 รายการ เ ช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด  

เครื่องทาํลายเอกสาร เป็นตน้ ใหแ้ก่วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบรุ ี

5.2  การบรจิาคเงนิใหแ้กส่ถานสงเคราะหเ์ด็กออ่นรงัสติ จงัหวดัปทมุธานี ในโครงการไทคอนมอบรกั คร ัง้ที่ 1 

 ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ร่วมกนับริจาคเงนิ เพือ่สนบัสนุนกิจการของสถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนรงัสติ พรอ้มท ัง้จดัเลี้ยง

อาหาร ณ สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ จงัหวดัปทมุธานี 

5.3 การบริจาคเงิน และอปุกรณ์เวชภณัฑใ์หแ้ก่ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุ จงัหวดัปทุมธานี ในโครงการไทคอน 

มอบรกั คร ัง้ที่ 1 

 ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ร่วมกนัจดัเลี้ยงอาหาร และกจิกรรมสนัทนาการใหแ้ก่ผูสู้งอายุ พรอ้มท ัง้บริจาคเงนิ และอปุกรณ์

เวชภณัฑ ์ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ จงัหวดัปทมุธานี 

5.4 การร่วมอนุรกัษป์ลูกป่าชายเลน จงัหวดัชลบรุ ี

 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังานกว่า 100 คน ร่วมกนัปลูกป่าชายเลนกว่า 

2,000 ตน้ ณ ส่วนบรหิารจดัการทรพัยากรป่าชายเลน 1 ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี
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6.  พนกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมพีนกังานรวม ท ัง้สิ้น 201 คน ดงัน้ี 

แผนก จาํนวนพนกังาน (คน) 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 1 

กรรมการผูจ้ดัการ 1 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 

ฝ่ายบญัชแีละสารสนเทศ 26 

ฝ่ายการเงนิ 
ฝ่ายกฎหมาย 

10 

2 
ฝ่ายการตลาด 20 

ฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายจดัซื้อ 
27 

8 

ฝ่ายพฒันาโครงการ 97 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 

ฝ่ายการลงทนุ 6

รวม 201                            

 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังาน 

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงนิของพนกังานในปี 2555 เท่ากบั 121.46 ลา้นบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงนิเดอืน โบนสั สวสัดิการอื่น ๆ       

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีทีบ่รษิทัจ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดัอบรมสมัมนา 

นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บริษทัจดัใหม้กีารอบรมและสมัมนาแก่พนกังานอย่างสมํา่เสมอ ซึ่งรวมถงึการชี้แจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจถงึข ัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

ในส่วนงานทีร่บัผดิชอบ นอกจากน้ี เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพและทกัษะในการปฏบิตังิานของผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทัเปิดโอกาสใหแ้ก่

พนกังานในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพิม่เตมิอกีดว้ย 

ในปี 2555 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรท ัง้สิ้น 1.18 ลา้นบาท 

ขอ้พพิาทดา้นแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไมม่ ี-  
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การควบคมุภายใน 
 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธิภาพเหมาะสมพอเพยีงท ัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏบิตัิงาน เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้น โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที ่1/2556 ไดม้กีารพจิารณาทบทวนการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ใน 5 เรื่อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงานของ 

ฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที่เขา้ร่วมประชุม 

มคีวามเหน็วา่ บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัสถานการณใ์นปจัจบุนั และครอบคลมุในประเดน็ทีส่าํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 การกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัที่ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของกําไรต่อหุน้ประจําปีนัน้ ๆ รวมท ัง้ไดม้ ี         

การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมากบัเป้าหมายที่กาํหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะทาํการวเิคราะหห์าสาเหต ุ 

เพือ่ประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบรหิารงานในปีต่อไป 

 การกําหนดอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่สามารถ 

ใหก้ารอนุมตัใินเรื่องนัน้ ๆ ได ้นอกจากนัน้ ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตั ิการบนัทกึรายการทางบญัช ี 

และการดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

 การกาํหนดความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารในการควบคุมดูแลทรพัยส์นิของบริษทั และมกีารแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน ผูต้ิดตาม

ควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ใหม้กีารถว่งดุลและการตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม 

 การจดัทาํรายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถงึข ัน้ตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อจดัทาํรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบ/ 

สอบทานของผูส้อบบญัช ีการพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั และการพจิารณา

ทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงนิต่อสาธารณชน ท ัง้น้ี เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทาง 

การเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและโปร่งใส 

 การกาํหนดประเภทความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มกีารประเมนิโอกาสของการเกิดความเสีย่ง และมกีาร

กาํหนดมาตรการเพื่อป้องกนัความเสี่ยง รวมท ัง้กาํหนดผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวเพื่อหลกีเลี่ยง 

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้น 

 การมฝ่ีายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที่ใหค้าํปรึกษาและตรวจสอบ

การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษทั รวมท ัง้ระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้ซึ่งเป็นการใหค้าํปรึกษาและตรวจสอบท ัง้ใน

ส่วนของการปฏบิตังิานของพนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ และการปฏบิตังิานทีส่าํนกังานควบคุมการก่อสรา้ง ตลอดจนการใหบ้ริการลูกคา้ตามพื้นทีต่ ัง้

โรงงานของบรษิทั โดยผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการวเิคราะหผ์ลจากการตรวจสอบ เพือ่นาํไปสู่การเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล ลดขอ้ผดิพลาด

และแกป้ญัหาต่าง ๆ ทีพ่บจากการตรวจสอบ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาความ

เหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ทีผู่ต้รวจสอบภายในนาํเสนอ รวมท ัง้ใหค้วามเหน็/แนวทางต่อผูต้รวจสอบภายในในเรื่องดงักลา่ว อนัเป็นการสรา้ง

แนวทางการตรวจสอบเชงิป้องกนัต่อไป 

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัการควบคุมภายในของบรษิทัทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. บริษทัควรตรวจสอบสภาพและมูลค่าของงานที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งมานานกว่า 1 ปี อย่างสมํา่เสมอ และทบทวน 

การบนัทกึบญัชกีรณีทีไ่มม่เีหตอุนัควรใหบ้นัทกึสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นงานระหวา่งก่อสรา้ง 

การดาํเนินการของบริษทั : บริษทัยนืยนัว่าโดยปกตบิริษทัใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้แต่ละหลงันอ้ยกว่า  

1 ปี อย่างไรก็ตาม สาํหรบัโรงงาน/คลงัสนิคา้บางหลงัมยีอดคงคา้งของงานระหวา่งก่อสรา้งนานเกนิกวา่ 1 ปีได ้ซึง่เกดิจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

1.1 มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในข ัน้ตอนการโอนตน้ทุนออกจากงานระหว่างก่อสรา้ง โดยมีตน้ทุนบางส่วนคงคา้ง 

เป็นงานระหวา่งก่อสรา้งในขณะทีต่น้ทนุส่วนใหญ่ไดถ้กูโอนออกไปเรยีบรอ้ยแลว้  
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1.2 แมว้่างานก่อสรา้งอาคารไดเ้สร็จสิ้นแลว้แต่บริษทัยงัมีการปนัส่วนค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดของโครงการเป็นตน้ทุน 

การก่อสรา้งของโรงงาน/คลงัสนิคา้แต่ละหลงัอย่างต่อเน่ืองจนกวา่การก่อสรา้งจะแลว้เสร็จท ัง้โครงการ   

1.3 วนัที่ เริ่มก่อสรา้งจริงของโรงงาน/คลงัสินคา้บางหลงัเกิดขึ้นหลงัจากวนัที่บริษทัเริ่มบนัทึกสถานะโครงการ 

ท ัง้โครงการเป็นงานระหว่างก่อสรา้งในระบบบนัทกึขอ้มูล และบริษทัไดป้นัส่วนค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็สาํหรบัการเริ่มก่อสรา้งโครงการเขา้เป็นตน้ทุน

งานระหวา่งก่อสรา้งของอาคารแต่ละหลงัในโครงการนัน้โดยไมค่าํนึงถงึสถานะของงานก่อสรา้งจรงิ  

ท ัง้น้ี เหตุการณ์ในขอ้ 1.2 และ 1.3 จะยงัคงเกิดขึ้นไดใ้นอนาคต เน่ืองจาก โดยปกติบริษทัมิไดก่้อสรา้งอาคารทุกหลงั 

พรอ้มกันในแต่ละโครงการ สําหร ับขอ้ 1.1 บริษทัไดม้อบหมายใหม้ีผูต้รวจสอบและทบทวนความถูกตอ้งของการโอนตน้ทุนของ 

งานระหวา่งก่อสรา้ง 

2. บริษทัควรจดัทํางบประมาณสําหร ับโครงการก่อสรา้งและงานรับเหมาก่อสรา้งของบริษทั รวมท ัง้ท ําการทบทวน 

ความเหมาะสมของตวัเลขหลงัจากเริ่มงานก่อสรา้งแลว้โดยการเปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุจรงิทีเ่กดิขึ้นเป็นระยะ และใหม้กีารรบัรองโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

การดาํเนินการของบริษทั : บริษทัไดจ้ดัทาํงบประมาณสาํหรบังานก่อสรา้งโรงงาน และงานรบัเหมาก่อสรา้งโรงงานและ

คลงัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ และเตรยีมทีจ่ะมอบหมายใหผู้เ้ชี่ยวชาญทาํตรวจสอบและเปรยีบเทยีบตน้ทนุทีเ่กดิขึ้นจรงิกบังบประมาณทีว่างไว ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดจ้ดัทํางบประมาณสาํหรบัการก่อสรา้งคลงัสินคา้ เ น่ืองจากโดยปกติบริษทัมีการว่าจา้ง

