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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1. วิสยัทศันแ์ละเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

1.1  วิสยัทศัน ์

วสิยัทศันข์องบริษทั คือ การเป็นบริษทัชนันําในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ทมีีคุณภาพระดบัสากล  

โดยคาํนงึถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัและใหผ้ลตอบแทนทดีทีสุีดแก่ผูล้งทนุ 

1.2 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบริษทั คือ การรกัษาตาํแหน่งการเป็นผูน้าํดา้นการก่อสรา้งโรงงาน และคลงัสินคา้เพอืใหเ้ช่าทีมี

คุณภาพระดบัสากลควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการครบวงจรโดยคาํนึงถงึความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั และบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล  

เพอืประโยชนข์องผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้งทกุฝ่าย 

2. การเปลียนแปลงและการพฒันาการทีสาํคญั 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา มเีหตกุารณส์าํคญัเกยีวกบับริษทั ดงันี 

 ในเดอืนพฤษภาคม 2557 บริษทัไดท้าํการเพมิทุน โดยการออกใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพมิทุนทโีอนสิทธไิด ้(TSRs) ครงัท ี2

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิจาํนวนรวม 182.76 ลา้นหน่วย โดยบริษทัไดร้บัเงนิทุนจากการใชส้ิทธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัรวม 2,365 ลา้นบาท ในเดอืน

มถินุายน 2557 และบริษทัไดท้าํการเสนอขายหุน้ส่วนทเีหลอืจากการใชส้ ิทธิตาม TSRs ใหแ้ก่บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

รวม 465 ลา้นบาท ในเดอืนตลุาคม 2557 

 ในเดอืนพฤษภาคม 2557 บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมลงทนุในกจิการร่วมคา้ร่วมกบั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์

จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตงับริษทัร่วมลงทุน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้พาวเวอร ์6 จาํกดั และบริษทัไทคอน เดม็โก ้พาวเวอร ์11 

จาํกดั เพอืการพฒันาโครงการผลติ และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

 ในเดอืนตุลาคม 2557 บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (TMAN) ใหแ้ก่ Mitsui & 

Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. ซึงคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบยีนทอีอกและชาํระแลว้ทงัหมดของ TMAN โดยบริษทัไดร้บัเงนิจาํนวน  

70 ลา้นบาท ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 

 ในเดอืนธนัวาคม 2557 บริษทัไดร่้วมสนบัสนุนการจดัตงัทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust : TREIT) และไดข้าย/ใหเ้ช่าโรงงาน และคลงัสินคา้ 

เป็นครงัแรกใหแ้ก ่TREIT รวมมลูค่า 4,228 ลา้นบาท 

 ในเดอืนเมษายน 2558 บริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทุนในบริษทั PT SLP Surya TICON Internusa (SLP) ร่วมกบับริษทั 

Mitsui & Co., Ltd. และ บริษทั PT Surya Semesta Internusa Tbk ซงึเป็นผูป้ระกอบกิจการพฒันานิคมอุตสาหกรรมในประเทศอนิโดนีเซีย 

เพอืการลงทุนในโรงงานและคลงัสินคา้ ใหเ้ช่าและ/หรือขาย ในประเทศอินโดนเีซีย โดยบริษทัถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนทอีอกและ 

ชาํระแลว้ทงัหมดของ SLP ซงึเป็นการลงทุนผา่นบรษิทัยอ่ยในประเทศฮ่องกง 

 ในเดอืนเมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดัตงับริษทัย่อย ชอื  TICON (HK) Limited ในประเทศฮ่องกง เพอืวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ

ในกิจการในต่างประเทศ 
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 ในเดอืนมถินุายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบยีนเลกิบริษทัย่อยทจีดัตงัขนึในประเทศสหรฐัอเมริกา ชอื TICON Property, Inc.      

ทผีา่นมายงัมไิดม้กีารลงทนุใด ๆ เนอืงจากยงัไมม่โีอกาสทางการลงทนุทใีหผ้ลตอบแทนทเีหมาะสม 

 ในเดอืนตุลาคม 2559 บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมคา้ร่วมกบั บริษทั พรอสเพค ดีเวล 

ลอปเมนท ์จาํกดั  ไดจ้ดัตงับริษทัร่วมลงทุน ชือ บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จาํกดั เพอืการพฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขาย ในโครงการ 

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 ในเดอืนธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํการเพมิทุนโดยการออกหุน้สามญั เพอืเสนอขายใหแ้ก่ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี      

โฮลดงิส ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (FPHT) อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 735 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท  

บรษิทัไดร้บัเงนิจากการเพมิทนุรวมเป็นเงนิ 13,230 ลา้นบาท ในเดอืนมกราคม 2560 ซึงหลงัจากการเพมิทุนดงักล่าว FPHT มสีดัส่วนการถอืหุน้

รอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั  

ในปี 2559 บริษทัมีการลงทุนในประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,866  ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทนุในธุรกิจคลงัสินคา้ เพอืรองรบั 

ความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ทมีีการขยายตวัอย่างต่อเนือง และมแีนวโนม้การเติบโตทดีี โดยเฉพาะในพนืทรีอบนอกของกรุงเทพมหานคร  

ถนนบางนา-ตราด พนืทบีางพล ีและวงันอ้ย ซงึเห็นไดจ้ากพนืทเีช่าคลงัสินคา้สุทธขิองบริษทัทเีพมิขนึ 65,088 ตารางเมตร ซึงนอ้ยกว่าปีก่อนหนา้ 

นอกจากนี บรษิทัมพีนืทเีช่าโรงงานสุทธเิพมิขนึ 33,525 ตารางเมตร ซงึมากกวา่การเพมิขนึสุทธใินปีก่อนหนา้ 

บริษทัมีพนืทีใหเ้ช่าโรงงานสุทธิเพมิขึนจากปีก่อนหนา้ เนืองจากพืนทีใหเ้ช่าใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสเ์พมิขึนสูงกว่า 

ปีก่อนหนา้รอ้ยละ 279 ประกอบกับการยกเลิกการเช่าขอ งกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 77 ทงัน ี 

กลุม่อเิลค็ทรอนคิสถ์อืเป็นกลุม่ลูกคา้สาํคญัของบรษิทั 

3. โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน 15% 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ทีพารค์โลจิสติคส ์ 16% 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 24% 

ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 12% 

และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

PT SLP Surya TICON Internusa 25%  

(ถอืหุน้โดย TICON (HK) Limited) 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั 100% 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั 100% 

Shanghai TICON Investment    100% 

Management Co., Ltd.            

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  70% 

TICON (HK) Limited   100% 

 

บริษทัร่วมคา้ 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั 51% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 51% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษทั ทีพารค์ บเีอฟทีแซด จาํกดั 60% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 
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บริษทัมีบริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อีโค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทั ไทคอน โลจสิติคส์ พารค์ จาํกดั Shanghai 

TICON Investment Management Company Limited  บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั และ TICON (HK) Limited โดยบริษทัและ

บรษิทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า ส่วนคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าดาํเนินการโดยบริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

จาํกดั  Shanghai TICON Investment Management Company Limited จดัตงัขนึเพอืรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจนี บริษทั ไทคอน 

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จดัตงัขนึเพอืวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูจ้ดัการทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน

และ TICON (HK) Limited จดัตงัขนึเพอืวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศทงัน ีรายละเอยีดของบริษทัย่อยมดีงัต่อไปน ี

(1) บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จํากดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO) ถอืหุน้โดยบริษทั 

รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน โดย EISCO ดาํเนนิธุรกจิเช่นเดยีวกบับรษิทั และถูกจดัตงัขนึเพอืขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปในนคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึงเป็นโครงการทมีรูีปแบบเช่นเดยีวกบัโครงการของบริษทั 

โดยปจัจบุนั ไดส้นิสุดระยะเวลาสาํหรบัสทิธปิระโยชนท์างภาษสีาํหรบัโครงการดงักลา่วแลว้ 

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2559 EISCO มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาทโดยในปี 2546 EISCO ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

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

ของทนุจดทะเบยีน TPARK จดัตงัข ึนในเดอืนสิงหาคม 2548 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า โดยปจัจุบนั TPARK ไดร้บั 

การส่งเสริมการลงทุนในการพฒันา เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอนว งันอ้ย ( 1 แห่ง) เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอนศรีราชา  

เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอนแหลมฉบงั ศูนยค์ลงัสินคา้อีสเทริ ์นซีบอรด์ เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอนบางปะกง ศูนยค์ลงัสินคา้

ขอนแก่น และการพฒันาคลงัสินคา้จาํนวนหนึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี (บ่อวนิ) ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ีและ สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาและจงัหวดัปราจนีบรุ ี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 TPARK มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว้ 19,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 TPARK ไดร้บั 

การรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

(3) Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน  

จดัตงัขนึในประเทศจนี ในเดอืนกรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พอืรองรบัการขยายธุรกิจเกียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจนี

ซงึปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งศกึษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทนุ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มทุีนจดทะเบยีน 2.8  

ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทุีนชาํระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั (TICON Management Company Limited: TMAN) ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 70 และ

