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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1. วิสยัทศัน์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

1.1  วิสยัทศัน์ 

วสิยัทศัน์ของบริษทั คือ การเป็นบริษทัชนันําในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ทีมีคุณภาพระดบัสากล  

โดยคาํนึงถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัและใหผ้ลตอบแทนทดีทีสีุดแก่ผูล้งทนุ 

1.2 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัคือการรกัษาตําแหน่งการเป็นผูน้ําดา้นการก่อสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้เพือใหเ้ช่าทีมี

คุณภาพระด ับสากลควบคู่ไปกับการใหบ้ริการครบวงจร โดยคํานึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นสําคัญ และบริหารงานดว้ยหล ัก 

ธรรมาภบิาลเพอืประโยชนข์องผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้งทกุฝ่าย 

2. การเปลยีนแปลงและการพฒันาการทสีาํคญั 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา มเีหตกุารณ์สาํคญัเกยีวกบับรษิทั ดงัน ี

 ในเดอืนตลุาคม 2554 โรงงาน 70 โรงงาน และคลงัสินคา้ 12 หลงั ของบริษทัซึงตงัอยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดั

ปทมุธานี ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยั 

 ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัไดจ้ ัดตงับริษทัย่อย ชือ TICON Property, Inc. เพือรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

 ในเดอืนสงิหาคม 2555 บรษิทัไดท้าํการเพมิทนุโดยการออกใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพิมทุนทโีอนสิทธิได ้(TSRs) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดิมจํานวนรวม 97.63 ลา้นหน่วย โดยบริษทัไดร้บัเงนิทุนจากการใชส้ิทธิแปลงเป็นหุน้สามญัของบริษทั รวมเป็นจํานวน 964.65 ลา้นบาท  

เมอืเดอืนตลุาคม 2555 

 ในเดอืนพฤษภาคม 2556 บรษิทัไดจ้ดัตงับรษิทัยอ่ย ชอื บรษิทัไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพือวตัถปุระสงค์ในการเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

 ในเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัไดร่้วมสนบัสนุนการจดัตงักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

(TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund : TGROWTH) และไดท้าํการขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้เป็นครงัแรก 

ใหแ้ก่ TGROWTH รวมมูลค่า 5,515 ลา้นบาท ทงันี TGROWTH เป็นกองทุนใหม่ทถีูกจดัตงัขนึแทนการจดัตงักองทรสัตเ์พือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate Investment Trust : REIT) เนืองจากการจดัตงั REIT มขีอ้จาํกดัในดา้นกฎระเบยีบ และดา้นระยะเวลา 

ในปี 2556 บริษทัไดข้ยายการลงทุนมากกว่าทุกปีทผี่านมาดว้ยการซือทดีินและพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้เพิมในหลายทาํเลใหม่ทมีี

ศ ักยภาพ รวมมูลค่ากว่า 9,000 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจคลงัสินคา้ เพือรองรบัความตอ้งการเช่าทีมีการขยายตัว 

อย่างต่อเนืองและมีแนวโนม้การเติบโตทีดี อนัจะเหน็ไดจ้ากพืนทเีช่าคลงัสินคา้สุทธิของบริษทัทเีพิมขึน 196,357 ตารางเมตร ซึงมากกว่าปี 

ก่อนหนา้ นอกจากนีบรษิทัมพีนืทเีช่าโรงงานสุทธิเพมิขนึ 44,575 ตารางเมตร ซงึมากกวา่การเพมิขนึสุทธิในปีก่อนหนา้เช่นกนั 

บรษิทัมพีนืทเีช่าโรงงานสุทธิเพมิขนึจากปีก่อนหนา้ เนืองจากไม่มีผลกระทบของการยกเลกิการเช่าจากเหตุอุทกภยั ทาํใหก้ารยกเลกิการ

เช่าลดลงมาก สําหรบัการใหเ้ช่าพืนทใีหม่และอตัราการเช่าเฉลยีของโรงงานไดร้บัผลกระทบจากการชะลอการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนิกส ์และยานยนตซ์งึเป็นกลุม่ลูกคา้สาํคญัของบรษิทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวไดถู้กชดเชยดว้ยการเติบโตอย่างมากของธุรกิจ

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบรษิทัในปีทผี่านมา 
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พนืทเีช่าคลงัสนิคา้สุทธิเพมิขนึสูงกว่าปีก่อนหนา้รอ้ยละ 15 ตามความตอ้งการคลงัสนิคา้ทขียายตวัจากการเตบิโตของกจิกรรมโลจิสติกส์

ในประเทศ การขยายธุรกจิของกลุม่ธุรกจิคา้ปลกี และการกระจายความเสยีงดา้นทาํเลทตีงัของผูป้ระกอบการ ทาํใหร้ายไดจ้ากธุรกจิคลงัสนิคา้ 

มสีดัส่วนมากขนึเมอืเทยีบกบัรายไดร้วมของบรษิทั 

ในปีทผี่านมา บรษิทัไดร่้วมสนบัสนุนการจดัตงักองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TICON Industrial 

Growth Leasehold Property Fund : TGROWTH) แทนการจดัตงักองทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(Real Estate Investment 

Trust : REIT) เนืองจากมขีอ้จาํกดัดา้นกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง และขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการจดัตงั REIT บริษทัไดท้าํการขาย/ใหเ้ช่าโรงงาน

และคลงัสินคา้เป็นครงัแรกใหแ้ก่ TGROWTH รวมมูลค่า 5,515 ลา้นบาท และไดม้ีการลงทุนใน TGROWTH นอกจากนี บริษทัไดจ้ดัตงั 

บรษิทัยอ่ย ชอื บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพอืเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์โดยคาดว่าจะเริมดาํเนินงานเมือ

มกีารจดัตงักองทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยไ์ดส้าํเรจ็ 

3. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิัท ณ 31 ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัมีบริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จํากดั  บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จํากดั Shanghai 

TICON Investment Management Company Limited  TICON Property, Inc. และบรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั โดยบริษทัและ

บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จํากดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า ส่วนคลงัสินคา้ใหเ้ช่าดาํเนินการโดยบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ 

จํากดั  Shanghai TICON Investment Management Company Limited และ TICON Property, Inc. จดัตงัขนึเพือรองรบัการขยาย

ธุรกิจในประเทศจีน และประเทศสหรฐัอเมริกา สาํหรบั บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั จดัตงัขนึเพือวตัถุประสงค ์ในการเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ทงันี รายละเอยีดของบรษิัทย่อยมดีงัต่อไปน ี

  

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัทย่อย 

บรษิทั อีโค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จํากดั 

บรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จาํกดั 

Shanghai TICON Investment  

Management Co., Ltd.            

TICON Property, Inc. 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

บรษิัทร่วม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 

24% 

20% 

29% 
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1. บริษัท อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จํากดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO) ถอืหุน้โดยบริษทั 

รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน โดย EISCO ดาํเนินธุรกจิเช่นเดยีวกบับรษิทั และถกูจดัตงัขนึเพอืขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงงานสาํเรจ็รูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึงเป็นโครงการทมีีรูปแบบเช่นเดียวกบัโครงการของบริษทั

โดยเรมิดาํเนินการในเดอืนเมษายน 2544 และไดร้บัอนุมตัใิหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือเดือนสิงหาคม 

2544 

ณ วนัท ี5 มนีาคม 2557 EISCO มทีนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 50 ลา้นบาทโดยในปี 2546 EISCO ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

2. บรษิัท ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จํากดั (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK) ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 

ของทนุจดทะเบยีน TPARK จดัตงัขนึในเดือนสิงหาคม 2548 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า โดย TPARK ไดร้บัการส่งเสริม 

การลงทนุในการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางนา  เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย  เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน  

ศรรีาชา  เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั และการพฒันาคลงัสนิคา้จาํนวนหนึงในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บอ่วนิ) 

ณ วนัท ี5 มนีาคม 2557 TPARK มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 2,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 TPARK ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน จดัตงั

ขนึในประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือรองรบัการขยายธุรกิจเกียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทร ัพยใ์นประเทศจีน  

ซงึปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทนุ 

ณ วนัท ี 5 มีนาคม 2557 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มีทุนจดทะเบยีน 2.8 ลา้น 

ดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีนุชาํระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

4. TICON Property, Inc. ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จัดตงัขนึในประเทศสหรฐัอเมริกา ในเดือนมกราคม 2555 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พอืรองรบัการขยายธุรกิจเกียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมริกา ซึงปจัจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็น 

ไปไดส้าํหรบัการลงทนุ 

ณ วนัท ี5 มนีาคม 2557 TICON Property, Inc. มทีนุชาํระแลว้ 6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

5. บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั (TICON Management Company Limited: TMAN) ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100  

ของทนุจดทะเบยีน TMAN จดัตงัขนึในเดอืนพฤษภาคม 2556 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พอืเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึงปจัจุบนัอยู่ระหว่างการยนืคําขอ

ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ณ วนัท ี5 มนีาคม 2557 TMAN มทีนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

นอกจากบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์และกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท ซงึมรีายละเอยีดดงัน ี

 กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

TFUND จดัตงัขนึในเดือนเมษายน 2548 เพือวตัถปุระสงค์ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์เีกียวเนืองกบักิจการอุตสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จําเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ ีTICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TFUND เป็น

กองทนุทเีป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั เป็นผูจ้ดัการ

กองทนุ  
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ปจัจุบนั TFUND มจีาํนวนเงนิทนุ 12,392 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนครงัแรกในปี 2548 และไดท้าํการเพิมทุนอีก 6 ครงั 

ในปี 2549-2555 เพือซือโรงงานและคลงัสินคา้จาก TICON และ TPARK ซึงปจัจุบนัมีโรงงานจํานวนรวม 237 โรงงาน (พืนทรีวม 563,800 

ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้ 8 หลงั (พนืทรีวม 19,600 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ทงันี TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซือโรงงานและ

คลงัสนิคา้คืนจาก TFUND 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสินคา้ทขีายใหแ้ก่ TFUND และไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก 

TFUND 

TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิของกองทุน 

ซงึกาํไรสุทธิของกองทนุดงักลา่วเป็นกาํไรทไีดร้บัการยกเวน้ภาษ ีทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 TFUND มีมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิเท่ากบั 10.9737 

บาทต่อหน่วย 

ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัมกีารลงทนุใน TFUND คิดเป็นรอ้ยละ 23.63 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทอีอกทงัหมด 

 กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS) 

TLOGIS จดัตงัขนึในเดอืนธนัวาคม 2552 เพือวตัถปุระสงค์ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์เีกียวเนืองกบักิจการอุตสาหกรรม 

โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จําเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ ีTICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนทเีป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

ปัจจุบนั TLOGIS มีจํานวนเงินทุน 4,647 ลา้นบาท มีการระดมทุนครงัแรกในปี 2552 และทาํการเพิมทุนอีก 2 ครงัในปี  

2554-2555 เพอืซอืคลงัสินคา้จาก TPARK ซึงปจัจุบนัมีคลงัสินคา้จํานวนรวม 63 หลงั (พืนทรีวม 243,625 ตารางเมตร) โดยมี TICON เป็น 

ผูค้าํประกนัค่าเช่าสาํหรบัการเช่าคลงัสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS เป็นจํานวนเงนิเท่ากบัปีละ 187.5 ลา้นบาท จนถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2559 

ทงันี TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซอืคลงัสนิคา้คืนจาก TLOGIS 

TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารคลงัสนิคา้ทขีายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TLOGIS 

TLOGIS มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิของกองทุน 

ซึงกาํไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นกาํไรทีไดร้บัการยกเวน้ภาษี ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 TLOGIS มีมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิเท่ากบั 

11.3202 บาทต่อหน่วย 

ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัมกีารลงทนุใน TLOGIS คิดเป็นรอ้ยละ 20.04 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทอีอกทงัหมด 

 กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TICON Industrial Growth Leasehold Property 

Fund : TGROWTH) 

TGROWTH จัดตงัขึนในเดือนธันวาคม 2556 เพือวตัถุประสงค์ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ีเกียวเนืองกบักิจการ

อตุสาหกรรม โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ ีTICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TGROWTH เป็นกองทุนรวม

สิทธิการเช่าทีเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีบริษทัหลกัทร ัพยจ์ ัดการกองทุนไทยพาณิชย ์จําก ัด  

เป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

ปจัจุบนั TGROWTH มจีาํนวนเงนิทนุ 5,550 ลา้นบาท มกีารระดมทนุครงัแรกในปี 2556 เพอืลงทนุในสิทธิการเช่าทดีินกรรมสิทธิ 

และสทิธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซงึปจัุบนัมโีรงงานรวม 38 โรงงาน (พืนทรีวม 104,225 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้ 50 หลงั 

(พนืทรีวม 182,095 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ทงันี TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซอืโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TGROWTH 
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TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารโรงงานและคลงัสนิคา้ทขีาย/ใหเ้ช่าแก่ TGROWTH และไดร้บัค่าจา้งบริหาร

จาก TGROWTH 

TGROWTH มีนโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิ 

ของกองทนุ ซงึกาํไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นกาํไรทไีดร้บัการยกเวน้ภาษี ทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 TGROWTH มีมูลค่าสินทรพัย์

สุทธิเทา่กบั 10.0488 บาทต่อหน่วย 

ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัมกีารลงทนุใน TGROWTH คิดเป็นรอ้ยละ 28.52 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทอีอกทงัหมด 

การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH ถอืเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษทัทางหนึง เพือนําเงิน 

ทไีดม้าใชข้ยายกิจการของบริษทั นอกเหนือจากแหล่งเงนิทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั และแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มื การพิจารณาขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH นนั บรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา 

โดยคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ ทงันี ในอนาคตบริษ ัทมีแผนทีจะระดมทุนผ่านกองทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 

(Real Estate Investment Trust) ซงึจะเป็นทางเลอืกหนึงทช่ีวยในการบรหิารโครงสรา้งเงนิทนุของบรษิทัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิัททเีกยีวขอ้ง คือ บรษิทั บางกอกคลบั จาํกดั เป็นจาํนวนเงนิทงัสิน 256,500 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของทุน

จดทะเบยีนของบรษิทั บางกอกคลบั จาํกดั เพอืวตัถปุระสงคใ์นการใชบ้รกิารของบรษิทัดงักลา่ว 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.  ภาพรวมของธุรกจิ 

บรษิทัประกอบธุรกจิเป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาํเลอืนทมีีศ ักยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัตงัอยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

15 แหง่ ดงัต่อไปน ี

ทตีงั จงัหวดั    เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา  เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา  เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3* 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

นิคมอตุสาหกรรมปินทอง ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3* 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี1 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี1 

เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี1 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี1 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3* 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจีนบุรี   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี   เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3 

*  ในกรณีทนีกัลงทุนยืนขออนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระหว่างวนัที 1 มกราคม 2553 จนถึง วนัที 31 ธนัวาคม 2557 โดยหลงัจากนนั 

จะถือว่าอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนท ี2 

คลงัสนิคา้ของบรษิทัตงัอยูใ่นพนืท ี29 ทาํเล ดงัต่อไปน ี

ทตีงั จงัหวดั  เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แห่ง) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ (5 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

พระนครศรอียุธยา 

พระนครศรอียุธยา 

ชลบรุี 

กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี1 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี1 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 
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ทตีงั จงัหวดั      เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บ่อวนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง (3 แหง่) 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางปะกง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(5 แหง่) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์านี 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

ฉะเชงิเทรา 

สมทุรปราการ 

ปราจีนบุรี 

ขอนแก่น 

สุราษฎรธ์านี 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี1 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุท ี3 

2. โครงสรา้งรายได ้

ปจัจุบนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้มีสดัส่วนสูงทสีุดเมือเทยีบกบัรายไดร้วมของบริษทั เนืองจากปีทีผ่านมาบริษทัมีการขาย

โรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจาํนวนมากเพอืนาํเงนิทไีดม้าใชข้ยายธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายไดค่้าเช่ารบัและ

บรกิารยงัคงเป็นรายไดห้ลกัทสีาํคญัของบรษิทั เนืองจากการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั 

 รายไดท้งัสองประเภทคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 80-90 ของรายไดร้วมทงัหมดของบริษทั บริษทัยงัมีรายไดอ้ืน ๆ อีกหลายประเภท ซึงมี

สดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ทงันี โปรดดูการวิเคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พิมเติมในหวัขอ้ “คําอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่าย

จดัการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

3.1  ผลติภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเรจ็รูป 

บริษทัไดจ้ ัดสรา้งโรงงานสําเร็จรูปทีมีคุณภาพระดบัสากลเพือตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการทีเขา้มา         

ตงัฐานการผลติในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสิทธิในโรงงาน เพือลดตน้ทุนในการดาํเนินการ และลดความเส ียงจากความไม่แน่นอน 

ต่าง ๆ ทอีาจเกดิขนึ บรษิทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในทาํเลทตีงัทมีศีกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานทมีีรูปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการ

ทหีลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี เนืองจากกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัเกือบรอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจึงไดเ้นน้ 

การใหบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืในเรอืงต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการเรมิตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลือกทาํเลทตีงัสาํหรบัการพฒันาโรงงานโดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และการคาดการณ์ 

ในอนาคต นอกจากนนั ยงัพิจารณาถึงเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ 

สนามบนิ ระยะหา่งจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพนืฐานทไีดม้าตรฐานของทาํเลทตีงันนั ๆ 

โครงสรา้งรายได ้
2554 2555 2556 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 1,076.47 46.89 4,364.45 72.16  4,663.04  69.80 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการ 880.23 38.34 1,053.01 17.41  1,109.69  16.61 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 113.44 4.94 105.07 1.74  152.59  2.28 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สยี 160.80 7.01 169.22 2.80  216.57  3.24 

กาํไรทรีบัรูเ้พมิเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 3.52 0.15 35.29 0.58  154.45  2.31 

รายไดอ้นื ๆ 61.25 2.67 321.45 5.31  384.70  5.76 

รวม 2,295.71 100.00 6,048.49 100.00  6,681.04  100.00 
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บรษิทัมกีารพฒันาโรงงานทงัในเขตส่งออกและเขตทวัไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึงจะแตกต่างกนัในแต่ละทาํเลทตีงั 

ตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึงอยู่ติดกบัท่าเรือนําลกึทสีาํคญัของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความ

ตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบรษิทัมลีกัษณะเป็นอาคารชนัเดียวพรอ้มชนัลอยเพือใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึงก่อสรา้งในบริเวณพืนทดีินทมีีรวักนั

เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พืนทจีอดรถ และพืนทสีาํหรบัขนถ่ายสินคา้ ทงันี โรงงานทีบริษทัพฒันาขนึเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถ

ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมีตงัแต่ 1,200 ถงึ 14,250 ตารางเมตร ซึงโดยส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 

2,000 ถงึ 3,000 ตารางเมตร พนืโรงงานสามารถรบันาํหนกัไดต้งัแต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้ง โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ 

ซงึไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้นืทใีชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบทลูีกคา้ตอ้งการ ซึงโดยทวัไปจะมีขนาดใหญ่กว่า

โรงงานสาํเรจ็รูปของบรษิทั 

สญัญาเช่าระหวา่งลูกคา้กบับรษิทัเกอืบทงัหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มีทางเลอืกในการต่อสญัญาเช่าได ้

นอกจากนนั บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลยีนไปเช่าโรงงานอืนของบริษทัในทาํเลทตีงัหรือขนาดทแีตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืก 

แก่ลูกคา้ในการซอืโรงงาน 

บรษิทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่าและค่าบรกิารตามแต่จะตกลงกนั 

ณ สนิปี 2554 2555 และ 2556 บริษทัมีโรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานทมีีสญัญาเช่าแลว้แต่ยงัไม่ถงึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานทอียูร่ะหวา่งการพฒันา ดงัน ี

 สินปี 2554 สินปี 2555 สินปี 2556 

จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

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

โรงงานใหเ้ช่า 

โรงงานทมีสีญัญาเช่าแต่ยงัไมถ่งึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงานทอียู่ระหว่างการพฒันา 

โรงงานทอียู่ในแผนการพฒันา 

 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 

 78 

 8 

 41 

 14 

 160 

 214,890 

 37,300 

 119,475 

 39,300 

 421,975 

รวม  224  617,699  221  612,490 301 832,940 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจาํนวนหนึง ซึงเกือบทงัหมดมีผูเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ TFUND และ 

TGROWTH ทงันี ในช่วง 3 ปีทผี่านมา บรษิทัมกีารขายโรงงาน ใหแ้ก่ TFUND และ TGROWTH ดงันี 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

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

โรงงานทขีายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์  - -  38  106,000  40 108,350 

อตัราการเช่าโรงงานของบรษิทัโดยเฉลยี (Occupancy rate) ในปี 2556 ลดลง จากปี 2555 เนืองจากในปีทผี่านมาบริษทั

มพีนืทเีช่าใหมเ่พมิขนึนอ้ยลง และยงัมีโรงงานว่างจํานวนหนึงในพืนทเีคยประสบอุทกภยั ประกอบกบับริษทัมีการขายโรงงานทสี่วนใหญ่มีผูเ้ช่า

แลว้ใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัยค์ิดเป็นพนืทกีวา่ 100,000 ตารางเมตร โดยการเพิมขนึทลีดลงของพืนทเีช่าใหม่มีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอ
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การลงทนุของลูกคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสท์พีงึพงิการส่งออกเป็นหลกั ซงึไดร้บัผลกระทบจากความตอ้งการในตลาดโลกทลีดลง และ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทีไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของยอดขายภายในประเทศหลงัจากสินสุดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก  

อยา่งไรกต็าม พนืทเีช่าโรงงานสุทธขิองปี 2556 ยงัคงเพมิขนึจากปีก่อนหนา้  

อตัราการเช่าโรงงานเฉลยีในช่วง 3 ปีทผี่านมา มดีงันี 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลยี (รอ้ยละ) 88 81 73 

 

ณ สนิปี 2556 ลูกคา้ทเีช่าโรงงานของบรษิทัเป็นผูผ้ลติชนิส่วนจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงัน ี

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ 

1. อเิลก็ทรอนิกส ์และเครืองใชไ้ฟฟ้า 
2. ยานยนต ์
3.  เครอืงจกัรทางการเกษตร 
4.  อาหาร 
5. อนื ๆ (เช่น พลาสติก เครืองกรองในอตุสาหกรรม) 

 28.2 
 26.3 
 11.4 
 4.2 
 29.9 

1. ญปีุ่น 
2. ยุโรป 
3.  ไทย 
4.  แคนาดา 
5.  สงิคโปร ์
6. สหรฐัอเมรกิา 
7. อนื ๆ (เช่น ออสเตรเลยี จีน ฯลฯ) 

 40.2 
 27.7 
 12.3 
 7.3 
 6.7 
 4.1 
 1.7 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดือนธนัวาคม ปี 2556 

ข.  คลงัสนิคา้ 

บรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จํากดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้สาํเร็จรูปทมีีคุณภาพ

ระดบัสากลเพอืใหเ้ช่า 

โลจิสติกสน์บัเป็นกิจกรรมทสีาํคญัในการกระจายวตัถดุิบ ชินส่วนอุปกรณ์ สินคา้สาํเร็จรูป และผลผลติอืน ๆ ปจัจุบนั

กจิกรรมดา้นโลจิสตกิสถ์อืเป็นกจิกรรมทผูีป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก อยา่งไรกด็ ีผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์

ส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งนิจาํนวนมากสาํหรบัการลงทนุในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทสีาํคญั รวมทงับุคคลากร 

ทเีกยีวขอ้ง บรษิทัจึงเลง็เหน็โอกาสของการพฒันาคลงัสนิคา้ทมีคีุณภาพเพอืใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นนัเช่าแทนการลงทนุสรา้งเพอืเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตงัอยู่ในทาํเลทเีป็นยุทธศาสตรท์สีาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ทดีี อาคารคลงัสินคา้

สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะคํานึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบันําหนกัของพืนอาคาร ความสูงของ

อาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถา่ยสนิคา้ และอปุกรณ์ช่วยปรบัระดบัพนืใหม้คีวามลาดชนัทเีหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสินคา้สําเร็จ รูปทีบริษ ัทไดพ้ ัฒนาขึนพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดียวกับโรงงานสําเร็จ รูปแลว้ (Ready-built 

warehouses) บรษิทัยงัมกีารสรา้งคลงัสนิคา้ตามรูปแบบและในทาํเลทลูีกคา้ตอ้งการ (Custom-built warehouses) อีกทงัมีบริการซือคลงัสินคา้

จากลูกคา้เพอืใหเ้ช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี โดยมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมีการกําหนดใหลู้กคา้ชําระ 

ค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3-6 เดอืนของค่าเช่า 
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ณ สนิปี 2554 2555 และ 2556 บริษทัมีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสินคา้ทมีีสญัญาเช่าแลว้แต่ยงัไม่ถงึกาํหนดรบัรู ้

รายได ้คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ช่า และคลงัสนิคา้ทอียูร่ะหวา่งการพฒันา ดงันี 

  สินปี 2554 สินปี 2555 สินปี 2556 

จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

คลงัสินคา้ (ตรม.) คลงัสินคา้ (ตรม.) คลงัสินคา้ (ตรม.) 

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

คลงัสนิคา้ทมีสีญัญาเช่าแต่ยงัไมถ่งึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

คลงัสนิคา้ทอียู่ระหวา่งการพฒันา 

คลงัสนิคา้ทอียู่ในแผนการพฒันา 

 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 

 33 

 14 

 62 

 31 

 207 

 153,873 

 155,999 

187,963 

 176,604 

 1,537,082 

รวม  202 1,174,445  220 1,380,477  347  2,211,521 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลภายหลงัการขายคลงัสินคา้จํานวนหนึง ซึงเกือบทงัหมดมีผูเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS 

และ TGROWTH โดยมรีายละเอยีดของการขายคลงัสนิคา้ ในช่วง 3 ปีทผี่านมา ดงันี 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

คลงัสินคา้ (ตรม.) คลงัสินคา้ (ตรม.) คลงัสินคา้ (ตรม.) 