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งซึง่บรษิทัคดัเลอืกจากกระบวนการเสนอราคาและจดัซื้อจดัจา้งทีโ่ปร่งใส 

3. บรษิทัควรมกีารทาํทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรใหค้รบถว้นและตรวจนบัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ใหถ้กูตอ้งตรงกนั 

การดาํเนินการของบริษทั : บริษทัไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของพนกังานในส่วนงานที่ดูแลสนิทรพัยถ์าวร และทมีงาน

ดงักลา่วจะทาํหนา้ทีค่วบคุมและทาํทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรใหค้รบถว้น 

 ท ัง้น้ีการควบคุมภายในถอืวา่เป็นกระบวนการทีส่าํคญัของการดาํเนินธุรกจิของบริษทั ทาํใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธิภาพ และเกิดความ

ม ัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์สรา้งผลประโยชนต์อบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มูลทาง

การเงนิและการดาํเนินงานครบถว้นน่าเชื่อถอื การปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้น  
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รายการระหว่างกนั 

 
1. รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 

1.1 การซ้ือที่ดินจากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 1.1.1  บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ตลอดหลายปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีารซื้อทีด่นิเพือ่พฒันาอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ จากบริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั 

(มหาชน) ซึง่ถอืวา่เป็นบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เน่ืองจากบริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั และมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั คอื นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร และนายชาย วนิิชบตุร 

 ในปี 2555 บริษทัซื้อที่ดินจากบริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 แปลง มูลค่ารวม 662.93  

ลา้นบาท 

1.1.2 บรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จาํกดั  

 บริษทัมีการซื้อที่ดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จาํกดั ซึ่งมีกรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  

นายชาล ีโสภณพนิช 

 ในปี 2555 บรษิทัซื้อทีด่นิจากบรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั จาํนวน 1 แปลง มลูค่ารวม 361.69 ลา้นบาท  

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณาจากราคาตลาดของ

ที่ดินบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตาม 

ราคาตลาด บนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

1.2 การเช่าพื้นที่สาํนักงานจากบคุคลเกี่ยวขอ้ง 

บริษทัมกีารเช่าพื้นที่สาํนกังานจากกองทุนรวมสาธรซติี้ทาวเวอร ์ซึ่งกองทุนดงักลา่วมผูีถ้อืหุน้ใหญ่ซึ่งมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้

และกรรมการของบรษิทั ดงัน้ี 

1. กลุม่ซติี้เรยีลตี้ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกองทนุรวมสาธรซติี้ทาวเวอร ์ถอืหุน้ในบริษทัท ัง้ทางตรง และทางออ้ม รอ้ยละ 6.5 

(ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

2. นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทั และบรษิทัในกลุม่ซติี้เรยีลตี้  

ในปี 2555 บรษิทัมกีารชาํระค่าเช่าพื้นทีส่าํนกังานใหแ้ก่กองทนุดงักลา่วรวม 13.42 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคาร

สาํนกังานที่อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสาํนกังานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าว 

มคีวามสมเหตสุมผลและเกดิขึ้นตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้รกิารและมเีงือ่นไขเช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอืน่ท ัว่ไป 
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1.3  การทาํธุรกรรมทางการเงนิกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 บริษทัมกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักลา่วมกีลุม่โสภณพนิชเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

และกลุม่โสภณพนิชมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้ และกรรมการของบรษิทั คอื นายชาล ีโสภณพนิช 

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้รกิารทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

รายการ 
อตัราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จาํนวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

หนงัสอืคํา้ประกนั 
เงนิฝากประจาํ 
เงนิลงทนุช ัว่คราว 

ตามประกาศของธนาคาร

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามอตัราตลาด 

 197.22 
 1.49 

 730.00 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักลา่วขา้งตน้ และมคีวามเหน็ว่ารายการดงักลา่วขา้งตน้

เป็นรายการทีม่คีวามสมเหตสุมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากน้ีขอ้กาํหนดและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามเหมาะสมและปฏบิตักินั

โดยท ัว่ไป 

1.4 การใชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรพัยผ่์านบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 

ในปี 2555 บรษิทัมกีารซื้อขายหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนและกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส์

ผ่านบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซียพลสั จาํกดั (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทั  

คอื นายชาล ีโสภณพนิช 

บรษิทัมกีารชาํระค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั จาํกดั (มหาชน) ในปี 2555 เป็นจาํนวน

รวมท ัง้สิ้น 0.50 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่ว 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้ีการพจิารณาค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าว และมคีวามเห็นว่ารายการ

ดงักลา่วเป็นรายการทีม่คีวามจาํเป็น และเกดิขึ้นตามราคาตลาด บนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

ท ัง้น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที่ 4/2551 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการของบริษทั 

มอีาํนาจทาํรายการระหวา่งกนัซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้โดยท ัว่ไป 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

 การทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจาํเป็นเพือ่ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั และบริษทัไดจ่้าย/รบัค่าตอบแทน

ในราคาตลาดทียุ่ตธิรรมและสมเหตสุมผล ดงัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ในการทาํรายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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3. มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาและเงือ่นไข 

ที่ยุติธรรม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั อีกท ัง้ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ท ัง้น้ี บรษิทัมมีาตรการเกี่ยวกบัการทาํรายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที่ 4/2551 ในวนัที่ 13 สิงหาคม 2551 ไดม้ีมติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการของบริษทั 

มอีาํนาจในการทาํรายการระหว่างกนัซึ่งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มเีงือ่นไขการคา้โดยท ัว่ไป ท ัง้รายการที่อยู่ระหว่างดาํเนินการในขณะนัน้ และ

รายการทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมกีารรายงานสรุปการทาํรายการดงักลา่วต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัการทาํรายการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักลา่วเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุตธิรรม โดยคณะกรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัในกรณีที่รายการดงักล่าวไม่เป็นเงือ่นไขทางการคา้โดยท ัว่ไป ท ัง้น้ี กรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหว่างกนัตามประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ดงัทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนัตามมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัช ี

4. นโยบายหรอืแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รายการระหวา่งกนัจะยงัคงเกดิขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคตตราบเท่าทีร่ายการนัน้ยงัคงเป็นประโยชนต่์อบรษิทั 
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ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

1. ความเหน็ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ปี 2553 ถงึปจัจุบนั 

นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 

บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั 

 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

รายงานผูส้อบบญัชสีาํหรบัปี 2553 ถงึ ปี 2555 ไดใ้หค้วามเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขว่างบการเงนิของบริษทัไดจ้ดัทาํขึ้นโดยถกูตอ้งตาม 

ทีค่วรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป 
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2.   งบการเงนิ 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

                                (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2553 2554 2555 
    จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์            
สนิทรพัยห์มนุเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 183,233,971   1.47 136,828,636 0.89 361,543,112 1.83 

เงนิลงทนุช ัว่คราว 847,370,315   6.79 950,000,000 6.21 731,117,724 3.70 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 41,592,453 0.33 106,896,151 0.70 119,238,832 0.60 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 45,970,307 0.37 62,046,957 0.41 126,077,056 0.64 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,118,167,046 8.96 1,255,771,744 8.21 1,337,976,724 6.78 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํา้ประกนั 10,858,640 0.09 40,437,880 0.26 2,017,560 0.01 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีย่งัไมเ่รยีกชาํระ 16,679,242 0.13 18,151,847 0.12 53,838,183 0.27 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม       1,820,709,679  14.58 1,897,879,326 12.41 2,755,075,515 13.96 

เงนิลงทนุในบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 256,500   - 256,500   - 256,500 - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 4,742,156,103 37.98 4,674,387,371 30.57 7,805,277,037 39.54 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่า 3,921,053,800   31.41 6,315,462,916 41.31 5,883,050,643 29.80 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ 564,851,129   4.52 597,022,660 3.90 866,015,568 4.39 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 12,914,544   0.10 10,747,818 0.07 5,631,454 0.03 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 258,457,986   2.07 202,126,176 1.32 270,823,389 1.37 

เงนิมดัจาํค่าทีด่นิ 5,081,480 0.04 261,133,740 1.71 743,498,972 3.77 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 13,443,592 0.11 15,352,659 0.10 16,387,716 0.08 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 11,366,462,695 91.04 14,032,958,893 91.79 18,401,872,537 93.22 

รวมสนิทรพัย ์ 12,484,629,741 100.00 15,288,730,637 100.00 19,739,849,261 100.00 

หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้             

หน้ีสนิหมนุเวียน             

เงนิกูย้มืระยะส ัน้และหน้ีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ 1,715,647 0.01 1,606,095,688 10.51 745,084,297 3.77 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 196,065,335 1.57 329,333,405 2.15 666,062,956 3.37 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 157,144,000 1.26 239,144,000 1.56 - - 

หุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,000,000,000 8.01 850,000,000 5.56 2,350,000,000 11.90 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,153,854 0.03 - - - - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 229,063,331 1.83 24,904,704 0.16 141,692,270 0.72 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 14,374,611 0.12 18,600,000 0.12 43,060,764 0.22 

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 1,601,516,778 12.83 3,068,077,797 20.07 3,945,900,287 19.99 

หน้ีสนิไม่หมนุเวียน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 864,334,000 6.92 761,390,000 4.98 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวอื่น - - - - 354,660,000 1.80 

หุน้กู ้ 4,150,000,000  33.24 5,300,000,000 34.67 7,150,000,000 36.22 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - - 18,933,529 0.12 21,572,729 0.11 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 7,130,308 0.06 7,436,150 0.05 3,853,274 0.02 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 264,657,266 2.12 392,699,557 2.57 367,134,981 1.86 

รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 5,286,121,574 42.34 6,480,459,236 42.39 7,897,220,984 40.01 

รวมหน้ีสนิ 6,887,638,352 55.17 9,548,537,033 62.45 11,843,121,271 60.00 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย 
 งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

    (หน่วย : บาท) 

    งบรวม

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2553 2554 2555 

    จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % 

สว่นของผูถ้อืหุน้       

ทนุเรอืนหุน้  

ทนุจดทะเบยีน        

    - หุน้สามญั   1,263,740,168 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท        

      (2554: หุน้สามญั 1,117,252,920 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)       

      (2553: หุน้สามญั 1,037,252,920 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,037,252,920 8.31 1,117,252,920 7.31 1,263,740,168 6.40 

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้       

    - หุน้สามญั   877,469,834 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท        

      (2554: หุน้สามญั 781,005,203 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)       

      (2553: หุน้สามญั 686,345,728 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 686,345,728 5.50 781,005,203 5.11 877,469,834 4.45 

เงนิรบัลว่งหนา้ค่าหุน้ 105,587,553 0.85 - - 56,841,422 0.29 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,857,905,222 22.89 3,510,089,029 22.96 4,378,270,708 22.18 

กาํไรสะสม       

   - จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 103,725,292 0.83 111,725,292 0.73 126,374,017 0.64 

   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,863,884,264 14.93 1,356,459,618 8.87 2,482,182,021 12.57 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (20,456,768) (0.16) (19,085,574) (0.12) (24,410,060) (0.12) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 5,596,991,291 44.83 5,740,193,568 37.55 7,896,727,942 40.00 

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 98 - 36 - 48 - 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,596,991,389 44.83 5,740,193,604 37.55 7,896,727,990 40.00 

รวมหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 12,484,629,741 100.00  15,288,730,637 100.00 19,739,849,261 100.00 

 
 

 



บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)      56-1 
 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  54 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย 
งบกาํไรขาดทนุ 

                 (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

    2553 2554 2555 

    จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % 

รายได ้            

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 850,872,730 29.01 880,228,726 41.30 1,053,011,998 18.02 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 20,628,524 0.70 21,574,136 1.01 117,206,493 2.01 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้คุคลหรอืกจิการอื่น 157,176,750 5.36 132,971,250 6.24 31,550,000 0.54 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 1,737,747,003 59.24 943,500,000 44.27 4,332,900,000 74.14 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 16,523,867 0.56 20,589,950 0.97 23,015,817 0.39 

รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 107,490,798 3.66 113,444,855 5.32 105,073,728 1.80 

ดอกเบี้ยรบั 4,571,187 0.16 12,083,001 0.57 13,326,110 0.23 

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั - - - - 82,705,443 1.42 

รายไดอ้ื่น 38,440,442 1.31 7,001,029 0.33 85,189,768 1.46 

รวมรายได ้ 2,933,451,301 100.00  2,131,392,947 100.00 5,843,979,357 100.00 

ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ย             

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 194,494,616 6.63 248,122,183 11.64 392,292,470 6.71 

ตน้ทนุการรบัเหมาก่อสรา้ง 15,904,898 0.54 18,978,648 0.89 97,949,065 1.68 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้คุคลหรอืกจิการอื่น 95,665,141 3.26 63,600,689 2.98 20,207,817 0.35 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 959,254,316 32.70 636,992,902 29.89 2,670,857,330 45.70 

ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 16,523,867 0.56 20,589,950 0.97 23,015,817 0.39 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,727,077 0.47 19,039,667 0.89 41,566,456 0.71 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 190,040,605 6.48 214,093,176 10.04 274,177,819 4.69 

ค่าเสือ่มราคา 90,912,400 3.10 92,907,242 4.36 116,258,338 1.99 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหวา่งการพฒันา - - 15,420,000 0.72 (15,420,000) (0.26) 

ค่าใชจ่้ายอื่น 4,922,550 0.17 132,636 0.01 1,439,375 0.02 

รวมตน้ทนุและค่าใชจ้า่ย 1,581,445,470 53.91 1,329,877,093 62.39 3,622,344,487 61.98 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ และ

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 

1,352,005,831 46.09 801,515,854 37.61 2,221,634,870 38.02 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 168,587,006 5.75 160,801,083 7.54 169,219,346 2.90 

กาํไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 38,900,885 1.33 3,519,425 0.17 35,289,017 0.60 

กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (219,029,009) (7.47) (63,198,756) (2.97) (458,693,126) (7.85) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 1,340,464,713 45.70 902,637,606 42.35 1,967,450,107 33.67 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (261,438,014) (8.91) (267,152,212) (12.53) (410,830,000) (7.03) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 1,079,026,699 36.78 635,485,394 29.82 1,556,620,107 26.64 

ภาษเีงนิได ้ (257,928,090) (8.79) (199,092,530) (9.34) (260,048,035) (4.45) 

กาํไรสุทธ ิ 821,098,609 27.99 436,392,864 20.47 1,296,572,072 22.19 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบรษิทัย่อย 

821,098,579  

   30 

27.99

-   

436,392,822 

42 

20.47 

- 

1,296,571,968 

104 

22.19 

- 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 1.22 0.57 1.62 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 1.15 0.56 1.59 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย 
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

    31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 

    จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % 

        

กาํไรสาํหรบัปี 821,098,609 100.05 436,392,864 99.69 1,296,572,072 100.41 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ : 
      

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 
      

 
ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (406,768) (0.05) 1,371,194 0.31 (5,324,486) (0.00) 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่สาํหรบัปี (406,768) (0.05) 1,371,194 0.31 (5,324,486) (0.00) 

        

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี 820,691,841 100.00 437,764,058 100.00 1,291,247,586 100.00 

        

การแบ่งปนักาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
      

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 820,691,811 100.00 437,764,016 100.00 1,291,247,482 100.00 

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 30 - 42 - 104 - 

  
820,691,841 100.00 437,764,058 100.00 1,291,247,586 100.00 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย 
 งบกระแสเงนิสด 

                                  (หน่วย : บาท) 

        งบรวม 

        ตรวจสอบ สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

        2553 2554 2555 

        จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    

กาํไรสุทธิ 821,098,579  436,392,822 1,296,571,968 

บวก: กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย 30 42 104 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 253,328,179 263,941,653 402,343,490 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล  257,928,090 199,092,530 260,048,035 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษเีงนิได ้ 1,332,354,878 899,427,047 1,958,963,597 

รายการปรบัปรุงกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน    

ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายอปุกรณ ์ (312,476) (350,406) 211,407 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 265,172,583 303,188,277 389,442,859 

กาํไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (38,900,885) (3,519,425) (35,289,017) 

กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 219,029,009 63,198,756 458,693,126 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - 2,532,997 2,639,200 

ดอกเบี้ยรบั (4,514,076) (12,061,206) (13,326,110) 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 4,918,623 111,679 (4,089,210) 

(กาํไร) ขาดทนุ จากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (27,984,490) (2,565,000) (39,761,897) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหวา่งการพฒันา - 15,420,000 (15,420,000) 

ตน้ทนุของอสงัหารมิทรพัยส่์วนทีข่าย  994,814,478 667,819,464 (2,540,966,518) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (168,587,006) (160,801,083) (169,219,346) 

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 2,575,990,638 1,772,401,100 5,073,811,127 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (35,332,315) (66,677,571) (43,749,821) 

รบัดอกเบี้ย 4,514,076 11,850,795 13,136,123 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (28,092,679) (12,879,569) (61,511,998) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 4,859,983 (1,909,067) (1,035,057) 

เจา้หน้ีอื่น 6,453,074 5,697,238 72,004,537 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (2,442,461) 4,225,389 24,460,764 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 2,978,224 128,042,291 (25,564,576) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานกอ่นดอกเบี้ยจา่ยและภาษีเงนิได ้ 2,528,928,540 1,840,750,606 5,051,551,099 

ดอกเบี้ยจ่าย (241,131,111) (277,085,407) (340,846,713) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล (78,629,757) (341,693,346) (215,539,144) 

รวมเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนินงาน 2,209,167,672 1,221,971,853 4,495,165,242 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                          (หน่วย : บาท) 
          งบรวม 

          ตรวจสอบ สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

          2553 2554 2555 

          จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงนิสดรบัจากการขายอปุกรณ ์ 482,463 2,578,406 974,752 

เงนิลงทนุช ัว่คราว (เพิม่ขึ้น) ลดลง (248,631,573) 248,631,573 (1,117,724) 

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (531,586,716) (237,284,358) (1,647,504,186) 

เงนิรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 445,633,240 31,920,000 357,660,980 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํา้ประกนั (เพิม่ขึ้น) ลดลง 800,000  (29,579,240) 38,420,320 

เงนิสดจ่ายซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหวา่งการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย (1,739,984,934) (3,189,290,976) (5,231,255,112) 

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าที่ดนิ - (256,052,260) (869,812,482) 

เงนิสดจ่ายซื้ออปุกรณ ์ (6,190,257) (19,604,738) (59,589,478) 

เงนิสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (2,385,392) (2,949,917) (389,545) 

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม 205,042,013 231,881,463 218,224,151 

รวมเงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (1,876,821,156) (3,219,750,047) (7,194,388,324) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงนิกูย้มืระยะส ัน้และหน้ีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีสเ์พิม่ขึ้น (ลดลง) (158,284,353) 1,604,380,041 (861,011,391) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว - 558,600,000 913,393,000 

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 2,300,000,000  2,000,000,000 4,200,000,000 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 105,360,000  136,200,000 - 

ชาํระคืนเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (691,304,427) (157,144,000) (1,000,534,000) 