ถอืหุน้โดย Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. รอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบยีน TMAN จดัตงัขนึในเดอืนพฤษภาคม 2556 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พอืเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยไดร้บัการอนุมตัิในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยต์งัแต่วนัท ี6 สงิหาคม 2557 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TMAN มทุีนจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

(5) TICON (HK) Limited ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน จดัตงัขนึในประเทศฮ่องกง ในเดอืนเมษายน 2558 โดย

มวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศ ซงึปจัจุบนัมกีารลงทนุในประเทศอินโดนเีซยี 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TICON (HK) Limited มทีนุจดทะเบยีน และทนุชาํระแลว้ 11.615 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 
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นอกจากบรษิทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัมกีารลงทนุในบริษทัร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั และบริษทั 

ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั เพอืวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลติ และจาํหน่วยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ

บรษิทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จาํกดั เพอืวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขาย ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง

รายละเอียดของบริษทัร่วมคา้ มดีงัต่อไปน ี

(1) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จํากดั (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON DEMCO 6) ถอืหุน้โดย

TPARK รอ้ยละ 51 และถอืหุน้โดยบรษิทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 6 ดาํเนินธุรกิจพฒันา

โครงการผลติ และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซงึปจัจบุนัไดด้าํเนนิการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TICON DEMCO 6 มทีนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท 

(2) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จํากดั (TICON DEMCO Power 11 Company Limited: TICON DEMCO11) ถอืหุน้

โดยTPARK รอ้ยละ 51 และถอืหุน้โดยบริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 11 ดาํเนินธุรกิจ

เช่นเดยีวกบั TICON DEMCO 6 ซงึปจัจบุนัไดด้าํเนนิการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TICON DEMCO 11 มทีนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท 

(3) บริษทั ทีพารค์ บีเอฟทีแซด จํากดั (TPARK BFTZ Company Limited: TPARK BFTZ) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 60 และ

ถอืหุน้โดย บริษทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั รอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีน TPARK BFTZ จดัตงัขนึในเดอืนตุลาคม 2559 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พอืพฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ และ/หรอืขาย ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TPARK BFTZ มทุีนจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท 

นอกจากนี บริษทัมกีารลงทุนในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีาร์คโลจิสติคส ์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์    

ไทคอน และ PT SLP Surya TICON Internusa ซงึมรีายละเอยีดดงัน ี

(1) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund: TFUND) 

TFUND จดัตงัขึนในเดอืนเมษายน 2548 เพือวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์เีกียวเนืองกบักจิการอุตสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ ีTICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TFUND เป็น

กองทนุทเีป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมบีริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการ

กองทนุ  

ปจัจบุนั TFUND มจีาํนวนเงนิทุน 11,825 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนครงัแรกในปี 2548 และไดท้าํการเพมิทนุอีก 6 ครงั

ในปี 2549-2555 เพอืซือโรงงาน และคลงัสินคา้จาก TICON และ TPARK ซึงปจัจบุนัมีโรงงานจาํนวนรวม 235 โรงงาน (พนืทรีวม 560,385 

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

คลงัสนิคา้คนืจาก TFUND 

TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงาน และคลงัสินคา้ทขีายใหแ้ก่ TFUND และไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก 

TFUND 

TFUND มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิของกองทุน 

ซงึกาํไรสุทธขิองกองทนุดงักลา่วเป็นกาํไรทไีดร้บัการยกเวน้ภาษ ีทงัน ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TFUND มมีูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วยเทา่กบั 

11.4392 บาท 
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ณ สินปี 2559 บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทอีอกทงัหมด 

(2) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์พารค์โลจิสติคส ์(TPARK Logistics Property Fund: TLOGIS) 

TLOGIS จดัตงัขึนในเดอืนธนัวาคม 2552 เพอืวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์เีกียวเนอืงกบักจิการอุตสาหกรรม 

โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ ีTICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนทเีป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดัเป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ปัจจุบนั TLOGIS มีจ ํานวนเ งินทุน 4,469 ลา้นบาท มีการระดมทุนคร ังแรกในปี 2552 และทาํการเพิมทุนอีก 2 ครัง 

ในปี 2554-2555 เพอืซอืคลงัสนิคา้จาก TPARK ซงึปจัจบุนัมคีลงัสนิคา้จาํนวนรวม 63 หลงั (พนืทรีวม 243,625 ตารางเมตร) ทงัน ีTPARK มไิด ้

มขีอ้ผูกพนัในการซอืคลงัสนิคา้คืนจาก TLOGIS 

TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารคลงัสนิคา้ทขีายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TLOGIS 

TLOGIS มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิของกองทุน 

ซงึกาํไรสุทธขิองกองทนุดงักลา่วเป็นกาํไรทไีดร้บัการยกเวน้ภาษ ีทงัน ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TLOGIS มมีูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วยเทา่กบั 

11.7086 บาท 

ณ สินปี 2559 บริษทัมกีารลงทุนใน TLOGIS คิดเป็นรอ้ยละ 16 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทอีอกทงัหมด 

(3) กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TICON Industrial Growth Leasehold Property 

Fund: TGROWTH) 

TGROWTH จดัตงัขึนในเดือนธนัวาคม 2556 เพือวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ ีเกียวเนืองกบักิจการ

อตุสาหกรรม โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ ีTICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TGROWTH เป็นกองทุนรวม

สิทธิการเช่าทีเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั 

เป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

ปจัจบุนั TGROWTH มจีาํนวนเงนิทุน 5,550 ลา้นบาท มกีารระดมทุนครงัแรกในปี 2556 เพอืลงทนุในสทิธิการเช่าทดีินกรรมสทิธ ิ

และสทิธกิารเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซงึปจัจบุนัมโีรงงานรวม 38 โรงงาน (พนืทรีวม 114,450 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้ 50 หลงั 

(พนืทรีวม 182,095 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ทงัน ีTICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซอืโรงงานและคลงัสนิคา้คนืจาก TGROWTH 

TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารโรงงานและคลงัสินคา้ทขีาย/ใหเ้ช่าแก่ TGROWTH และไดร้บัค่าจา้งบริหาร

จาก TGROWTH 

TGROWTH มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธ ิ

ของกองทุน ซึงกาํไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นกาํไรทไีดร้บัการยกเวน้ภาษ ีทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 TGROWTH มมีลูค่าสินทรพัย์

สุทธต่ิอหน่วยเทา่กบั 10.3525 บาท 

ณ สินปี 2559 บรษิทัมกีารลงทนุใน TGROWTH คดิเป็นรอ้ยละ 24 ของจาํนวนหนว่ยลงทนุทอีอกทงัหมด 

(4) ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real 

Estate Investment Trust: TREIT) 

TREIT จดัตงัขนึในเดอืนธนัวาคม 2557 เพือวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์เีกียวเนืองกบักจิการอุตสาหกรรม  

โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ ีTICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TREIT เป็นทรสัต์เพือการลงทุน 
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ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์เีป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีริษทั ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (TICON Management Company Limited: TMAN) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จาํกดั เป็นทรสัตี 

ปจัจบุนั TREIT มจีาํนวนเงนิทุน 5,459 ลา้นบาท มกีารระดมทุนครงัแรกในปี 2557 เพอืซือโรงงานและคลงัสนิคา้จาก TICON 

และ TPARK และลงทุนในสทิธิการเช่าทดีนิกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซึงปจัจุบนัมโีรงงานจาํนวน 27 หลงั 

(พนืทรีวม 75,900 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้จาํนวน 25 หลงั แบง่เป็น 71 ยูนติ (พนืทรีวม 293,805 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ทงัน ีTICON 

และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซอืโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงาน และคลงัสินคา้ทขีาย/ใหเ้ช่าแก่ TREITและไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก 

TREIT 

TREIT มีนโยบายจ่ายเงินปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง ในอตัราไม่ตํากว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธ ิ

หลงัปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซงึกาํไรสุทธิของกองทรสัตด์งักล่าว เป็นกาํไรทไีดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติิบุคคล ทงัน ีณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

2559 TREIT มมีลูค่าสินทรพัยส์ุทธเิท่ากบั 10.1451 บาทต่อหนว่ย 

ณ สินปี 2559 บรษิทัมกีารลงทนุใน TREIT คิดเป็นรอ้ยละ 12 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทอีอกทงัหมด 

(5) PT SLP Surya TICON Internusa (“SLP”) 

SLP เป็นบรษิทัร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ซึงบริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทุนในวนัท ี7 เมษายน 2558 เพอืดาํเนินธุรกิจ

พฒันาโรงงาน และคลงัสนิคา้เพอืใหเ้ช่า และ/หรอืขายในประเทศอนิโดนเีซยี 

ปจัจบุนั SLP มทุีนจดทะเบยีน 185.6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และทุนชาํระแลว้ 46.4 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ โดย SLP ไดด้าํเนินการ

พฒันาโรงงาน และคลงัสนิคา้เพอืใหเ้ช่า และ/ขายในโครงการ Suryacipta Technopark ซงึปจัจุบนัมคีลงัสนิคา้รวม 28 ยูนิต (พนืทรีวม 65,631 

ตารางเมตร) และมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการดาํเนนิงานของ SLP แลว้ 

ณ สินปี 2559 TICON (HK) Limited และ Mitsui & Co., Ltd. แต่ละบริษทัถอืหุน้รอ้ยละ 25 และ PT Surya Semesta 