คลงัสนิคา้ทขีายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์  13 55,230  36 117,664  50 182,095 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัโดยเฉลยีในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ส่วนหนึงเนืองมาจากการซือทดีิน และมีทาํเลทตีงั

เพิมมากขนึ จึงมีคลงัสินคา้ทสีรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่าเพิมขนึ ประกอบกบับริษทัมีการขายคลงัสินคา้ทมีีผูเ้ช่าแลว้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

คิดเป็นพืนท ี182,095 ตารางเมตร เพิมขนึจาก 117,664 ตารางเมตร ในปีก่อนหนา้ อย่างไรก็ตาม พืนทเีช่าคลงัสินคา้สุทธิของปี 2556 ยงัคง

เพมิขนึจากปีก่อนหนา้ เนืองจากมคีวามตอ้งการใชพ้นืทคีลงัสนิคา้มากขนึ โดยเฉพาะอยา่งยงิในกลุม่ผูใ้หบ้รกิารโลจิสตกิสแ์ละกลุม่ธุรกจิคา้ปลกี 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลยีในช่วง 3 ปีทผี่านมา มดีงันี 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลยี (รอ้ยละ) 88 89 71 

ณ สนิปี 2556 ลูกคา้ทเีช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงัน ี

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ 

1. ผูใ้หบ้รกิารโลจิสตกิส ์
2. ยานยนต ์
3. คา้ปลกี/คา้ส่ง 
4.  อนื ๆ (เช่น อาหาร) 

  53.8 
 27.0 
 15.1 
 4.1 
 

1. ญปีุ่น 
2. สวติเซอรแ์ลนด ์
3.  ไทย 
4. เนเธอรแ์ลนด ์
5.  สหรฐัอเมรกิา 
6.  เยอรมนี 

 34.9 
 19.6 
 15.4 
 15.1 
 10.4 
 4.6 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดือนธนัวาคม ปี 2556 

  



บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  56-1 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  14 

3.2  บรกิาร  

บรกิารทเีสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

บริษทัมีทมีงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทาํใหบ้ริษทัสามารถใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ 

ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคทเีพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือเพือใหไ้ดร้บัใบอนุญาติทีจําเป็นต่อการเริมดําเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น ใบอนุญาต

ประกอบการ นอกจากนนั บรษิทัยงัมบีรกิารใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตทาํงานในราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้

ซงึเป็นคนต่างดา้ว 

 บรกิารอนื ๆ 

นอกจากทีกล่าวขา้งตน้ บริษทัมีการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรืองต่าง ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เท่าท ี

จะสามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และแนะนาํบคุคลากรทสีาํคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 

4. สทิธแิละประโยชน์ทบีรษิัทและบรษิัทย่อยไดร้บั 

4.1 สทิธแิละประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

ก. โครงการพฒันาอาคารโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยมสีทิธิและประโยชนท์สีาํคญั ดงันี 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี (จากปี 2544 ถงึ 2552) ในกรณีทปีระกอบกิจการขาดทุน 

ในระหวา่งนนั จะสามารถนาํผลขาดทนุประจําปีทเีกิดขนึในระหว่างเวลานนัไปหกัออกจากกาํไรสุทธิทเีกิดขนึภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษี 

เงนิไดน้ิตบิคุคลโดยมกีาํหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานนั 

2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปนัผลจากกิจการทไีดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงนิได ้

ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลนนั 

3. ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัทพีน้กาํหนดระยะ 

เวลาตามขอ้ 1 (จากปี 2552 ถงึ 2557) 

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปี 

5. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทนุในการตดิตงัหรือก่อสรา้งสิงอาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือ 

ไปจากการหกัค่าเสอืมราคาตามปกต ิ

6. ไดร้บัอนุญาตใหน้ําหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้
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ข. โครงการพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึงตงัอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปินทอง นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดย 

มสีทิธิและประโยชนท์สีาํคญั ดงันี 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี (จากปี 2555 ถงึ 2562) ในกรณีทปีระกอบกิจการขาดทุน 

ในระหวา่งนนั จะสามารถนาํผลขาดทนุประจําปีทเีกิดขนึในระหว่างเวลานนัไปหกัออกจากกาํไรสุทธิทเีกิดขนึภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษ ี

เงนิไดน้ิตบิคุคลโดยมกีาํหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานนั 

2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปนัผลจากกิจการทไีดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงนิได ้

ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลนนั 

3. ไดร้บัอนุญาตใหน้าํคนต่างดา้วซงึเป็นช่างฝีมอืหรอืช่างชาํนาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจํานวนและกาํหนด

ระยะเวลาทกีาํหนดไว ้โดยใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ทตีามทกีาํหนดไว ้

4. ไดร้บัอนุญาตใหน้ําหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

ค. โครงการไทคอนโลจิสติคสพ์ารค์ บางนา วงันอ้ย ศรีราชา แหลมฉบงั และคลงัสินคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

(บอ่วนิ) ไดร้บัการอนุมตักิารส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยมสีทิธิและประโยชนท์สีาํคญั ดงันี 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลมกีาํหนดเวลา 8 ปี สาํหรบัโครงการไทคอนโลจิสติคสพ์ารค์บางนา วงันอ้ย (จากปี 

2550 ถงึ 2558 และ จากปี 2551 ถงึ 2559 ตามลาํดบั) ศรีราชา และแหลมฉบงั (จากปี 2556 ถงึ 2564) และ 7 ปี สาํหรบัคลงัสินคา้ในนิคม

อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวนิ) (จากปี 2556 ถงึ 2563) ในกรณีทปีระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนนั จะสามารถนําผลขาดทุนประจําปี 

ทเีกดิขนึในระหว่างเวลานนัไปหกัออกจากกาํไรสุทธิทเีกิดขนึภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลโดยมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี  

นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานนั 

2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปนัผลจากกิจการทไีดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงนิได ้

ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลนนั 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครืองจกัรตามทคีณะกรรมการอนุมตั ิ

4.2 สทิธแิละประโยชน์ในเขตอตุสาหกรรมของ กนอ. 

จากการทบีริษทัมีการประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตก้ารดาํเนินงานของ กนอ.  

อยูใ่นปจัจุบนั บรษิทัจึงพงึไดร้บัสทิธิประโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจาก กนอ. ดงันี 

1.  สทิธิประโยชนด์า้นภาษอีากร (เฉพาะเขตอตุสาหกรรมส่งออก) ทสีาํคญั ไดแ้ก่ ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษอากรขาเขา้

ภาษีมูลค่าเพิม และภาษีสรรพสามิต สาํหรบัเครืองจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทงัวตัถดุิบทใีชใ้นการผลติ และไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรสาํหรบัของ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

2. สิทธิประโยชน์ทีไม่เกียวกบัภาษีอากรทสีาํคญั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสิทธิในทดีินในนิคม

อุตสาหกรรมเพือประกอบกิจการ ไดร้บัอนุญาตใหน้ําคนต่างดา้วซึงเป็นช่างฝีมือเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาทีไดร้บัอนุญาต  

และสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้หากเงนิจาํนวนนนัเป็นเงนิทนุนาํเขา้หรอืเป็นเงนิทมีขีอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ 
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3. สทิธิประโยชน์อนื ๆ 

3.1 สามารถยนืขอใบอนุญาตทจีาํเป็นสาํหรบัการประกอบการทงัหมดไดจ้าก กนอ. (โดยปกติตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากหลาย

หน่วยงานราชการ) ไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหใ้ชท้ดีินเพือประกอบกิจการใบอนุญาตปลูกสรา้ง และใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ซึงนบัเป็นความ

สะดวกอยา่งยงิในการดาํเนินการ 

3.2 ไดร้บับรกิารสาํหรบัผูล้งทนุในเรอืงคาํแนะนาํ คาํปรกึษา เอกสารต่าง ๆ 

4.3   สทิธปิระโยชน์จากการเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลสาํหรบัเงนิปนัผลรบัจากการลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ซึงเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวตลอดช่วงเวลา 3 เดือนก่อนและหลงัการจ่ายเงนิ 

ปนัผลของกองทนุ 

5. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

5.1 แนวคิด อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั 

5.1.1  โรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

การพฒันาอุตสาหกรรมโดยทวัไปจะเริมตน้จากการพฒันาทดีินอุตสาหกรรม การจดัสรา้งโครงสรา้งพืนฐานใน

ทดีนิอตุสาหกรรม และการขายทดีนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเพอืก่อสรา้งโรงงานผลติสนิคา้  

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทนุเพอืเป็นเจา้ของโรงงานเอง หรืออาจเลอืกเช่าโรงงานเพือลดตน้ทุน

ในการดาํเนินการ และลดความเสียงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทอีาจเกิดขนึ โดยเฉพาะอย่างยงิหากการใหเ้ช่าโรงงานมีบริการแบบครบวงจร  

เพอือาํนวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ทงันี ในอดีตทผี่านมาจนถงึปจัจุบนัมีผูป้ระกอบการชาวต่างชาติจํานวนมากท ี

เขา้มาตงัฐานการผลติในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิในโรงงาน 

ข. อปุทานของโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

ผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเพอืขาย/ใหเ้ช่า แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี 

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนทดีนิอุตสาหกรรมทตีนเองพฒันาขนึ ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม  

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนทดีินอุตสาหกรรมทซีือ/เช่าจากเจา้ของทดีินอุตสาหกรรม เช่น บริษทั ซึงสรา้งโรงงาน

สาํเรจ็รูปเพอืใหเ้ช่าบนทดีนิทซีอืจากเจา้ของทดีนิอตุสาหกรรมในทาํเลทตีงัทหีลากหลาย 

ค. อปุสงคข์องโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

การเลือกเช่าโรงงานเป็นทางเลือกหนึงของผูป้ระกอบการทไีม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน เพือลดตน้ทุนของ

โครงการ และเพอืเพมิความยดืหยุน่ในการทาํธุรกจิ โดยเฉพาะอยา่งยงิในช่วงทมีคีวามไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ ทมีีอิทธิพลต่อบรรยากาศ

การลงทนุ  นอกจากนนั วงจรชวีติของผลติภณัฑท์มีแีนวโนม้สนัลง ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลว้นแต่เป็น

ปจัจยัเสรมิใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการเช่าโรงงานแทนการลงทนุเป็นเจา้ของโรงงานเอง  

ประเทศไทยตงัอยู่ในทาํเลทตีงัทดีีสาํหรบัการลงทุน เนืองจากตงัอยู่ศูนยก์ลางของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนนั 

ประเทศไทยยงัมแีรงงานทมีทีกัษะ มรีะบบโครงสรา้งพืนฐานทดีี รวมทงัมีกฎระเบยีบต่าง ๆ ทเีอืออาํนวยต่อการลงทุน การเติบโตของการลงทุน

จากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานมากขนึ 
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ง. สภาวะการแข่งขนั 

การสรา้งโรงงานสําเร็จรูปใหเ้ช่าในปัจจุบนัถือว่ามีการแข่งขนัไม่สูงนัก ปัจจุบนัมีบริษทัทีจ ัดสรา้งโรงงาน

อตุสาหกรรมใหเ้ช่าทมีีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาทดีิน จํากดั (มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงาน

อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดด ีบลิด ์จาํกดั และบรษิทั สวนอตุสาหกรรมปินทอง จาํกดั   

อยา่งไรกต็าม บรษิทัเป็นรายเดยีวททีาํธุรกิจพฒันาโรงงานใหเ้ช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

เนืองจากบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพือใหเ้ช่าในทาํเลทตีงัทหีลากหลาย และมีบริการทช่ีวยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้

แบบครบวงจร (One stop service) ทงัการตดิต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการทช่ีวยใหลู้กคา้ ซึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติสามารถ

เรมิดาํเนินงานไดใ้นระยะเวลาอนัสนั การช่วยเหลอืเพอืขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน รวมทงับริการหลงัการขาย

ทใีหก้ารดูแลอยา่งใกลช้ดิและรวดเร็ว นอกจากนนั การทบีริษทัอยู่ในธุรกิจนีมากว่า 20 ปี และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 54 บริษทัจึงมี

ความไดเ้ปรยีบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อกีดว้ย  

5.1.2  คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจัดการดา้นโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนทีสูงเมือเทียบกบัประเทศอืน ๆ ในโลก  

ซงึส่งผลเสยีต่อความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการจดัการดา้นโลจิสติกสใ์หม้ีประสิทธิภาพจะทาํใหต้น้ทุน

สนิคา้ลดลง และยกระดบัคุณภาพการบรกิาร อนัจะช่วยเพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขนึ และยงัช่วย

ใหส้นิคา้อปุโภคบรโิภคของตลาดภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากนี ระบบการจดัการดา้นโลจิสตกิสข์องประเทศทมีีประสิทธิภาพจะเป็นปจัจยั

ทสี่งเสรมิใหม้กีารลงทนุทางตรงจากต่างประเทศเพมิขนึ 

คลงัสนิคา้ถอืเป็นส่วนประกอบหนึงทสีาํคญัของกจิกรรมโลจิสตกิส ์คลงัสนิคา้ทมีคีุณภาพไดม้าตรฐานสากลจะช่วย

ทาํใหร้ะบบโลจิสตกิสม์ปีระสทิธิภาพมากยงิขนึ 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการดา้นโลจิสติกส์จ ัดว่าเป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นทีมีจํานวนเพิมขึน และมี

ความสาํคญัมากขนึ เนืองจากผูผ้ลติสนิคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ทจีะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสเ์พิมมากขนึ

แทนการมหีน่วยงานภายในเพอืดาํเนินการในเรอืงดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมทงับริษทัทเีชียวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่านี ส่วนใหญ่มีนโยบายไม่ตอ้งการลงทุน 

เพอืเป็นเจา้ของในอสงัหารมิทรพัย ์เช่น คลงัสนิคา้ เนืองจากเหน็วา่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยม์ใิช่กิจกรรมหลกัของกิจการ บริษทัเหล่านีตอ้งการ

จํากดัการลงทุนเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมทงัการพฒันาบุคลากรทเีกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็น

สนิทรพัยห์ลกัทจีาํเป็นต่อกจิการ และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเท่านนั นอกจากนี การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยก่์อใหเ้กิด

ตน้ทนุคงทจีาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพมิความเสียงของกิจการในกรณีทลูีกคา้ยกเลกิสญัญา อีกทงับริษทัเหล่านียงัไม่ชาํนาญในการ

ลงทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยตนเองเนืองจากมิใช่ธุรกิจหลกั เมือเป็นเช่นนี ภาคอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกสโ์ดยรวมจึงมุ่งหวงัใหภ้าคธุรกิจ 

การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพนืทสีาํหรบักจิการขนส่งและคลงัสนิคา้เพอืใหเ้ช่า 

ข.  อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัมผูีใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดยอาคารคลงัสินคา้

ส่วนใหญ่จะตงัอยู่บริเวณถนนสายเอเซีย ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสินคา้ดงักล่าวส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน เช่น  

พนือาคารรบันาํหนกัไดน้อ้ย มรูีปแบบอาคารทไีม่สะดวกต่อการขนถา่ยสนิคา้ พนืทจีดัเกบ็ไม่เหมาะสม ทาํใหจ้ดัเก็บสินคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หาสินคา้

ไดย้าก ซงึส่งผลใหเ้กดิการขนยา้ยทไีม่จาํเป็นมากเกนิไป คลงัสนิคา้ดงักลา่วไม่มีระบบสาธารณูปโภคทสีามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ
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ขนส่งและคลงัสนิคา้ได ้เช่น ระบบระบายนาํทดี ีระบบถนนทสีามารถรองรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่  นอกจากนี อาคารคลงัสินคา้ส่วนใหญ่จะตงัอยู่

ในเขตชมุชนและเขตทอียูอ่าศยัซงึไม่อยูใ่นเขตผงัเมอืงสาํหรบัทดีนิประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ทาํใหเ้กิดปญัหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปญัหา

จราจร อบุตัเิหต ุความเสยีหายของผวิจราจร รวมทงัมลภาวะทางอากาศและทางเสยีง 

ค.  อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่  

1. ธุรกจิขนส่งและบรหิารคลงัสนิคา้ (Logistics service providers) ซงึโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัชนันําจาก

ในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่านีจะมีความสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ software และระบบจดัการททีนัสมยั และ

โดยทวัไปบรษิทัในธุรกจิขนส่งและบรหิารคลงัสนิคา้จะไม่ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

2. ผูป้ระกอบการประเภทศูนย์กระจายสินคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบทีทนัสม ัย (International 

distribution center) กิจการศูนยจ์ดัหาจดัซือชินส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International procurement office) และกิจการศูนย์

กระจายสนิคา้ดว้ยระบบททีนัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยกลุม่นีมคีวามตอ้งการทจีะจดัตงัศูนยก์ระจายสินคา้ เพือจดัส่งสินคา้ไป

ยงัลูกคา้และผูบ้รโิภคทงัในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 

4. กลุ่มบริษ ัทนําเขา้และส่งออก ซึงมีความตอ้งการใชอ้าคารคลงัสินคา้ทีตงัอยู่ใกลส้นามบินและท่าเรือ

โดยเฉพาะอยา่งยงิพนืทเีขตปลอดอากร 

5. ธุรกจิโลจิสตกิสส์นบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการอืน ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้และบริการขนส่ง 

ผูใ้หบ้ริการบรรจุสินคา้และถ่ายบรรจุสินคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/

บรรจุสนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเช่าอปุกรณ์ขนถา่ย ผูใ้หบ้รกิารแรงงานชวัคราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 

ง.  สภาวะการแข่งขนั 

ปัจจุบนัผูพ้ ัฒนาอาคารคลงัสินคา้ทีมีคุณภาพซึงถือว่าเป็นคู่แข่งกับบริษ ัท ไดแ้ก่ บริษ ัท ด ับบลิวเอชเอ  

คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั เหมราชพฒันาทดีนิ จาํกดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจากการทบีริษทัมีการ

พฒันาคลงัสนิคา้ในทาํเลทตีงัทหีลากหลายและมศีกัยภาพ ในขณะทคู่ีแขง่ขนัมทีาํเลทตีงัของคลงัสนิคา้เพยีงไม่กแีหง่ 

5.2 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ตาํแหน่งทางการตลาด 

บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมสาํเร็จรูปรอ้ยละ 53.6 (รวมส่วนทบีริษทับริหารใหแ้ก่ TFUND 

รอ้ยละ 30.4) ตามการสาํรวจของบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั ณ สนิไตรมาส 3/2556 

บรษิทัไดก้าํหนดตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทย บริษทัมีความมุ่งมนัทจีะ

รกัษาและพฒันาตาํแหน่งทางการตลาดใหด้ยีงิขนึดว้ยการเพมิขนาดธุรกจิโดยการขยายฐานลูกคา้ และรกัษาคุณภาพของการใหบ้ริการทตีอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ซงึจะส่งผลใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด ไดผ้ลตอบแทนทีเพิมมากขนึ และส่งเสริมตาํแหน่งทาง 

การตลาดของบรษิทัใหด้ยีงิขนึในทสีุด 

สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้นนั บรษิทัมคีวามมุ่งมนัทจีะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสินคา้ทมีีคุณภาพและมาตรฐานสูงทมีีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดมากทสีุดเช่นเดยีวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า  
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 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า คือ ผูผ้ลติชินส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี บริษทัสามารถ

สรา้งโรงงานทมีลีกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซงึส่วนใหญ่จะมขีนาดกลาง-ใหญ่ 

สาํหรบักลุม่ลูกคา้เป้าหมายทเีช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ ผูค้า้ส่งและคา้ปลกี และผูป้ระกอบการรวมถงึ 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง และบรหิารคลงัสนิคา้  

 กลยุทธด์า้นราคา 

ค่าเช่าโรงงาน และคลงัสินคา้ของบริษทัถูกกําหนดจากตน้ทุนการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงนิเป็นหลกั อย่างไรก็ด ี 

ในการกาํหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้ํานึงถงึราคาค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย โดยบริษทัไดม้ีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

เพอืใหแ้น่ใจวา่ค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัอยูใ่นระดบัทสีามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 กลยุทธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด 

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทสีาํคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ 

เช่น ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพือเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่านนั การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต 

สาํนกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม ตวัแทนซอืขายอสงัหารมิทรพัย ์และตวักลางอนื ๆ 

บรษิทัมกีารพฒันาสอืเพอืส่งเสรมิการตลาด อนัไดแ้ก่ สงิพมิพเ์อกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนงัสือต่าง ๆ อินเทอรเ์น็ต

เวบ็ไซต ์แผ่นป้ายโฆษณาทตีดิตงับรเิวณหนา้โครงการ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้งทางด่วน และการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์

นอกจากนียงัมีการใชส้ือทางการตลาดประเภทอืนทมีีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานสมัมนา  

งานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งทงัภายในและต่างประเทศ 

5.3 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

5.3.1 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรม 

ความตอ้งการเช่าทงัโรงงานและคลงัสินคา้มีแนวโนม้การเติบโตทดีีจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตเ์พือการ

ส่งออกไปยงัตลาดในประเทศภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค การขยายการลงทุนของผูค้า้ปลีกขนาดใหญ่ไปตามทาํเลทีมีศกัยภาพในจงัหวดัทสีําคัญ 

ตามภาคต่าง ๆ เพมิมากขนึ รวมทงัการขยายธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารโลจิสตกิส ์นอกจากนี การยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศแถบเอเชียเพิมขนึ

โดยเฉพาะอยา่งยงิอตุสาหกรรมยานยนต ์รวมทงัการจดัตงัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซงึจะทาํใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทหีลากหลาย

ในภูมิภาค นอกจากนนั แนวโนม้ทผูีป้ระกอบการไม่ตอ้งการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร แต่ตอ้งการใชเ้งนิทุนทมีีอยู่ใหเ้ป็นประโยชน์ทสีุด จะเป็น

ปจัจยัสนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เพมิมากขนึ 

5.3.2  การแข่งขนั  

ผูเ้ขา้มาแขง่ขนัรายใหม่จะตอ้งใชเ้งนิทุนสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการทมีีความหลากหลายทงัใน

ดา้นทาํเลทตีงั รูปแบบ และขนาด ทมีลีกัษณะเช่นเดยีวกบัของบรษิทั ตลอดจนการใหบ้รกิารทเีกยีวขอ้งดงัเช่นทบีรษิทัดาํเนินการอยูใ่นปจัจุบนั 
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6. การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

บรษิทัสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้บนทดีนิทมีศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทมีงานก่อสรา้งของบริษทัเอง ซึงช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั

ในการบรหิารงานก่อสรา้ง อกีทงัช่วยใหต้น้ทนุการก่อสรา้งของบรษิทัอยูใ่นระดบัตาํ 

วสัดุก่อสรา้งทสีาํคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรตี ทงัน ีบรษิทัสามารถสงัซือวสัดุก่อสรา้งไดจ้าก

ผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาทใีกลเ้คียงกนั 

7. งานระหว่างก่อสรา้ง 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมงีานทยีงัไม่ส่งมอบซงึมสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง ดงันี 

นิคมอตุสาหกรรม / สวนอตุสาหกรรม /  เขต

สง่เสรมิอุตสาหกรรม / เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิส ์/ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ 

จาํนวนโรงงาน / 

อาคาร

คลงัสนิคา้ 

พนืทีดนิ 

(ไร่) 

พนืทเีช่า    

(ตารางเมตร) 

ประมาณเงนิ

ลงทนุ 

(ลา้นบาท) 

อมตะซิต ี
ปินทอง 
อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (B) 
บางพล ี1 
บางพล ี2 
โรจนะ - ปราจีนบรุี 

 1 
 6 
 1 
 8 
 2 
 1 

 18.0590 
 42.8940 
 4.2646 
 105.0565 
 78.2993 
 13.0340 

 14,250 
 21,250 
 2,450 
 66,979 
 70,368 
 9,852 

 205.40 
 357.95 
 38.62 
 1,422.56 
 1,110.68 
 127.92 

รวม 20  261.6074  185,149  3,263.13 
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ปจัจยัความเสยีง 

1. ความเสยีงจากสญัญาเช่าระยะสนั 

จากการทสีญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี (โดยมีทางเลอืกในการต่อสญัญา) จึงอาจทาํใหน้กัลงทุนกงัวลว่า 

บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไม่ต่อสญัญาเช่า 

อยา่งไรกด็ ีโดยทวัไปเมอืลูกคา้เรมิทาํการผลติแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมีเหตุผลทสีมควรอืน ซึงโดยปกติ

การต่อสญัญาเช่ามเีกนิกวา่รอ้ยละ 80 ของสญัญาเช่าทคีรบกาํหนด 

การทบีรษิทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในหลายทาํเลทตีงั อีกทงัผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจทหีลากหลาย และมาจากหลายประเทศ 

จึงเป็นการกระจายความเสียงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนนั โรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน  

และอยูใ่นพนืททีไีดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันนั หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บรษิทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหม่ไดไ้ม่ยาก 

2. ความเสยีงจากการทโีรงงาน/คลงัสนิคา้บางสว่นตงัอยู่ในเขตทมีีความเสยีงต่อการเกดิอทุกภยั 

ในช่วงไตรมาสท ี4 ของปี 2554 บรษิทัไดร้บัผลกระทบจากการเกดิอทุกภยัในพนืทจีงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี โดยโรงงาน/

คลงัสนิคา้ในพนืทดีงักลา่วไดร้บัความเสยีหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการดาํเนินธุรกจิ และไม่สามารถชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บริษทั รวมทงัผูเ้ช่าไดม้ีการ