ชาํระคืนเงนิกูย้มืระยะยาว (501,448,903) (558,600,000) (558,733,000) 

ชาํระคืนหุน้กู ้ (500,000,000) (1,000,000,000) (850,000,000) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ 320,447,484 641,255,729 1,021,487,732 

เงนิปนัผลจ่าย (537,568,274) (923,276,431) (156,196,058) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 337,201,527 2,301,415,339 2,708,406,283 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึ้น (ลดลง) (406,414) 1,218,778 (4,468,725) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) 669,141,629 304,855,923 4,714,476 

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 781,972,713 1,086,828,636 1,091,543,112 

ขอ้มูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม    

เงนิสดจ่ายระหวา่งปี     

   ดอกเบี้ยจ่ายทีบ่นัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 1,216,562 12,488,845 30,406,867 

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด    

   โอนอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหวา่งการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและ    

      อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่าเป็นตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 994,814,478 666,074,629 2,540,966,518 

    โอนอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุอยู่ในระหวา่งการพฒันาเป็นทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 504,004,161 - - 

    รายการซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีย่งัไมไ่ดจ่้ายชาํระ 116,078,407 249,381,288 450,086,550 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2553 2554 2555 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    

1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.70 0.41 0.34 

2. อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.67 0.39 0.31 

3. อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เท่า)  1.57 0.52 1.28 

4. อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  45.87 16.63 13.32 

5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ (วนั)  7.85 21.65 27.02 

6. อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) N.A. N.A. N.A. 

7. ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) N.A. N.A. N.A. 

8. อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า)  2.34 1.83 1.46 

9. ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั)  154 197 247 

10. Cash Cycle (วนั) N.A. N.A. N.A. 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

11. อตัรากาํไรข ัน้ตน้ (%)     - รวมรายไดจ้ากการขาย 54.50 51.51 43.08 

                              - ไมร่วมรายไดจ้ากการขาย 77.14 71.81 62.75 

12. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 43.77 34.85 35.11 

13. อตัรากาํไรอื่น (%) 1.14 0.32 1.43 

14. อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) 183.84 179.19 236.33 

15. อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 27.99 20.47 22.19 

16. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%)  15.51 7.70 19.02 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

17. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)  6.96 3.14 7.40 

18. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%)  12.07 7.11 12.90 

19. อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.25 0.15 0.33 

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

20. อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.23 1.66 1.50 

21. อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.10 1.53 1.34 

22. อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี้ย (เท่า)  5.97 3.62 5.91 

23. อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า)  0.99 0.51 1.66 

24. อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%)  93.55 71.59 68.24* 

          

หมายเหต ุ : อตัรากาํไรข ัน้ตน้ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัราเงนิสดต่อการทาํกาํไร คาํนวณบนฐานรายไดห้ลกัของบริษทัซึ่งไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่ารบัและบริการ รายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ และรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วมเท่านัน้ 
: *   คาํนวณจากจาํนวนหุน้ชาํระแลว้ ณ วนัที ่6 มนีาคม 2556 
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คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

1. ผลการดาํเนินงาน  

1.1 รายได ้

บริษทัมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้เพื่อใหเ้ช่า  

และขายเมื่อมโีอกาสเหมาะสม ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.0  

รอ้ยละ 41.3 และรอ้ยละ 18.0 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วม ตามลาํดบั ขณะที่รายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS 

ยงัคงมสีดัส่วนที่สูงที่สุดเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 59.2 รอ้ยละ 44.3 และรอ้ยละ 74.1 ตามลาํดบั การขาย

โรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทนุดงักลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พือ่นาํเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทัในแต่ละปี 

ในบางช่วงเวลาบริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ทีส่ามารถใชส้ทิธิในการซื้อโรงงาน ตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น

สญัญาเช่า อย่างไรก็ตามบรษิทัไมส่ามารถคาดการณร์ายไดด้งักลา่วได ้ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของลูกคา้เป็นหลกั 

สาํหรบัรายไดจ้ากการลงทุนในกองทุน TFUND/TLOGIS ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน รายไดค่้าบริหาร

จดัการอสงัหารมิทรพัย ์และกาํไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  

นอกจากน้ี บริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึง่โดยปกตจิะเป็นสดัส่วนนอ้ยเมือ่เทยีบ

กบัรายไดร้วม  

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบรกิาร 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมารายไดค่้าเช่ารบัและค่าบรกิารมจีาํนวน 850.9 ลา้นบาท 880.2 ลา้นบาท และ 1,053.0 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ขณะทีต่น้ทนุจากการใหเ้ช่าและบรกิารมจีาํนวน 194.5 ลา้นบาท 248.1 ลา้นบาท และ 392.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นอย่างมากตามความตอ้งการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที่เพิ่มขึ้น โดยรายได ้

ดงักลา่วเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.1 รอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 19.6 ตามลาํดบั แมว้่าในช่วงไตรมาส 1/2555 บริษทัจะสูญเสยีรายไดค่้าเช่า และมกีาร

ยกเลกิสญัญาเช่าจาํนวนหนึ่งจากเหตกุารณอ์ทุกภยัก็ตาม 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารในปี 2555 เพิม่ขึ้นอย่างมาก เน่ืองจากการขยายการลงทนุในประเทศไทย โดยเฉพาะการ

ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมยานยนตท์ี่เกิดจากการดาํเนินนโยบายรถยนตค์นัแรกของรฐับาล กระแสความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

ไดห้ล ัง่ไหลไปยงัพื้นที่ทางฝัง่ตะวนัออกของประเทศ ในปี 2555 บริษทัสามารถใหเ้ช่าพื้นที่ไดเ้พิม่ขึ้นสุทธิ 184,413 ตารางเมตร และโรงงาน

ของบรษิทัในพื้นทีฝ่ ัง่ตะวนัออกมอีตัราการเช่าถงึรอ้ยละ 100 

1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND และ TLOGIS มูลค่า 1,737.7  

ลา้นบาท 943.5 ลา้นบาท และ 4,332.9 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 13.6 ลดลงรอ้ยละ 45.7 และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 359.2 ตามลาํดบั 

ในปี 2554 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทั

ไดเ้ลือ่นการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวนหน่ึงใหแ้ก่ TFUND ออกไปจากกาํหนดการขายเดมิในไตรมาส 4/2554 เน่ืองจากเหตุการณ์อทุกภยั 

ดงันัน้จงึมกีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TLOGIS เพยีงคร ัง้เดยีวมลูค่า 943.5 ลา้นบาท ในเดอืนกนัยายน 2554  

ในปี 2555 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2554 

เน่ืองจากมกีารขายโรงงานซึง่เลือ่นมาจากการขายในไตรมาส 4/2554 มาขายในไตรมาส 1/2555 นอกจากการขายครัง้ดงักลา่ว บริษทัยงัมกีาร

โอนขายอสงัหาริมทรพัยอ์กี 2 ครัง้ใหแ้ก่ TFUND และ TLOGIS ในไตรมาส 4/2555 ซึง่รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วถกูใช ้

เป็นแหลง่เงนิทนุในการขยายธุรกจิใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการเช่าทีเ่พิม่ขึ้นอย่างมาก  
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อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์นแต่ละปีจะมากหรือนอ้ยยงัขึ้นอยู่กบั

ความตอ้งการใชเ้งนิเพือ่ขยายธุรกจิของบรษิทั 

1.1.3 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้กบ่คุคลหรอืกจิการอืน่ 

นอกจาก รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมรีายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ทีเ่ป็นผูเ้ช่า รวมถงึบคุคล/กจิการอืน่ตามโอกาสทีเ่หมาะสม 

ในปี 2553 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงาน จาํนวน 2 โรงงาน และขายที่ดนิเปลา่ใหแ้ก่ลูกคา้ รวมมูลค่า 157.2 

ลา้นบาท ในปี 2554 บรษิทัขายโรงงานจาํนวน 2 โรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ มลูค่า 133.0 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2555 บริษทัขายโรงงานจาํนวน 

1 โรงงาน และขายทีด่นิเปลา่ รวมมลูค่า 31.6 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้ี่มิไดเ้กิดขึ้นอย่างสมํา่เสมอ ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบั 

การตดัสินใจของลูกคา้ในการใชส้ิทธิซื้อโรงงานตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาเช่าเป็นสาํคญั นอกจากนัน้ กาํไรข ัน้ตน้ของการขายโรงงาน 

แต่ละโรงงานมคีวามแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของโรงงาน รวมท ัง้ทาํเลทีต่ ัง้ของโรงงานทีข่าย  

1.1.4 รายไดท้ี่เกี่ยวเน่ืองกบับรษิทัร่วม (TFUND และ TLOGIS) 

1)  ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุใน TFUND และ TLOGIS 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุใน TFUND และ TLOGIS ขึ้นอยู่กบัสดัส่วนการลงทนุของบริษทัและกาํไรของ 

TFUND และ TLOGIS      

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 168.6 ลา้นบาท 160.8  

ลา้นบาท และ 169.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 6.2 ลดลงรอ้ยละ 4.6 และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.2 ต่อปี ตามลาํดบั 

เหตกุารณอ์ทุกภยัในปี 2554 ไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดาํเนินงานของกองทนุ ทาํใหส่้วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุยงัคงอยู่ในระดบั

ทีใ่กลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา แมว้า่บรษิทัจะมกีารลงทนุในท ัง้สองกองทนุเพิม่ขึ้นก็ตาม 

2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัขายใหแ้ก่ TFUND และ TLOGIS  