Internusa Tbk ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีนทอีอกและชาํระแลว้ของ SLP 

การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ถอืเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษทัทางหนึง เพอืนาํ

เงนิทไีดม้าใชข้ยายกิจการของบรษิทั นอกเหนอืจากแหล่งเงนิทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั และแหลง่เงนิทุนจากการกูย้มืการพจิารณาขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก ่TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT นนั บริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งในแต่ละ

ช่วงเวลา โดยคาํนงึถงึผลตอบแทนสูงสดุต่อผูถ้อืหุน้  

นอกจากนี บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้ง คือ บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั เป็นจาํนวนเงนิทงัสิน 256,500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

0.11 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั บางกอกคลบั จาํกดั เพอืวตัถปุระสงคใ์นการใชบ้รกิารของบริษทัดงักลา่ว 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.  ภาพรวมของธุรกิจ 

บรษิทัประกอบธุรกจิเป็นผูก้่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม และทาํเลอืนทมีศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัตงัอยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

15 แห่ง ดงัต่อไปน ี

ทีตงั จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมปินทอง ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ระยอง 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 

เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบุร ี

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุรี ปราจนีบุร ี

คลงัสนิคา้ของบรษิทัตงัอยูใ่นพนืท ี33 ทาํเล ดงัต่อไปน ี

ทีตงั จงัหวดั 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แห่ง) 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ (5 แหง่) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศรีอยุธยา 

ชลบรุี 

กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

ชลบรุี 

ชลบรุี 
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ทีตงั จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง (3 แหง่) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางปะกง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(6แหง่) 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุรี 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์าน ี

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ลาํพนู 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

ฉะเชงิเทรา 

สมทุรปราการ 

ปราจนีบุร ี

ขอนแก่น 

สุราษฎรธ์านี 

ระยอง 

สมทุรสาคร 

ลาํพนู 

2. โครงสรา้งรายได ้

ปจัจุบนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้มสีดัส่วนสูงทีสุดเมือเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทั เนืองจากหลายปีทีผ่านมาบริษทั 

มกีารขายโรงงาน/คลงัสินคา้ ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์    

เป็นจาํนวนมาก เพอืนาํเงนิทไีดม้าใชข้ยายธุรกิจของบรษิทั แตใ่นปี 2559 บรษิทัมไิดม้กีารขายโรงงาน/คลงัสินคา้ ใหแ้ก่กองทรสัตเ์พอืการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TREIT) เนอืงจากการเสนอขายดงักล่าวใหแ้ก่ TREIT ตอ้งถกูยกเลกิตามเงอืนไขภายใต ้

สญัญาจองซือหุน้เพมิทนุทลีงนามระหวา่งบรษิทั และบรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ โฮลดงิ (ประเทศไทย) จาํกดั (FPHT)  

 ในช่วง 3 ปีทผี่านมา รายไดค่้าเช่าและบริการ และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เป็นรายไดห้ลกัทสีาํคญัของบริษทั บริษทัยงัมี

รายไดอ้นื ๆ อีกหลายประเภท ซึงมีสดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ทงันี โปรดดูการวิเคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พ ิมเติมในหวัขอ้ 

“คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ” 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งรายได ้ 2557 2558 2559 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 4,561.28 73.98 3,345.61 62.55 250.68 10.36 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการ 966.06 15.67 1,048.55 19.60 1,172.12 48.44 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 165.34 2.68 204.12 3.81 201.12 8.31 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย 

267.13 4.33 248.47 4.65 252.22 10.43 

กาํไรทรีบัรูเ้พมิเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้

บริษทัร่วม 

41.37 0.67 246.69 4.61 294.95 12.19 

รายไดอ้ืน ๆ 163.79 2.67 255.65 4.78 248.59 10.27 

รวม 6,164.97 100.00 5,349.09 100.00 2,419.68 100.00 
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3. ผลติภณัฑแ์ละบริการ 

3.1  ผลติภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเร็จรูป 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานสํา เร็จรูปทีมคีุณภาพระดบัสากล เพือตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการทีเขา้มา         

ตงัฐานการผลติในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสิทธิในโรงงาน เพอืลดตน้ทนุในการดาํเนินการ และลดความเสียงจากความไมแ่น่นอน 

ต่าง ๆ ทอีาจเกดิขนึ บรษิทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในทาํเลทตีงัทมีศีกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานทมีรูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการ

ทหีลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากน ีเนืองจากกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาต ิบริษทัจงึไดเ้นน้ 

การใหบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืในเรืองตา่ง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการเรมิตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บรษิทัเลอืกทาํเลทตีงัสาํหรบัการพฒันาโรงงาน โดยพจิารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนั และการคาดการณ์ 

ในอนาคต นอกจากนนั ยงัพิจารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัท่าเรือ 

สนามบนิ ระยะหา่งจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพนืฐานทไีดม้าตรฐานของทาํเลทตีงันนั ๆ 

บรษิทัมกีารพฒันาโรงงานทงัในเขตส่งออก และเขตทวัไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึงจะแตกต่างกนัในแต่ละทาํเลทตีงั 

ตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึงอยูต่ิดกบัท่าเรือนาํลกึทสีาํคญัของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความ

ตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบรษิทัมลีกัษณะเป็นอาคารชนัเดยีวพรอ้มชนัลอยเพอืใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึงก่อสรา้งในบริเวณพนืทดีินทมีรีวักนั

เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พนืทีจอดรถ และพนืทสีาํหรบัขนถ่ายสินคา้ ทงันี โรงงานทีบริษทัพฒันาขนึเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถ

ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมีตงัแต่ 550 ถงึ 12,000 ตารางเมตร ซึงโดยส่วนใหญ่มขีนาดประมาณ 

1,500 ถงึ 3,000 ตารางเมตร โรงงานของบรษิทัทสีรา้งมขีนาดเลก็ลง เนืองจากปจัจุบนัแนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเล็กของลูกคา้มสูีงขนึ 

นอกจากนีพนืโรงงานสามารถรบันาํหนกัไดต้งัแต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้ง โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหล็ก ซึงไม่ตอ้งมเีสา

รองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้นืทใีชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานสําเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบทลีูกคา้ตอ้งการ ซงึโดยทวัไปจะมขีนาดใหญ่กว่า

โรงงานสาํเร็จรูปของบรษิทั 

สญัญาเช่าระหวา่งลูกคา้กบับรษิทัเกือบทงัหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการต่อสญัญาเช่าได ้

นอกจากนนั บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลียนไปเช่าโรงงานอนืของบริษทัในทาํเลทตีงัหรือขนาดทแีตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืก 

แก่ลูกคา้ในการซอืโรงงาน 

บรษิทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่าและค่าบรกิารตามแต่จะตกลงกนั 

ณ สนิปี 2557 2558 และ 2559 บรษิทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานทอียู่ระหว่างการพฒันา 

ดงัน ี
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 สินปี 2557 สินปี 2558 สินปี 2559 

 จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

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

โรงงานทีมสีญัญาเช่า 

โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงานทีอยู่ระหว่างการพฒันา 

โรงงานทีอยู่ในแผนการพฒันา 

64 

55 

28 

175 

175,080 

160,200 

67,325 

431,350 

64 

71 

21 

157 

165,380 

195,250 

41,850 

404,100 

76 

79 

- 

157 

196,205 

203,575 

- 

404,100 

รวม 322 833,955 313 806,580 312 803,880 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจาํนวนหนึง ซึงเกือบทงัหมดมผีูเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ TFUND 

TGROWTH และ TREIT ทงัน ีในช่วง 3 ปีทผีา่นมาบรษิทัมกีารขายโรงงานใหแ้ก ่TFUND TGROWTH และ TREIT ดงัน ี

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตร.ม.) 

โรงงานทีขายใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

โรงงานทีขายใหท้รสัตเ์พอืการลงทุนใน          

 อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

 อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

3 

20 

20,250 

54,000 

2 

7 

5,325 

21,900 

- 

- 

- 

- 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลยีในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ซึงลดลงเพยีงรอ้ยละ 1 

เนอืงจากภาวะปจัจยัเศรษฐกิจทงัใน และต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดการชะลอการลงทนุของผูผ้ลติในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และส่วนหนึงเกิดจาก 

ไมส่ามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยได ้อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีทผี่านมา บริษทัมพีนืทใีหเ้ช่าสุทธิเพมิขนึจากปีก่อนหนา้ โดยเป็นการเพมิขนึ

ของพนืทใีหเ้ช่าใหมข่องกลุม่อเิลก็ทรอนกิส ์และการเพมิขนึของพนืทใีหเ้ช่าใหม่ในพนืททีเีคยประสบอุทกภยัเพมิขนึสูงกวา่ปีก่อนหนา้ 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลยีในช่วง 3 ปีทผี่านมาม ีดงัน ี

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลยี (รอ้ยละ) 62 49 48 

ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2559 ลูกคา้ทเีชา่โรงงานของบรษิทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงัน ี

อุตสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมิภาค รอ้ยละ 

ยานยนต ์
อเิลก็ทรอนกิส ์เครืองใชไ้ฟฟ้า 
อาหาร 
พลาสติก 
สงิทอ 
อืน ๆ 

34.97 
34.1 
5.8 
4.0 
3.9 

17.2 

ญปีุ่ น 
ยุโรป 
อเมรกิาเหนอื 
สงิคโปร ์
ไตห้วนั 
ไทย 
อืน ๆ 

40.5 
22.4 
10.7 
7.2 
6.0 
5.8 
7.4 

รวม 100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คํานวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดอืนธนัวาคม ปี 2559 
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ข.  คลงัสินคา้ 

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้สาํเร็จรูปทมีคุีณภาพ

ระดบัสากลเพอืใหเ้ช่า 

โลจสิติกส์นบัเป็นกิจกรรมทสีาํคญัในการกระจายวตัถดุบิ ชินส่วนอุปกรณ์ สนิคา้สาํเร็จรูป และผลผลติอืน ๆ ปจัจุบนั

กิจกรรมดา้นโลจสิติกสถ์อืเป็นกจิกรรมทผูีป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจสิตกิส์

ส่วนใหญ ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งนิจาํนวนมากสาํหรบัการลงทนุในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทสีาํคญั รวมทงับุคคลากร

ทเีกยีวขอ้ง บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกาสของการพฒันาคลงัสนิคา้ทมีคีณุภาพเพอืใหผู้ป้ระกอบการเหล่านนัเช่าแทนการลงทนุสรา้งเพอืเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสินคา้ของบริษทัตงัอยู่ในทาํเลทเีป็นยุทธศาสตรท์สีาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ทดี ีอาคารคลงัสินคา้

สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม ่การออกแบบตวัอาคารจะคาํนงึถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบันาํหนกัของพนือาคาร ความสูงของ

อาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถา่ยสนิคา้ และอปุกรณช่์วยปรบัระดบัพนืใหม้คีวามลาดชนัทเีหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสินคา้ส ํา เร็จรูปทีบริษทัไดพ้ฒันาขึนพรอ้มใหเ้ช่า เ ช่นเดียวกบัโรงงานสํา เร็จ รูปแลว้  (Ready-built 

warehouses) บริษทัยงัมกีารสรา้งคลงัสนิคา้ตามรูปแบบ และในทาํเลทลูีกคา้ตอ้งการ (Custom-built warehouses) อีกทงัจะมบีริการซือ

คลงัสนิคา้จากลูกคา้เพอืใหเ้ช่ากลบัคนื (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี โดยมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสัญญาได ้และบริษทัมีการกําหนดใหลู้กคา้ชําระ 

ค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3-6 เดอืนของค่าเช่าและบรกิาร อย่างไรก็ด ีสญัญาเช่าทมีอีายุเกิน 3 ปี เริมมสีดัส่วนเพมิขนึ สาํหรบัลูกคา้ทเีช่าคลงัสนิคา้ทมีี

รูปแบบเฉพาะ 

ณ สนิปี 2557 2558 และ 2559 บรษิทัมคีลงัสนิคา้ใหเ้ชา่แก่ลูกคา้ คลงัสินคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า และคลงัสนิคา้ทอียู่ระหว่าง

การพฒันา ดงัน ี

  สินปี 2557 สินปี 2558 สินปี 2559 

จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

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

คลงัสินคา้ทีมสีญัญาเช่า 

คลงัสินคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

คลงัสินคา้ทีอยู่ระหว่างการพฒันา 

คลงัสินคา้ทีอยู่ในแผนการพฒันา 

73 

65 

37 

193 

324,927 

173,923 

151,797 

1,865,281 

80 

66 

34 

196 

418,307 

174,207 

110,641 

2,142,313 

101 

80 

25 

186 

488,337 

194,230 

133,577 

1,993,027 

รวม 368 2,515,928 376 2,845,468 392 2,809,171 

ตารางขา้งตน้ แสดงขอ้มูลของคลงัสนิคา้ภายหลงัการขายคลงัสนิคา้จาํนวนหนงึ ซึงเกือบทงัหมดมผีูเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ TREIT 

โดยมรีายละเอยีดของการขายคลงัสนิคา้ ทงัน ีในช่วง 3 ปีทผี่านมา บรษิทัมกีารขายคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT ดงัน ี

 ปี 2557 ปี 2558 สินปี 2559 

จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า จาํนวน พืนทีเช่า 

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

คลงัสินคา้ทีขายใหท้รสัตเ์พือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

25 160,523 46 133,282 - - 
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อตัราการเช่าคลงัสินคา้ (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลยีในปี 2559 เพมิขนึจากปี 2558 ส่วนหนึงเนืองมาจาก 

ในปีทผี่านมาบรษิทัมพีนืทเีช่าใหมสุ่ทธเิพมิขนึ 65,088 ตารางเมตร จากการทตีลาดมคีวามตอ้งการพนืทคีลงัสินคา้ในปริมาณมากขนึ โดยเฉพาะ

อย่างยงิ ในกลุม่ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์กลุม่ธุรกจิเครอืงดมื และในธุรกิจยานยนต ์ซงึมกีารขยายตวัอย่างมากในปีทผ่ีานมา ประกอบกบัในปี 2559 

บรษิทัไมม่กีารขายคลงัสนิคา้ทมีผูีเ้ช่าแลว้ใหก้บั TREIT  

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลยีในช่วง 3 ปีทผ่ีานมา มดีงัน ี

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราการเช่าคลงัสินคา้เฉลยี (รอ้ยละ) 63 68 69 

ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2559 ลูกคา้ทเีช่าคลงัสินคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท ดงัน ี

อุตสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมภิาค รอ้ยละ 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส ์
คา้ส่งระหวา่งประเทศ 
ยานยนต ์
อาหาร 
คา้ปลีก 
อืน ๆ 

41.7 
14.1 
12.2 
7.6 
4.6 

19.8 

ยุโรป 
ไทย 
ญปีุ่ น 
ออสเตรเลยี 
เกาหล ี
อืน ๆ 

44.6 
29.3 
17.4 
3.3 
1.9 
3.5 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดือนธนัวาคม ปี 2559 

 3.2  บริการ 

บรกิารทเีสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

บริษทัมีทมีงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทาํใหบ้ริษทัสามารถใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ 

ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือในการจดัหาระบบสาธารณูปโภค รวมถงึใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคเพอืเพยีงพอกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหล ือเพอืใหไ้ดร้บัใบอนุญาติทจีาํ เป็นต่อการเริมดาํ เนินการในเวลาอนัรวดเ ร็ว เช่น ใบอนุญาต

ประกอบการ นอกจากนนั บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตทาํงานในราชอาณาจกัร สาํหรบัพนกังานของ

ลูกคา้ซงึเป็นคนต่างดา้ว 

 บริการอืน ๆ 

นอกจากทีกล่าวขา้งตน้ บริษทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรืองต่าง ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เทา่ท ี

จะสามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และแนะนาํบุคคลากรทสีาํคญัใหแ้กลู่กคา้ 
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4.  สิทธิและประโยชน์ทบีริษทัและบริษทัย่อยไดร้บั 

4.1 สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

ก. โครงการพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึงตงัอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปินทอง นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร นคิมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี นคิมอุตสาหกรรมเอเซีย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี สวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ-อยุธยา สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี และเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุโดยมสีทิธิและประโยชนท์สีาํคญั ดงัน ี

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงินไดน้ิติบคุคลมกีาํหนดเวลา 8 ปี สาํหรบัโครงการในเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี (จากปี 2556 

ถงึ 2564) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซตีิ (จากปี 2556 ถงึ 2564 จากปี 2557 ถงึ 2565 และจากปี 2558 ถึง 2566) และสวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ-ปราจนีบรุ ี(จากปี 2557 ถงึ 2565) และ 7 ปีสาํหรบัโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรม

ปินทอง และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา (จากปี 2555 ถงึ 2562) สาํหรบันิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (จากปี 2556 ถงึ 2563 และจากปี 

2557 ถงึ 2564) และ 3 ปี สาํหรบัโครงการในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี (จากปี 2557 ถงึ 2560) ในกรณีทปีระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนนั 

จะสามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีทเีกดิขนึในระหวา่งเวลานนัไปหกัออกจากกาํไรสุทธิทเีกิดขนึภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล

โดยมกีาํหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานนั 

2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงนิปนัผลจากกจิการทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงินไดน้ิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพอืเสียภาษีเงนิได ้

ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลนนั 

3. ไดร้บัอนุญาตใหน้าํคนต่างดา้วซงึเป็นช่างฝีมอืหรอืช่างชาํนาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวนและกําหนด

ระยะเวลาทกีาํหนดไว ้โดยใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ทตีามทกีาํหนดไว ้

4. ไดร้บัอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

ข. เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคส์ไทคอน วงันอ้ย 2 ศรีราชา และบางปะกง ศูนยค์ลงัสินคา้แหลมฉบงั บางพล ี2 อีสเทิร ์น 

ซบีอรด์ และขอนแก่น และคลงัสนิคา้ในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวนิ) อมตะซิตี และอมตะนครไดร้บัการอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุน

จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนโดยมสีทิธแิละประโยชนท์สีาํคญัดงัน ี

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคลมกีาํหนดเวลา 8 ปี สาํหรบัเขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 (จากปี 