ยกเลิกสญัญาเช่าเป็นจํานวนมาก ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัคงชะลอการตดัสินใจเช่าโรงงานในพืนทีดงักล่าวจนถึงปัจจุบนั  

ทงัน ี เหตอุทุกภยัอาจทาํใหน้กัลงทนุมคีวามกงัวลว่าบริษทัมีความเสียงทจีะเผชิญกบัเหตุอุทกภยัไดอ้ีกในอนาคตและมีความเสียงทจีะไม่มีผูเ้ช่า

โรงงานทตีงัอยูใ่นพนืทบีรเิวณนี อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัมโีรงงานวา่งเป็นระยะเวลาหนึง 

บริษทัไดม้ีการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายทเีกิดกบัทรพัยส์ิน รวมทงัการประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business  

Interruption) เพอืลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขนึอีก ซึงแมบ้ริษทัจะตอ้งชาํระค่าเบยีประกนัภยัในอตัราทสูีงขนึจากเดิม แต่บริษทั

สามารถเรียกเก็บค่าเบยีประกนัภยัจากผูเ้ช่าทีเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัได ้พรอ้มกนันีบริษทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพืนทจี ังหวดั

พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เพือลดการเพิมขนึของพืนทีว่าง นอกจากนันผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมรวมทงัเขตอุตสาหกรรมของบริษทั  

ในพืนทจีงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานีมีการสรา้งแนวคอนกรีตป้องกนันํา ซึงสรา้งเสร็จแลว้ ในช่วงปลายปี 2555 ซึงแนวป้องกนันํา

ดงักลา่วจะสามารถปกป้องทรพัยส์นิทอียูใ่นพนืทดีงักลา่วได ้

จากการทีบริษทัมีโรงงาน/คลงัสินคา้ตงัอยู่ในทาํเลทตีงัทหีลากหลาย โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออก ทาํใหบ้ริษทัสามารถรองรบั 

ความตอ้งการของลูกคา้ทงัทีเป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ทตีอ้งการยา้ยการผลติจากพืนทีทไีดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัในขณะนนั ไปยงัพืนทีที

ปลอดภยั ความเสียหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์นําท่วมในปี 2554 ทาํใหร้ฐับาลใหค้วามสําคัญกบัการบริหารจดัการนําอย่างจริงจ ัง 

บรษิทัเชอืมนัวา่ปจัจยัต่าง ๆ ทกีล่าวมาจะช่วยสรา้งความเชือมนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ในพืนที

ดงักล่าวอีกครงัในระยะเวลาอนัใกล ้รวมทงัศักยภาพของพืนทีดงักล่าวในการเป็นศูนยก์ลางของการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 

และอตุสาหกรรมอาหาร ซงึเป็นอตุสาหกรรมทตีอ้งใชน้าํเป็นจาํนวนมาก นอกจากนนั พนืทดีงักล่าวยงัเป็นพนืทเีหมาะสมสาํหรบัการกระจายสินคา้

ไปยงัภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอกีดว้ย 

ในช่วงไตรมาสที 4 ของปี 2556 ไดเ้กิดเหตุอุทกภยัในบางพืนทีทางภาคตะวนัออกซึงรวมทงั จังหวดัระยอง ชลบุรี และปราจีนบุร ี 

อยา่งไรกต็าม เหตอุทุกภยัมไิดรุ้นแรงดงัเช่นในปี 2554 โรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัในพืนทดีงักล่าวไม่ไดร้บัความเสียหาย และผูเ้ช่าสามารถ

ดาํเนินธุรกจิไดต้ามปกต ิโดยในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืผูเ้ช่าในการป้องกนัความเสียหายอย่างเต็มกาํลงั และร่วมติดตาม

สถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ ทงันีผูเ้ช่ายงัคงมคีวามเชอืมนัในศกัยภาพของพนืทดีงักลา่ว และไม่ไดม้กีารยา้ยออกจากพนืท ี
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3. ความเสยีงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 ลูกคา้ทเีช่าโรงงานของบรษิทัรอ้ยละ 40 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญีปุ่ น โดยมีสดัส่วนรอ้ยละ 28 เป็นผูผ้ลติ

ชนิส่วนในกลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครอืงใชไ้ฟฟ้า และรอ้ยละ 26 เป็นผูผ้ลติชนิส่วนยานยนต ์นอกจากนี ลูกคา้ทเีช่าคลงัสินคา้ของบริษทั

รอ้ยละ 35 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญปีุ่นเช่นกนั โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 54 เป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์ดงันนั หากมีการลดลงของการลงทุน

ในอตุสาหกรรมดงักลา่ว และมกีารลดลงของการลงทนุจากประเทศญปีุ่น อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัเชอืวา่ผลกระทบดงักลา่วจะมไีม่มากนกั เนืองจากลูกคา้ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส/์เครืองใชไ้ฟฟ้า 

เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสท์หีลากหลายซึงรวมถึงเครืองใชไ้ฟฟ้า ซึงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทไีม่มีความเกียวขอ้งกนั 

ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมรบัจา้งผลิตชินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ทวัไป (Electronic Manufacturing Services) อุตสาหกรรมผลติชินส่วน

อเิลก็ทรอนกิสใ์นเครอืงใชไ้ฟฟ้า อตุสาหกรรมผลติ Hard Disk Drive อตุสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนี กลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ยงัเป็นอุตสาหกรรมทีมีแนวโนม้การเติบโตทีดี จากการฟืนตวัของตลาดโลกและการยา้ยฐานการผลิตของผูผ้ลิตรายใหญ่มายงั 

ประเทศไทยในการผลติรถยนตเ์พือการส่งออก ส่งผลใหค้วามตอ้งการชินส่วนยานยนต์มีโอกาสเติบโตไดอ้ีกมาก นอกจากนี การทีผูเ้ช่าใน

อตุสาหกรรมชนิส่วนยานยนตม์สีดัส่วนเพมิขนึมาอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัผูผ้ลติชินส่วนในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครืองใชไ้ฟฟ้า มีส่วน

ช่วยลดความเสยีงจากการพงึพงิผูเ้ช่าเพยีงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง 

นอกจากความเสียงจากการกระจุกตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมทเีช่าโรงงานแลว้ ธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสเ์ป็นธุรกิจทมีีสดัส่วนการเช่า

คลงัสนิคา้ของบรษิทัสูงทสีุด อยา่งไรกต็าม บรษิทัเชอืวา่ผลกระทบดงักล่าวจะมีไม่มากเช่นกนั เนืองจากบริษทัในกลุ่มผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสม์ีการ

ใหบ้ริการจัดเก็บ และ/หรือขนส่งสินคา้ทีหลากหลายและไม่มีความเกียวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ชินส่วนยานยนต์ เครืองใชไ้ฟฟ้า ชินส่วน

อเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้อปุโภค-บรโิภค เอกสาร สนิคา้เพอืสุขภาพและความงาม สารเคมต่ีาง ๆ เป็นตน้  

สาํหรบัการลงทนุจากประเทศญปีุ่ นนนั ผูป้ระกอบการจากประเทศญีปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหนืงในประเทศไทย จึงเป็นเหตุใหบ้ริษทัซึงมี

ส่วนแบง่การตลาดของโรงงานสาํเรจ็รูปสูงทสีุดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศมีลูกคา้เช่าโรงงานและคลงัสินคา้จากประเทศญีปุ่ น

มากเป็นไปตามสดัส่วน บรษิทัมคีวามเหน็วา่ในภูมภิาคเอเชีย ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในลาํดบัตน้ ๆ ทนีกัลงทุนมีความสนใจเขา้มาลงทุน

จากความไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทนุการผลติ ความเสยีงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าทมีาจากประเทศญปีุ่นจึงเป็นความเสยีงทยีอมรบัได ้

นอกจากนนั จากการทโีรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัมีรูปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการจากทุก ๆ 

อตุสาหกรรม  

4. ความเสยีงจากการไม่มผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ทอียู่ในแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั 

ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัมโีรงงาน 160 โรง และคลงัสินคา้ 207 หลงั ทอียู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทัอาจมีความเสียงจาก

การไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ทจีะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัมีภาระตน้ทุนการก่อสรา้งในช่วงเวลา

ดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชือว่าจะสามารถควบคุมความเสียงดงักล่าวได  ้ เนืองจากบริษทัมิไดม้ีนโยบายในการสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้ 

เพอืปลอ่ยทงิไวใ้หว้า่งจาํนวนมาก กล่าวอีกนยัหนึงก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้เตรียมไวพ้รอ้มใหเ้ช่าในแต่ละทาํเลโดยเฉลยีประมาณ  

3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ทสีรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจํานวนทตีอ้งการ ทงันี การทบีริษทัมีทมีงานก่อสรา้ง

ของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยดืหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงาน 

ไปก่อสรา้งในทาํเลทมีคีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย 
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5. ความเสยีงจาก Dilution Effect จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 

ในเดอืนตลุาคม 2555 บรษิทัไดม้กีารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 จํานวน 32,883,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานที

ไดร้บัคดัเลอืกของบริษทั (ออกเพือทดแทน TICON-W5 ททีาํการยกเลกิ) ปจัจุบนั TICON-W6 มีอตัราแปลงสภาพ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 

1.02997 หุน้สามญั และราคาแปลงสภาพหุน้ละ 7.767 บาท ซึง ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสิทธิทยีงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ

จาํนวนทงัสนิ 3,800,310 หน่วย 

ในการนีหากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิไดท้าํการใชส้ทิธิซอืหุน้สามญัของบรษิทัเตม็จาํนวน ผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัอาจไดร้บัผลกระทบจาก 

Dilution Effect ทงัในเรอืงของราคาหุน้ในตลาดทอีาจปรบัตวัลดลง และสดัส่วนการถอืหุน้ทลีดลง ดงัต่อไปน ี

ก่อนการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธเิต็มจาํนวน (31 ธนัวาคม 2556) 

จาํนวนหุน้สามญัทเีรียกชาํระแลว้ 912,376,439 หุน้ 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ก่อนการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 100 % 

หลงัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธเิตม็จาํนวน (TICON-W6) 

จาํนวนหุน้สามญัทเีรียกชาํระแลว้ 916,290,644 หุน้ 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ภายหลงัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 99.57 % 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทลีดลง 0.43 % 

6. ความเสยีงจากการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 

การปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 ตามเงอืนไขการปรบัสิทธิทรีะบุในหนงัสือชีชวนเสนอ

ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในกรณีทบีรษิทัมกีารเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ทใีหส้ิทธิในการซือหรือแปลงสภาพเพือซือหุน้สามญัต่อผูถ้อืหุน้เดิม

และ/หรอืต่อประชาชนทวัไปในอนาคต วธิีการปรบัสทิธิดงักลา่วอาจไม่สามารถชดเชยสิทธิประโยชน์ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น 

เนืองจากสูตรการคาํนวณการปรบัสทิธิคาํนึงถงึเพยีงราคาหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทอีอกใหม ่ณ วนัปรบัสทิธิเทา่นนั มิไดค้ํานึงถงึมูลค่าตามเวลาของ

หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพแต่อยา่งใด 
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ทรพัยส์นิทีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

1. ทดีิน โรงงาน และคลงัสนิคา้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมีทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงัน ี

หน่วย : อาคาร 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /                 

เขตสง่เสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม    

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ทีมี 

สญัญาเช่าและ 

รบัรูร้ายไดแ้ลว้ 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ทีมี 

สญัญาเช่าแต่ยงั 

ไม่รบัรูร้ายได ้

โรงงาน/

คลงัสนิคา้    

สรา้งเสร็จ 

พรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้       

ทีอยู่ระหว่าง 

การพฒันา 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ทีอยู ่

ในแผนงาน 

การก่อสรา้ง 

รวม 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

โรงงาน        

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 1 - 1 - - 2 24.67 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 17 - 2 1 - 20 1,303.77 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 27 - 4 - - 31 221.37 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 6 - 8 - 10 24 585.93 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี 2 1 - 7 13 23 570.49 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 7 - 20 - 23 50 1,140.22 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 2 2 14.15 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - - - 1 14.94 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 2 - - - - 2 49.83 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี 1 1 1 4 - 7 231.49 

 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง 6 6 - - - 12 464.82 

 เขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี - - 5 2 32 39 397.17 

 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  8 - - - - 8 264.70 

 นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี - - - - 22 22 19.59 

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ปราจนีบุร ี - - - - 58 58 1.88 

รวมโรงงาน 78 8 41 14 160 301 5,305.02 

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

และศูนยค์ลงัสนิคา้ ตามทกีล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ทีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัทงัหมด ศูนยค์ลงัสินคา้บางพลี 1 บางส่วน ศูนยค์ลงัสินคา้บางพลี 2 ทงัหมด และศูนย์

คลงัสนิคา้ขอนแก่นบางส่วน ซงึเป็นการเช่าระยะยาว   
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หน่วย: อาคาร 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /                 

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส/์ศูนยค์ลงัสนิคา้ 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ทีมี 

สญัญาเช่าและ 

รบัรูร้ายไดแ้ลว้ 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ทีมี 

สญัญาเช่าแต่ยงั 

ไม่รบัรูร้ายได ้

โรงงาน/

คลงัสนิคา้    

สรา้งเสร็จ 

พรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้       

ทีอยู่ระหว่าง 

การพฒันา 

โรงงาน/

คลงัสนิคา้ทีอยู ่

ในแผนงาน 

การก่อสรา้ง 

รวม 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

 คลงัสนิคา้        

 เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน บางนา 5 - 6 - 25 36 1,532.32 

 ศูนยค์ลงัสินคา้แหลมฉบงั  - - - - - - 48.11 

 เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน แหลมฉบงั  6 2 24 2 18 52 2,549.98 

 เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 1 6 - - - - 6 657.38 

 เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 - - - 2 22 24 914.01 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - - - - - - 73.06 

 เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน ลาดกระบงั - - - - 15 15 409.97 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 1 (A) 1 - - - - 1 79.73 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 1 (B) - 1 - 15 - 16 578.10 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 1 (C) - - - - 6 6 141.84 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 2 (A) 8 - 5 - - 13 527.77 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 2 (B) - - - - 20 20 112.41 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 3 - - - 1 12 13 449.15 

 เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน ศรรีาชา 7 - 9 - 6 22 1,117.55 

 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) - - 9 - - 9 279.46 

 ศูนยค์ลงัสินคา้พานทอง 1 - - 9 6 - 15 811.99 

 ศูนยค์ลงัสินคา้พานทอง 2 - - - - 3 3 159.78 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี1 - 8 - 1 1 10 1,043.81 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี2 - 2 - - 4 6 91.88 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี3 - - - 4 7 11 916.32 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี4 - - - - 4 4 250.39 

 เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน บางปะกง - - - - 19 19 877.05 

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ปราจนีบุร ี - 1 - - 6 7 88.58 

 ศูนยค์ลงัสินคา้ขอนแก่น - - - - 22 22 259.93 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี - - - - 17 17 94.15 

รวมคลงัสนิคา้ 33 14 62 31 207 347 14,064.72 

 ทีดินระหว่างรอการพฒันา - - - - - - 575.48 

รวมทงัหมด 111 22 103 45 367 648 19,945.22 

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

และศูนยค์ลงัสนิคา้ ตามทกีล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ทีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัทงัหมด ศูนยค์ลงัสินคา้บางพลี 1 บางส่วน ศูนยค์ลงัสินคา้บางพลี 2 ทงัหมด และศูนย์

คลงัสนิคา้ขอนแก่นบางส่วน ซงึเป็นการเช่าระยะยาว  
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2. สนิทรพัยถ์าวรอนื ๆ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรอนื ๆ ดงันี 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีสทุธิ 

เครอืงมอืและเครืองใช ้  86.1 

   ทดีนิ อาคาร   1,134.3 

เครอืงตกแต่ง ตดิตงั และอุปกรณ์สาํนกังาน  56.0 

ยานพาหนะ 

                          รวม 

หกั ค่าเสอืมราคาสะสม 

                          รวม 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

หกั ค่าเสอืมราคาสะสม 

                          รวม 

  21.2 

 1,297.6 

 (202.7) 

 1,094.9 

                              27.8 

                            (22.4) 

                                5.4 

3. รายละเอยีดของสญัญาเช่าทดีนิและอาคารสาํนักงาน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีสญัญาเช่าทดีินทนีิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั เขตส่งออก ทดีินบางส่วนบริเวณถนนบางนา-ตราด 

และทดีนิบางส่วนทจีงัหวดัขอนแก่น ดงันี 

ลําดบั คู่สญัญา ระยะเวลา ค่าเช่า 

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

2 บริษทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (14 พฤศจิกายน 2540  ถึง 13 พฤศจิกายน 2570) 724,824.79 บาทต่อปี  

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

4 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 17 ปี 6 เดือน 24 วนั (6 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธนัวาคม 2561) 6,762,744.45 บาทต่อปี 

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

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

7 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั บุคคล (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (22 กุมภาพนัธ ์2556 ถึง 21 กุมภาพนัธ ์2586) 3,774,600.00 บาทต่อปี 

8 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั บุคคล (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2586) 3,940,320 บาทต่อปี 

9 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่าช่วง) กบั นิติบุคคล (ผูใ้หเ้ช่า) 26 ปี 4 เดือน 22 วนั (10 กรกฎาคม 2556 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2582) 26,913,163.13 บาทต่อปี 

10 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั บุคคล (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2556 ถึง 19 กุมภาพนัธ ์2586) 10,000.00 บาทต่อปี 

หมายเหต ุ: รายละเอยีดอนื ๆ ในสญัญาเช่า ทสีาํคญั มดีงันี 

1. ผูใ้หเ้ช่าปรบัเปลยีนค่าเช่าไดทุ้ก ๆ ระยะเวลา 10 ปี ในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ สาํหรบัสญัญาท ี1-3 ผูใ้หเ้ช่าสามารถปรบัเปลยีนค่าเช่าไดทุ้ก ๆ 5 ปี สาํหรบัสญัญาท ี 

4-6 และ 8 ผูใ้หเ้ช่าสามารถปรบัเปลยีนค่าเช่าไดทุ้ก ๆ 3 ปีสาํหรบัสญัญาท ี7 และไม่มกีารปรบัเปลยีนค่าเช่าใด ๆ สาํหรบัสญัญาท ี9-10 

2. หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (สาํหรบัสญัญาท ี1-6) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนก่อนสญัญาเช่าจะสนิสุดเพอืใหก้นอ. พจิารณา 

3.  หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (สาํหรบัสญัญาท ี7-8 และ 10) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสนิสุดเพือใหผู้ใ้หเ้ช่า

พจิารณา 

4. หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (สาํหรบัสญัญาท ี9) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสนิสุดเพอืใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วงพจิารณา 

นอกจากน ีบรษิทัยงัมสีญัญาเช่าพนืทสีาํนกังาน ซงึสามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้รายการระหวา่งกนั 
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4. สนิทรพัยถ์าวรทใีชค้าํประกนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยใชท้ดีนิและสงิปลูกสรา้งคาํประกนั ดงันี 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยเ์พอืคําประกนั วงเงนิ 
เงนิกู ้

ปจัจุบนั 
วนัทีทําสญัญา 

1. โฉนดเลขที 7435, 167086, 167088, 181769-70, 183315 และ 185321-22 ตังอยู่บนนิคม

อุตสาหกรรมปินทอง พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

630.00 108.55 29/08/2555 ถงึ 31/12/2562 

2. โฉนดเลขที 24974, 28272, 28274-5, 36399, 36403-4 และ 38251 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

438.90 73.80 2/07/2555 ถงึ 31/12/2562 

3. โฉนดเลขที 52609-10, 52780-1 และ 52785-7 ตังอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  

พรอ้มสิงปลูกสรา้ง โฉนดเลขที 72552, น.ส. 3ก. 1787-8 และ น.ส. 3ก. 1839-41 ตงัอยู่บน 

เขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุรี พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

400.00 163.90 22/11/2555 ถงึ 25/11/2563 

4. โฉนดเลขที 8834, 9052, 11303-4, 12891, 19948, 173815-26, 173831-9 และ 177126-9 ตงัอยู่บน

เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน ศรีราชา พรอ้มสิงปลูกสร้าง 

1,500.00 300.00 05/09/2555 ถงึ 29/09/2564 

5. โฉนดเลขที 10450, 21749, 22679, 24726-7, 24729, 25001-2, 25512, 26813-4, 28627, 28917 

และ 28939 ตงัอยู่บนเขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย พรอ้มสิงปลูกสร้าง  

859.20 707.30 23/04/2556 ถงึ 19/05/2565 

6. โฉนดเลขที 69905, 69922, 73886, 75949, 76183, 76544, 76564, 165895-6, 173736, 173842-53 

และ 177197-201 และ 178444-9 ตงัอยู่บนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอน แหลมฉบงั พรอ้ม 

สิงปลูกสรา้ง 

2,430.00 602.62 30/10/2555 ถงึ 29/10/2565 

7.  โฉนดเลขที 16687, 29676 และ 31698-702 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 850.00 5.00 29/11/2556 ถงึ 28/11/2565 

8. โฉนดเลขที 28073-4, 28077-8, 28934-7, 29081, 30383-4, 30388-9, 30485, 30490-1, 30621, 

31576, 31578, 32783, 33628, 34443 และ 35028 ตงัอยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอ้มสิง 

ปลูกสรา้ง 

300.00 - (P/N วงเงนิหมนุเวยีน) 

9. โฉนดเลขที 25232, 25661 และ 25665 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

โฉนดเลขที 27354-5 ตงัอยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอ้มสิงปลูกสรา้ง  

200.00 - (P/N วงเงนิหมนุเวยีน) 

10. สญัญาเช่าเลขท ี21/2538-นฉ. ณ วนัที  13 ธนัวาคม 2538  ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั   

พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

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

11. สญัญาเช่าเลขที 9/2544-นฉ. ณ วนัที 6 มิถุนายน 2544 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  

พรอ้มสิงปลูกสรา้ง (กรรมสิทธิของบริษทัย่อย) 

11.18 

 

11.18 

 

22/11/2544 (L/G) 

 

12. โฉนดเลขที 20167, 20169-71 และ 71624 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

โฉนดเลขที 25831 และ 27493 ตงัอยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และโฉนดเลขที 48375 ตงัอยู่บน

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

95.00 

 

25.00 

18.05 

 

- 

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

18/06/2545 (O/D) 

13. โฉนดเลขที 40214 และ 48801 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ พรอ้มสิงปลูกสรา้ง  50.00 8.57 20/01/2548 (L/G) 

14. สญัญาเช่าเลขท ี14/2540 ณ วนัที 14 พฤศจกิายน 2540 และ เลขที 8/2542  

 ณ วนัที 18 สิงหาคม 2542 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

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

รวมเงนิกู ้ 7,663.10 1,961.17  

รวมเงนิกู ้และหนังสอืคําประกนั 7,829.00 2,008.69  
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5. นโยบายเงนิลงทนุของบรษิัท 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมกีารลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบริษทัทเีกียวขอ้ง ดงันี 

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทุนชําระแลว้ 
รอ้ยละ 

การถือหุน้ 

มูลค่าเงนิลงทุน 

(ตามวิธีสว่นไดเ้สยี) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

(ตามราคาทุน) 

บริษัทย่อย      

บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพือใหเ้ช่า 50 ลา้นบาท 100 - 50 ลา้นบาท 

บจก. ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ ก่อสรา้งคลงัสินคา้เพือใหเ้ช่า 2,500 ลา้นบาท 100 - 2,515 ลา้นบาท 

Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. 

บริหารการลงทุน 2.8 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 

(85 ลา้นบาท) 

100 - 2.8 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 

(85 ลา้นบาท) 

TICON Property, Inc. ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 6 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 

(189 ลา้นบาท) 

100 - 6 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 

(189 ลา้นบาท) 

บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ ผูจ้ดัการกองทร ัสต์เพือการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์

10 ลา้นบาท 100 - 10 ลา้นบาท 

บริษัทร่วม      

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ีเกียวเนือง

กบักิจการอุตสาหกรรม 

11,825 ลา้นบาท 24 1,513 ลา้นบาท/1 2,808 ลา้นบาท 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ีเกียวเนือง

กบักิจการอุตสาหกรรม 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือ

สิทธิการเช่าอส ังหาริมทร ัพย์ที

เกียวเนืองกบักิจการอุตสาหกรรม 

4,469 ลา้นบาท 

 

5,550 ลา้นบาท 

20 

 

29 

641 ลา้นบาท/2 

 

1,089 ลา้นบาท/3 

916 ลา้นบาท 

 

1,581 ลา้นบาท 

บริษัททีเกียวขอ้ง      

บจก. บางกอกคลบั ขายอาหารและเครืองดืม 450 ลา้นบาท 0.11 0.26 ลา้นบาท/4 - 

หมายเหตุ : /1 ภายหลงัหกักาํไรทยีงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 1,128 ลา้นบาท ทงันี สาํหรบังวดสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2556 TFUND มีกาํไรสุทธิ 

1,136 ลา้นบาท 

 /2 ภายหลงัหกักาํไรทยีงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 256 ลา้นบาท ทงันี สาํหรบังวดสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2556 TLOGIS มีกําไรสุทธิ 

399 ลา้นบาท 
 /3 ภายหลงัหกักาํไรทยีงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 497 ลา้นบาท ทงันี สาํหรบังวดสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2556 TGROWTH มีกําไร

สุทธิ 27 ลา้นบาท 

 /4 ภายหลงัหกัค่าเผือการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนจาํนวน 0.74 ลา้นบาท 

บรษิทัมกีารควบคุมและการบรหิารในบรษิทัยอ่ยทงัหา้บรษิทัอยา่งสมบูรณ์  

อย่างไรก็ตาม บริษทัมิไดม้ีการควบคุมและมิไดม้ีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ ังสามดงักล่าว 

แต่อยา่งใด (โปรดดูความเหน็ของผูบ้รหิารในการลงทนุใน TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ในหวัขอ้ “คําอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่าย

จดัการ”) 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทมีผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
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ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลสาํคญัอนื 

บริษทั 

ชอื บรษิทั  ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเรจ็รูปเพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

เลขทะเบยีนบริษทั 0107544000051 (บมจ. 666) 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ชนั 13/1 อาคารสาธรซติีทาวเวอร ์เลขท ี175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 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 วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

ทนุชาํระแลว้ 912,396,032 บาท   (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556)                  

มูลค่าทตีราไว ้ 1 บาทต่อหุน้ 

บริษทัยอ่ย 

บรษิัท  อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพือวตัถปุระสงค์ในการใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึงไดร้บั 

การส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ                                                                             

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 49/32 หมู่ท ี5 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ตาํบลทุง่สุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุร ี20230 

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

ทนุจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

ทนุชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

มูลค่าทตีราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 
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บรษิัท ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ พฒันาคลงัสนิคา้สาํเรจ็รูปเพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ชนั 13/1 อาคารสาธรซติีทาวเวอร ์เลขท ี175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 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 วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

ทนุชาํระแลว้ 2,500,000,000 บาท (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

มูลค่าทตีราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

 

Shanghai TICON Investment Management Company Limited 

ประเภทธุรกจิ บรหิารการลงทนุ  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai, China 

ทนุจดทะเบยีน 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

ทนุชาํระแลว้ 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

 

TICON Property, Inc. 