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 107.5 ลา้นบาท 113.4  

ลา้นบาท และ 105.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดด้งักล่าวในปี 2555 มจีาํนวนลดลงจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากการลดลงของรายไดค่้าเช่า 

และค่าบรกิารของกองทนุจากผลกระทบจากเหตกุารณอ์ทุกภยั  

3)  กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมกีารขายเงนิลงทนุบางส่วนใน TFUND และ TLOGIS ทาํใหบ้ริษทัมกีาํไรจาก

การขายเงนิลงทนุดงักลา่ว จาํนวน 28.0 ลา้นบาท 2.0 ลา้นบาท และ 36.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่บนัทกึกาํไรดงักลา่วเป็นรายไดอ้ืน่ 

4)  กาํไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS  

บริษทัจะสามารถรบัรูก้าํไรเพิม่เตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS เมือ่กองทุน 

มกีารขายสนิทรพัยท์ีซ่ื้อจากบรษิทัใหแ้ก่บคุคล/กจิการอืน่ หรอืเมือ่บรษิทัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว  

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมีกาํไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND และ TLOGIS 

จาํนวน 38.9 ลา้นบาท 3.5 ลา้นบาท และ 35.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่บริษทัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทุน

ดงักลา่ว    
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1.1.5 รายไดอ้ืน่ ๆ 

นอกจากรายไดท้ีก่ลา่วขา้งตน้ บรษิทัยงัมรีายไดป้ระเภทอืน่อกี ซึง่ประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการที่บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที่เช่าโรงงานของบริษทัใหท้าํการต่อเติม/ดดัแปลง

โรงงานที่ เช่าอยู่ ซึ่งปกติบริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวนนอ้ยเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 รายไดจ้าก 

งานรบัเหมาก่อสรา้งมีจาํนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลกัจากการที่ผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ว่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซม

ปรบัปรุงอาคารทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณอ์ทุกภยั 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกิดจากการที่บริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคเป็นการช ัว่คราวใหแ้ก่ลูกคา้ที่เช่า

โรงงานในระหว่างทีลู่กคา้อยู่ระหว่างดาํเนินการขอสาธารณูปโภคประเภทนัน้ ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี โดยปกติบริษทัมไิดแ้สวงหา

กาํไรจากการใหบ้รกิารดงักลา่วจากลูกคา้ 

3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในปี 2555 บริษทัไดร้บัเงนิค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพื่อชดเชยความเสียหายในทรพัยส์ิน 

และชดเชยการสูญเสยีรายไดก้รณีธุรกจิหยุดชะงกัของบรษิทัทีเ่กดิจากเหตกุารณอ์ทุกภยั รวมจาํนวน 82.7 ลา้นบาท  

ท ัง้น้ี บริษทัไดร้บัค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัส่วนที่เหลอื รวมจาํนวน 69.7 ลา้นบาท ในเดือน

กมุภาพนัธ ์2556 

4) รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผูเ้ช่าที่ยกเลกิสญัญาเช่าในพื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบจาก

อทุกภยั  

รายไดด้งักล่าวเกิดจากผูเ้ช่าไดม้อบทรพัยส์ินใหบ้ริษทัเพื่อชําระเป็นค่าปรบัปรุงอาคารที่มีการยกเลิก 

สญัญาเช่า ซึง่รายไดด้งักลา่วเกดิขึ้นเพยีงคร ัง้เดยีว  

1.2 ค่าใชจ้า่ย 

1.2.1 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวน 294.7 ลา้นบาท 326.0 ลา้นบาท และ 432.0  

ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.6 รอ้ยละ 10.6 และรอ้ยละ 32.5 ต่อปี ตามลาํดบั 

ท ัง้น้ี องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน และค่าเสือ่มราคาของ

โรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสร็จแต่ยงัไมม่ผูีเ้ช่า โดยคดิเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 65 

ในปี 2555 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิม่ขึ้นคิดเป็นรอ้ยละ 32.5 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการเพิม่ขึ้น

ของค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานตามการเพิ่มขึ้นของจาํนวนพนกังาน การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของโรงงาน/คลงัสินคา้ที่ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของเหตุการณ์อุทกภยั และการเพิ่มขึ้นของค่าเบี้ยประกนัภยัสาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ว่างดงักล่าว 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามการขยายธุรกิจของบริษทั ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่านายหนา้ในการหาลูกคา้ 

เช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 
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1.2.2 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจาํนวน 261.4 ลา้นบาท 267.2 ลา้นบาท และ 410.8 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 11.0  เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.2 และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 53.7 ต่อปี ตามลาํดบั  

องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงนิ คือ ดอกเบี้ยจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 97.8 ส่วนที่เหลอื 

เป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูย้มืของบรษิทั   

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 53.7 ในปี 2555 เน่ืองจากบริษทักูย้มืเงนิเพิม่ขึ้นเป็นจาํนวนมากเพือ่ใชใ้นการ

ขยายธุรกจิของบรษิทั  

1.2.3 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ในปี 2554 บริษทัมกีารบนัทกึค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทีด่นิจาํนวน 2 แปลงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมจาํนวน      

15.4 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในปี 2555 บริษทัไดบ้นัทกึโอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วท ัง้จาํนวน เน่ืองจาก 

ในปี 2555 ทีด่นิดงักลา่วมมีลูค่ายุตธิรรมสูงกวา่มลูค่าตามบญัช ี

1.3 กาํไร 

1.3.1 กาํไรขัน้ตน้ 

บริษทัมอีตัรากาํไรข ัน้ตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้) ในรอบ 3 ปี  

ทีผ่่านมาเท่ากบัรอ้ยละ 54.5 รอ้ยละ 51.5 และรอ้ยละ 43.1 ตามลาํดบั  

ในปี 2554 อตัรากาํไรข ัน้ตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงจากปี 2553 เน่ืองจากในปี 2554 บริษทัมกีารขายคลงัสนิคา้

ใหแ้ก่ TLOGIS โดยไมม่กีารขายโรงงานให ้TFUND ซึง่อตัรากาํไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและขายคลงัสนิคา้จะตํา่กว่าการใหเ้ช่าและขายโรงงาน 

นอกจากน้ี บรษิทัมอีตัรากาํไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่าลดลง เน่ืองจากการสูญเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในช่วงปลายปี 2554 จากผลกระทบ

จากเหตกุารณอ์ทุกภยั รวมถงึมค่ีาใชจ่้ายในการซ่อมแซมอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบบางส่วนเกดิขึ้นดว้ย 

ในปี 2555 อตัรากาํไรข ัน้ตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงอย่างมากจากปี 2554 แมว้่าบริษทัจะมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่า

และจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้สูงกวา่ปีทีผ่่านมาก็ตาม ท ัง้น้ี การสูญเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่สยีหายจาก

เหตกุารณอ์ทุกภยัยงัคงเป็นปจัจยัทีส่าํคญัต่อการลดลงของอตัรากาํไรข ัน้ตน้ นอกจากน้ี การลดลงของอตัรากาํไรข ัน้ตน้ยงัเกิดจากการเพิม่ขึ้น

ของสดัส่วนรายไดจ้ากการเช่าคลงัสนิคา้ในปี 2555    

1.3.2 กาํไรสทุธิ 

บรษิทัมกีาํไรสุทธซิึง่คดิตามวธิส่ีวนไดเ้สยีและแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาเท่ากบั 821.1 ลา้นบาท 

436.4 ลา้นบาท และ 1,296.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 1.22 บาท 0.57 บาท และ 1.62 บาท ตามลาํดบั และอตัรากาํไร

สุทธขิองบรษิทัเท่ากบัรอ้ยละ 28.0 รอ้ยละ 20.5 และรอ้ยละ 22.2 ตามลาํดบั 

ในปี 2554 บริษทัมกีาํไรสุทธิลดลงจากปี 2553 จาํนวน 384.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 46.9 มสีาเหตุหลกัมาจาก

การเลือ่นการโอนขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และการสูญเสยีรายไดค่้าเช่า ตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ 

ในปี 2555 บริษทัมกีาํไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จาํนวน 860.2 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 197.11 ซึ่งรอ้ยละ 76 

ของกาํไรสุทธิมาจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และส่วนที่เหลอืส่วนใหญ่เป็นกาํไรที่เกิดจากรายได ้     

ประจาํอื่น ๆ การเพิม่ขึ้นอย่างมากของกาํไรสุทธิโดยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS 
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ในระหว่างปี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ จากการร ับเหมาก่อสรา้ง ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน 

TFUND/TLOGIS กาํไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS และกาํไรจากการขายเงนิลงทนุในกองทนุ รวมถงึ

การที่บริษทัมกีารโอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพฒันาท ัง้จาํนวน เน่ืองจากในปี 

2555 อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่คยบนัทกึค่าเผือ่การดอ้ยค่าเมือ่ปี 2554 มมีลูค่ายุตธิรรมสูงกว่ามลูค่าตามบญัช ีนอกจากน้ี บริษทัยงัไดร้บัประโยชน์

จากการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555  

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมสีนิทรพัยร์วมท ัง้สิ้น 19,739.8 ลา้นบาท ซึ่งรอ้ยละ 69.3 ของสนิทรพัยร์วมเป็นอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทนุ และรอ้ยละ 14.0 เป็นเงนิลงทนุใน TFUND และ TLOGIS 

สนิทรพัยร์วมของบริษทัเพิม่ขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4,451.1 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 29.1 สาเหตหุลกัมาจาก

การเพิ่มขึ้นของอสงัหาริมทร ัพย์เพื่อการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่ฝัง่ตะวนัออกของประเทศ และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน 