2557 ถงึ 2565) ศรรีาชา (จากปี 2556 ถงึ 2564) และบางปะกง (จากปี 2558 ถงึ 2566) และศูนยค์ลงัสินคา้แหลมฉบงั (จากปี 2556 ถงึ 2564) 

อีสเทริน์ซีบอรด์ และขอนแก่น (จากปี 2558 ถึง 2566) และสาํหรบัคลงัสินคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต ีและอมตะนคร (จากปี 2558 ถึง 

2566 และจากปี 2554 ถงึ 2562 ตามลาํดบั) และ 7 ปี สาํหรบัคลงัสนิคา้ในนคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (บ่อวนิ) (จากปี 2556 ถงึ 2563) และ 

3 ปี สําหรบัคลงัสินคา้ในศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี2 (จากปี 2557 ถึง 2560 และจากปี 2558 ถึง 2561 ตามลาํดบั) สําหรบัคลงัสินคา้ใน 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา (จากปี 2553 ถงึ 2560) ในกรณีทปีระกอบกจิการขาดทุนในระหว่างนนัจะสามารถนาํผลขาดทนุประจาํปีทเีกิดขนึ

ในระหวา่งเวลานนัไปหกัออกจากกาํไรสุทธิทเีกดิขนึภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลโดยมกีาํหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนั

พน้กาํหนดเวลานนั 

2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงนิปนัผลจากกจิการทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงินไดน้ิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพอืเสียภาษีเงนิได ้

ตลอดระยะเวลาทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลนนั 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครืองจกัรตามทคีณะกรรมการอนุมตั ิ

 

 



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  56-1 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 17 

 

4.2 สิทธิและประโยชน์ในเขตอตุสาหกรรมของการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 

จากการทบีริษทัมกีารประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายใตก้ารดาํเนินงานของกนอ.  

อยู่ในปจัจบุนับริษทัจงึพงึไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจากกนอ. ดงัน ี

1.  สทิธปิระโยชนด์า้นภาษอีากร (เฉพาะเขตอตุสาหกรรมส่งออก) ทสีาํคญั ไดแ้ก่ ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนยีมพเิศษอากรขาเขา้

ภาษมีลูค่าเพมิและภาษสีรรพสามติสาํหรบัเครอืงจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทงัวตัถดุบิทใีชใ้นการผลติและไดร้บัยกเวน้ภาษอีากรสาํหรบัของส่งออก

ไปนอกราชอาณาจกัร 

2. สิทธิประโยชนท์ีไม่เกียวกบัภาษีอากรทสี ําคญั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้ือกรรมสิทธิในทีดนิในนิคม

อุตสาหกรรมเพอืประกอบกิจการไดร้บัอนุญาตใหน้ําคนต่างดา้วซึงเป็นช่างฝีมือเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตลอดระยะเวลาทไีดร้บัอนุญาต 

และสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราตา่งประเทศได ้หากเงนิจาํนวนนนัเป็นเงนิทุนนาํเขา้หรอืเป็นเงนิทมีขีอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ 

 3. สทิธปิระโยชนอื์น ๆ 

3.1 สามารถยนืขอใบอนุญาตทจีาํเป็นสาํหรบัการประกอบการทงัหมดไดจ้ากกนอ. (โดยปกติตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากหลาย

หนว่ยงานราชการ) ไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหใ้ชท้ดีนิเพอืประกอบกิจการใบอนุญาตปลูกสรา้งและใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึงนบัเป็น

ความสะดวกอยา่งยงิในการดาํเนนิการ 

3.2 ไดร้บับรกิารสาํหรบัผูล้งทนุในเรอืงคาํแนะนาํคาํปรกึษาเอกสารตา่ง ๆ 

4.3 สิทธิประโยชนจ์ากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคลสาํหรบัเงนิปนัผลรบัจากการลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ซึงเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หากบริษทัถือหน่วยลงทุนดงักล่าวตลอดช่วงเวลา 3 เดอืนก่อนและหลงัการจา่ยเงนิ 

ปนัผลของกองทุน 

5. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

5.1 แนวคิด อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั 

5.1.1  โรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

การพฒันาอุตสาหกรรมโดยทวัไปจะเริมตน้จากการพฒันาทดีนิอุตสาหกรรม การจดัสรา้งโครงสรา้งพนืฐานใน

ทดีนิอตุสาหกรรม และการขายทดีนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเพอืกอ่สรา้งโรงงานผลติสนิคา้  

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทนุเพอืเป็นเจา้ของโรงงานเอง หรืออาจเลอืกเช่าโรงงานเพอืลดตน้ทุน

ในการดาํเนินการ และลดความเสียงจากความไมแ่น่นอนต่าง ๆ ทอีาจเกิดขนึ โดยเฉพาะอย่างยงิหากการใหเ้ช่าโรงงานมีบริการแบบครบวงจร  

เพอือํานวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ทงันี ในอดตีทผี่านมาจนถงึปจัจุบนัมผูีป้ระกอบการชาวต่างชาติจาํนวนมาก 

ทเีขา้มาตงัฐานการผลติในประเทศไทยโดยไมต่อ้งการถอืกรรมสทิธใินโรงงาน 

ข. อุปทานของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเพอืขาย/ใหเ้ช่าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี 

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนทดีนิอตุสาหกรรมทตีนเองพฒันาขนึ ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม 
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 ผูพ้ฒันาโรงงานบนทดีนิอตุสาหกรรมทีซือ/เช่าจากเจา้ของทดีนิอุตสาหกรรม เช่น บริษทัซึงสรา้งโรงงาน

สาํเร็จรูปเพอืใหเ้ช่าบนทดีนิทซีอืจากเจา้ของทดีนิอตุสาหกรรมในทาํเลทตีงัทหีลากหลาย 

ค. อุปสงคข์องโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

การเลือกเช่าโรงงานเป็นทางเลือกหนึงของผูป้ระกอบการทไีม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน เพอืลดตน้ทุนของ

โครงการ และเพอืเพมิความยดืหยุน่ในการทาํธุรกจิ โดยเฉพาะอยา่งยงิในชว่งทมีคีวามไมแ่น่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ ทมีอีิทธิพลต่อบรรยากาศ

การลงทนุ  นอกจากนนั วงจรชวีติของผลติภณัฑท์มีแีนวโนม้สนัลง ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลว้นแต่เป็น

ปจัจยัเสรมิใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการเช่าโรงงานแทนการลงทนุเป็นเจา้ของโรงงานเอง  

ประเทศไทยตงัอยู่ในทาํเลทตีงัทดีสีาํหรบัการลงทนุ เนืองจากตงัอยู่ศูนยก์ลางของภูมภิาคอาเซยีน นอกจากนนั 

ประเทศไทยยงัมแีรงงานทมีทีกัษะมรีะบบโครงสรา้งพนืฐานทดี ีรวมทงัมกีฎระเบยีบต่าง ๆ ทเีอืออาํนวยต่อการลงทุนการเติบโตของการลงทุน 

จากตา่งประเทศในประเทศไทย จะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเชา่โรงงานมากขนึ 

ง. สภาวะการแข่งขนั 

การสรา้งโรงงานสํา เร็จรูปใหเ้ช่าในปัจจุบนัถือว่ามีการแข่งขนัไม่สูงน ัก ป ัจจุบนัม ีบริษทัทีจดัสรา้งโรงงาน

อตุสาหกรรมใหเ้ช่าทมีกีลุม่ลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คยีงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาทดีนิ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดดี บลิด ์จาํก ัด และบริษ ัท  

สวนอตุสาหกรรมปินทอง จาํกดั อยา่งไรก็ตาม บรษิทัเป็นรายเดยีวททีาํธุรกิจพฒันาโรงงานใหเ้ช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมคีวามไดเ้ปรียบคู่แขง่ขนั 

เนอืงจากบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพอืใหเ้ช่าในทาํเลทตีงัทหีลากหลาย และมบีริการทช่ีวยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้

แบบครบวงจร (One stop service) ทงัการตดิต่อขอใบอนุญาตตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานราชการทช่ีวยใหลู้กคา้ ซึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิสามารถ

เรมิดาํเนนิงานไดใ้นระยะเวลาอนัสนั การช่วยเหลอืเพอืขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทงับริการหลงัการขาย

ทใีหก้ารดูแลอย่างใกลช้ิดและรวดเร็ว นอกจากนนั การทบีริษทัอยู่ในธุรกิจนีมากว่า 20 ปี และมส่ีวนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 48 บริษทัจงึมี

ความไดเ้ปรยีบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อกีดว้ย 

5.1.2  คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสติกส์ของประเทศไทยคดิเป็นสดัส่วนทสูีงเมือเทียบกบัประเทศอืน ๆ ในโลก 

ซงึส่งผลเสยีต่อความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการจดัการดา้นโลจสิตกิสใ์หม้ปีระสิทธิภาพจะทาํใหต้น้ทุน

สินคา้ลดลง และยกระดบัคุณภาพการบรกิาร อนัจะช่วยเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขนึ และยงัช่วย

ใหส้นิคา้อปุโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากนี ระบบการจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศทมีปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยั

ทสีง่เสรมิใหม้กีารลงทนุทางตรงจากต่างประเทศเพมิขนึ 

คลงัสินคา้ ถือเป็นส่วนประกอบหนึงทสีาํคญัของกิจกรรมโลจสิตกิส ์คลงัสินคา้ทมีคีุณภาพไดม้าตรฐานสากล 