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 2975 23RD ST San Francisco, CA 94110  

ทนุชาํระแลว้ 6,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

 

บรษิัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ชนั 13/1 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์เลขท ี175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120  

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

ทนุจดทะเบยีน 10,000,000 บาท (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

ทนุชาํระแลว้ 10,000,000 บาท (ณ วนัท ี5 มนีาคม 2556) 

มูลค่าทตีราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 
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ผูเ้กียวขอ้งอนื ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์(662) 229-2800    โทรสาร (662) 359-1259 

ผูส้อบบญัชี  นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3516 

  บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั  

  (เดมิชอื บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) 

 ชนั 33  อาคารเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์ 

 เลขท ี193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์(662) 264-0777    โทรสาร (662) 264-0789 
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สว่นท ี2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
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ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

1. จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชําระแลว้ 

ณ วนัท ี5 มนีาคม 2557 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 1,263,740,168 ลา้นบาท ซงึเรยีกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 912,396,032 บาท ประกอบดว้ย

หุน้สามญั 912,396,032 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

2. การออกหลกัทรพัยอ์นื 

2.1 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซือหุน้สามญัของบรษิัท (TICON-W6) 

บรษิทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิทจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท ี6 (TICON-W6) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัเพือ

ทดแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทัทไีดอ้อกใหแ้ก่กรรมการและพนกังานในปี 2552 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุน้สามญัของ

บรษิทั ครงัท ี5 (TICON-W5)) จํานวนรวมทงัสิน 32.88 ลา้นหน่วย เมือวนัท ี4 ตุลาคม 2555 ทงันี ณ วนัท ี5 มีนาคม 2557 บริษทัมีพนัธะ

ผูกพนัในการออกหุน้สามญัในอนาคตเพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจํานวน 3.91 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.43 ของหุน้ 

ทชีาํระแลว้ ณ ปจัจุบนั 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 2 ปีนบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ กําหนดใหใ้ชส้ิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุก 

ไตรมาส โดยวนัใชส้ทิธิครงัแรกคือวนัท ี28 ธนัวาคม 2555 และวนัใชส้ิทธิครงัสุดทา้ยคือวนัท ี3 ตุลาคม 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ

ใชส้ทิธิซอืหุน้สามญัของบรษิทัในอตัราใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธิซอืหุน้สามญัได ้1.02997 หุน้ ทรีาคา 7.767 บาทต่อหุน้ 

2.2 ตวัแลกเงนิ 

บรษิทัออกตวัแลกเงนิระยะสนัอายุไม่เกนิ 270 วนั เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั ซึง ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีภาระหนีรวมทงัสิน 

2,108 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

ลาํดบัที จาํนวนทอีอก (ลา้นบาท) วนัทอีอก ระยะเวลา (วนั) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

50.0 

48.0 

50.0 

240.0 

400.0 

90.0 

200.0 

180.0 

300.0 

550.0 

4 กรกฎาคม 2556 

4 กรกฎาคม 2556 

4 กรกฎาคม 2556 

28 สงิหาคม 2556 

25 ตลุาคม 2556 

7 พฤศจิกายน 2556 

28 พฤศจิกายน 2556 

6 ธนัวาคม 2556 

18 ธนัวาคม 2556 

19 ธนัวาคม 2556 

190 

182 

190 

183 

181 

182 

181 

180 

182 

181 

รวม 2,108.0   
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2.3 หุน้กู ้

บรษิทัมกีารออกหุน้กู ้ชนิดระบุชือผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั ซึง ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีภาระหนีทงัสิน 

11,610 ลา้นบาท ซงึเป็นหุน้กูจ้าํนวนรวม 11.61 ลา้นหน่วย มูลค่าทตีราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

ครงัทอีอก จาํนวนทอีอก (ลา้นบาท) วนัทอีอก อายุ 

1/2553 

3/2553 

4/2553 

 

1/2554 

2/2554 

3/2554 

4/2554 

1/2555 

2/2555 

3/2555 

4/2555 

5/2555 

 

6/2555 

1/2556 

2/2556 

 

 250.0 

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 

500.0 

300.0 

1,200.0 

500.0 

12 กมุภาพนัธ ์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 

11 กมุภาพนัธ ์2556 

15 พฤษภาคม 2556 

15 พฤษภาคม 2556 

15 พฤษภาคม 2556 

 5  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 

 3  ปี 

 3 ปี 

 5 ปี 

 7 ปี 

3/2556 

 

4/2556 

5/2556 

600.0 

300.0 

440.0 

620.0 

12 กนัยายน 2556 

12 กนัยายน 2556 

8 ตลุาคม 2556 

18 ตลุาคม 2556 

 3 ปี 

 5 ปี 

 3 ปี 347 วนั 

 6  ปี 

รวม   11,610.0   

เมือวนัท ี10 มกราคม 2557 หุน้กูข้องบริษทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตโดยบริษทั ทริสเรตติง จํากดั ในระดบั “A” แนวโนม้

เครดติ Stable และหุน้กูบ้างส่วนใชอ้นัดบัเครดติองคก์ร ซงึจดัโดยบรษิทั ทรสิเรตตงิ จาํกดั ในระดบั “A” Stable 
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3. ผูถ้อืหุน้ 

 

 

รายชือผูถ้อืหุน้ ณ วนัท ี14 มนีาคม 2557 

 จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บรษิัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 187,578,756 20.56 

   

2. กลุ่มซติเีรยีลตี 

 บรษิทั ซิต ีวลิลา่ จํากดั 

 นางสริญิา โสภณพนิช 

 บรษิทั ซิตเีรียลต ีจาํกดั 

 นายชาล ีโสภณพนิช 

 

32,140,125 

9,548,938 

2,152,237 

20,644,925 

 

3.52 

1.05 

0.24 

2.26 

 64,486,225 7.07 

3. กรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูท้เีกยีวขอ้ง 

 นางยุพด ีควน (กรรมการ) 

 นางสาวศิรพิร สมบตัิวฒันา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ) และคู่สมรส 

 นายวรีพนัธ ์พูลเกษ (กรรมการผูจ้ดัการ) และคู่สมรส 

 นายตรขีวญั บนุนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 

 นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์(กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ 

     และเลขานุการบริษทั)  

 ดร. สมศกัด ิไชยพร (ผูจ้ดัการทวัไป) 

 นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ) 

 นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์(ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ) 

 นายสมศกัด ิรตันวริะกลุ (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1) 

 นางยูโกะ โฮช ิ(ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 3) 

 นางมาลนิี โฮรเิอะ (คู่สมรสของผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2) 

 

32,388,000 

16,141,600 

11,073,715 

1,186,969 

515,912 

185,432 

 

101,746 

40,890 

20,000 

12,011 

78 

7 

 

3.55 

1.77 

1.22 

0.13 

0.06 

0.02 

 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 61,666,360 6.76 

4. บรษิัท ไทยเอน็วีดอีาร ์จาํกดั 

5. นายจตพุล เกรยีงไชยกจิกุล 

6. Nortrust Nominees Limited Group 

7. นายประชา กจิวรเมธา 

8. State Street Bank Europe Limited 

9. นางสชุาดา ลีสวสัดิตระกูล 

10. Chase Nominees Limited Group 

11. อนื ๆ 

 รวม 

56,279,545 

37,158,000 

35,890,062 

32,589,903 

26,136,259 

24,577,475 

18,257,004 

367,776,443 

6.17 

4.07 

3.93 

3.57 

2.87 

2.69 

2.00 

 40.31 

912,396,032   100.00 
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4. นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยบริษทัจะพิจารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยคํานึงถงึ

ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอืน ๆ ทเีกียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทงันี ในปจัจุบนัไม่มีสญัญากูย้มืเงนิระหว่างบริษทั 

กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทมีขีอ้จาํกดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

 

 



บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  56-1 

 

โครงสรา้งการจดัการ 38 

 

โครงสรา้งการจดัการ 

1. โครงสรา้งการจดัการ ณ 31 ธนัวาคม 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหา 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 

นายไว เชง ควน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

นายวีรพนัธ ์พลูเกษ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

น.ส.วุฒนีิ พทิกัษส์งัข ์

คณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการบริหารความเสยีง 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

 

นายสมศกัด ิรตันวิระกุล 

นายชิเกยูกิ โฮรเิอะ 

นางยูโกะ โฮช ิ

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายกฎหมาย 

 

นายสทิธิศกัด ิธารรีชัต ์

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายพฒันาโครงการ 

 

นายพรีะพฒัน ์ศรสุีคนธ ์

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

น.ส.ศิรพิร สมบตัวิฒันา 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการลงทุน 
 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

(รกัษาการ) 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการเงนิ 
 

น.ส.พรพมิล ศุภวริชับญัชา 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบญัชี 

 

น.ส.รุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั 
 

 

ผูจ้ดัการทวัไป  
 

ดร. สมศกัดิ ไชยพร 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส  
ฝ่ายบญัชี การเงนิ และสารสนเทศ 

น.ส.ลลติพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์

ผูอ้าํนวยการอาวุโส  
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์
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บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทั 1 ชดุ และคณะอนุกรรมการ 5 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

2. คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ9 ทา่น ดงันี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการ 

4. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

5. นางยุพด ีควน* กรรมการ 

6. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

9. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบ 

* นางยุพดี ควน ไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทั เมือวนัท ี19 เมษายน 2556 

กรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือชือผูกพ ันบริษ ัทประกอบดว้ยนายชาลี โสภณพนิช นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายชาย วินิชบุตร  

นายไว เชง ควน และนายวรีพนัธ ์พูลเกษ โดยกรรมการสองในหา้ทา่นนีลงลายมอืชอืร่วมกนัพรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

ทงันี นายชาล ีโสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุม่ซติเีรยีลต ีนายจิระพงษ ์วนิิชบตุร และนายชาย วนิิชบตุร เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบาท หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

1. กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กยีวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

2. ปฏบิตัหินา้ทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติทปีระชุมของผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือสตัยส์ุจริต 

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย 

3. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษ ัท และกํากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดําเนินการเป็นไปตามนโยบาย  

และระเบียบของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 

และความมงัคงัสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

4. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัในทปีระชมุผูถ้อืหุน้และในรายงานประจาํปีของบรษิทั  

5. ดาํเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ทมีปีระสทิธิผลและเชอืถอืได ้

6. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทดีเีป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ 

7. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามเทา่เทยีมกนั 

8. กรรมการทเีป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอืน มีความพรอ้มทจีะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากาํหนด 

กลยุทธ ์การบรหิารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตงักรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มทจีะคดัคา้นการกระทาํ

ของกรรมการอนื ๆ หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทมีคีวามเหน็ขดัแยง้ในเรอืงทมีผีลกระทบต่อความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุราย 

9. ในกรณีทจีําเป็น คณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวชิาชีพจากทปีรึกษาภายนอกเกียวกบัการดําเนินกิจการ   

โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 
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10. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพือช่วยดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมกรรมการและผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบทเีกียวขอ้งต่าง ๆ อย่าง

สมาํเสมอ อกีทงัดูแลใหก้รรมการและบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

11. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มูลภายในทเีป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อการเปลยีนแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้งระงบัการซือ

ขายหลกัทรพัย์ของบริษทัในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมก่อนทีขอ้มูลภายในนันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่ เปิดเผยขอ้มูล 

ทเีป็นสาระสาํคญันนัต่อบคุคลอนื โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

12. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร” ต่อบรษิทัตามเกณฑท์บีรษิทักาํหนด 

การแต่งตงัคณะกรรมการบรษิัท 

การแต่งตงักรรมการบรษิทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษทั 

จะเป็นผูเ้สนอชือบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้เพือพิจารณาตามลาํดบั ทงันี ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้ารแต่งตงั

กรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ดงัน ี

1. ทปีระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการเพมิเตมิ หรอืแทนกรรมการทตีอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการ ดงัต่อไปน ี

ก. ผูถ้อืหุน้หนึงคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึงเสยีงต่อหนึงหุน้ 

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทมีีอยู่ทงัหมดตาม (ก) เลอืกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

ค. บคุคลซงึไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่ากบัจํานวนกรรมการทีจะมีในการเลอืกตงั

ครงันัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะมีไดใ้นการเลอืกตงัครงันัน  

ใหป้ระธานในทปีระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการทวีา่งลงเพราะสาเหตอุนืใด นอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

3. คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ทา่น ดงันี 

1. นายไว เชง ควน   ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ รองประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการบรหิาร 

4. นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการบรหิาร 

5. ดร. สมศกัด ิไชยพร กรรมการบรหิารและเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

บทบาท หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ปฏบิตัหินา้ทตีามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

2. ปฏบิตัหินา้ทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบรษิทัโดยเคร่งครดั 
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4. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

ทงันี กรรมการตรวจสอบทงัสามท่านมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของ 

งบการเงนิ  

บทบาท หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพยีงพอ 

3. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตงั และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทงัความเป็นอิสระของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที

เกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5. พิจารณารายการระหว่างกนัหรือรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์รวมทงักฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6. สอบทานและพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเรอืงขอ้บกพร่องสาํคญัทตีรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 

7. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้เีกียวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอํานาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํนาจใน 

การวา่จา้งผูเ้ชยีวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทั 

8. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดรายละเอียดขนัตาํ คือ การปฏิบตัิงาน จํ านวนครงั 

การประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ รวมถงึความเหน็โดยรวมโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบริษทั ซึงรายงานดงักล่าวมีการลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตงั เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทงัจดัประชุมกบัผูส้อบบญัชีอย่างอิสระ โดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชมุ อยา่งนอ้ยปีละหนึงครงั 

10. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้ีความสมัพนัธ์และเกือกูลกนั 

และลดความซาํซอ้นในส่วนทเีกยีวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทเีกียวขอ้งกบัการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสยีง 
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13. ในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงส ัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึงอาจมีผลกระทบ 

อยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

14. ปฏบิตัหินา้ทอีนืใดทคีณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายตามทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างนอ้ย 3 ท่านซึงไม่เป็นผูบ้ริหารบริษทั และไดร้บัการแต่งตงัจาก

คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ทา่นตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงนิอย่างเพียงพอ 

ทจีะทาํหนา้ทใีนการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอชือและแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชือสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพือใหผู้ถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ ัดเลอืกและแต่งตงั

โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทเีกียวขอ้ง 

ทงันีใหน้บัรวมหุน้ทถีอืโดยผูท้เีกยีวขอ้งดว้ย 

2. หา้มผูท้ีมีความสัมพนัธ์ก ับบริษทัและบริษ ัททีเกียวขอ้งในลกัษณะทีมีส่วนไดเ้สีย หรือไดผ้ลประโยชน์ในดา้นการเงินหรือ 

การบรหิารงาน ทงัในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอสิระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักลา่วมตีวัอยา่งเช่น 

 เป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีาํนาจควบคุม 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีทปีรกึษากฎหมาย ทปีรกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 เป็นผูท้มีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ เช่น ซอื/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซอืขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้ 

3. หากดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอืนในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและค่าตอบแทนทไีดร้บัจากบริษทั 

นนัดว้ย 

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบรษิทัอนืในกลุม่ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5. เป็นกรรมการทไีม่ใช่เป็นผูท้เีกยีวขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

6. เป็นกรรมการทไีม่ไดร้บัการแต่งตงัขนึเป็นตวัแทนเพือรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึงเป็นผู ้

ทเีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

7. สามารถปฏบิตัหินา้ท ีแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ททีไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทงัผูท้เีกยีวขอ้งหรอืญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

ผูท้เีกยีวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้มีคีวามสมัพนัธห์รอืเกยีวขอ้งกบับรษิทั จนทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทไีดอ้ย่างอิสระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ 

ลูกคา้ เจา้หนี ลูกหนี หรอืผูท้มีคีวามเกยีวขอ้งทางธุรกจิ อยา่งมนียัสาํคญั เป็นตน้ 
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5. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบยีประชุม โบนสั สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ ทงัทเีป็นตวัเงนิ

และมใิช่ตวัเงนิทจ่ีายใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบรษิทั โดยคาํนึงถงึค่าตอบแทนทปีฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรม  

2. พจิารณากาํหนดสวสัดกิารและผลประโยชนต์อบแทนอนื ๆ ทงัทเีป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั 

6. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา  

4. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการสรรหา 

บทบาท หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิีการสรรหากรรมการบรษิทั และอนุกรรมการ รวมทงั กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการบริษทั 

เพอืความโปร่งใสในการสรรหาผูท้จีะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

2. เสนอชอืกรรมการ และ/หรอื อนุกรรมการ เพอืใหค้ณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แต่งตงั 

3. คดัเลอืกผูส้มคัรเพอืแต่งตงัเป็นกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั 

7. คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการบรหิารความเสยีงของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยสมาชกิ 6 ทา่น ดงันี 

1. นายตรขีวญั บนุนาค ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการบรหิารความเสยีง 

3. ดร. สมศกัด ิไชยพร กรรมการบรหิารความเสยีง 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการบรหิารความเสยีง 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ กรรมการบรหิารความเสยีง 

6. นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์ กรรมการบริหารความเสียงและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเสยีง 
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บทบาท หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

1. พจิารณานโยบายการบรหิารความเสยีงของบรษิทัใหค้รอบคลุมความเสียงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสียงดา้นตลาด (Market 

Risk) ความเสียงดา้นการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity 

Risk) และความเสยีงดา้นอนื ๆ อาท ิความเสยีงดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบ (Regulatory Risk) เป็นตน้ 

2. พจิารณาประเมนิความเสยีงของบรษิทัใหค้รอบคลุมธุรกรรมตามขอ้ 1. 

3. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครืองมือในการบริหารจดัการความเสียงใหม้ีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาด

ความเสยีงแต่ละดา้นของธุรกรรมทบีรษิทัดาํเนินการ 

4. พิจารณาและทบทวนการกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limits) และมาตรการในการดาํเนินการกรณีทไีม่เป็นไปตามเพดาน 

ความเสยีงทกีาํหนด (Corrective Measures) 

5.  ตดิตามผลการประเมนิความเสยีงทงัในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

6. ประเมินความเสียงทอีาจเกิดขนึจากผลติภณัฑใ์หม่ หรือความเสียงทอีาจเกิดขนึสาํหรบัธุรกรรมทจีะจดัตงัขนึใหม่ รวมถงึกาํหนด 

แนวทางการป้องกนัความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึกบัธุรกรรม 

7. ทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ขเปลยีนแปลง (ถา้จําเป็น) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยใหร้ายงานการปรบัปรุงดงักล่าว 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

8. ผูบ้รหิาร 

รายชอืผูบ้รหิารของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 มดีงันี 

1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. ดร. สมศกัด ิไชยพร ผูจ้ดัการทวัไป 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ และเลขานุการบรษิทั 

5. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ*์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

6. นายสมศกัด ิรตันวริะกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1 

7. นายชเิกยูก ิโฮรเิอะ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2 

8. นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 3 

9. นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

10. นางสาวศิรพิร สมบตัวิฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

11. นายสทิธิศกัด ิธารรีชัต ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

12. นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั** ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

13.  นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

*  นายสามารถ รศัมีโรจนว์งศ ์ไดร้บัแต่งตงัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือวนัท ี4 พฤศจิกายน 2556 

** นางสาวรุ่งทพิย ์ภิยโยดิลกชยั ไดร้บัแต่งตงัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือวนัท ี1 พฤษภาคม 2556 
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ขอบเขตและอาํนาจหนา้ทขีองผูบ้รหิาร 

ผูบ้รหิารมอีาํนาจหนา้ทดีาํเนินการตามทคีณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ทงันี การใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารด ังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํไดห้ากผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ในลกัษณะใด ๆ กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

9. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

เกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บรษิทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ทแีละความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้ํานึงถงึผลประกอบการของบริษทั

รวมถงึค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนทอียู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทงันี ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

9.1 ค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ 

ในปี 2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี 

 หน่วย : บาท 

กรรมการ เบยีประชุมคณะกรรมการ 
เบยีประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
โบนัสกรรมการ 

นายชาล ีโสภณพนิช 100,000 - 2,039,000 

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ 40,000 40,000 1,753,000 

นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร 

นายชาย วนิิชบตุร 

50,000 

50,000 

- 

- 

1,642,000 

1,642,000 

นายไว เชง ควน 

นางยุพด ีควน* 

- 

30,000 

- 

- 

- 

1,685,000 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 50,000 - 1,685,000 

นายตรขีวญั บนุนาค 

นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

50,000 

40,000 

40,000 

40,000 

1,320,000 

704,000 

รวม 410,000 120,000 12,470,000 

หมายเหตุ  *  นางยุพดี ควน ไดร้บัแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเมือวนัท ี19 เมษายน 2556 

สาํหรบัผูบ้รหิารของบรษิทันนั ในปี 2556 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี 

 จาํนวนเงนิ (บาท)  

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทนุสาํรองเลยีงชพีและกองทนุประกนัสงัคม 

23,480,200 

4,008,750 

829,992 

รวม 28,318,942 

9.2 ค่าตอบแทนอนื ๆ 

ในปี 2556 บรษิทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอนืใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
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10. บคุลากร 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมพีนกังานรวม ทงัสนิ 215 คน ดงันี 

แผนก จาํนวนพนักงาน (คน) 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 1 

กรรมการผูจ้ดัการ 1 

ผูจ้ดัการทวัไป 1 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 1 

ฝ่ายบญัชี 22 

ฝ่ายสารสนเทศ 7 

ฝ่ายการเงนิ 10 

ฝ่ายกฎหมาย 3 

ฝ่ายการตลาด 20 

ฝ่ายธุรการ 26 

ฝ่ายจดัซอื 8 

ฝ่ายพฒันาโครงการ 94 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 

ฝ่ายการลงทนุ 10 

ฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรพัย ์ 5 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 4 

รวม 215                         

10.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมทเีป็นตวัเงนิของพนกังานในปี 2556 เท่ากบั 133.16 ลา้นบาท ซึงอยู่ในรูปของเงนิเดือน โบนสั สวสัดิการอืน ๆ 

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชพีทบีรษิทัจ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดัอบรมสมัมนา 

10.2 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษทัจัดใหม้ีการอบรมและสมัมนาแก่พนักงานอย่างสมําเสมอ ซึงรวมถึงการชีแจงใหพ้นักงานใหม่เขา้ใจถึงขนัตอนการ

ปฏิบตัิงานในส่วนงานทรีบัผิดชอบ นอกจากนี เพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพและทกัษะในการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทัเปิด

โอกาสใหแ้ก่พนกังานในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพมิเตมิอกีดว้ย 

ในปี 2556 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรทงัสนิ 3.19 ลา้นบาท 

10.3 ขอ้พพิาทดา้นแรงงานในระยะเวลา 3 ปีทผ่ีานมา 

- ไม่ม ี-  
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การกาํกบัดูแลกจิการ 

1. การปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไดค้ํานึงถงึสิทธิของผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารของบริษทัอย่างเพียงพอและทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การส่งขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย การลงขา่วสารทางหนงัสอืพมิพต์ามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ticon.co.th 

นอกจากข่าวสารขอ้มูลทีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดใ้หค้วามสาํคัญกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชมุเพอืใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัในระหว่างผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การจดัประชุมผูถ้อืหุน้โดยกาํหนดใหว้นั เวลา และ

สถานทีประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มจัดส่งแผนทีตงัของสถานทีประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ การส่งหนงัสือนัดประชุมทีมี

วตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผู ถ้ือหุน้ก่อน 

การประชมุอยา่งนอ้ย 7 วนัสาํหรบัวาระปกตแิละอยา่งนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระพเิศษตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

หนงัสอืนดัประชุมของบริษทัมีขอ้มูลสาํคญัทเีกียวขอ้งกบัวาระการประชุม เพือใหผู้ถ้อืหุน้มีขอ้มูลประกอบการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ในการประชมุไดค้รบถว้นมากยงิขนึ บรษิทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีซงึรวบรวมขอ้มูลสาํคญัของบริษทัในปีทผี่านมาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสือ

นดัประชมุ รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทใีหผู้ถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการออกเสียงในแต่ละเรืองไดโ้ดยหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวมี

ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบเพือใหผู้ถ้อืหุน้เลือกเป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ประชุมในกรณีทผูีถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้นอกจากนี

บรษิทัไดแ้นบขอ้บงัคบับรษิทัส่วนทเีกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ไปกบัหนงัสือนดัประชุมดว้ย พรอ้มทงัการใหข้อ้มูลและรายละเอียดเกียวกบั

เอกสารทตีอ้งใชเ้พอืเป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเสนอเพมิวาระการประชุมและเสนอชือผูท้มีีคุณสมบตัิเหมาะสมทจีะมาเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ 

โดยบรษิทัไดช้แีจงหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการเสนอเรอืงดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยเรมิในปี 2550 เป็นปีแรก 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงัผูบ้ริหารของบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทั

เขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยประธานกรรมการของบริษทัหรือบุคคลทีทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิใหเ้ป็นประธานในทีประชุม จะดําเนินการใหม้ีการ

พจิารณาวาระการประชมุและลงคะแนนเสยีงเป็นไปตามลาํดบัวาระทกีาํหนดในหนงัสือนดัประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนนั บริษทัไดแ้จง้วธิีการ

ลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน และระหว่างประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มีส่วนร่วมอย่างเต็มทแีละบริษทัไดต้อบคําถามอย่าง

ครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้ีการบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหม้ีสาระสาํคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ คําชีแจงทเีป็นสาระสาํคัญ 

คําถาม ขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ รวมทงัคะแนนเสียงทตีอ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนนัในส่วนของรายงานการประชุมบริษทั มีการจดัทาํรายงาน 

การประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาทีกฎหมายกําหนด รวมทงัมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมทีดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ 

ทงันี เพือใหร้ายงานการประชุมมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยงิขึน บริษทัไดจ้ ัดใหม้ีการบนัทึกผลการลงคะแนนเสียง เพิมเติมในรายงาน 

การประชมุดว้ย  

ทงันี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัทงัในรูปแบบภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชิญประชุมซึงเผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมทเีผยแพร่ภายใน 14 วนั  

นบัแต่วนัประชมุ รวมทงัวดีทีศันซ์งึบนัทกึภาพในวนัประชมุ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2556 ของบริษทั บริษ ัทไดจ้ ัดการประชุมขึนเมือวนัที 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.  

ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอกคลบั ชนั 28 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์เลขท ี175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุ 5 ทา่น และลาประชมุ 3 ทา่น 
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2. การปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

บรษิทัตระหนกัดวีา่ความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัเกิดขนึจากการสนบัสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พนกังาน

บรษิทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชมุชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนัจากคู่แขง่ของบรษิทั บรษิทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาและเงือนไขทางการคา้  

การจัดหาผลิตภณัฑ์ทไีดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มีความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ทงัในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการหลงัการขาย 

ตลอดจนการรกัษาความลบัของลูกคา้  การปฏิบตัิตามเงือนไขการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินอย่างเคร่งครดั การปฏิบตัิตามกรอบกติกา 

การแขง่ขนัทดี ีไม่ทาํลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิีการไม่สุจรติ และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนืองจากพนกังานเป็นปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ทมีคีุณค่า บรษิทัใหก้ารปฏิบตัิอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม

ต่อพนักงาน ทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการทีจําเป็น การแต่งตงั โยกยา้ย การพฒันาศักยภาพ การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม  

ในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ บรษิทัดาํเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มทงัจดัใหม้ี

สงิอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือป้องกนัการสูญเสียชีวติจากอุบตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

อนัเนืองจากการทาํงาน นอกจากนี บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ เพอืความสามคัคีและเป็นรางวลัสาํหรบัพนกังาน 

ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมีความมุ่งมนัทจีะแสวงหาวิธีการทจีะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงิขึน

ตลอดเวลา บรษิทัยดึมนัในการรกัษาและปฏบิตัติามสญัญาททีาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขาย 

ทมีคีุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาทเีป็นธรรม นอกจากนี ยงัเนน้ถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้และไม่นําไปใชเ้พือประโยชน์

โดยมชิอบ รวมทงัผ่อนปรนและร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามทเีกดิความเดอืดรอ้น 

สาํหรบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี บริษทัปฏิบตัิต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

และตงัอยูบ่นพนืฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทเีป็นธรรมต่อทงัสองฝ่าย หลกีเลยีงสถานการณ์ททีาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทงั

ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาทตีกลงกนัไว ้

สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธิี

ฉอ้ฉล บริษทัยึดมนัในการดําเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งคร ัด  

ในปีทผี่านมา บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรอืงทเีกยีวกบัคู่แขง่ทางการคา้ 

ส่วนชุมชนและสงัคมนนั บริษทัมีนโยบายทจีะดาํเนินธุรกิจทเีป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสรา้งสมดุลระหว่างการ

เตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสงิแวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

อยา่งไรกต็าม ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอาจรอ้งเรยีนต่อบริษทั ในกรณีทไีม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรอืพนกังานของบรษิทัโดยตดิต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้  

3. คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิทัม ี9 ทา่น โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระและมีตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทงันี บริษทัมีการแยก

อาํนาจหนา้ทขีองประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผูอ้าํนวยการ  และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่างชดัเจนเพอืมิใหผู้ใ้ดผูห้นึงมีอาํนาจโดย

ไม่จาํกดั 

คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมเพือพิจารณากิจการทวัไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครงั โดยบริษทักาํหนดการจดัประชุม

คณะกรรมการ และส่งหนงัสอืนดัประชมุซงึระบถุงึวาระการประชุมอย่างชดัเจนรวมทงัเอกสารประกอบการประชุม ใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้

ก่อนการประชมุโดยทวัไปไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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ในปี 2556 กรรมการบรษิทัแต่ละทา่นมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี  

 จาํนวนครงัทเีขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มกีารประชุมรวมทงัสนิ 5 ครงั) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

4. นายชาย วนิิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นางยุพด ีควน* 

7. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ  

8. นายตรขีวญั บนุนาค  

9. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

5 

4 

5 

5 

1 

3 

5 

5 

4 

หมายเหตุ   * นางยุพดี ควน ไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทั เมือวนัท ี19 เมษายน 2556 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครงั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัการประชมุ จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม และเอกสารเพือส่ง

ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัก่อนการประชมุ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุโดยมีรายละเอียดของสาระสาํคญัและขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ ครบถว้น และ

เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชุม รวมทงัมีหนา้ทจีดัเก็บเอกสารเกียวกบัการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนนั ยงัมีหนา้ท ี

ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิทัในกฎระเบยีบต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัวาระการประชมุ 

คณะกรรมการของบรษิทัมบีทบาทสาํคญัในเรืองต่าง ๆ เพือทาํใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกจิการทดีดีงัต่อไปนี 

 ในทกุ ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารประชมุเพอืพจิารณากาํหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  รวมทงัมี

การตดิตามผลการดาํเนินงานและทบทวนผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีทผี่านมา ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม่ 

ผลงานทไีม่เป็นไปตามเป้าหมายจะถกูทบทวนเพอืประโยชนใ์นการวางนโยบาย และการกาํหนดเป้าหมายทเีหมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพอืใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิผลมากยงิขนึ คณะกรรมการบริษทัจะมีการทบทวนผลงาน รวมทงัการวเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรค 

ต่าง ๆ ในระหว่างปีทีผ่านมา เพือใหม้ีขอ้มูลทจีะนําไปปรบัปรุงการกาํกบัดูแลและการดาํเนินการในเรืองต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ทงันี

คณะกรรมการบรษิทัไดท้าํการประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเองประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนทบีริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั (ซึงไดผ้่านการ

พจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้) เพือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทงันี ทผี่านมาผูถ้อืหุน้ไดพ้ิจารณา

อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ทแีละความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กล่าวคือ ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่า

กรรมการทา่นอนื ๆ และกรรมการทมีีหนา้ทแีละความรบัผิดชอบมากขนึก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิมขนึ เช่น กรรมการทีมีตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ทตีอ้งรบัผดิชอบเพมิเตมิดว้ย 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการทีบริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ทีผ่านมาไวใ้นหวัขอ้

“ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร” 

 เพอืใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้ีการกาํหนดหนา้ท ีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารในเรืองของระดบัอาํนาจดาํเนินการทางการเงนิ ทสีาํคญัไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัิในการซือ/เช่าทรพัยส์ิน อาํนาจ

อนุมตัใินการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์ิน อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ โดยไดก้าํหนดวงเงนิทกีรรมการและผูบ้ริหาร 
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ในแต่ละระดบัมีอํานาจในการอนุมตัิไวอ้ย่างชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ทเีกยีวขอ้งทราบถงึอาํนาจ หนา้ท ีและความรบัผดิชอบดงักลา่วแลว้ และทกุฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั 

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการติดตามดูแล และรบัทราบถึงรายการระหว่างกนั และรายการทอีาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักล่าวเกิดขนึ

ตามราคาตลาด รวมทงัดูแลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งอยา่งเคร่งครดั ทงันี ในการพิจารณารายการระหว่างกนั กรรมการผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีจะไม่มสีทิธิออกเสยีงในเรอืงดงักลา่ว 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนั ซึงมีความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของการทาํรายการ

ดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”  

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของกิจการ ดงัทแีสดงไวก่้อน

รายงานของผูส้อบบญัช ีทงันี เพอืแสดงใหเ้หน็วา่รายงานทางการเงนิของบริษทัครบถว้น เชือถอืได ้สมเหตุผล และปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัช ี

ทรีบัรองทวัไป และกฎระเบยีบต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยใชน้โยบายบญัชทีเีหมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมาํเสมอ 

 แมว้า่ประธานกรรมการของบรษิทัจะเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่บริษทัก็มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้าํกบัดูแลใหก้าร

ตดัสนิใจอนุมตักิารทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทกุ ๆ ฝ่ายทเีกยีวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซึงไดป้ระมวลนโยบายและขอ้ปฏิบตัิหลกั ๆ ทกีรรมการ

ผูบ้ริหารและพนกังาน จะยดึถอืในการปฏิบตัิหนา้ทีของตน ตามความรบัผิดชอบทไีดร้บัมอบหมาย รวมทงัแนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนได ้

ส่วนเสยีฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัท ีwww.ticon.co.th 

4.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านทมีีความเป็นอิสระ ถอืหุน้ในบริษทันอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 มิได ้

เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ รวมทงัมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทแีบ่งเบา

ภาระหนา้ทขีองคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทดีี โดยเฉพาะอย่างยงิหนา้ทใีนการใหว้สิยัทศัน์ และให ้

ความเห็นทีตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบ 

ทเีกียวขอ้ง ตลอดจนดูแลใหม้ีการเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดทเีกียวขอ้ง ซึงส่งผลให ้

รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชอืถอื มคีุณภาพทดี ีและมมีูลค่าเพมิต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมีบทบาทสาํคญัในเรืองต่าง ๆ เพือทาํใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกจิการทดี ีดงัต่อไปนี 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมกีารประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครงั เพือกาํกบัดูแล และติดตามเรืองต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยมผูีส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชมุดว้ยทกุครงัในวาระทมีกีารพจิารณารายงานทางการเงนิ 

ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี   

 จาํนวนครงัทเีขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มกีารประชุมรวมทงัสนิ 4 ครงั) 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

2. นายตรขีวญั บนุนาค  

3. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

4 

4 

4 
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ในปจัจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชุม จดัเตรียมระเบยีบวาระการ

ประชุม จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนันยงัมีหนา้ทบีนัทึก

รายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเกบ็เอกสารการประชมุดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีตนรบัผิดชอบทงัหมดแก่คณะกรรมการบริษทัในการประช ุม

คณะกรรมการบริษทัซึงจ ัดขึนอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีทมีีเหตุการณ์สาํคญัเกิดขนึ นอกจากนี 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัทาํรายงานเพอืเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจาํปีดว้ย 

 บริษทัมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ของกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือใหเ้กิดความชดัเจนในเรืองต่าง ๆ ทเีกียวขอ้ง 

โดยเฉพาะอยา่งยงิบทบาทหนา้ทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็นประโยชน์ในการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิหนา้ทขีอง

กรรมการตรวจสอบ 

5.   คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ทา่น ซงึแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั เพือปฏิบตัิหนา้ทตีามทไีดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 

6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษ ัทประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึงแต่งตงัโดยผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีดูแลใหบ้ริษทัมีการดําเนินการทีโปร่งใส และเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการ  

และผูบ้รหิาร รวมทงัการจดัหาสวสัดกิารทเีหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังานของบรษิทั 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนนั คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ไดแ้ก่ การเปรียบเทยีบกบัระดบั 

ทปีฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั รวมทงัหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 

ในปี 2556 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละทา่นมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี  

 จาํนวนครงัทเีขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มกีารประชุมรวมทงัสนิ 1 ครงั) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร 

1 

1 

1 

7. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึงแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหา มีหนา้ที

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการคดัเลอืกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพือใหเ้กิดความ

โปร่งใสในการสรรหาผูท้จีะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 
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ในปี 2556 กรรมการสรรหาแต่ละทา่นมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน ี

 จาํนวนครงัทเีขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มกีารประชุมรวมทงัสนิ 1 ครงั) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช  

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

4. นายตรขีวญั บนุนาค 

2 

2 

2 

2 

8. คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการบริหารความเสียงจดัตงัขนึเมือวนัท ี13 พฤษภาคม 2556 ตามมติทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัครงัท ี2 ของปี 2556 

คณะกรรมการบรหิารความเสยีงของบรษิทัประกอบดว้ยสมาชกิ 6 ทา่น ซึงแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง 

มหีนา้ทพีจิารณาประเมนิและตดิตามความเสียงในดา้นต่าง ๆ และทบทวนแนวทางและเครืองมืออย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการบริหารความเสียง

อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพต่อการดาํเนินธุรกรรมดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั  

ในปี 2556 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสยีงแต่ละทา่นมกีารเขา้ประชมุ ดงัน ี

 จาํนวนครงัทเีขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มกีารประชุมรวมทงัสนิ 3 ครงั) 

1. นายตรขีวญั บนุนาค  

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

3. ดร. สมศกัด ิไชยพร 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

6. นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9. คณะอนุกรรมการอนื ๆ 

- ไม่ม ี- 

รายละเอียดเกียวกบัรายชือ หนา้ทคีวามรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ระบุไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้ง 

การจดัการ” 

10. จรยิธรรมทางธุรกจิ 

บรษิทัมแีนวทางเกยีวกบัจรยิธรรมธุรกจิหรอืจรรยาบรรณของบรษิทัทรีะบอุยูใ่นคู่มอืบรษิทัและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซึงแนวทาง

ดงักลา่วไดร้วมถงึแนวทางการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัเพอืประโยชนส์่วนตนดว้ย 
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11. ความสมัพนัธก์บัผูเ้กยีวขอ้ง 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคัญกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทีถูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากบริษทัตระหนักดีถึง

สถานภาพการเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทงันี ผูส้นใจสามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปนี  

ซงึเป็นผูดู้แลงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัเพอืสอบถามขอ้มูลของบรษิทั 

ชือ ตาํแหน่ง อเีมล ทอียู่ 

นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ์ 
ผูอ้าํนวยการอาวุโส  

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
samart.r@ticon.co.th 

หอ้ง 1308 ชนั13/1  อาคารสาธรซติ ี

ทาวเวอร ์ 175  ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์(662)  679-6565 

โทรสาร (662)  287-3153 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัเพือสอบถามผลการดาํเนินงาน และเขา้เยยีม

ชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั รวมทงัการจดัประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยพ์รอ้มกบัการจดัแถลงข่าวแก่สือมวลชน เพือชีแจงผลประกอบการ

และภาพรวมธุรกจิแลว้ บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ซึงจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เป็นประจําทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนักลงทุน/นักวิเคราะหท์ีจดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพือเป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล และสรา้ง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและนักลงทุน และเพือใหม้ีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขนึ นอกจากนนั บริษทัยงัมีการเดินทางไป

ต่างประเทศเพอืใหข้อ้มูลแก่นกัลงทนุทมีไิดอ้ยูใ่นประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2556 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารนาํเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

ดงันี 

กจิกรรมการนําเสนอขอ้มูล จาํนวนครงั 

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 

นกัลงทนุพบผูบ้รหิารของบรษิทั 

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละจดัแถลงขา่วแก่สอืมวลชน 

ใหข้อ้มูลแก่นกัลงทนุในประเทศ 

ใหข้อ้มูลแก่นกัลงทนุต่างประเทศ 

3 

70 

3 

6 

9 

12. การดูแลเรอืงการใชข้อ้มูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบายและวธิีการดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตน ดงัน ี

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร เกยีวกบัหนา้ททีตีอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องบริษทั

ตามมาตรา 59 แหง่ พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทกาํหนดโทษตาม พรบ. ดงักลา่ว 

 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่า หากผูบ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเป็นสาระสาํคญัอนัจะมีผลต่อการเปลียนแปลงราคา

หลกัทรพัย ์ผูบ้ริหารจะตอ้งระงบัการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาทเีหมาะสมก่อนทขีอ้มูลภายในนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทเีป็นสาระสาํคญันนัต่อบคุคลอนื โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

 บรษิทัจะชีแจงต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทใีนกรณีทมีีข่าวสารใด ๆ ทงัทเีป็นจริงและ 

ไม่เป็นจรงิรวัไหลออกสู่สาธารณชน ทงันี เพอืไม่ใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทวัไป 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของสงัคม ชมุชน และสงิแวดลอ้ม โดยในปี 2556 ไดม้กีารจดักจิกรรมเพือสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนือง 

ดงันี 

1. ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทัไดบ้ริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครืองใชส้าํนกังาน จํานวน 73 รายการ เช่น คอมพิวเตอรแ์บบ

พกพา เครอืงพมิพเ์อกสาร จอภาพ และอปุกรณ์สาํรองไฟฟ้า เป็นตน้ ใหแ้ก่มูลนิธิสวนแกว้ จงัหวดันนทบรุ ี

2. ในเดอืนตลุาคม 2556 บรษิทัไดบ้รจิาคถงุยงัชพี จาํนวนกวา่ 400 ชดุ ใหแ้ก่ผูป้ระสบอทุกภยัในอาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจีนบรุ ี 

3. ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัไดจ้ดัโครงการ “ไทคอน กรีน ไลฟ์ ตอน อนุรกัษแ์ละปลูกป่าชายเลน” โดยคณะผูบ้ริหาร และ

พนกังาน ร่วมกนัปลูกป่าชายเลน ณ ศูนยศ์ึกษาธรรมชาตกิองทพับก (บางปู) จงัหวดัสมทุรปราการ 

4. ในเดอืนพฤศจิกายน 2556 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ร่วมกนับริจาคสิงของและเงนิช่วยเหลอืใหแ้ก่วดัศรีจนัทาราม จงัหวดั

สมทุรปราการ และสถานสงเคราะหค์นพกิารและทพุพลภาพ “บา้นบางปะกง” จงัหวดัฉะเชงิเทรา ในโครงการ ไทคอนมอบรกั ครงัท ี2  

5. ในเดอืนธนัวาคม 2556 บริษทัไดบ้ริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละเครืองใชส้าํนกังาน จํานวน 38 รายการ เช่น คอมพิวเตอรแ์บบ 

ตงัโตะ๊ เครอืงพมิพเ์อกสาร และโทรศพัท ์เป็นตน้ ใหแ้ก่มูลนิธิสวนแกว้ จงัหวดันนทบรุ ี 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสยีง 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียงทมีีประสิทธิภาพ เหมาะสม พอเพียง ทงัในระดบับริหาร

และระดบัปฏบิตังิาน ซึงถอืว่าเป็นกระบวนการทสีาํคญัของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทาํใหก้ารปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมนัใจ

อยา่งสมเหตสุมผลวา่การดาํเนินงานของบรษิทัสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ สรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มูลทางการเงนิ

และการดาํเนินงานครบถว้นน่าเชอืถอื การปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสียงทอีาจเกิดขนึ โดยที

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี1/2557 ไดม้กีารพิจารณาทบทวนการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทั โดยอา้งอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทร ัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบทเีขา้ร่วมประชุมมีความเหน็ว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทเีพียงพอ

และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และครอบคลุมใน 5 เรือง คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสียง การควบคุมการ

ปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี 

1.  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในทดีี โดยกาํหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษทั 

ทชีดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของกําไรต่อหุน้ประจําปีนนั ๆ รวมทงัไดม้ีการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานในปีทีผ่านมากบัเป้าหมายทกีาํหนด  

โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บรษิทัจะทาํการวเิคราะหห์าสาเหตุเพือประโยชน์ในการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทงันี โครงสรา้งองค์กร

ของบรษิทัมีสายการบงัคบับญัชา มีการกาํหนดอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียในเรืองใด 

จะไม่สามารถใหก้ารอนุมตัิในเรืองนนั ๆ ได ้นอกจากนนั ยงัมีการแบ่งแยกหนา้ทคีวามรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตัิ การบนัทึก

รายการทางบญัช ีและการดูแลทรพัยส์นิ เพอืเป็นการตรวจสอบซงึกนัและกนั 

บริษทักําหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่คณะกรรมการบริษ ัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยคณะกรรมการ 

แต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกยีวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ อยูใ่นกรอบของการมจีรยิธรรมทดี ีและรบัผดิชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั (Corporate 

Governance Policy) 

2.  การบรหิารความเสยีง 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการความเสยีงในบรษิทั โดยทปีระชมุคณะกรรมการบริษทัครงัท ี2/2556 ไดอ้นุมตัิการจดัตงั

คณะกรรมการบริหารความเสียง และอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการบริหารความเสียงมีหนา้ทีพิจารณากาํหนด

นโยบายบริหารความเสียง ดูแลการกาํหนดประเภทความเสียงทีอาจเกิดขนึจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั การประเมินโอกาสของการเกิด 

ความเสียง และการกาํหนดมาตรการและเครืองมือในการบริหารจดัการความเสียง พรอ้มทงัติดตามผลการบริหารจดัการความเสียงอย่างเป็น

ระบบและต่อเนืองทงัทมีาจากภายในและภายนอก เพอืใหท้นัต่อความเสยีงทอีาจมกีารเปลยีนแปลง รวมทงักาํหนดผูม้ีหนา้ทรีบัผิดชอบในการดูแล

ใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรการดงักลา่วเพอืลด และ/หรอืหลกีเลยีงความเสียงทอีาจเกิดขนึ โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของบริษทั รวมทงั

จดัการใหค้วามรูก้บัพนกังานใหม้คีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญัในการบรหิารความเสยีงใหม้ากยงิขนึ 
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3.  การควบคมุการปฏบิตังิาน 

บรษิทัมมีาตรการควบคุมภายในทมีีความเหมาะสมกบัความเสียง ลกัษณะเฉพาะขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบยีบปฏิบตัิงานเกียวกบัการจดัซือ การเงนิ และการบริหารทวัไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท ี 

และอาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในการทาํรายการต่างๆ อยา่งชดัเจน โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในเรอืงใดจะไม่สามารถใหก้ารอนุมตัิในเรืองนนั ๆ ได ้

เพือใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มีการกาํหนดวงเงนิ และอาํนาจอนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ขนัตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน 

ขนัตอนการจดัซือและวิธีการคัดเลือกผูข้าย เป็นตน้ นอกจากนนั ยงัมีการแบ่งแยกหนา้ทีความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตั ิ 

การบนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพอืเป็นการตรวจสอบซึงกนัและกนั รวมทงัควบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงาน

มีการปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัคับทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งคร ัด โดยบริษ ัทมีการทบทวนนโยบาย 

และกระบวนการปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ สําหรบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตัิงาน บริษทัมีการควบคุมดูแล 

ดา้นการพฒันา การบาํรุงรกัษา และดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 

บริษทัมีการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้เีกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทงับุคคลท ี

เกยีวโยงกนั เพอืประโยชนใ์นการตดิตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทงัมีการ

ปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ เมือมีการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างกนันนั บริษทัมีนโยบายใหค้ํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

สาํคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทกีระทาํกบับคุคลภายนอก และตอ้งกระทาํโดยผูท้ไีม่มีส่วนไดส้่วนเสียในธุรกรรมนนั เพือป้องกนั

การหาโอกาสหรอืนาํผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส้่วนตวั สาํหรบับริษทัในเครือ บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินการ รวมทงักาํหนด

แนวทางใหบ้คุคลทบีรษิทัแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัในเครอืนนั ถอืปฏบิตั ิเพอืใหบ้รรลุเป้าหมายในการลงทนุของบรษิทั 

4.  ระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มูล 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มูลทไีดร้บัทงัจากภายในและภายนอก ซึงถอืเป็นเครืองมือสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยงิขอ้มูลเกียวกบัผลการปฏิบตัิงาน และรายงานทางการเงนิ  เพือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการ 

ฝ่ายบรหิาร ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กยีวขอ้ง อยูบ่นพนืฐานของขอ้มูลทเีพียงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นปจัจุบนั เชือถอืได ้เขา้ใจง่าย เพือเพิมศกัยภาพใน

การดาํเนินธุรกจิและการแขง่ขนั  

บริษทัไดจ้ ัดใหม้ีขอ้มูลทีสาํคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทาํรายงานเชิง

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหลกัการและเหตผุล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เทจ็จริง จดัส่งขอ้มูลเพือศึกษาประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหนา้ 7 วนั 

โดยมเีลขานุการบรษิทั ซงึมหีนา้ทใีหค้าํแนะนาํดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานให ้

มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั รวมทงัเป็นหน่วยงานทเีป็นศูนยก์ลางในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ 

หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ไวเ้ป็น

ระบบ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทขีองกรรมการได ้

บริษ ัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึงรวมถึงขนัตอนการจัดเก็บขอ้มูลเพือจัดทํารายงานทางการเงิน  

การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชี การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษ ัท  

โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัเกณฑท์รีบัรองทวัไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ และการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อน 

การเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน ทงันี เพือเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการดูแลใหม้ี 

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นและโปร่งใส 
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5.  ระบบการตดิตาม 

บรษิทัมรีะบบการตดิตามการดาํเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนด คณะกรรมการ

บริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาทอีาจเกิดขนึ และกาํหนดแนวทางทชีดัเจนในกรณีทไีม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีประเด็นสาํคัญทอีาจ 

มผีลกระทบต่อองค์กร จะกาํหนดใหผู้ร้บัผิดชอบนําเสนอรายงานเพือทบทวนการปฏิบตัิงานและการวเิคราะหส์าเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพือ

อนุมตัแิกไ้ขปญัหาภายในเวลาทคีณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม และใหร้ายงานการปฏบิตัแิละตดิตามผลอยา่งต่อเนือง 

บรษิทัมฝ่ีายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระซงึรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ทสีอบทานขอ้มูลการดาํเนินงาน

และการควบคุมภายในเพือประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายในซึงครอบคลุมระบบงานทีสาํคญัของบริษทั 

และบรษิทัในเครอื โดยผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการวเิคราะหผ์ลจากการตรวจสอบและสรุปประเด็นทมีีสาระสาํคญั และนําเสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาประเดน็ทตีรวจพบร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพือวางแนวทางในการปรบัปรุง อนัเป็นการ

สรา้งแนวทางเชงิป้องกนั คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจาํ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิทั คือนางสาววุฒินี พิทกัษส์งัข ์ซึงเป็นผูท้มีีความรูแ้ละประสบการณ์การทาํงาน

ดา้นงานตรวจสอบภายในของบรษิทัมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซงึไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทงันีในการแต่งตงั โยกยา้ย และ

เลกิจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายการระหวา่งกนั 

1. รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 

1.1 การซอืทดีนิจากบรษิัททเีกยีวขอ้ง 

1.1.1 บรษิัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

ตลอดหลายปีทผี่านมา บริษทัมีการซือทีดินเพือพฒันาอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ จากบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

จาํกดั (มหาชน) ซงึถอืวา่เป็นบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เนืองจากบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทั และมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั คือ นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร และนายชาย วนิิชบตุร 

ในปี 2556 บรษิทัไม่มกีารซอืทดีนิจากบรษิทัสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

1.1.2 บรษิัท นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั  

บริษทัมีการซือทีดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากดั ซึงมีกรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  

นายชาล ีโสภณพนิช 

ในปี 2556 บรษิทัซอืทดีนิจากบรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั มูลค่ารวม 42.22 ลา้นบาท 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมีการพิจารณาจากราคาตลาดของทดีิน

บรเิวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทมีคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผล และเกิดขนึตามราคาตลาด 

บนเงอืนไขทปีฏบิตักินัอยูโ่ดยทวัไป 

1.2 การเช่าพนืทสีาํนักงานจากบคุคลเกยีวขอ้ง 

บรษิทัมกีารเช่าพนืทสีาํนกังานจากกองทนุรวมสาธรซิตีทาวเวอร ์ซึงกองทุนดงักล่าวมีผูถ้อืหุน้ใหญ่ซึงมีความสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้

และกรรมการของบรษิทั ดงัน ี

1.  กลุม่ซติเีรยีลต ีซึงเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซิตีทาวเวอร ์ถอืหุน้ในบริษทัทงัทางตรง และทางออ้ม รอ้ยละ 

7.07 (ณ วนัท ี14 มนีาคม 2557) 

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทั และบรษิทัในกลุม่ซติเีรยีลต ี 

ในปี 2556 บรษิทัมกีารชาํระค่าเช่าพนืทสีาํนกังานใหแ้ก่กองทนุดงักลา่วรวม 15.01 ลา้นบาท  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่มียอดคงคา้งของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคาร

สาํนกังานทอียู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสํานกังานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผลและเกดิขนึตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้รกิารและมเีงอืนไขเช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอนืทวัไป 
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1.3  การทาํธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิัททเีกยีวขอ้ง 

บรษิทัมกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมีกลุ่มโสภณพนิชเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

และกลุม่โสภณพนิชมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้ และกรรมการของบรษิทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้รกิารทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงันี 

รายการ 
อตัราดอกเบยี/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จาํนวนเงนิ  

(ลา้นบาท) 

เงนิกูร้ะยะยาว 

หนงัสอืคาํประกนั 
เงนิฝากประจาํ 
เงนิฝากออมทรพัย ์

อตัราดอกเบยีสาํหรบัลูกคา้ชนัด ี(MLR) ลบอตัราคงท ี

ตามประกาศของธนาคาร 
ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

707.30 
 197.22 

 1.49 

 123.71 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมียอดดอกเบยีเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชจีํานวน 0.09 ลา้นบาท โดยยอดคา้งจ่ายดงักลา่วไดม้กีาร

ชาํระแลว้ในตน้ปี 2557 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ และมีความเหน็ว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการทมีคีวามสมเหตสุมผล และเกดิขนึตามราคาตลาด นอกจากนขีอ้กาํหนดและเงอืนไขต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งมีความเหมาะสมและปฏิบตัิกนั

โดยทวัไป 

1.4 การทาํธุรกรรมดา้นการซอืขายหลกัทรพัยก์บับรษิัททเีกยีวขอ้ง  

บรษิทัมกีารซอืขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์และกองทุน

รวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ผ่านบริษทัทเีกียวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซียพลสั จํากดั (มหาชน) ซึงมี

กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช และในปี 2556 บรษิทัมีการซือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท จากบรษิทัดงักลา่ว 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนในการซือหน่วยลงทุน และการใชบ้ริการซือขายหลกัทรพัย ์ใหแ้ก่บริษ ัท

หลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั จาํกดั (มหาชน) ดงันี 

รายการ ราคา/ค่าธรรมเนียม 
จาํนวนเงนิ  

(ลา้นบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทนุทซีอื 

ค่าธรรมเนียมนายหนา้การซือขายหลกัทรพัย ์

ราคาทตีกลงร่วมกนั 

ราคาตลาด 

450.00 

0.53 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่มียอดคงคา้งของรายการดงักล่าว 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดม้กีารพจิารณาการซอืหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมการซือขายหลกัทรพัยด์งักล่าว และมี

ความเหน็วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทมีคีวามจาํเป็น และเกดิขนึตามราคาตลาด บนเงอืนไขทปีฏบิตักินัอยูโ่ดยทวัไป 
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รายการระหวา่งกนั 60 

ทงันี ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี 4/2551 เมอืวนัท ี 13 สงิหาคม 2551 ไดม้มีตอินุมตัใินหลกัการใหฝ่้ายจดัการของ

บรษิทัมอีาํนาจทาํรายการระหวา่งกนัซงึเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทมีเีงอืนไขทางการคา้โดยทวัไป 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

การทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจาํเป็นเพอืก่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั และบริษทัไดจ่้าย/รบัค่าตอบแทนในราคา

ตลาดทยุีตธิรรมและสมเหตสุมผล ดงัทคีณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ในการทาํรายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

3. มาตรการหรอืขนัตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการทเีกิดขนึตามราคาและเงอืนไขที

ยุตธิรรม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั อีกทงัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้นตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ทงันี บรษิทัมมีาตรการเกยีวกบัการทาํรายการระหวา่งกนั ดงันี 

 ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี4/2551 ในวนัท ี13 สงิหาคม 2551 ไดม้ีมติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการของบริษทั มีอาํนาจ

ในการทาํรายการระหวา่งกนัซงึเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทมีเีงอืนไขการคา้โดยทวัไป ทงัรายการทอียู่ระหวา่งดาํเนินการในขณะนนั และรายการทจีะ

เกดิขนึในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมกีารรายงานสรุปการทาํรายการดงักลา่วต่อทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัการทาํรายการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการทาํรายการระหว่างกนัในกรณีทรีายการดงักล่าวไม่เป็นเงอืนไขทางการคา้โดยทวัไป ทงันี กรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ซงึมสี่วนไดเ้สยีในเรอืงใด ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนนั 

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ดงัทไีดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนัตามมาตรฐานการบญัชทีกีาํหนดโดยสมาคมนกับญัช ี

4. นโยบายหรอืแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รายการระหวา่งกนัจะยงัคงเกดิขนึอยา่งต่อเนืองในอนาคตตราบเทา่ทรีายการนนัยงัคงเป็นประโยชนต่์อบรษิทั 
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ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

1. ความเหน็ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ปี 2552 ถงึปจัจุบนั 

นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี3516 

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั  

(เดมิชอื บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั)    

 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ในระยะ 3 ปีทผ่ีานมาถงึปี 2556  

รายงานผูส้อบบญัชสีาํหรบัปี 2554 ถงึปี 2556 ไดใ้หค้วามเหน็อยา่งไม่มีเงอืนไขว่างบการเงนิของบริษทัไดจ้ดัทาํขนึโดยถูกตอ้งตามทคีวร

ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีรีบัรองทวัไป 
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2.   งบการเงนิ 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
                                (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2554 2555 2556 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์           

สนิทรพัยห์มนุเวียน           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 136,828,636 0.89 361,543,112 1.83 347,864,631 1.32 

เงนิลงทนุชวัคราว 950,000,000 6.21 731,117,724 3.70 420,658,704 1.59 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 106,896,151 0.70 119,238,832 0.60 90,671,676 0.34 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน 62,046,957 0.41 126,077,056 0.64 185,704,039 0.70 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,255,771,744 8.21 1,337,976,724 6.78 1,044,899,050 3.95 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทถีือไวเ้พอืขาย - - - - 2,683,965,029 10.15 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 40,437,880 0.26 2,017,560 0.01 240,000 - 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทยีงัไม่เรยีกชาํระ 18,151,847 0.12 53,838,183 0.27 30,268,027 0.11 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 1,897,879,326 12.41 2,755,075,515 13.96 3,242,406,082 12.26 

เงนิลงทนุในบรษิทัทเีกียวขอ้งกนั 256,500      - 256,500 - 256,500 - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุทอียู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 4,674,387,371 30.57 7,805,277,037 39.54 14,685,597,884 55.52 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุใหเ้ช่า 6,315,462,916 41.31 5,883,050,643 29.80 2,575,653,294 9.74 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ ์ 597,022,660 3.90 866,015,568 4.39 1,094,903,173 4.14 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 10,747,818 0.07 5,631,454 0.03 5,388,657 0.02 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 202,126,176 1.32 266,970,115 1.35 108,755,499 0.41 

เงนิมดัจาํค่าทดีนิ 261,133,740 1.71 743,498,972 3.77 610,794,845 2.31 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอืน 15,352,659 0.10 16,387,716 0.08 368,261,077 1.39 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 14,032,958,893 91.79 18,401,872,537 93.22 22,722,525,038 85.90 

รวมสนิทรพัย ์ 15,288,730,637 100.00 19,735,995,987 100.00 26,451,389,117 100.00 

หนีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้           

หนีสนิหมนุเวียน           

เงนิกูย้ืมระยะสนัและหนีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีีทส ์ 1,606,095,688 10.51 745,084,297 3.78 2,108,000,000 7.97 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 329,333,405 2.15 666,062,956 3.37 765,622,145 2.89 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนัทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 239,144,000 1.56 - - - - 

เงนิกูย้ืมระยะยาวทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - - - 45,000,000 0.17 

หุน้กูท้ถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 850,000,000 5.56 2,350,000,000 11.90 1,080,000,000 4.08 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 24,904,704 0.16 141,692,270 0.72 2,224,369 0.01 

หนีสนิหมุนเวยีนอืน 18,600,000 0.12 43,060,764 0.22 62,517,447 0.24 

รวมหนีสนิหมนุเวยีน 3,068,077,797 20.07 3,945,900,287 19.99 4,063,363,961 15.36 

หนีสนิทเีกียวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทถีือไวเ้พอืขาย - - - - 112,742,000 0.43 

หนีสนิไม่หมนุเวียน       

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 761,390,000 4.98 - - 707,300,000 2.68 

เงนิกูย้ืมระยะยาวอืน - - 354,660,000 1.80 1,208,866,487 4.57 

หุน้กู ้ 5,300,000,000 34.67 7,150,000,000 36.23 10,530,000,000 39.81 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18,933,529 0.12 21,572,729 0.11 25,344,785 0.10 

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 7,436,150 0.05 - - - - 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 392,699,557 2.57 367,134,981 1.86 193,261,702 0.73 

รายไดค่้าเช่าทดีนิรบัล่วงหนา้ - - - - 922,750,806 3.49 

รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 6,480,459,236 42.39 7,893,367,710 40.00 13,587,523,780 51.37 

รวมหนีสนิ 9,548,537,033 62.45 11,839,267,997 59.99 17,763,629,741 67.16 
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บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2554 2555 2556 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

สว่นของผูถ้อืหุน้       

ทนุเรอืนหุน้  

ทนุจดทะเบยีน      

  

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

      (2555: หุน้สามญั 1,263,740,168 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)       

      (2554: หุน้สามญั 1,117,252,920 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,117,252,920 7.31 1,263,740,168 6.40 1,263,740,168 4.78 

ทนุทอีอกและชาํระแลว้       

    - หุน้สามญั   912,376,439 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท        

      (2555: หุน้สามญั 877,469,834 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)       

      (2554: หุน้สามญั 781,005,203 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 781,005,203 5.11 877,469,834 4.45 912,376,439 3.45 

เงนิรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 56,841,422 0.29 - - 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,510,089,029 22.96 4,378,270,708 22.18 4,669,471,944 17.65 

กาํไรสะสม       

   - จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 111,725,292 0.73 126,374,017 0.64 126,374,017 0.48 

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,356,459,618 8.87 2,482,182,021 12.57 2,983,901,837 11.28 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้อืหุน้ (19,085,574) (0.12) (24,410,060) (0.12) (4,364,869) (0.02) 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ 5,740,193,568 37.55 7,896,727,942 40.01 8,687,759,368 32.84 

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 36 - 48 - 8 - 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,740,193,604 37.55 7,896,727,990 40.01 8,687,759,376 32.84 

รวมหนีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 15,288,730,637 100.00 19,735,995,987 100.00 26,451,389,117 100.00 
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บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 
งบกาํไรขาดทนุ            

(หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

    2554 2555 2556 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

รายได ้           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเกียวขอ้ง 880,228,726 41.30 1,053,011,998 18.02 1,109,690,372 17.59 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 21,574,136 1.01 117,206,493 2.01 56,450,230 0.90 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้คุคลหรอืกิจการอืน 132,971,250 6.24 31,550,000 0.54 - - 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 943,500,000 44.27 4,332,900,000 74.14 4,663,038,146 73.90 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 20,589,950 0.97 23,015,817 0.39 25,987,752 0.41 

รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 113,444,855 5.32 105,073,728 1.80 152,590,550 2.42 

ดอกเบยีรบั 12,083,001 0.57 13,326,110 0.23 7,153,132 0.11 

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั - - 82,705,443 1.42 69,653,654 1.10 

รายไดอ้ืน 7,001,029 0.33 85,189,768 1.46 225,449,458 3.57 

รวมรายได ้ 2,131,392,947 100.00 5,843,979,357 100.00 6,310,013,294 100.00 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย           

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิารทเีกียวขอ้ง 248,122,183 11.64 392,292,470 6.71 261,519,013 4.14 

ตน้ทนุการรบัเหมาก่อสรา้ง 18,978,648 0.89 97,949,065 1.68 40,680,629 0.65 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้คุคลหรอืกิจการอืน 63,600,689 2.98 20,207,817 0.35 - - 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 636,992,902 29.89 2,670,857,330 45.70 2,886,282,933 45.74 

ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 20,589,950 0.97 23,015,817 0.39 24,375,726 0.39 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,039,667 0.89 41,566,456 0.71 159,411,491 2.53 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 214,093,176 10.04 274,177,819 4.69 381,802,386 6.05 

ค่าเสอืมราคา 92,907,242 4.36 116,258,338 1.99 174,382,134 2.76 

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

ค่าใชจ่้ายอืน 132,636 0.01 1,439,375 0.02 9,649,755 0.15 

รวมตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย 1,329,877,093 62.39 3,622,344,487 61.98 3,938,104,067 62.41 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ และภาษี

เงนิไดนิ้ตบิคุคล 

801,515,854 37.61 2,221,634,870 38.02 2,371,909,227 37.59 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 160,801,083 7.54 169,219,346 2.90 216,570,828 3.43 

กาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 3,519,425 0.17 35,289,017 0.60 154,452,915 2.45 

กาํไรทยีงัไม่เกิดขนึจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (63,198,756) (2.97) (458,693,126) (7.85) (505,069,153) (8.01) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล 902,637,606 42.35 1,967,450,107 33.67 2,237,863,817 35.46 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (267,152,212) (12.53) (410,830,000) (7.03) (546,426,733) (8.66) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล 635,485,394 29.82 1,556,620,107 26.64 1,691,437,084 26.80 

ภาษีเงนิได ้ (199,092,530) (9.34) (260,048,035) (4.45) (277,202,089) (4.39) 

กาํไรสุทธิ 436,392,864 20.47 1,296,572,072 22.19 1,414,234,995 22.41 

ส่วนทเีป็นของผูถ้ือหุน้บรษิทั 

ส่วนทเีป็นของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบรษิทัย่อย 

436,392,822 

42 

20.47 

- 

1,296,571,968 

104 

22.19 

- 

1,414,234,953 

42 

22.41 

- 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.57 1.62  1.56 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.56 1.59  1.54 
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บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

(หน่วย : บาท)

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

    2554 2555 2556 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

      
  

กาํไรสาํหรบัปี 436,392,864 99.69 1,296,572,072 100.41 1,414,234,995 98.63 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื : 
    

  

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 
    

  

 
ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ 1,371,194 0.31 (5,324,486) (0.41) 20,045,191 1.40 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
    

  

      สาํหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน - - - - (451,634) (0.03) 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี 1,371,194 0.31 (5,324,486) (0.41) 19,593,557 1.37 

      
  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 437,764,058 100.00 1,291,247,586 100.00 1,433,828,552 100.00 

      
  

การแบง่ปนักาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 
    

  

ส่วนทเีป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิทั 437,764,016 100.00 1,291,247,482 100.00 1,433,828,510 100.00 

ส่วนทเีป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 42 - 104 - 42 - 

  
437,764,058 100.00 1,291,247,586 100.00 1,433,828,552 100.00 
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บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 
 งบกระแสเงนิสด                              

(หน่วย : บาท)

        งบรวม 

        ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

        2554 2555  2556 

        จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    

กาํไรสุทธ ิ 436,392,822 1,296,571,968 1,414,234,953 

บวก: กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย 42 104 42 

ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 263,941,653 402,343,490 537,221,635 

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล  199,092,530 260,048,035 277,202,089 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย ดอกเบยีจ่ายและภาษีเงนิได ้ 899,427,047 1,958,963,597 2,228,658,719 

รายการปรบัปรุงกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ ์ (350,406) 211,407 6,212,627 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 303,188,277 389,442,859 376,495,056 

กาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (3,519,425) (35,289,017) (154,452,915) 

กาํไรทยีงัไม่เกิดขนึจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 63,198,756 458,693,126 505,069,153 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,532,997 2,639,200 3,320,422 

ดอกเบยีรบั (12,061,206) (13,326,110) (7,153,132) 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 111,679 (4,089,210) (663,089) 

(กาํไร) ขาดทนุ จากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (2,565,000) (39,761,897) (170,095,589) 

ค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุทอียู่ในระหว่างการพฒันา 15,420,000 (15,420,000) - 

ตน้ทนุของอสงัหารมิทรพัยส่์วนทขีาย  667,819,464 2,540,966,518 2,766,100,581 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (160,801,083) (169,219,346) (216,570,828) 

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงานกอ่นการเปลียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน 1,772,401,100 5,073,811,127 5,336,921,005 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (66,677,571) (43,749,821) 52,571,121 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน (12,879,569) (61,511,998) (38,578,122) 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอืน (1,909,067) (1,035,057) (351,873,361) 

เจา้หนีอืน 5,697,238 72,004,537 (28,157,268) 

หนีสนิหมุนเวยีนอืน 4,225,389 24,460,764 17,951,120 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 128,042,291 (25,564,576) (61,131,279) 

รายไดค่้าเช่าทดีนิรบัล่วงหนา้ - - 922,750,806 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานกอ่นดอกเบยีจ่ายและภาษีเงนิได ้ 1,828,899,811 5,038,414,976 5,850,454,022 

รบัดอกเบยี 11,850,795 13,136,123 7,382,413 

ดอกเบยีจ่าย (277,085,407) (340,846,713) (528,431,682) 

ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล (341,693,346) (215,539,144) (263,072,448) 

รวมเงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 1,221,971,853 4,495,165,242 5,066,332,305 
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บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 

          งบรวม 

          ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

          2554 2555 2556 

          จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ ์ 2,578,406 974,752 4,069,155 

เงนิลงทนุชวัคราว (เพมิขนึ) ลดลง 248,631,573 (1,117,724) (8,540,980) 

เงนิสดจ่ายซือเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (237,284,358) (1,647,504,186) (1,630,933,858) 

เงนิรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 31,920,000 357,660,980 963,106,035 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั (เพมิขึน) ลดลง (29,579,240) 38,420,320 1,777,560 

เงนิสดจ่ายซืออสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุทอียู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย (3,189,290,976) (5,231,255,112) (8,210,375,777) 

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าทดีิน (256,052,260) (869,812,482) (1,160,221,442) 

เงนิสดจ่ายซืออุปกรณ ์ (19,604,738) (59,589,478) (22,400,444) 

เงนิสดจ่ายซือโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (2,949,917) (389,545) (4,930,941) 

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม 231,881,463 218,224,151 216,547,435 

รวมเงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (3,219,750,047) (7,194,388,324) (9,851,903,257) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงนิกูย้ืมระยะสนัและหนีสนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีีทสเ์พมิขนึ (ลดลง) 1,604,380,041 (861,011,391) 1,362,915,703 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาว 558,600,000 913,393,000 1,028,556,675 

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 2,000,000,000 4,200,000,000 4,460,000,000 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 136,200,000 - 707,300,000 

ชาํระคนืเงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั (157,144,000) (1,000,534,000) - 

ชาํระคนืเงนิกูย้ืมระยะยาว (558,600,000) (558,733,000) (129,350,188) 

ชาํระคนืหุน้กู ้ (1,000,000,000) (850,000,000) (2,350,000,000) 

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุ 641,255,729 1,021,487,732 269,266,419 

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุจดัตงับรษิทัย่อย - - 40 

เงนิปนัผลจ่าย (923,276,431) (156,196,058) (912,050,090) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,301,415,339 2,708,406,283 4,436,638,559 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขนึ (ลดลง) 1,218,778 (4,468,725) 16,253,912 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) 304,855,923 4,714,476 (332,678,481) 

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,086,828,636 1,091,543,112 758,864,631 

ขอ้มูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเตมิ    

เงนิสดจ่ายระหว่างปี     

   ดอกเบยีจ่ายทบีนัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 12,488,845 30,406,867 53,366,921 

รายการทไีม่ใช่เงนิสด    

   โอนอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุทอียู่ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและ    

      อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุใหเ้ช่าเป็นตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 666,074,629 2,540,966,518 2,766,100,581 

    โอนอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุอยู่ในระหว่างการพฒันาเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ ์ - - - 

    รายการซืออสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุทยีงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 249,381,288 450,086,550 554,073,293 
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บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2554 2555 2556 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.41 0.34 0.26 

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.39 0.31 0.21 

3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)  0.52 1.28 1.27 

4. อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีการคา้ (เท่า)  16.63 13.32 18.52 

5. ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี (วนั)  21.65 27.02 19.43 

6. อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) N.A. N.A. N.A. 

7. ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลยี (วนั) N.A. N.A. N.A. 

8. อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีการคา้ (เท่า)  1.83 1.46 0.60 

9. ระยะเวลาชาํระหนี (วนั)  197 247 598 

10. Cash Cycle (วนั) N.A. N.A. N.A. 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

11. อตัรากาํไรขนัตน้ (%)     - รวมรายไดจ้ากการขาย 51.51 43.08 45.47 

                              - ไม่รวมรายไดจ้ากการขาย 71.81 62.75 76.43 

12. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 34.85 35.11 33.08 

13. อตัรากาํไรอืน (%) 0.32 1.43 3.42 

14. อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) 179.19 236.33 265.35 

15. อตัรากาํไรสุทธ ิ (%) 20.47 22.19 22.41 

16. อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้  (%)  7.70 19.02 17.05 

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

17. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)  3.14 7.40 6.12 

18. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%)  7.11 12.90 10.06 

19. อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.15 0.33 0.27 

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

20. อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.66 1.50 2.04 

21. อตัราส่วนหนีสินทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.53 1.34 1.80 

22. อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบยี (เท่า)  3.62 5.91 5.02 

23. อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า)  0.51 1.66 1.43 

24. อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%)  71.59 70.35 64.52* 

       

หมายเหต ุ : อตัรากาํไรขนัตน้ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัราเงนิสดต่อการทาํกาํไร คาํนวณบนฐานรายไดห้ลกัของบรษิทัซึงไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่ารบัและบริการ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์

ใหแ้ก่ลูกคา้ และรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วมเท่านนั 

 * คาํนวณจากหุน้ชาํระแลว้ ณ วนัท ี5 มนีาคม 2557 
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การวเิคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ผลการดาํเนินงาน  

1.1 รายได ้

บรษิทัมธุีรกจิหลกัคือการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการอตุสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้เพือใหเ้ช่า และขายเมือ 

มโีอกาสเหมาะสม ซึงในช่วง 3 ปีทผี่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 41.3 รอ้ยละ 18.0 และ 

รอ้ยละ 17.6 เมือเทยีบกบัรายไดร้วม ตามลาํดบั ขณะทรีายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS/ TGROWTH ยงัคงมี

สดัส่วนทสูีงทสีุดเมือเทยีบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 44.3 รอ้ยละ 74.1 และรอ้ยละ 73.9 ตามลาํดบั การขายโรงงาน/

คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทนุดงักลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พอืนาํเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทัในแต่ละปี 

ในบางช่วงเวลาบริษทัมีรายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ทสีามารถใชส้ิทธิในการซือโรงงาน ตามเงือนไขทีไดร้ะบุไวใ้น 

สญัญาเช่า อยา่งไรกต็าม บรษิทัไม่สามารถคาดการณ์รายไดด้งักลา่วได ้ทงันี ขนึอยูก่บัการตดัสนิใจของลูกคา้เป็นหลกั 

สาํหรบัรายไดจ้ากการลงทุนในกองทุน TFUND/TLOGIS/TGROWTH ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน รายไดค่้า

บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์กาํไรจากการขายหน่วยลงทนุ และกาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  

นอกจากนี บริษทัมีรายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึงโดยปกติจะเป็นสดัส่วนนอ้ยเม ือเทยีบกบั

รายไดร้วม  

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบรกิาร 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมารายไดค่้าเช่ารบัและค่าบริการมีจํานวน 880.2 ลา้นบาท 1,053.0 ลา้นบาท และ 1,109.7 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 3.5 รอ้ยละ 19.6 และรอ้ยละ 5.4 ตามลาํดบั ตามความตอ้งการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ทเีพิมขนึ ขณะที

ตน้ทนุจากการใหเ้ช่าและบรกิารมจีาํนวน 248.1 ลา้นบาท 392.3 ลา้นบาท และ 261.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารในปี 2555 เพมิขนึอยา่งมาก แมว้า่ในช่วงไตรมาส 1 บริษทัจะสูญเสียรายไดค่้าเช่า และมีการ

ยกเลกิสญัญาเช่าจํานวนหนึงจากเหตุการณ์อุทกภยั เนืองจากการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 

ยานยนตท์ีเกิดจากการดาํเนินนโยบายรถยนต์คนัแรกของรฐับาล กระแสความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ไดห้ลงัไหลไปยงัพืนทีทางฝัง

ตะวนัออกของประเทศ  

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารในปี 2556 ยงัคงเพมิขนึ แมจ้ะเป็นอตัราการเพมิทนีอ้ยกวา่ปีก่อนหนา้ เนืองจากความตอ้งการ

เช่าโรงงานเติบโตนอ้ยกว่าทีคาดหมายไว ้อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการคลงัสินคา้ของบริษทัไดเ้พิมขึนอย่างมากตามการขยายตวัของธุรกิจ 

โลจิสตกิส ์และธุรกจิคา้ปลกี ในปี 2556 บรษิทัสามารถใหเ้ช่าพนืทโีรงงานและคลงัสนิคา้ไดเ้พมิขนึสุทธิรวม 240,932 ตารางเมตร  

1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND TLOGIS และ TGROWTH มูลค่า 943.5 

ลา้นบาท 4,332.9 ลา้นบาท และ 4,663.0 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 45.7 เพมิขนึรอ้ยละ 359.2 และเพมิขนึรอ้ยละ 7.6 ตามลาํดบั 

ในปี 2555 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พิมขนึอย่างมากจากปี 2554 เนืองจาก 

มกีารขายโรงงานซงึเลอืนมาจากแผนการขายในไตรมาส 4/2554 มาขายในไตรมาส 1/2555 และมีการโอนขายอสงัหาริมทรพัยอ์ีก 2 ครงั ใหแ้ก่ 

TFUND และ TLOGIS ในไตรมาส 4/2555  
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ในปี 2556 บรษิทัมกีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND จาํนวน 2 โรงงาน มูลค่า 104.8 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 

และขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TGROWTH ในเดือนธันวาคม เป็นมูลค่า 5,514.5 ลา้นบาท สูงกว่าการขายในทุกปีทีผ่านมา  

แต่บนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายเพยีง 4,558.2 ลา้นบาท การขายอสงัหาริมทรพัยท์มีากกว่าทุกปีดงักล่าวถูกใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการขยายธุรกิจ 

ทมีากกวา่ทกุปีเช่นกนั ซงึสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเช่าทเีพมิขนึอยา่งมาก  

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS นนัเป็นการขายขาดในกรรมสิทธิของทงัทดีินและอาคารโรงงาน/

คลงัสนิคา้ บรษิทัจึงบนัทกึรายการขายสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นงบกาํไรขาดทุนไดท้งัจํานวน ในขณะทกีารขาย/

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH ในปี 2556 เป็นการใหเ้ช่าทดีินระยะยาว พรอ้มการขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ โดยบริษทั

บนัทกึการใหเ้ช่าทดีนิเป็นรายไดค่้าเช่าทดีนิรบัลว่งหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิทงัจาํนวน ซงึจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าทดีิน 

และบนัทกึการขายขาดในกรรมสทิธิ และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทุนทงัจํานวน ตามมาตรฐาน 

การบญัชฉีบบัท ี17 (ปรบัปรุง 2552) ทถีอืวา่การใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์นแต่ละปีจะมากหรือนอ้ยยงัขนึอยู่กบัความ

ตอ้งการใชเ้งนิเพอืขยายธุรกจิของบรษิทั 

1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอนื 

นอกจาก รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัย์ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมีรายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ทเีป็นผูเ้ช่า รวมถงึบคุคล/กจิการอนืตามโอกาสทเีหมาะสม 

ทงันีในปี 2556 บรษิทัไม่มกีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอนื จึงไม่มรีายไดด้งักลา่ว 

อยา่งไรกต็าม รายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้มีิไดเ้กิดขนึอย่างสมาํเสมอ ทงันี ขนึอยู่กบัการตดัสินใจ

ของลูกคา้ในการใชส้ิทธิซือโรงงานตามเงอืนไขทรีะบุในสญัญาเช่าเป็นสาํคญั นอกจากนนั กาํไรขนัตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมีความ

แตกต่างกนั ขนึอยูก่บัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของโรงงาน รวมทงัทาํเลทตีงัของโรงงานทขีาย  

1.1.4  รายไดท้เีกยีวเนืองกบับรษิัทร่วม (TFUND TLOGIS และ TGROWTH) 

1)  ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH 

 ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ขนึอยู่กบัสดัส่วนการลงทุนของบริษทัและ

กาํไรของ TFUND TLOGIS และ TGROWTH   

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจํานวน 160.8 ลา้นบาท 169.2 ลา้นบาท 

และ 216.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 4.6 เพิมขนึรอ้ยละ 5.2 ต่อปี และเพิมขนึรอ้ยละ 28.0 ต่อปี ตามลาํดบั เหตุการณ์

อทุกภยัในปี 2554 ไดส้่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนในปี 2555 ทาํใหส้่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND และ 

TLOGIS ของปี 2555 อยูใ่นระดบัทใีกลเ้คียงกบัปี 2554 แมว้า่ในปี 2555 บรษิทัจะมกีารลงทนุในกองทนุทงัสองเพมิขนึกต็าม 

ในปี 2556 บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกองทุนดงักล่าวเท่ากบั 216.6 ลา้นบาทเพิมขนึจากปี 2555 

จาํนวน 47.4 ลา้นบาท เนืองจาก TFUND และ TLOGIS มผีลประกอบการดขีนึ และบรษิทัมเีงนิลงทนุใน TGROWTH ในระหวา่งปี 
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2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์บีรษิทัขายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH  

ในปี 2556 บริษทัมีรายไดด้งักล่าวเพิมขนึ เนืองจากกองทุน TFUND และ TLOGIS มีผลประกอบการดีขนึ 

รวมทงักองทุน TLOGIS ไดร้บัเงินชดเชยประกนัความเสียหายจากนําท่วม ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 113.4 ลา้นบาท 105.1 ลา้นบาท และ 152.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดด้งักลา่วในปี 2555 มีจํานวนลดลงจากปีก่อนหนา้ 

เนืองจากการลดลงของรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารของกองทนุจากผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยั  

ในการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทนุดงักล่าวนนั บริษทัมีภาระผูกพนัในเรืองการคําประกนัรายไดค่้าเช่า

คลงัสนิคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS และคาํประกนัรายไดใ้หแ้ก่ TGROWTH เป็นระยะเวลา 1 ปีหากไม่มผูีเ้ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

3)  กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา บรษิทัมกีารขายเงนิลงทนุบางส่วนใน TFUND และ TLOGIS เพือการบริหารกระแสเงนิสด

ของบรษิทั ทาํใหบ้รษิทัมกีาํไรจากการขายเงนิลงทนุดงักลา่ว จาํนวน 2.0 ลา้นบาท 36.5 ลา้นบาท และ 170.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงบนัทกึกาํไร

ดงักลา่วเป็นรายไดอ้นื  

4)  กาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH  

บริษทัจะสามารถรบัรูก้าํไรเพิมเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH  

เมอืกองทนุมกีารขายสนิทรพัยท์ซีอืจากบรษิทัใหแ้ก่บคุคล/กจิการอนื หรอืเมอืบรษิทัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว  

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา บริษ ัทมีกําไรทีรบัรู เ้พิมเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัย์ให ้TFUND TLOGIS และ 

TGROWTH จาํนวน 3.5 ลา้นบาท 35.3 ลา้นบาท และ 154.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดขนึจากการทบีริษทัลดสดัส่วนการลงทุน

ใน TFUND และ TLOGIS  โดยสดัส่วนการลงทนุใน TFUND  และ TLOGIS ณ 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงจากรอ้ยละ 27.9 และรอ้ยละ 26.1 

เป็นรอ้ยละ 23.6 และรอ้ยละ 20.0 ตามลาํดบั 

1.1.5  รายไดอ้นื ๆ 

นอกจากรายไดท้กีลา่วขา้งตน้ บรษิทัยงัมรีายไดป้ระเภทอนือกี ซงึประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  

รายไดด้งักลา่วเกดิจากการทบีรษิทัไดร้บัวา่จา้งจากลูกคา้ทเีช่าโรงงานของบริษทัใหท้าํการต่อเติม/ดดัแปลงโรงงาน

ทเีช่าอยู ่ซงึปกตบิรษิทัมีรายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจํานวนนอ้ยเมือเทยีบกบัรายไดร้วม อย่างไรก็ตาม การทรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง 

ในปี 2555 มจีาํนวนเพมิขนึจากปีก่อนหนา้ เนืองจากผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ว่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารทไีดร้บัผลกระทบจาก

เหตกุารณ์อทุกภยั ในขณะทปีี 2556 รายไดด้งักล่าวเกิดจากการทผูีเ้ช่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ตามการใชง้านปกติของผูเ้ช่า 

จึงทาํใหร้ายไดด้งักลา่วมจีาํนวนลดลงมากเมอืเทยีบกบัปี 2555 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกดิจากการทบีรษิทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคเป็นการชวัคราวใหแ้ก่ลูกคา้ทเีช่าโรงงานใน

ระหวา่งทลูีกคา้อยูร่ะหวา่งดาํเนินการขอสาธารณูปโภคประเภทนนั ๆ จากหน่วยงานทเีกียวขอ้ง ทงันี โดยปกติบริษทัมิไดแ้สวงหากาํไรจากการให ้

บรกิารดงักลา่วจากลูกคา้ 
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3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในปี 2555 และ 2556 บรษิทัไดร้บัเงนิค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพือชดเชยความเสียหายในทรพัยส์ิน

และชดเชยการสูญเสยีรายไดก้รณีธุรกจิหยุดชะงกัของบรษิทัทเีกดิจากเหตกุารณ์อทุกภยั จาํนวน 82.7 ลา้นบาท และ 69.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

1.2 ค่าใชจ้่าย 

1.2.1 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจํานวน 326.0 ลา้นบาท 432.0 ลา้นบาท และ 715.6 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เพมิขนึรอ้ยละ 10.6 รอ้ยละ 32.5 และรอ้ยละ 65.6 ต่อปี ตามลาํดบั 

ทงันี องค์ประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน และค่าเสือมราคาของ

โรงงาน/คลงัสนิคา้ทสีรา้งเสรจ็แต่ยงัไม่มผูีเ้ช่า โดยคิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 50.1 

ในปี 2556 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบรหิารเพมิขนึมาก ส่วนใหญ่เป็นการเพิมขนึของค่าเสือมราคา และค่าใชจ่้าย

ในการรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์นิในโรงงาน/คลงัสินคา้ทวี่างพรอ้มใหเ้ช่า การเพิมขนึของค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยาย

ธุรกจิของบรษิทั รวมทงัค่าใชจ่้ายทเีกยีวกบัการจดัตงั TGROWTH ซงึส่วนใหญ่บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเกิดขนึเฉพาะ

เมอืมกีารจดัตงักองทนุใหม่เทา่นนั อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดร้บัการชดเชยอยูใ่นส่วนของรายไดจ้ากการขายและรายไดอ้นื 

1.2.2 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจีาํนวน 267.2 ลา้นบาท 410.8 ลา้นบาท และ 546.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

คิดเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 2.2 รอ้ยละ 53.7 และรอ้ยละ 33.0 ต่อปี ตามลาํดบั  

องค์ประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงิน คือ ดอกเบียจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 98.3 ส่วนทีเหลือ 

เป็นค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูย้มืของบรษิทั   

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในปี 2555 และ 2556 เพิมขนึมาก เนืองจากบริษทัมีการกูย้มืเงนิเพิมขนึเป็นจํานวนมากเพือใชใ้น

การขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบรษิทั    

1.2.3 ค่าเผือการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ในปี 2555 บริษทัมีการโอนกลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัย์ เนืองจากบริษทัมีการบนัทึกค่าเผือ 

การดอ้ยค่าของทดีนิจาํนวน 2 แปลงในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา รวมจาํนวน 15.4 ลา้นบาทในปี 2554 แต่ต่อมาในปี 2555 ทดีินดงักล่าวมีมูลค่า

ยุตธิรรมสูงกวา่มูลค่าตามบญัช ีในปี 2556 ไม่มรีายการดงักลา่ว 

1.3 กาํไร 

1.3.1 กาํไรขนัตน้ 

บรษิทัมอีตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้) ในรอบ 3 ปีทผี่านมา

เทา่กบัรอ้ยละ 51.5 รอ้ยละ 43.1 และรอ้ยละ 45.5 ตามลาํดบั  

ในปี 2555 อตัรากําไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงอย่างมากจากปี 2554 เนืองจากการสูญเสียรายไดค่้าเช่าและ

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรพัยส์นิทเีสยีหายจากเหตกุารณ์อทุกภยั รวมทงัการเพมิขนึของสดัส่วนรายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้  

  



บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)      56-1 

 

การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ  74 

ในปี 2556 บรษิทัมอีตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกจิเพมิขนึเลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้ เนืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่าเพมิขนึ การปรบัขนึราคาค่าเช่าและบรกิาร การลดลงของค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิในส่วนทไีดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 

2554 และการหยุดคิดค่าเสือมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุนใหเ้ช่าทีจ ัดประเภทเป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายตงัแต่ 

ไตรมาส 2 จนถงึเดอืนธนัวาคมทบีรษิทัไดข้ายสนิทรพัยด์งักลา่วเสรจ็สนิ 

1.3.2 กาํไรสทุธ ิ

บริษทัมีกาํไรสุทธิซึงคิดตามวธิีส่วนไดเ้สียและแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีทผี่านมาเท่ากบั 436.4 ลา้นบาท 

1,296.6 ลา้นบาท และ 1,414.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เทา่กบั 0.57 บาท 1.62 บาท และ 1.56 บาท ตามลาํดบั และอตัรากาํไรสุทธิ

ของบรษิทัเทา่กบัรอ้ยละ 20.5 รอ้ยละ 22.2 และรอ้ยละ 22.4 ตามลาํดบั 

ในปี 2555 บรษิทัมกีาํไรสุทธิเพมิขนึจากปี 2554 จาํนวน 860.2 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 197.11 โดยหลกัเกิดจากการ

เพิมขนึของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS รวมถงึการเพิมขนึของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ จากการรบัเหมา

ก่อสรา้ง ส่วนแบง่กาํไรจากการลงทนุใน TFUND/TLOGIS กาํไรทรีบัรูเ้พิมเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS และกาํไรจาก

การขายเงนิลงทนุในกองทนุ นอกจากนี บรษิทัยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23  

ในปี 2556 บรษิทัมกีาํไรสุทธิเพิมขนึจากปีก่อนหนา้จํานวน 117.6 ลา้นบาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ 9.1 เนืองจากบริษทัมี

กาํไรขนัตน้จากการใหเ้ช่าและบริการเพิมขนึดงัทกีล่าวขา้งตน้ รวมทงัมีกาํไรจากขายอสงัหาริมทรพัยเ์พิมขนึจากปีก่อนหนา้ นอกจากนีบริษทัมี

รายไดค่้าบริหารจัดการ และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH เพิมขนึ เนืองจากกองทุน TFUND/TLOGIS             

มีผลประกอบการดีขนึ อีกทงับริษทัมีกาํไรทรีบัรูเ้พิมเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS และกาํไรจากการขายหน่วยลงทุน 

TFUND/TLOGIS เพมิขนึจากการลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุดงัทกีลา่วขา้งตน้ นอกจากนีบริษทัยงัไดร้บัประโยชน์จากการปรบัลดอตัราภาษี

เงนิไดน้ิตบิคุคลจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20 

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทงัสิน 26,451.4 ลา้นบาท ซึงรอ้ยละ 65.3 ของสินทรพัยร์วมเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือการ

ลงทนุ และรอ้ยละ 12.3 เป็นเงนิลงทนุใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัเพมิขนึจากปี 2555 ประมาณ 6,715.4 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิมขนึรอ้ยละ 34.0 สาเหตุหลกัมาจากการ

เพมิขนึของอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ และการเพมิขนึของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม จากการลงทนุใน TGROWTH  

2.1.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยท์อียู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปี 

ทผี่านมา บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุรวมจาํนวน 10,989.9 ลา้นบาท 13,688.3 ลา้นบาท และ 17,261.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

การเพมิขนึของอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทุน (สุทธิจากส่วนทขีายใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS/TGROWTH) ในปี 2556 

ประมาณรอ้ยละ 26.1 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขยายธุรกจิของบรษิทัผ่านการลงทนุในทดีนิและการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ เพิมเป็นจํานวนมากเพือ

ตอบสนองความตอ้งการทเีพมิขนึมาก ซงึในปี 2556 บรษิทัมกีารขยายการลงทนุมากกวา่ทกุปีทผี่านมา 

2.1.2 สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทถีอืไวเ้พอืขาย 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทถีือไวเ้พือขาย ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุนทีพรอ้มใหเ้ช่า /ขาย และ/หรือ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุใหเ้ช่าทคีาดวา่จะขายในระยะเวลา 1 ปีขา้งหนา้  
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ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พือขาย จํานวน 2,684.0 ลา้นบาท ตามทไีดม้ีมติ

อนุมตัจิากทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัในไตรมาส 1/2557 ใหข้ายและ/หรอืใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้เพิมเติมใหแ้ก่ TGROWTH รวมทงัการขาย

และ/หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ทจีะถกูจดัตงัขนึภายหลงั  

2.1.3 ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ 

ประมาณรอ้ยละ 81.5 ของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือทดีินและส่วนปรบัปรุงทดีิน ในปี 2556 ทีดิน อาคารและ

อปุกรณ์เพมิขนึรอ้ยละ 26.4 จากปีก่อนหนา้ โดยหลกัเกดิจากการขยายการพฒันาโครงการ ตามทไีดก้ลา่วขา้งตน้  

2.1.4 เงนิลงทนุชวัคราว  

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมเีงนิลงทนุชวัคราวจาํนวน 420.7 ลา้นบาท เป็นตวัแลกเงนิทอีอกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 

จาํนวน 419.1 ลา้นบาท ซงึการลงทนุดงักลา่วจดัวา่มคีวามเสยีงตาํ และถอืเป็นทางเลอืกทางหนึงในการบริหารเงนิของบริษทัทใีหผ้ลตอบแทนจาก

การลงทนุในอตัราทสูีงกวา่การฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร 

2.1.5 ลูกหนีการคา้-สทุธ ิ

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา บริษทัมียอดลูกหนีการคา้-สุทธิ จํานวน 98.0 ลา้นบาท 82.4 ลา้นบาท และ 43.5 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2555 ลูกหนีการคา้-สุทธิลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 15.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี

ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทยีงัไม่เรยีกชาํระ จํานวน 14.8 ลา้นบาท เนืองจากในปี 2555 มีสญัญาเช่าจํานวนหนึงถูกยกเลกิซึงเป็นผลกระทบจาก

เหตกุารณ์อทุกภยั  

ในปี 2556 ลูกหนีการคา้-สุทธิลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 38.9 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของลูกหนีตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงานทยีงัไม่เรยีกชาํระ จาํนวน 31.3 ลา้นบาท อนัเนืองมาจากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวนหนึงใหแ้ก่ TGROWTH  

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีการเก็บค่ามดัจําการเช่าโรงงานเป็นเงนิสดจํานวน 3-6 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการจากผูเ้ช่า 

ทกุรายเพอืบรรเทาความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการผดินดัของผูเ้ช่า 

2.1.6 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมยีอดเงนิฝากประจํา จํานวน 0.2 ลา้นบาททวีางไวก้บัธนาคารเพือเป็นหลกัประกนัวงเงนิหนงัสือ 

คาํประกนัทธีนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิและบรษิทัเอกชน 

2.1.7 เงนิลงทนุในบรษิัทย่อย/ร่วม 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม และบรษิทัทเีกยีวขอ้ง ดงัน ี

ก.  บริษ ัท อีโค อินด ัสเทรียล เซอร์วิสเซส จําก ัด (บริษ ัทย่อย) ในส ัดส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชําระแลว้ 

ของบรษิทัยอ่ย ทงันี เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั  

ข.  บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จํากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย  

เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 2,515.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.5 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

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

แลว้ของบรษิทัยอ่ย เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 85.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.4 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 
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ง.  TICON Property, Inc. (บรษิทัยอ่ย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักล่าว

คาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 189.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

จ.  บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย 

เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 10.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.04 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ฉ.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 23.63 ของทุนชําระแลว้ของ TFUND  

เงินลงทุนดงักล่าวคํานวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 1,512.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย  

และคาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 2,807.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.7 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ช.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพาร์คโลจิสติคส์ (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.04 ของทุนชําระแลว้ของ 

TLOGIS เงนิลงทุนดงักล่าวคํานวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 641.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.4 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย 

คาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 916.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ซ. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 28.52 ของ

ทนุชาํระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 1,088.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.1 ของสินทรพัยร์วมของ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย คาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 1,581.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.6 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ฌ.  บริษทั บางกอกคลบั จํากดั (บริษทัทเีกียวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบยีนของบริษทัดงักล่าว  

คิดเป็นเงนิลงทนุหลงัหกัค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีาํนวน 108.8 ลา้นบาท ซงึเกอืบทงัหมดเป็นการรอตดับญัชีของภาษีเงนิได ้

ทเีกดิจากกาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH   

สินทรพัยภ์าษีเง ินไดร้อตดับญัชีเกิดขึนเนืองจากการทีบริษทัไม่สามารถรบัรูก้ําไรจากการขายอสงัหาริมทร ัพยใ์ห ้

TFUND/TLOGIS/ TGROWTH  ตามสดัส่วนทบีรษิทัมกีารลงทนุใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH การบนัทกึภาษีในงบกาํไรขาดทุนจึงมิได ้

บนัทกึภาษทีงัจาํนวน แต่หกัดว้ยภาษจีาํนวนหนึงตามสดัส่วนทบีริษทัมีการลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH อย่างไรก็ดี ภาษีทเีกิดจาก

กาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH  ทงัจาํนวนไดถู้กจ่ายชาํระเป็นเงนิสด ดงันนั จึงเกิดรายการสินทรพัยภ์าษี

เงนิไดร้อตดับญัช ีเทา่กบัผลต่างระหวา่งภาษทีชีาํระแลว้เป็นเงนิสดกบัภาษีทบีนัทกึในงบกาํไรขาดทุน ทงันี หากบริษทัมีการรบัรูก้าํไรเพิมเติมจาก

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH  ยอดภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะถกูปรบัลดลง     

ทงันีสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีแีสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ เป็นยอดสุทธิจากหนีสินภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี

แลว้ 

2.1.9 เงนิมดัจาํทดีนิ 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมเีงนิมดัจาํค่าทดีนิจาํนวน 610.8 ลา้นบาท โดยเป็นการมดัจําค่าทดีินทบีริษทัไดล้งนามในสญัญา

จะซอืจะขายทดีนิ  

2.1.10 สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื 

ณ สินปี 2556 บริษทัมีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืนจํานวน 368.3 ลา้นบาท เพิมขนึ 351.9 ลา้นบาท จากสินปี 2555  

ซงึส่วนใหญ่เป็นรายการค่าเช่าทดีินจ่ายล่วงหนา้ทเีกิดจากการเช่าทดีินระยะยาวเพือพฒันาคลงัสินคา้ ทงันีรายการดงักล่าวจะถูกทยอยรบัรูเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเช่า 
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2.2 หนีสนิ 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมหีนีสนิรวมทงัสนิ 17,763.6 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 5,924.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50.0 จากสนิปี 2555     

หนีสนิรวมของบรษิทัมเีงนิกูย้มืและหุน้กูเ้ป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 88.3 ของหนีสินรวม การเพิมขนึของหนีสินรวม 