TFUND/TLOGIS ทีเ่พิม่ขึ้นตามสดัส่วนการเพิม่ทนุของ TFUND/TLOGIS ในระหวา่งปี   

2.1.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ใหเ้ช่า  

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนรวมจาํนวน 8,663.2 ลา้นบาท 10,989.9 ลา้นบาท และ 13,688.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  

การเพิม่ขึ้นของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน (สุทธิจากส่วนทีข่ายใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS) ในปี 2555 ประมาณ

รอ้ยละ 25 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขยายธุรกิจของบริษทัผ่านการลงทุนในที่ดินและการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้เพิ่มเป็นจาํนวนมาก 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีเ่พิม่ขึ้นมาก  

2.1.2 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ประมาณรอ้ยละ 90 ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน ในปี 2555 ที่ดิน อาคาร  

และอปุกรณเ์พิม่ขึ้นรอ้ยละ 45 จากปีก่อนหนา้ โดยหลกัเกดิจากการขยายการพฒันาโครงการ ตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้  

2.1.3 เงนิลงทนุชัว่คราว  

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมีเงินลงทุนช ัว่คราวในตัว๋แลกเงนิที่ออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จาํนวน 731.1  

ลา้นบาท ซึง่การลงทนุดงักลา่วจดัว่ามคีวามเสีย่งตํา่ และถอืเป็นทางเลอืกทางหน่ึงในการบริหารเงนิของบริษทัทีใ่หผ้ลตอบแทนจากการลงทุน

ในอตัราทีสู่งกวา่การฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร 

2.1.4 ลูกหน้ีการคา้-สทุธิ 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมยีอดลูกหน้ีการคา้-สุทธิ จาํนวน 26.5 ลา้นบาท 98.0 ลา้นบาท และ 82.4 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั   

การเพิ่มขึ้นอย่างมากของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธิ ในปี 2554 โดยหลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ี 

ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีย่งัไมเ่รยีกชาํระ ซึง่เกดิขึ้นจากส่วนต่างของค่าเช่าเฉลีย่ตามสญัญากบัค่าเช่าทีเ่รยีกเก็บจรงิในส่วนของสญัญาเช่าทีม่ี

ค่าเช่าไมเ่ท่ากนัตลอดอายุสญัญา โดยมจีาํนวนเพิม่ขึ้นตามการเพิม่ขึ้นของจาํนวนสญัญาเช่าในปี 2554 นอกจากนัน้ยงัมกีารเพิม่ขึ้นของลูกหน้ี

การคา้ จาํนวน 26.4 ลา้นบาท ทีเ่กดิจากการคา้งชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่าทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณอ์ทุกภยั 
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สาํหรบัปี 2555 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 15.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที่ยงัไม่เรียกชาํระ จาํนวน 14.8 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหนา้เน่ืองจาก ในปี 2555 มีสญัญาเช่า 

จาํนวนหน่ึงถูกยกเลกิซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั ลูกหน้ีการคา้รอ้ยละ 76.8 เป็นลูกหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดอืน ซึ่งลดลงจาก 

ปีก่อนจาํนวน 5.2 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัมกีารเก็บค่ามดัจาํการเช่าโรงงานเป็นเงนิสดจาํนวน 3-6 เดอืนของค่าเช่าและค่าบริการ 

จากผูเ้ช่าทกุรายเพือ่บรรเทาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากการผดินดัของผูเ้ช่า 

2.1.5 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระคํ้าประกนั 

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมียอดเงนิฝากประจาํ จาํนวน 2.0 ลา้นบาทที่วางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิ 

เลตเตอรอ์อฟเครดิต และทรสัตร์ีซีทสพ์รอ้มวงเงนิสาํหรบัจองอตัราแลกเปลีย่น และหนงัสือคํา้ประกนัที่ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั 

รฐัวสิาหกจิและบรษิทัเอกชน 

2.1.6 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย/ร่วม 

ณ สิ้นปี 2555 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

ก.  บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส จํากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชําระแลว้ 

ของบรษิทัย่อย ท ัง้น้ี เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.3 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั  

ข.  บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุชาํระแลว้ของบริษทัย่อย 

เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 2,515.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.9 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ค.  Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุ

ชาํระแลว้ของบรษิทัย่อย เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 61.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.3 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ง.  TICON Property, Inc. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุน

ดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 189.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.97 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

จ.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 27.85 ของทุนชาํระแลว้ของ TFUND 

เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 1,872.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย  

และคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 3,302.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ฉ.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพาร์คโลจิสติคส ์(บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.07 ของทุนชําระแลว้ 

ของ TLOGIS เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 883.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

และบรษิทัย่อย คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 1,190.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.1 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ช.  บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั (บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทนุจดทะเบยีนของบริษทัดงักลา่ว 

คดิเป็นเงนิลงทนุหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.7 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีาํนวน 270.8 ลา้นบาท ซึง่เกือบท ัง้หมดเป็นการรอตดับญัชขีองภาษี

เงนิไดท้ีเ่กดิจากกาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS   

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชีเกิดขึ้นเน่ืองจากการที่บริษทัไม่สามารถรบัรูก้าํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้

TFUND/TLOGIS ตามสดัส่วนที่บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND/TLOGIS การบนัทกึภาษใีนงบกาํไรขาดทุนจึงมไิดบ้นัทกึภาษที ัง้จาํนวน  

แต่หกัดว้ยภาษจีาํนวนหนึ่งตามสดัส่วนทีบ่รษิทัมกีารลงทนุใน TFUND/TLOGIS อย่างไรก็ด ีภาษทีีเ่กดิจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์
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ให ้ TFUND/TLOGIS ท ัง้จาํนวนไดถ้กูจ่ายชาํระเป็นเงนิสดแลว้ ดงันัน้ จงึเกิดรายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชเีท่ากบัผลต่างระหว่าง

ภาษีที่ชาํระแลว้เป็นเงินสดกบัภาษีที่บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ท ัง้น้ี หากบริษทัมีการรบัรูก้ ําไรเพิ่มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้

TFUND/TLOGIS ยอดภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะถกูปรบัลดลง     

2.1.8 เงนิมดัจาํที่ดิน 

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมีเงนิมดัจาํค่าที่ดินจาํนวน 743.5 ลา้นบาท โดยเป็นการมดัจาํค่าที่ดินที่บริษทัไดล้งนาม 

ในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิ  

2.2 หน้ีสนิ 

ณ สิ้นปี 2555 บรษิทัมหีน้ีสนิรวมท ัง้สิ้น 11,843.1 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจาํนวน 2,294.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24.0 จากสิ้นปี 

2554  

หน้ีสินรวมของบริษทัมเีงนิกูย้ืมและหุน้กูเ้ป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 83.2 ของหน้ีสินรวม การเพิ่มขึ้นของ

หน้ีสนิรวม เกดิจากรายการทีส่าํคญั ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้ืมท ัง้หมดของบริษทั ณ สิ้นปี 2555 มจีาํนวน 10,599.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาํนวน 1,843.1 ลา้นบาท  

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.0 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลงทนุซื้อทีด่นิและการขยายงานก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมากในระหวา่งปี  

เงนิกูย้มืของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะส ัน้รอ้ยละ 7.0 เงนิกูย้มืระยะยาวรอ้ยละ 3.4 และหุน้กูร้อ้ยละ 89.6 

ของเงนิกูย้มืท ัง้หมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัซึ่งถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนัน้ บริษทัจะใชเ้งนิจากแหล่งเงนิกูย้ืม

ระยะยาว  หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ัน้น ัน้ บริษทัจะใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินงาน     

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาํหรบัจ่ายชาํระค่าที่ดนิในช่วงก่อนที่บริษทัจะไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม การกูย้มื

ระยะส ัน้เป็นจาํนวนมากในบางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงนิสดของบริษทั ท ัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารตรวจสอบ

อย่างสมํา่เสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ัน้ต่อเงนิกูร้วมของบรษิทัอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม  

ณ สิ้นปี 2555 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจีาํนวน 9,500 ลา้นบาท ซึง่หุน้กูท้ ัง้หมดทีอ่อกมอีายุระหวา่ง 2 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมีการตกลงในเงื่อนไขของการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินบางแห่งและผูถ้ือหุน้กูท้ี่สาํคญัคือ การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสนิ/หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่เกิน 2.5-3.0 เท่า ซึง่ทีผ่่านมาบริษทัไม่เคยผดิเงือ่นไขของการกูย้มื 

ทีส่าํคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หน้ีการคา้ 

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมยีอดเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 450.1 ลา้นบาท ซึ่งเกือบท ัง้จาํนวนของเจา้หน้ีการคา้เป็นเจา้หน้ี 

ค่าก่อสรา้ง   

บรษิทัมยีอดเจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหนา้จาํนวน 200.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 80.5 โดยมสีาเหตหุลกั

มาจากการขยายธุรกจิของบรษิทัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ทีเ่พิม่ขึ้น 

2.2.3 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ณ สิ้นปี 2555 บรษิทัมจีาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึง่เป็นการประมาณการภาระของบริษทั

ในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมือ่ออกจากงาน จาํนวน 21.6 ลา้นบาท 
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ในปี 2554 บริษทัไดถ้อืปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังาน เป็นครัง้แรก 

ท ัง้น้ีบริษทัเลอืกรบัรูห้น้ีสินจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว โดยบนัทึกส่วนที่เป็นยอดสะสมที่คาํนวณจนถึงสิ้นปี 2553  

ดว้ยการปรบัลดจากกาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 และบนัทึกส่วนที่เป็นการกนัสาํรองผลประโยชน์ของพนกังานของปี 2554  

เป็นค่าใชจ่้าย  

2.2.4 ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย  

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมยีอดภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายจาํนวน 141.7 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจาํนวน 116.8 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 468.9 จากปีก่อนหนา้ แมว้่าอตัราภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลจะลดลงจากรอ้ยละ 30 เหลอืรอ้ยละ 23 ก็ตาม เน่ืองจากบริษทั 

มกีาํไรท ัง้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร และการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึ้นเป็นจาํนวนมากจากปีก่อนหนา้   

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 7,896.7 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปีก่อนจาํนวน 2,156.5 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 37.6 เน่ืองจากมีการเพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิซื้ อหุน้สามญัตามใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้

(Transferable Subscription Rights : TSRs) คิดเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 965 ลา้นบาทในเดอืนตุลาคม 2555 และจากการใชส้ทิธ ิ

ซื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 คิดเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 57 ลา้นบาทในเดอืนธนัวาคม 2555 รวมถงึการเพิม่ขึ้นของ

กาํไรสะสมในปี  

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่สาํคญัของบริษทั คือ การจดัใหม้ซีึ่งโครงสรา้งทุนที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและเสรมิสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดตีทีผ่่านมาบริษทัมแีหลง่เงนิทนุหลกัเพือ่ใชใ้นการขยายธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้ คือ เงนิทุนจากการ

ดาํเนินงาน เงินเพิ่มทุนจากผูถ้ือหุน้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาซึ่งธุรกิจโรงงานมาตรฐาน 

และคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัต ัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนในปี 2548 และกองทนุรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ทีพารค์โลจิสติคสใ์นปี 2552 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนของบริษทั ซึ่งทาํใหบ้ริษทัลดการพึ่งพาการจดัหาเงนิทุน 

จากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและการเพิม่ทนุซึง่มค่ีาใชจ่้ายทีม่ากกวา่ 

นอกจากแหล่งเงนิทุนดงักล่าว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึ่งถอืเป็นแหล่งเงนิทุนที่สาํคญัอีกแหล่งหน่ึงของ

บรษิทัทีม่ตีน้ทนุตํา่กวา่การกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัไดเ้ลง็เหน็วา่การขยายธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเน่ืองอาจส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีขา้งหนา้หากไม่มกีารเพิ่มทุน ดงันัน้ ในปี 2555 บริษทัจึงไดต้ดัสนิใจเพิ่มทุนโดยการออก TSRs ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

และ ณ ปจัจบุนั บรษิทัมใีบสาํคญัแสดงสทิธ ิTICON-W3 ซึง่ออกเมือ่ปี 2552 คงเหลอืจาํนวน 219,349,803 หน่วย และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

TICON-W6 ซึง่ออกเมือ่ปี 2555 คงเหลอืจาํนวน 25,778,000 หน่วย ซึง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีก่ลา่วมาท ัง้หมดจะหมดอายุในปี 2557 ท ัง้น้ี 

หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัเตม็จาํนวน บรษิทัจะไดร้บัเงนิรวมท ัง้สิ้นประมาณ 4,593.23 ลา้นบาท  

2.5 สภาพคลอ่ง 

ในปี 2555 บริษทัมกีระแสเงนิสดสุทธิที่ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,495.2 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปใน

กจิกรรมการลงทนุ 7,194.4 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 2,708.4 ลา้นบาท  

จากขอ้มลูการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามทีก่ลา่วขา้งตน้ จะพบวา่บรษิทัมสีภาพคลอ่งทางการเงนิเพยีงพอสาํหรบั

การดาํเนินธุรกิจ (การคาํนวณอตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบายสภาพคลอ่งของบริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไม่มกีาร 
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บนัทึกรายการสินคา้คงเหลอืในสินทรพัยห์มนุเวยีน (เน่ืองจากลกัษณะสินทรพัยข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นที่ดินและโรงงานซึ่งจะไม่บนัทึก 

เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนของบรษิทั) ในขณะทีร่ายการเจา้หน้ีการคา้ค่าทีด่นิและค่าก่อสรา้งจะถกูบนัทกึเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีน จงึทาํใหอ้ตัราส่วน

สนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหน้ีสนิหมนุเวยีนมค่ีาตํา่) 

ณ สิ้นปี บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่คาํนวณจาก 

(เงนิกูย้มื+หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 1.34 เท่า นอ้ยกว่าปีก่อนหนา้ที่มอีตัราส่วนดงักลา่วเท่ากบั 1.53 เท่า ซึง่แสดงถงึโครงสรา้งเงนิทนุของกิจการทีม่สีดัส่วนหน้ีทีม่ภีาระ

ดอกเบี้ยเมือ่เทยีบกบัฐานเงนิทนุของบรษิทัลดลงกวา่ปีก่อนหนา้  

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย คาํนวณจาก 

(กาํไรสุทธ+ิดอกเบี้ยจ่าย+ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล+กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วม) 

ดอกเบี้ยจ่าย 

บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ยเท่ากบั 5.91 เท่า แสดงไดถ้งึความสามารถในการชาํระดอกเบี้ยของบริษทัไดเ้ป็นอย่างด ี

ซึง่บรษิทัไมเ่คยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบี้ย 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก 

(เงนิสดสุทธจิากกิจกรรมดาํเนินงาน+ดอกเบี้ยจ่าย) 

(จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี้ยจ่าย) 

บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 1.66 เท่า แสดงถงึความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของบรษิทั     

3. แนวโนม้ในอนาคต 

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในระหว่างรอการฟ้ืนตวันัน้ เศรษฐกิจของประเทศไทยมกีารเติบโตขึ้นพรอ้ม ๆ กบัศกัยภาพในดา้น 

การผลติ เน่ืองจากประเทศไทยมแีรงงานที่มศีกัยภาพ มรีะบบการเงนิที่น่าเชื่อถอื มรีะบบกฎหมายที่ชดัเจน รวมท ัง้มทีี่ต ัง้ทางภูมศิาสตร ์ 

ซึง่สามารถเชื่อมโยงภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ป็นอย่างด ี

การกาํหนดแผนระยะยาวของรฐับาลสาํหรบัโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีส่าํคญั อาท ิโครงขา่ยรถไฟความเร็วสูงการก่อสรา้ง

ถนน และระบบรถไฟรางคู่ เป็นตน้ จะช่วยสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติคสข์องภูมภิาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ท ัง้ยงัเป็นการเสริมสรา้งความม ัน่คงของระบบห่วงโซ่อปุทานของภูมภิาค ซึง่จะช่วยส่งเสริมการเตบิโตทางธุรกิจของบริษทั 

ในปี 2556 บริษทัมแีผนทีจ่ะลงทุนประมาณ 8,000 ลา้นบาท เพือ่พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยทีม่าของแหลง่เงนิทนุที่สาํคญัมาจากการ

ขายทรพัยส์ินใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ นอกจากนัน้ มีโอกาสที่จะมกีารใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W3 

เน่ืองจากปจัจุบนัหุน้สามญัของบริษทัมรีาคาเกินกว่า 20 บาท และสูงกว่าราคาใชส้ทิธิ ซึ่งหากมกีารใชส้ทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

TICON-W3 ท ัง้จาํนวน บรษิทัจะไดร้บัเงนิทนุประมาณ 4,400 ลา้นบาท ภายในเดอืนมกราคม 2557 

ผมเชื่อว่าปี 2556 จะเป็นอีกปีหน่ึงที่บริษทัจะเติบโตอย่างกา้วกระโดด ดว้ยเงนิลงทุนตามที่บริษทัต ัง้ไว ้บริษทัจะไดใ้ชป้จัจยั 

ทีส่นบัสนุนต่าง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ใหเ้ป็นประโยชนเ์พือ่ใหธุ้รกิจของบริษทัมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ท ัง้ในระยะกลางและระยะยาว การเผชญิ

กบัความผนัผวนของเศรษฐกจิ การเมอืง และภยัธรรมชาต ิทีผ่่านมา ทาํใหบ้ริษทัเตบิโตไดอ้ย่างแขง็แกร่ง ผมขอถอืโอกาสน้ีขอบคุณผูถ้อืหุน้

ทกุท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนบรษิทัดว้ยดมีาโดยตลอด 
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ขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง 

-ไมม่-ี 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู  

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 

การรบัรองของกรรมการผูดู้แลสายงานบญัชี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว

ถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่าํใหผู้อ้ืน่สาํคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั

เกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระสาํคญัท ัง้ของบริษทัและ

บรษิทัย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึง

ขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมท ัง้การกระทาํที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการ

เงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารท ัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้

นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา เป็นผูล้งลายมอืชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา 

กาํกบัไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

 

ช่ือ  ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการ    

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการ    

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

ช่ือ  ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงนิ    
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เอกสารแนบ 3 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานการกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2555 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน) ตามที่ไดร้บัการแต่งต ัง้จากคณะกรรมการบริษทั 

ประกอบดว้ยกรรมการจากภายนอกจาํนวนสามท่าน ซึ่งมคีวามเป็นอิสระและมคุีณสมบตัิเหมาะสมตามขอ้กาํหนดและแนวทางการปฏิบตัิที่ดี

สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย นายเดวดิ เดสมอนด ์

แทรเ์รน้ท ์(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์และนายตรขีวญั บนุนาค 

คณะกรรมการตรวจสอบไดดู้แลใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกิจการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึการควบคุมภายในของบริษทั การบริหารความเสีย่ง 

ความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายจดัการ รวมท ัง้ดูแลใหม้กีารปกป้องผลประโยชนข์องผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมกีารประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบรวมท ัง้สิ้น 4 ครัง้ นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์และนายตรีขวญั บุนนาค เขา้ร่วมประชุม 4 ครัง้ และนายชชัวาลย ์