เกดิจากรายการทสีาํคญั ดงัต่อไปน ี

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืทงัหมดของบรษิทั ณ สนิปี 2556 มีจํานวน 15,679.2 ลา้นบาท เพิมขนึจํานวน 5,079.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 47.9 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการกูย้มืเพอืใชล้งทนุซอืทดีนิและการขยายงานก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมากในระหวา่งปี  

เงนิกูย้มืของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสนัรอ้ยละ 13.4 เงนิกูย้มืระยะยาวรอ้ยละ 12.5 และหุน้กูร้อ้ยละ 74.1 

ของเงนิกูย้มืทงัหมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทัซงึถอืวา่เป็นการลงทนุระยะยาวนนั บรษิทัจะใชเ้งนิจากแหล่งเงนิกูย้มืระยะยาว 

หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบรษิทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะสนันนั บรษิทัจะใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานโดยเฉพาะอย่างยงิ 

สาํหรบัจ่ายชาํระค่าทดีนิในช่วงก่อนทบีรษิทัจะไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม การกูย้มืระยะสนัเป็นจํานวนมากใน

บางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงนิสดของบริษทั ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้ีการตรวจสอบอย่างสมาํเสมอใหส้ดัส่วนของ

เงนิกูร้ะยะสนัต่อเงนิกูร้วมของบรษิทัอยูใ่นอตัราทเีหมาะสม  

ณ สนิปี 2556 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจีาํนวน 11,610.0 ลา้นบาท ซงึหุน้กูท้งัหมดทอีอกมอีายุระหวา่ง 2 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมีการตกลงในเงอืนไขของการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูท้สีาํคญัคือ การดาํรงอตัราส่วน

หนีสนิ/หนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่เกนิ 2.5-3.0 เทา่ ซงึทผี่านมาบรษิทัไม่เคยผดิเงอืนไขของการกูย้มืทสีาํคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หนีการคา้ 

ณ สินปี 2556 บริษทัมียอดเจา้หนีการคา้จํานวน 554.1 ลา้นบาท ซึงเกือบทงัจํานวนของเจา้หนีการคา้เป็นเจา้หนีค่า

ก่อสรา้ง   

บรษิทัมยีอดเจา้หนีการคา้เพิมขนึจากปีก่อนหนา้จํานวน 104.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.1 โดยมีสาเหตุมาจาก

การขยายธุรกจิของบรษิทัเพอืตอบสนองความตอ้งการของเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ทเีพมิขนึ 

2.2.3 ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจ่าย  

ณ สนิปี 2556 บริษทัมียอดภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลคา้งจ่ายจํานวน 2.2 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 139.5 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 98.4 จากปีก่อนหนา้ เนืองจากกาํไรจากขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH และ TFUND ส่วนใหญ่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 

จึงไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล นอกจากน ีอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลไดล้ดลงจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20 

2.2.4 หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทถีอืไวเ้พอืขาย 

ณ สินปี 2556  บริษทัมีหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พือขาย จํานวน 112.7 ลา้นบาท  

ซงึเป็นเงนิมดัจาํจากลูกคา้ สาํหรบัอสงัหารมิทรพัยท์จีดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 
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2.2.5 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมจีาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นการประมาณการภาระของบริษทัใน

การจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมอืออกจากงาน จาํนวน 25.3 ลา้นบาท 

บรษิทัไดถ้อืปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท ี19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ตงัแต่ปี 2554 เป็นตน้มา โดย

บนัทกึส่วนทเีป็นยอดสะสมทคีาํนวณจนถงึสนิปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนีสนิ และบนัทกึส่วนทเีป็นการกนัสาํรองผลประโยชน์ของพนกังานในแต่ละปีเป็น

ค่าใชจ่้าย  

2.2.6 รายไดค่้าเช่าทดีนิรบัล่วงหนา้ 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมรีายไดค่้าเช่าทดีนิรบัลว่งหนา้ จํานวน 922.8 ลา้นบาท จากการใหเ้ช่าทดีินแก่ TGROWTH เป็น

ระยะเวลา 30 ปี โดยบรษิทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าในงบกาํไรขาดทนุตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 8,687.8 ลา้นบาท เพมิขนึจากสินปีก่อนจํานวน 791.0 ลา้นบาท หรือเพิมขนึ

รอ้ยละ 10.0 เนืองจากการใชส้ทิธิซอืหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 และ TICON-W3 ในระหวา่งปีเป็นจํานวนเงนิทงัสินประมาณ 

326.1 ลา้นบาท รวมถงึการเพมิขนึของกาํไรสะสมในปี  

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 

วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทสีาํคญัของบรษิทั คือ การจดัใหม้ซีงึโครงสรา้งทนุทเีหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ

ของบรษิทัและเสรมิสรา้งมูลค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดีตทีผ่านมาบริษทัมีแหล่งเงินทุนหลกัเพือใชใ้นการขยายธุรกิจการจัดสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้ คือ เงินทุนจากการ

ดาํเนินงาน เงนิเพมิทนุจากผูถ้อืหุน้ และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ดี ในช่วง 8-9 ปีทผี่านมาซึงธุรกิจโรงงานมาตรฐานและคลงัสินคา้ 

ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอยา่งมาก บรษิทัไดม้สี่วนร่วมในการจดัตงักองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนในปี 2548 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์

โลจิสตคิสใ์นปี 2552 และกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ในปี 2556 เพือเป็นการเพิมช่องทางระดมทุนของ

บรษิทั ซงึทาํใหบ้รษิทัลดการพงึพาการจดัหาเงนิทนุจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและการเพมิทนุซงึมค่ีาใชจ่้ายทมีากกวา่ 

นอกจากแหลง่เงนิทนุดงักลา่ว บริษทัยงัมีการออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึงถอืเป็นแหล่งเงนิทุนทสีาํคญัอีกแหล่งหนึงของบริษทัทมีี

ตน้ทนุตาํกวา่การกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากน ีบรษิทัมใีบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 ซึงออกเมือปี 2555 คงเหลอืจํานวน 3,800,310 หน่วย ซึงใบสาํคญัแสดง

สทิธิดงักล่าวจะหมดอายุในปี 2557 ทงันี หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือหุน้สามญัของบริษทัเต็มจํานวน บริษทัจะไดร้บัเงนิรวมทงัสิน

ประมาณ 30.4 ลา้นบาท  

2.5 สภาพคล่อง 

ในปี 2556 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธิทไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 5,066.3 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการ

ลงทนุ 9,851.9 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 4,436.6 ลา้นบาท  
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จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามทกีล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงนิเพียงพอสาํหรบัการ

ดาํเนินธุรกิจ (การคํานวณอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบายสภาพคล่องของบริษทัได ้เนืองจากบริษทัไม่มีการบนัทกึ

รายการสนิคา้คงเหลอืในสินทรพัยห์มุนเวยีน (เนืองจากลกัษณะสินทรพัยข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นทดีินและโรงงานซึงจะไม่บนัทกึเป็นสินทรพัย์

หมุนเวยีนของบริษทั) ในขณะทรีายการเจา้หนีการคา้ค่าทีดินและค่าก่อสรา้งจะถูกบนัทกึเป็นหนีสินหมุนเวยีน จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสินทรพัย์

หมนุเวยีนต่อหนีสนิหมนุเวยีนมค่ีาตาํ) 

ณ สนิปี 2556 บรษิทัมอีตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซงึคาํนวณจาก 

(เงนิกูย้มื+หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 1.80 เท่า เพิมขนึจาก ณ สินปี 2555 ซึงเท่ากบั 1.34 เท่า เนืองจากบริษทัมีการกูย้มืเงนิเพือใชซ้ือทีดินและพฒันาอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมาก เพอืรองรบัโอกาสในการเตบิโตในอนาคต ซงึแสดงถงึความสามารถในการบรหิารโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการทมีีสดัส่วน

หนีทมีภีาระดอกเบยีเมอืเทยีบกบัฐานเงนิทนุของบรษิทัไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตเ้งอืนไขการดาํรงอตัราส่วนหนีสิน/หนีสินทมีีภาระดอกเบยีต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ในปจัจุบนั 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบยี คาํนวณจาก 

(กาํไรสุทธิ+ดอกเบยีจ่าย+ภาษเีงนิไดน้ิติบคุคล+กาํไรทยีงัไม่เกดิขนึจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วม) 

ดอกเบยีจ่าย 

บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบยีเท่ากบั 5.02 เท่า แสดงไดถ้ึงความสามารถในการชําระดอกเบยีของบริษทัไดเ้ป็นอย่างด ี 

ซงึบรษิทัไม่เคยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบยี 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก 

(เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน+ดอกเบยีจ่าย) 

(จ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบยีจ่าย) 

บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเทา่กบั 1.43 เทา่ แสดงถงึความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของบรษิทั     

3. แนวโนม้ในอนาคต 

วกิฤตการณ์ทางการเมืองซึงส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยไดส้รา้งความกงัวลใหแ้ก่บร ิษทัอย่าง

หลกีเลยีงไม่ได ้อยา่งไรกด็ ีบรษิทัคาดวา่ความวุน่วายทางการเมอืงทยีดืเยอืมานานจะจบลงดว้ยดี  ท่ามกลางความยุ่งยากดงักล่าว บริษทัมีความ

มนัใจวา่ธุรกจิของบรษิทัจะเตบิโตต่อไปไดเ้ป็นอยา่งด ีตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจโลกทมีีแนวโนม้ชดัเจนขนึ การรวมตวัของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน โอกาสของการใชจ่้ายของภาครฐัในการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นคมนาคมขนส่ง นอกเหนือจากความไดเ้ปรียบทางดา้นภูมิศาสตรข์อง

ประเทศไทยซงึตงัอยูบ่รเิวณศูนยก์ลางของภูมภิาค 

ในปี 2557 นี บรษิทัมแีผนทจีะเตบิโตและขยายธุรกจิต่อไปดว้ยเงนิลงทนุจาํนวนนอ้ยกวา่ในปี 2556 บริษทัจะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้เพอืรองรบัความตอ้งการภายในประเทศทจีะมมีากขนึ โดยจะเป็นการพฒันาบนทดีนิทไีดจ้ดัหาเตรียมไวแ้ลว้ใน 1-2 ปี

ทผี่านมาเป็นหลกั  สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศนัน หากการลงทุนใหผ้ลตอบแทนทดีีต่อบริษทั บริษทัอาจพิจารณาการลงทุนดงักล่าวใน

ต่างประเทศ  



บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 56-1 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูล    80 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 

บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี บรษิทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทสีรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั

เกยีวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทดีี เพือใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทเีป็นสาระสําคัญทงัของบริษทัและ 

บรษิทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทดี ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท ี26 กุมภาพนัธ์ 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและ 

การเปลยีนแปลงทสีาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทมีิชอบทอีาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบริษทัและ

บรษิทัยอ่ย 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีบริษทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ 

นางสาวพรพมิล ศภุวิรชับญัชา เป็นผูล้งลายมอืชอืกาํกบัเอกสารนีไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมือชือของ นางสาวพรพิมล ศุภวิรชับญัชา 

กาํกบัไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทบีรษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 

ชือ ตาํแหน่ง ลายมอืชือ 

 

1.    นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร   กรรมการ                                  

 

2.    นายวรีพนัธ ์พูลเกษ  กรรมการ                                  

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ      

 

นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ                                  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีาํนาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั  81 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบรษิทั 

1.  รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ 

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 14 มี.ค. 57 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายชาลี โสภณพนิช 

ประธานกรรมการ  

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

53 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

The University of Chicago 

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Program ปี 2548  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

3.31 ไม่ม ี 2553 - ปจัจุบนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.  

(บริหารการลงทุน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื 

2537 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั (บริษทัหลกัทรพัย)์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื 

2540 - ปจัจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี (อสงัหาริมทรพัย)์ 

2530 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เอเซยีเสริมกิจ (Holding Company) 

2530 - ปจัจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. ซตีิเรียลตี (อสงัหาริมทรพัย)์ 

นายจริะพงษ ์วินิชบุตร 

กรรมการ  

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

63 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

George Washington University  

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Program ปี 2548  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Certification Program ปี 2548  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่ม ี เป็นญาติกบันายชาย วินิชบุตร 

ซงึเป็นกรรมการของบริษทั 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.  

(บริหารการลงทุน) 

2548 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื 

2536 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสงัหาริมทรพัย)์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

2555 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี (อสงัหาริมทรพัย)์ 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 (อสงัหารมิทรพัย)์

2552 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ เอน็เนอรจ์ี (พลงังาน) 

2545 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ออปอเรชนันอล เอ็นเนอรย์ี กรุป๊ (พลงังาน) 

2540 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์(สาธารณูปโภค) 

2539 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะเพาเวอร ์(พลงังาน)  
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ 

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 14 มี.ค. 57 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายชาย วินิชบุตร 

กรรมการ  

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

40 การศึกษา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  

Boston University 

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Program  

ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

ไม่ม ี เป็นญาติกบันาย 

จิระพงษ ์วินิชบุตร ซงึเป็น

กรรมการของบริษทั 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์(ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พือการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย)์ 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสงัหาริมทรพัย)์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 (อสงัหาริมทรพัย)์ 

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 (อสงัหาริมทรพัย)์ 

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร ์(พลงังาน) 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอรตี์ (อสงัหาริมทรพัย)์ 

นายไว เชง ควน 

กรรมการ  

และกรรมการผูอ้าํนวยการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

56 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

The University of Chicago 

 

ไม่ม ี เป็นคู่สมรสของนางยุพดี ควน 

ซงึเป็นกรรมการของบริษทั 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ TICON Property, Inc.(ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย)์ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 

(บริหารการลงทุน) 

2548 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า)  

2544 - 2554  กรรมการผูจ้ดัการ บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 14 มี.ค. 57 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางยุพดี ควน 

กรรมการ 

 

52 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

 Michigan State University 

ประวติัการอบรม 

- Director Certification Program ปี 2556  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

3.55 เป็นคู่สมรสของ 

นายไว เชง ควน ซงึเป็น

กรรมการ และกรรมการ

ผูอ้าํนวยการของบริษทั 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์(ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พือการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย)์ 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

นายวีรพนัธ ์พลูเกษ 

กรรมการ  

และกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

53 การศึกษา 

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร ์ 

 University of Colorado 

ประวติัการอบรม 

- Director Certification Program  

(สมาชิกผูท้รงคุณวุฒิอาวุโส) ปี 2545  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  DCP Refresher Course ปี 2549 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Audit Committee Program ปี 2553  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

รุ่นท ี11 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

1.22 ไม่ม ี 2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์(ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พือการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย)์ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 

(บริหารการลงทุน) 

2548 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า)  

2544 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

2541 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. เอสวีไอ (อิเลก็ทรอนิกส)์ 

2537 - ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. ไทยเคนเปเปอร ์(ผลติกระดาษ) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ หอการคา้ สงิคโปร-์ไทย 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการและเหรญัญิก สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจเงนิร่วมลงทุน 

2544 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

บจก. ฟาบริเนท (อิเลก็ทรอนิกส)์ 
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ  

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 
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ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายเดวิด เดสมอนด ์ 

แทรเ์รน้ท ์

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

71 การศึกษา 

- Fellow of the Institute of Chartered 

Accountants in England & Wales 

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Program ปี 2550 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.06 ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

2551 - 2555  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์(อสงัหาริมทรพัย)์  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

2538 - ปจัจุบนั กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสงัหาริมทรพัย ์สาํนกังาน และ

โรงแรม) 

 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

 

52 การศึกษา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  

University of Southern California 

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Program ปี 2551 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผู บ้ริหารระดบัสูง  

รุ่นท ี9 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

ไม่ม ี ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. เอสวีไอ (อิเลก็ทรอนิกส)์ 

2550 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั (บริษทัหลกัทรพัย)์ 

2543 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ (สนิเชือรายย่อย) 

2536 - ปจัจุบนั กรรมการ และผูอ้าํนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอรป์อเรชนั 

(สอืสาร) 

2547 - 2555  ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร ์พร็อพเพอรตี์ (อสงัหาริมทรพัย)์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

2549 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลอีุตสาหกรรมพลาสติก (พลาสติก) 

2543 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิง 

(สอืสาร) 

2533 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เมโทรแมชนีเนอรี (เครอืงจกัร) 
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ  

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายตรีขวญั บุนนาค 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

 

57 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

University of North Texas 

ประวติัการอบรม 

-  Director Certification Program ปี 2544  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Director Accreditation Program ปี 2549  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.13 ไม่ม ี 2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ (สรา้งคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

2541 - ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ (อิเลก็ทรอนิกส)์ 

2552 - 2555  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ดีเวลลอปเมน้ท ์(อสงัหาริมทรพัย)์  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี
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2.  รายละเอยีดเกยีวกบัผูบ้รหิาร 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ  

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

ดร. สมศกัดิ ไชยพร 

ผูจ้ดัการทวัไป 

 

62 การศึกษา 

- ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร ์ 

Ecole Centrale de Lyon 

 

0.01 ไม่ม ี 2554 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการทวัไป บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส (สรา้งโรงงานใหเ้ช่า) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นางสาวลลิตพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชี 

การเงนิ และสารสนเทศ และ

เลขานุการบริษทั 

 

48 การศึกษา 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม 

-  หลกัสูตร Company Secretary  

ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

0.02 ไม่ม ี 2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์(ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พือการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย)์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นายสามารถ รศัมีโรจน์วงศ ์

ผูอ้าํนวยการอาวุโส  

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 

47 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

Notre Dame de Namur University 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ  

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายสมศกัดิ รตันวิระกุล 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด 1 

 

54 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

0.00 ไม่ม ี 2539 - 2547  ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม 

(อสงัหาริมทรพัย)์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นายชิเกยูกิ โฮริเอะ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด 2 

 

55 การศึกษา 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ์ 

Tokyo Denki University  

0.00 ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นางยูโกะ โฮชิ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด 3 

 

43 การศึกษา 

- ปริญญาตรีสงัคมศาสตร ์ 

Chiba University 

 

0.00 ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายพรีะพฒัน์ ศรีสุคนธ ์

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันา

โครงการ 

 

45 การศึกษา 

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร ์ 

Texas A&M University, Kingsville 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลยันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหดิล 

0.00 ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นางสาวศิริพร สมบติัวฒันา 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ 

 

51 การศึกษา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

1.77 ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นายสิทธิศกัดิ ธารีรชัต ์

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

 

50 การศึกษา 

- ปริญญาตรีนิติศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นางสาวรุ่งทิพย ์ภยิโยดิลกชยั 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัช ี

 

43 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

Monash University 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2549 - 2556  ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกบญัชี บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรตี์ ดเีวลลอปเมน้ท ์

(อสงัหาริมทรพัย)์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 

นางสาวพรพมิล ศุภวิรชับญัชา 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงนิ 

 

38 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

0.00 ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื  

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่มี 
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3.  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และบรษิัททเีกยีวขอ้ง 

รายชือบริษทั บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง 

รายชือ  บจก.อโีค  

อนิดสัเทรียล  

เซอรวิ์สเซส 

บจก. ไทคอน  

โลจสิติคส ์ 

พารค์  

Shanghai TICON 

Investment 

Management  

Co., Ltd.  

TICON 

Property, Inc. 

 

บจก. ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์

TFUND 

TLOGIS 

TGROWTH 

บมจ. สวน  

อตุสาหกรรม       

โรจนะ 

กลุ่มซิตีเรียลตี บมจ. หลกัทรพัย ์

เอเชีย พลสั 

บจก. นิคม

อตุสาหกรรม 

เอเซีย 

1. นายชาลี โสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร 

4. นายชาย วนิิชบตุร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นางยุพด ีควน 

7. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

8. นายตรขีวญั บนุนาค 

9. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

X 

/ 

/ 

/ 

/, // 

/ 

/, // 

/ 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

X 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/, // 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

 

/, // 

/ 

 

 

 

 

X, // X, // // 

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

TFUND: กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

TLOGIS: กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์

TGROWTH:  กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
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4.  เลขานุการบรษิัท  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงั นางสาวลลิตพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ซึงเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที

เหมาะสม ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบรษิทั เพอืทาํหนา้ทเีกียวกบัการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษทั การประชุมผูถ้อืหุน้ และ

ควบคุมดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

คณุสมบตัขิองเลขานุการบรษิัท 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในพืนฐานการดาํเนินกิจการของบริษทั กฎหมาย และกฎระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลที

เกยีวขอ้งกบับรษิทั และ/หรอืผ่านการอบรมหลกัสูตรเกยีวกบัการปฏบิตัหินา้ทขีองเลขานุการบรษิทั 

2. มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหินา้ท ีมคีวามรูใ้นหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการทดีี และสามารถใหค้ําแนะนําและขอ้คิดเหน็

เกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการได ้

3. มปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหินา้ทเีลขานุการบรษิทั 

บทบาท หนา้ทแีละความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิัท 

1. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิทัในเรอืงขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้งบงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ทบีรษิทัตอ้งปฏบิตัติาม และตดิตามใหบ้รษิทัปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้งสมาํเสมอ รวมทงัมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอยา่งมนียัสาํคญัต่อบรษิทั 

2. ดูแลเรืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั ทงัการจดัเตรียม จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 

การจดัการประชมุ และการบนัทกึ จดัทาํและเผยแพร่มตทิปีระชมุ 

3. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัใหผู้บ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัทราบ เพอืใหป้ฏบิตัติาม 

4. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทะเบียน

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

5. ดูแลและควบคุมใหม้ีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ สาํหรบัการตดัสินใจของ 

นกัลงทนุ 

6. เป็นผูป้ระสานงานและสอืกลางระหวา่งผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 

7. จดัทาํการประเมนิผลงานและการปฏบิตัหินา้ทขีองคณะกรรมการบรษิทั และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

8. ดูแลและรบัผดิชอบหนา้ทอีนื ๆ ทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

1. รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบรษิัทย่อย 

ชือ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล 

เซอรว์ิสเซส 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์  

 

Shanghai TICON 

Investment Management 

Co., Ltd. 

TICON Property, Inc. 

 

บจก. ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์

 

1. นายชาล ีโสภณพนิช   /   

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร  X /   

3. นายชาย วนิิชบุตร /    / 

4. นายไว เชง ควน  / / /, //  

5. นางยุพด ีควน /    / 

6. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ / / /  / 

7. นายตรขีวญั บนุนาค  /    

8. นายปธาน สมบูรณสนิ  /, //    

9. นายโรบนิ ฉี   /   

10. นายสรร วเิทศพงษ ์     X 

11. นายโสภณ บุญยรตัพนัธ ์     / 

12. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์     / 

หมายเหต ุ : /   =   กรรมการ X   =   ประธานกรรมการ       //   =   กรรมการบรหิาร     
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกยีวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

1.  รายละเอยีดเกยีวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ 

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 14 มี.ค. 57 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางสาววุฒินี พทิกัษส์งัข ์

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

42 การศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการอบรม 

-  Endorsed Internal Auditing Program  

ปี 2548 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

0.00 ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอนื 

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื 

ไม่มี 
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2. บทบาท หนา้ท ีและความรบัผิดชอบของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

1. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูงเชือมนัว่า

กจิกรรมต่าง ๆ มกีารควบคุมภายในอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมทจีะบรหิารความเสยีงใหอ้ยูใ่นระดบัทคีวบคุมได ้

2. สอบทาน ประเมิน  ใหค้ําแนะนํา เพือปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานของบริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการบริหารความเสียง  

การควบคุมภายใน และการกาํกบัดูแลกจิการ 

3. ตรวจสอบกระบวนการทาํงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจําปีทไีดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตามนโยบาย

ทคีณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

4. สอบทานและรายงานความน่าเชอืถอื และความครบถว้นของขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอนืทไีม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิ 

5. สอบทานระบบงานทมีีผลกระทบสาํคัญต่อการดาํเนินงาน และการรายงานว่าไดม้ีการปฏิบตัิทีสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน 

ระเบยีบปฏบิตัทิกีาํหนดไว ้รวมถงึกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

6. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรกัษาทรพัยส์ิน การใชท้รพัยากรทมีีอยู่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอบทานความ 

มอียูจ่รงิของทรพัยส์นินนั ๆ 

7. ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทงัขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสงั มาตรฐาน นโยบาย แผนงานหรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั 

8. ตรวจสอบหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัการดําเนินการอนัอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยสําคัญ เช่น  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์อีาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั การกระทาํทผีดิปกติ หรือความบกพร่องทสีาํคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 

9. รายงานผลการตรวจสอบ พรอ้มทงัขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานทไีดร้บัการตรวจสอบเพือแกไ้ขปรบัปรุงงาน และรายงานต่อผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. ตดิตามผลการตรวจสอบเพอืใหม้นัใจวา่ผูร้บัผดิชอบไดด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทตีรวจพบ 

11. ใหค้ําปรึกษาโดยนําเสนอความคิดสรา้งสรรค์ ทมีีประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง และ หวัหนา้หน่วย 

รบัตรวจ เกยีวกบัการบรหิารความเสยีง การควบคุมภายในและการกาํกบัดูแลกจิการ 

12. ใหค้าํปรกึษา และคําแนะนําดา้นระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฎิบตัิงานใหม่ทบีริษทัจะนํามาใช ้(Future Business 

Process) 

13. ประสานงานกบัหน่วยงานทีทาํกิจกรรมตรวจสอบอืนๆ เช่น ผูส้อบบญัชี และองค์กรกํากบัดูแลอืนทีเกียวขอ้ง เพือใหเ้กิด

ประสทิธิภาพในการตรวจสอบมากขนึและลดความซาํซอ้นในการปฏบิตังิาน 

14. ปฏบิตังิานอนืทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปีทกีาํหนด ตามทไีดร้บัมอบหมายจาก

ผูบ้รหิารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. ปฏิบตัิหนา้ทีดูแล รบัผิดชอบในการเตรียมการประชุม จัดทาํเอกสารเชิญประชุม และจัดทาํพรอ้มทงัเก็บรวบรวมรายงาน 

การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 