เจียรวนนท ์ เขา้ร่วมประชมุ 2 ครัง้ นอกจากนัน้ยงัมผูีบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชมุดว้ยทุกคร ัง้ ยกเวน้ในบางวาระ 

จะมกีารประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในเท่านัน้ ซึง่สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

1. การสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจาํปี 2555 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและ

ผูส้อบบญัช ีในเรื่องความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ และความเพยีงพอในการเปิดเผยขอ้มลู โดยไดส้อบถาม และรบัฟงัคาํชี้แจงจากผูบ้ริหาร

และผูส้อบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า งบการเงนิดงักล่าวมีความครบถว้น เป็นที่น่าเชื่อถอืได ้

สมเหตสุมผลตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป 

2. สอบทานขอ้มูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพือ่ประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของระบบการ

ควบคุมภายในซึง่ครอบคลุมระบบงานที่สาํคญัของบริษทั ท ัง้น้ี ไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคญั และพบว่าบริษทัมกีารดูแลรกัษา

ทรพัยส์นิทีเ่หมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่า บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในทีพ่อเพยีง และระบบ

การตดิตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธผิล 

3. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสาํคญัในเรื่องการไม่ปฏบิตัิตาม

กฎหมาย และขอ้กาํหนดดงักลา่ว 

4. สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบ 

มคีวามเหน็ว่า รายการคา้กบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มสีาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิแลว้

อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น รวมท ัง้มคีวามเหน็วา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งต ัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตัิจาก 

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏบิตัิงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีว่าในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบตัิงานดว้ยความรู ้

ความสามารถในวชิาชพี และใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในและความเสีย่งต่าง ๆ รวมท ัง้มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน  
โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบในการเสนอแต่งต ัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่ 3516 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทันบัเป็นปีที่ 4) และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่
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3182 และ/หรือ นางสาวสุมาล ีรีวราบณัฑติ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่3970 แห่งบริษทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัประจาํปี 2555 พรอ้มดว้ยค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 770,000 บาท ซึง่เท่ากบัปีก่อนหนา้  

6. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยไดพ้ิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ความเป็นอิสระ  

อตัรากาํลงัคน และผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายตรวจสอบภายใน และไดอ้นุมตัแิผนการตรวจสอบประจาํปี 2555 รวมท ัง้ตดิตามการปฏบิตังิาน

ของบริษทัตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที่สอบทานข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน  

และระบบงานทีส่าํคญัที่ครอบคลุมท ัง้ดา้นบญัชแีละการเงนิ การดูแลทรพัยส์นิ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง ใหค้าํปรึกษา

และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรบัปรุงข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยในปี 2555 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมุ้่งเนน้ 

ในเรื่องระบบจดัซื้อ และวงจรรายจ่ายพเิศษ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บริษทัมรีะบบการตรวจสอบภายในที่พอเพยีง เหมาะสม  

และมปีระสทิธผิล รวมท ัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
 

กลา่วโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหนา้ที่ครบถว้นตามกฎบตัรที่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั และมคีวามเหน็

ว่าบริษทัมกีารปฏบิตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดและขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ  

มคีวามโปร่งใสในการบรหิารของฝ่ายจดัการ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ และมกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองโดยท ัว่ไป โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 

 
 
 
 
 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

   
 

(นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท,์ F.C.A.) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ  
 



บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

1. ประวตักิรรมการและผูบ้รหิาร 

นายชาล ีโสภณพนิช  ประธานกรรมการ  

อายุ • 52 ปี 

การศึกษา               • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ The University of Chicago 

 • ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 2.58 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 
ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั • 2553 - ปจัจบุนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บรหิารการลงทนุ) 

 • 2540 - ปจัจบุนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี (อสงัหารมิทรพัย)์  

 • 2530 - ปจัจบุนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. ซติี้เรยีลตี้ (อสงัหารมิทรพัย)์ 

 

 

นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร   กรรมการ  

อายุ • 62 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ George Washington University 

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • - ไมม่ ี- (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • เป็นญาตกิบันายชาย วนิิชบตุร ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทั 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั • 2553 - ปจัจบุนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บรหิารการลงทนุ) 

 • 2548 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า) 

 • 2536 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (อสงัหารมิทรพัย)์ 

 

 

นายชาย วนิิชบตุร   กรรมการ 

อายุ • 39 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ Boston University 

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • - ไมม่ ี- (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • เป็นญาตกิบันายจริะพงษ ์วนิิชบตุร ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทั 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั • 2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

 • 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 (อสงัหารมิทรพัย)์ 

 • 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (อสงัหารมิทรพัย)์ 

 • 2547 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พรอ็พเพอรต์ี้ (อสงัหารมิทรพัย)์ 
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เอกสารแนบ 1 

นายไว เชง ควน กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ 

อายุ • 55 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ The University of Chicago 
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 3.50 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 
ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  • 2555 - ปจัจบุนั กรรมการ TICON Property, Inc. (ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย)์ 

  • 2553 - ปจัจบุนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บรหิารการลงทนุ) 

  • 2548 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า) 

  • 2544 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

 

 

นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

อายุ • 52 ปี 

การศึกษา        • ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์University of Colorado 
  • ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (สมาชกิผูท้รงคุณวุฒอิาวุโส) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย 
  • DCP Refresher Course สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  • ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

  • ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง รุ่นที ่11 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 0.68 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั • 2553 - ปจัจบุนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บรหิารการลงทนุ) 

 • 2548 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า) 

 •  2544 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

 

 

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 70 ปี 

การศึกษา  • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 0.06 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั • 2538 - ปจัจบุนั กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสงัหารมิทรพัย ์สาํนกังาน และโรงแรม) 
 • 2551 - 2555 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
    บมจ. แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์(อสงัหารมิทรพัย)์ 
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เอกสารแนบ 1 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 51 ปี 

การศึกษา    • ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ University of Southern California 

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 • ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง รุ่นที ่9 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • - ไมม่ ี- (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี-  
ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั • 2547 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร ์พร็อพเพอรต์ี้ (อสงัหารมิทรพัย)์ 

 

 

นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 56 ปี 
การศึกษา • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ University of North Texas 

  • ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 0.11 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั •  2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า) 
 •  2552 - 2555 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์(อสงัหารมิทรพัย)์ 
 

 

ดร. สมศกัด์ิ ไชยพร ผูจ้ดัการทัว่ไป - ปฏบิตักิาร 

อายุ • 61 ปี 
การศึกษา • ปรญิญาเอกวศิวกรรมศาสตร ์Ecole Centrale de Lyon 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 0.03 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 
ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั •   2544 - ปจัจบุนั   ผูจ้ดัการท ัว่ไป บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

 

 
นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี การเงนิ และสารสนเทศ และเลขานุการบรษิทั 

อายุ • 47 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 0.00 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั •  - ไม่ม ี- 
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นายสมศกัด์ิ รตันวริะกลุ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด 

อายุ •  53 ปี 
การศึกษา • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 0.00 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั •  2539 - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม (อสงัหารมิทรพัย)์ 

 

 

นายพรีะพฒัน์ ศรสีคุนธ ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาโครงการ 

อายุ • 44 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์Texas A&M University, Kingsville 
 • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • - ไมม่ ี- (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั •  - ไม่ม ี- 
 

 

นางสาวศิรพิร สมบตัิวฒันา ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ 

อายุ • 50 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 1.65 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิบรษิทั •  - ไม่ม ี- 
 

 

นายสทิธศิกัด์ิ ธารรีชัต ์ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

อายุ • 49 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาตรนิีตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • - ไมม่ ี- (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 
ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั •  - ไม่ม ี- 
 

 

นางสาวพรพมิล ศภุวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงนิ 

อายุ • 37 ปี 

การศึกษา • ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั • รอ้ยละ 0.00 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร • - ไมม่ ี- 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั •  - ไม่ม ี- 

 

 
 
 



บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                

 

 
เอกสารแนบ 1 

2. การดํารงตาํแหน่งผูบ้รหิารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 
 

รายช่ือบรษิทั บรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง

รายช่ือ  บจก.อโีค 

อนิดสัเทรยีล 

เซอรว์สิเซส 

บจก. ไทคอน 

โลจสิตคิส ์

พารค์  

Shanghai 

TICON 

Investment 

Management 

Co., Ltd.  

TICON 

Property, 

Inc. 

 

กองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

ไทคอน 

กองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

ทพีารค์     

โลจสิตคิส ์

บมจ. สวน  

อตุสาหกรรม  

โรจนะ 

กลุม่ซิตี้

เรยีลตี้ 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร 

4. นายชาย วนิิชบตุร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 
7. นายตรขีวญั บนุนาค 

8. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์
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X, // 

หมายเหต ุ : /   =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ      //   =    กรรมการบริหาร   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)    

 

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบรษิทัย่อย 

 
ช่ือ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล 

เซอรว์ิสเซส 

บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์  

 

Shanghai TICON 

Investment 

Management Co., Ltd. 

TICON Property, 

Inc. 

 

1. นายชาล ีโสภณพนิช   /  

2. นายไว เชง ควน  / / /, // 

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร  X /  

4. นายชาย วนิิชบตุร /    

5. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ / / /  

6. นายตรขีวญั บนุนาค  /   

7. นายโรบนิ ฉี   /  

8. นายปธาน สมบูรณสนิ  /, //   

9. นางยุพด ีควน /    

หมายเหต ุ : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ       //   =    กรรมการบรหิาร     
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