จะช่วยทาํใหร้ะบบโลจสิติกสม์ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการดา้นโลจิสติกส ์จดัว่าเป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นทีมีจาํนวนเพิมขึน และมี

ความสาํคญัมากขนึ เนอืงจากผูผ้ลติสนิคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ทจีะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการดา้นโลจสิติกสเ์พมิมากขนึ

แทนการมหีน่วยงานภายในเพอืดาํเนินการในเรอืงดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ด ีผูป้ระกอบการรวมทงับริษทัทีเชียวชาญดา้นโลจสิติกสเ์หล่านี ส่วนใหญ่มนีโยบายไม่ตอ้งการลงทุน 

เพอืเป็นเจา้ของในอสงัหาริมทรพัย ์เช่น คลงัสนิคา้ เนืองจากเหน็วา่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยม์ใิช่กจิกรรมหลกัของกิจการ บริษทัเหล่านีตอ้งการ
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จาํกดัการลงทุนเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมทงัการพฒันาบุคลากรทเีกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกจิ อนัเป็น

สินทรพัยห์ลกัทจีาํเป็นต่อกจิการ และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเท่านนั นอกจากนี การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยก่์อใหเ้กดิ

ตน้ทนุคงทจีาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพมิความเสียงของกิจการในกรณีทลูีกคา้ยกเลกิสญัญาอีกทงับริษทัเหล่านียงัไม่ชาํนาญในการ

ลงทนุพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเองเนืองจากมใิช่ธุรกจิหลกั เมอืเป็นเช่นนี ภาคอตุสาหกรรมดา้นโลจิสติกสโ์ดยรวมจงึมุ่งหวงัใหภ้าคธุรกิจ 

การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพนืทสีาํหรบักจิการขนส่งและคลงัสนิคา้เพอืใหเ้ช่า 

ข.  อุปทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจบุนัมผูีใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดยอาคารคลงัสินคา้

ส่วนใหญ่จะตงัอยู่บริเวณถนนสายเอเซีย ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสินคา้ดงักล่าวส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน  

เช่นพนือาคารรบันาํหนกัไดน้อ้ย มรูีปแบบอาคารทไีมส่ะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้ พนืทจีดัเก็บไมเ่หมาะสม ทาํใหจ้ดัเก็บสินคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หา

สินคา้ไดย้าก ซงึสง่ผลใหเ้กดิการขนยา้ยทไีมจ่าํเป็นมากเกนิไปคลงัสินคา้ดงักล่าวไม่มรีะบบสาธารณูปโภคทสีามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ธุรกิจขนส่งและคลงัสนิคา้ได ้เช่น ระบบระบายนาํทดี ีระบบถนนทสีามารถรองรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่  นอกจากน ีอาคารคลงัสินคา้ส่วนใหญ่ 

จะตงัอยูใ่นเขตชุมชนและเขตทอียู่อาศยัซึงไม่อยู่ในเขตผงัเมอืงสาํหรบัทดีนิประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ทาํใหเ้กิดปญัหาต่าง ๆ ตามมา 

เช่น ปญัหาจราจร อุบตัเิหตุ ความเสยีหายของผวิจราจร รวมทงัมลภาวะทางอากาศและทางเสยีง 

ค.  อุปสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจขนส่งและบรหิารคลงัสินคา้ (Logistics service providers) ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัชนันาํจาก

ในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่านีจะมคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ software และระบบจดัการทีทนัสมยัและ

โดยทวัไปบริษทัในธุรกจิขนส่งและบรหิารคลงัสนิคา้จะไมล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ 

2. ผูป้ระกอบการประเภทศูนย์กร ะจายสินคา้ ระหว่า งประเทศดว้ยระบบทีท ันสม ัย (International 

distribution center) กิจการศูนยจ์ดัหาจดัซือชินส่วนและผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ (International procurement office) และกจิการศูนย์

กระจายสนิคา้ดว้ยระบบททีนัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยกลุม่นีมคีวามตอ้งการทีจะจดัตังศูนยก์ระจายสินคา้ เพอืจดัส่งสินคา้ 

ไปยงัลูกคา้และผูบ้รโิภคทงัในเขตกรุงเทพฯ และภมูภิาคต่าง ๆ 

4. กลุ่มบริษทันําเขา้และส่งออก ซึงมีความตอ้งการใชอ้าคารคลงัสินคา้ทตีงัอยู่ใกลส้นามบินและท่าเรือ

โดยเฉพาะอยา่งยงิพนืทเีขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจสิติกสส์นบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการอืน ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสนิคา้และบริการขนส่ง 

ผูใ้หบ้ริการบรรจุสินคา้และถ่ายบรรจุสินคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพมิ (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/

บรรจสุนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้ริการเช่าอปุกรณข์นถา่ย ผูใ้หบ้รกิารแรงงานชวัคราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 

ง.  สภาวะการแข่งขนั 

ปัจจุบนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้ทีมีคุณภาพซึงถ ือว่า เป็นคู่แข่งก ับบริษ ัท ไดแ้ก่ บริษ ัท ดบับลิวเอชเอ 

คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาทดีนิ จาํกดั (มหาชน) อย่างไรก็ด ีบริษทัมคีวามไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจากการทบีริษทัมกีาร

พฒันาคลงัสนิคา้ในทาํเลทตีงัทหีลากหลายและมศีกัยภาพ ในขณะทคู่ีแขง่ขนัมทีาํเลทตีงัของคลงัสินคา้เพยีงไม่กีแห่งแมว้่าปจัจุบนัคู่แข่งทงั 2 ราย

จะมกีารรวมเป็นกลุม่เดยีวกนั 
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5.2 กลยทุธก์ารแข่งขนั 

 ตาํแหน่งทางการตลาด 

บริษทัมสี่วนแบง่ในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมสาํเร็จรูปรอ้ยละ 48.5 (รวมส่วนทบีริษทับริหารใหแ้ก่ TFUND 

TGROWTH และ TREIT รอ้ยละ 31.6) ตามการสาํรวจของบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั ณ ไตรมาส 4/2559 

บริษทัไดก้ําหนดตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทยบริษทัมคีวามมุ่งมนัทจีะ

รกัษา และพฒันาตําแหน่งทางการตลาดใหด้ยี ิงขึน ดว้ยการเพมิขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา้ และรกัษาคุณภาพของการใหบ้ริการ 

ทตีอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมคีวามไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด ไดผ้ลตอบแทนทเีพมิมากขนึ และส่งเสริม

ตาํแหน่งทางการตลาดของบรษิทัใหด้ยีงิขนึในทสุีด 

สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้นนั บรษิทัมคีวามมุ่งมนัทจีะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสินคา้ทีมคีณุภาพและมาตรฐานสูงทมีสี่วนแบ่ง

ทางการตลาดมากทสีุดเช่นเดยีวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า คอื ผูผ้ลติชินส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ด ีบริษทัสามารถ

สรา้งโรงงานทมีลีกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซงึส่วนใหญ่จะมขีนาดกลาง-ใหญ ่

สาํหรบักลุม่ลูกคา้เป้าหมายทเีช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ ผูค้า้ส่งและคา้ปลีก และผูป้ระกอบการรวมถึง 

ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง และบรหิารคลงัสนิคา้ 

 กลยทุธด์า้นราคา 

ค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัถูกกาํหนดจากตน้ทุนการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงินเป็นหลกั อย่างไรก็ด ี

ในการกาํหนดคา่เช่าบรษิทัยงัไดค้าํนึงถงึราคาค่าเช่าโรงงาน และคลงัสินคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย โดยบริษทัไดม้กีารตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอ

เพอืใหแ้น่ใจวา่ค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัอยู่ในระดบัทสีามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้

 กลยทุธด์า้นการสง่เสริมการตลาด 

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทสีาํคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ 

เช่น ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพอืเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่านนั การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต

สาํนกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนคิมอตุสาหกรรม ตวัแทนซอืขายอสงัหารมิทรพัย ์และตวักลางอืน ๆ 

บรษิทัมกีารพฒันาสอืเพอืส่งเสรมิการตลาดอนั ไดแ้ก ่สงิพมิพ ์เอกสารเชญิชวน การโฆษณาในหนงัสือต่าง ๆ อินเทอรเ์น็ต

เวบ็ไซต ์แผน่ป้ายโฆษณาทติีดตงับรเิวณหนา้โครงการ แผน่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้งทางด่วน และการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์

นอกจากนี ยงัมกีารใชส้ือทางการตลาดประเภทอืนทมีปีระสทิธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานสมัมนา 

งานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่างๆทเีกยีวขอ้งทงัภายใน และต่างประเทศ 

5.3 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

5.3.1 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม 

ความตอ้งการเช่าโรงงานมแีนวโนม้ชะลอตวั เนอืงจากผลกระทบเศรษฐกจิทีชะลอตวัทงัในและต่างประเทศ ประกอบกบั

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศลดลงและการลดลงในความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศ สาํหรบัความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ ถงึแมว้่า

ภาคการส่งออกของประเทศไทยชะลอตวัตงัแต่ปี 2558 ส่งผลกระทบใหโ้รงงานอุตสาหกรรมผลติสินคา้ไดล้ดลง ซึงส่งผลกระทบต่อเนืองไปถงึ
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ความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้บางส่วน แต่การขยายการลงทุนของผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ไปตามทาํเลทมีศีกัยภาพในจงัหวดัทสีาํคญัตามภาคต่าง ๆ 

รวมทงัการขยายธุรกิจของผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์และการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกจิอีคอมเมริซ์ รวมถงึการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(AEC) ส่งผลดตี่อธุรกจิคลงัสนิคา้ นอกจากเพมิกจิกรรมทางเศรษฐกิจทหีลากหลายในภมูภิาคแลว้ ส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าคลงัสินคา้เพมิมาก

ขนึ นอกจากนนั แนวโนม้ทีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร แต่ตอ้งการใชเ้ง ินทุนทมีอียู่ใหเ้ป็นประโยชนท์สีุด จะเป็นปจัจยั

สนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เพมิมากขนึ 

5.3.2  การแข่งขนั 

ผูเ้ขา้มาแขง่ขนัรายใหมจ่ะตอ้งใชเ้งนิทุนสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการทมีคีวามหลากหลายทงัใน

ดา้นทาํเลทตีงั รูปแบบ และขนาด ทมีลีกัษณะเช่นเดยีวกบัของบรษิทั ตลอดจนการใหบ้รกิารทเีกยีวขอ้งดงัเช่นทบีรษิทัดาํเนินการอยู่ในปจัจบุนั 

6. การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บรษิทัสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้บนทดีนิทมีศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทมีงานก่อสรา้งของบริษทัเอง ซึงช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั

ในการบรหิารงานก่อสรา้ง อกีทงัช่วยใหต้น้ทนุการกอ่สรา้งของบรษิทัอยูใ่นระดบัตาํ 

วสัดกุ่อสรา้งทสีาํคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรีต ทงันบีริษทัสามารถสงัซือวสัดกุ่อสรา้งไดจ้าก

ผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาทใีกลเ้คยีงกนั 

7. งานระหว่างก่อสรา้ง 

ณ สนิเดอืนธนัวาคม 2559 บรษิทัมงีานทยีงัไม่ส่งมอบซงึมสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง ดงัน ี

นิคมอตุสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิส ์/ 

สวนอตุสาหกรรม / ศูนยค์ลงัสนิคา้ 

จาํนวนโรงงาน / 

อาคาร

คลงัสนิคา้ 

พนืทีดนิ 

(ไร่) 

พนืทีเช่า    

(ตารางเมตร) 

ประมาณเงนิ

ลงทุน 

(ลา้นบาท) 

ไทคอน บางนา 
บางพล ี2 
ลาํพนู 

1 
2 
1 

1.7513 
9.6118 
7.2294 

1,315 
10,026 
2,291 

34.83 
178.19 
50.60 

รวม 4 18.5925 13,632 263.62 
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ปจัจยัความเสียง 

1. ความเสยีงจากสญัญาเช่าระยะสนั 

จากการทสีญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จงึอาจทาํใหน้กัลงทุนกงัวลว่า 

บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไมต่่อสญัญาเช่า 

อยา่งไรก็ด ีโดยทวัไปเมอืลูกคา้เรมิทาํการผลติแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมเีหตุผลทสีมควรอืน ซึงโดยปกติ

การต่อสญัญาเช่ามเีกินกวา่รอ้ยละ 80 ของสญัญาเชา่ทคีรบกาํหนด 

การทบีรษิทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในหลายทาํเลทตีงั อกีทงัผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจทีหลากหลาย และมาจากหลายประเทศ 

จงึเป็นการกระจายความเสยีงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนนั โรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน  

และอยูใ่นพนืททีไีดร้บัความนยิมจากผูเ้ช่า ดงันนั หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บรษิทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหม่ไดไ้มย่าก 

2. ความเสยีงจากการทโีรงงาน/คลงัสนิคา้บางสว่นตงัอยู่ในเขตทีมีความเสียงต่อการเกิดอทุกภยั 

ในช่วงไตรมาสที 4 ของปี 2554 บริษ ัทไดร้ ับผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพนืทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธา นี  

โดยโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพนืทดีงักลา่วไดร้บัความเสยีหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการดาํเนนิธุรกิจ และไม่สามารถชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บริษทั รวมทงั

ผูเ้ช่าไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าเป็นจาํนวนมาก ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัคงชะลอการตดัสินใจเช่าโรงงานในพนืทดีงักล่าวจนถงึ

ปจัจบุนั ทงัน ีเหตุอุทกภยัอาจทาํใหน้กัลงทุนมคีวามกงัวลว่าบริษทัมคีวามเสียงทจีะเผชิญกบัเหตุอทุกภยัไดอ้ีกในอนาคต และมคีวามเสียงทจีะ 

ไมม่ผูีเ้ชา่โรงงานทตีงัอยูใ่นพนืทบีรเิวณน ีอนัจะสง่ผลใหบ้รษิทัมโีรงงานวา่งเป็นระยะเวลาหนงึ 

บริษทัไดม้กีารทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายทเีกิดกบัทรพัยส์ิน รวมทงัการประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business  

Interruption) เพอืลดผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขนึอีก ซึงแมบ้ริษทัจะตอ้งชาํระค่าเบยีประกนัภยัในอตัราทสูีงขนึจากเดิม แต่บริษทั

สามารถเรียกเก็บค่าเบยีประกนัภยัจากผูเ้ช่าทเีช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัได ้พรอ้มกนันีบริษทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพนืทีจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี เพอืลดการเพมิขึนของพนืทวี่าง นอกจากนนั ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม รวมทงัเขตอุตสาหกรรมของบริษทั  

ในพนืทจีงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี มกีารสรา้งแนวคอนกรีตป้องกนันาํ (Concrete Dike) ซึงสรา้งเสร็จแลว้ในช่วงปลายปี 2555  

ซงึแนวป้องกนันาํดงักลา่วจะสามารถปกป้องทรพัยส์นิทอียูใ่นพนืทดีงักลา่วได ้

จากการทบีริษทัมโีรงงาน/คลงัสินคา้ ตงัอยูใ่นทาํเลทตีงัทหีลากหลาย โดยส่วนใหญ่อยูท่างภาคตะวนัออก ทาํใหบ้ริษทัสามารถรองรบั 

ความตอ้งการของลูกคา้ทงัทเีป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ทตีอ้งการยา้ยการผลติจากพนืทีทไีดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัในขณะนนั ไปยงัพนืทีที

ปลอดภยั ความเสียหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์นาํท่วมในปี 2554 ทาํใหร้ฐับาลใหค้วามสําคญักบัการบริหารจดัการนําอย่างจริงจงั 

บรษิทัเชอืมนัวา่ ปจัจยัต่าง ๆ ทกีลา่วมาจะช่วยสรา้งความเชือมนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ในพนืที

ดงักล่าวอีกครงัในระยะเวลาอนัใกล ้รวมทงัศกัยภาพของพืนทีดงักล่าว ในการเป็นศูนยก์ลางของการผลติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 

และอตุสาหกรรมอาหาร ซงึเป็นอตุสาหกรรมทตีอ้งใชน้าํเป็นจาํนวนมาก นอกจากนนั พนืทดีงักล่าวยงัเป็นพนืทเีหมาะสมสาํหรบัการกระจายสินคา้

ไปยงัภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงไตรมาสท ี4 ของปี 2556 ไดเ้กิดเหตุอุทกภยัในบางพนืทีทางภาคตะวนัออก ซึงรวมทงัจงัหวดัระยอง ชลบุรี และ ปราจนีบุร ี

อย่างไรก็ตาม เหตอุทุกภยัมไิดรุ้นแรงดงัเช่นในปี 2554 โรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัในพนืทดีงักล่าว ไม่ไดร้บัความเสียหาย และผูเ้ช่าสามารถ

ดาํเนนิธุรกจิไดต้ามปกต ิโดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษทัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืผูเ้ช่าในการป้องกนัความเสียหายอย่างเต็มกาํลงั และร่วมติดตาม

สถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ ทงันี ผูเ้ช่ายงัคงมคีวามเชือมนัในศกัยภาพของพนืทดีงักลา่ว และไม่ไดม้กีารยา้ยออกจากพนืท ี
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3. ความเสยีงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกคา้ทเีชา่โรงงานของบริษทัรอ้ยละ 41 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญีปุ่ น และรอ้ยละ 22 เป็นผูป้ระกอบการ

จากภมูภิาคยุโรป โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 35 เป็นผูผ้ลติชินส่วนยานยนต ์และรอ้ยละ 34 เป็นผูผ้ลติชินส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส/์

เครอืงใชไ้ฟฟ้า นอกจากน ีลูกคา้ทเีช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัรอ้ยละ 45 เป็นผูป้ระกอบการจากภมูภิาคยุโรป และรอ้ยละ 17 เป็นผูป้ระกอบการจาก

ญปีุ่ น โดยมสีดัสว่นรอ้ยละ 42 เป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์และรอ้ยละ 12 เป็นผูเ้ช่าคลงัสินคา้ทเีกยีวขอ้งกบัผูผ้ลติชินส่วนยานยนต ์ดงันนั หากมี

การลดลงของการลงทนุในอตุสาหกรรมดงักล่าว และมกีารลดลงของการลงทุนจากประเทศญีปุ่น และภมูภิาคยุโรป อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้

ของบรษิทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัเชอืวา่ผลกระทบดงักล่าวจะมไีมม่ากนกั เนอืงจากลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส/์เครืองใชไ้ฟฟ้า 

เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิคสท์หีลากหลาย ซึงรวมถงึเครืองใชไ้ฟฟ้า ซึงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทไีม่มคีวามเกียวขอ้งกนั 

ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมรับจา้งผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิคสท์วัไป (Electronic Manufacturing Services) อุตสาหกรรมผลิตชินส่วน

อเิลก็ทรอนิคสใ์นเครอืงใชไ้ฟฟ้า อตุสาหกรรมผลติ Hard Disk Drive อุตสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนี กลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ยงัเป็นอุตสาหกรรมทมีีแนวโนม้การเติบโตทีดี จากการฟืนตวัของตลาดโลก และการยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลิตรายใหญ่มายงั 

ประเทศไทยในการผลิตรถยนตเ์พอืการส่งออก ส่งผลใหค้วามตอ้งการชินส่วนยานยนต์มโีอกาสเติบโตไดอ้ีกมาก นอกจากนี การทผูีเ้ช่าใน

อุตสาหกรรมชินส่วนยานยนตม์สีดัส่วนอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัผูผ้ลติชินส่วนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสแ์ละเครืองใชไ้ฟฟ้า มสี่วนช่วยลด

ความเสยีงจากการพงึพงิผูเ้ช่าเพยีงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง 

นอกจากความเสยีงจากการกระจุกตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมทเีช่าโรงงานแลว้ ธุรกจิผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกิจทมีสีดัส่วนการเช่า

คลงัสินคา้ของบริษทัสูงทีสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัเชือว่าผลกระทบดงักล่าวจะมีไม่มากเช่นก ัน เนืองจากบริษทัในกลุ่มผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์

มกีารใหบ้ริการจดัเก็บ และ/หรือขนส่งสินคา้ทหีลากหลาย และไมม่คีวามเกียวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ชินส่วนยานยนต ์เครืองใชไ้ฟฟ้า ชินส่วน

อเิลก็ทรอนคิส ์สนิคา้อปุโภคบรโิภค เอกสาร สนิคา้เพอืสุขภาพ และความงาม สารเคมต่ีาง ๆ เป็นตน้  

สาํหรบัการลงทนุจากประเทศญีปุ่ นนนั ผูป้ระกอบการจากประเทศญีปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหนืงในประเทศไทย จงึเป็นเหตุใหบ้ริษทั 

ซงึมสีว่นแบง่การตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปสูงทสีุด และเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศมลูีกคา้เช่าโรงงาน และคลงัสินคา้จากประเทศ

ญปีุ่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัมคีวามเห็นว่า ในภูมภิาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เมือมีการรวมกลุ่มกนัทาง

เศรษฐกจิ หรือ ASEAN Economic Cooperation (AEC) แลว้ ประเทศไทยจะยงัคงเป็นประเทศทอียูใ่นลาํดบัตน้ ๆ ทนีกัลงทนุมคีวามสนใจ

เขา้มาลงทุนจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลติ ความเสียงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าทมีาจากประเทศญปีุ่ นจงึเป็นความเสียงทบีริษทั

ยอมรบัได ้

นอกจากนนั จากการทโีรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัมรูีปแบบมาตรฐานจงึสามารถรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการจากทุก ๆ 

อตุสาหกรรม  

4. ความเสยีงจากการไมมี่ผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ทีอยู่ในแผนการก่อสรา้งในปจัจบุนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมโีรงงาน 157 โรง และคลงัสนิคา้ 211 หลงั ทอียู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทัอาจมคีวามเสียงจากการ 

ไมม่ผูีเ้ชา่โรงงาน/คลงัสนิคา้ทจีะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจบุนั อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัมภีาระตน้ทุนการก่อสรา้งในชว่งเวลาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชอืว่าจะสามารถควบคมุความเสียงดงักล่าวได ้ เนืองจากบริษทัมไิดม้นีโยบายในการสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้ 

เพอืปลอ่ยทงิไวใ้หว้า่งจาํนวนมาก กล่าวอีกนยัหนงึก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้เตรียมไวพ้รอ้มใหเ้ช่าในแต่ละทาํเลโดยเฉลยีประมาณ  

3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสินคา้ทสีรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจาํนวนทตีอ้งการ ทงันี การทบีริษทัมทีมีงานก่อสรา้ง

ของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ และมคีวามยดืหยุน่ในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงาน 

ไปก่อสรา้งในทาํเลทมีคีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย 



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  56-1 

 

ทรพัยส์ินทใีชใ้นการประกอบธุรกิจ  24 

ทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธุรกจิ 

1. ทีดิน โรงงาน และคลงัสินคา้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมทีรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน ี

หน่วย : อาคาร 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /                 

เขตสง่เสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรม    

โรงงาน/คลงัสนิคา้ 

ทีมีสญัญาเช่า 

โรงงาน/คลงัสนิคา้    

สรา้งเสร็จ 

พรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงาน/คลงัสนิคา้       

ทีอยู่ระหว่าง 

การพฒันา 

โรงงาน/คลงัสนิคา้ 

ทีอยู่ในแผนงาน 

การก่อสรา้ง 

รวม 
มูลค่าตามบญัช ี

(ลา้นบาท) 

โรงงาน       

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 1 1 - - 2 21.09 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 10 9 - 7 26 1,778.78 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 27 4 - - 31 157.66 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 3 5 - 10 18 433.75 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี 4 9 - 4 17 585.72 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 9 15 - 23 47 973.06 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - 2 2 14.02 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - - 1 13.27 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 2 - - - 2 45.16 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี - 4 - - 4 216.73 

 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง - - - - - 877.94 

 เขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี 1 6 - 32 39 387.02 

 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  6 2 - - 8 240.19 

 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 9 19 - 13 41 1,040.99 

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ปราจีนบรุ ี 3 5 - 66 74 796.99 

รวมโรงงาน 76 79 - 157 312 7,582.37 

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

และศูนยค์ลงัสินคา้ ตามทีกล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ทดีนิในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัทงัหมด ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2 ทงัหมด และศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่นบางส่วน ซึงเป็นการเช่า

ระยะยาว 
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หน่วย: อาคาร 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /                 

เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคส/์ศูนยค์ลงัสินคา้ 

โรงงาน/คลงัสนิคา้ 

ทีมีสญัญาเช่า 

โรงงาน/คลงัสนิคา้    

สรา้งเสร็จ 

พรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงาน/คลงัสนิคา้       

ทีอยู่ระหว่าง 

การพฒันา 

โรงงาน/คลงัสนิคา้ 

ทีอยู่ในแผนงาน 

การก่อสรา้ง 

รวม 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

 คลงัสนิคา้       

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน บางนา 13 1 7 3 24 2,380.73 

 ศูนยค์ลงัสินคา้แหลมฉบงั  - - - - - 48.97 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน แหลมฉบงั  10 13 1 19 43 2,140.82 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 1 3 3 - - 6 877.30 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 8 8 1 34 51 2,443.83 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 3 - - - 12 12 73.73 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - - - - - 112.46 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน ลาดกระบงั - - - 17 17 447.73 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 1 (A) - 1 - - 1 101.19 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 1 (B) 10 2 - - 12 402.85 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 1 (C) - - - 4 4 144.64 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 2 (A) 5 4 - - 9 341.48 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 2 (B) - - - 20 20 114.64 

 ศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทริ์นซบีอรด์ 3 1 7 - 13 21 819.66 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน ศรรีาชา 5 10 - 5 20 859.86 

 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวิน) 3 6 - - 9 253.12 

 ศูนยค์ลงัสินคา้พานทอง 1 6 4 - - 10 649.17 

 ศูนยค์ลงัสินคา้พานทอง 2 - - - 1 1 162.93 

 ศูนยค์ลงัสินคา้พานทอง 3 - - - 2 2 204.21 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี1 - - - - - 1,156.22 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี2 7 - 2 1 10 1,637.69 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี3 13 - 2 - 15 1,459.68 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี4 - - 5 2 7 685.85 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี5 - - 6 3 9 258.21 

 ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี6 - - - 2 2 791.55 

 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน บางปะกง - - - 6 6 907.19 

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ปราจีนบรุ ี 8 - - 17 25 275.00 

 ศูนยค์ลงัสินคา้ขอนแก่น 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี

 ศูนยค์ลงัสินคา้สุราษฎรธ์าน ี

- 

5 

- 

12 

2 

- 

- 

1 

- 

8 

- 

10 

20 

8 

10 

427.11 

481.32 

141.55 

 ศูนยค์ลงัสินคา้ลาํพูน 

 ศูนยค์ลงัสินคา้สมทุรสาคร 

2 

2 

7 

- 

- 

- 

5 

2 

14 

4 

404.59 

2,325.42 

รวมคลงัสนิคา้ 101 80 25 186 392 23,530.70 

 ทีดินระหว่างรอการพฒันา - - - - - 134.07 

รวมทงัหมด 177 159 25 343 704 31,247.14 

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

และศูนยค์ลงัสินคา้ ตามทีกล่าวขา้งตน้ ยกเวน้ทดีนิในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัทงัหมด ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2 ทงัหมด และศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่นบางส่วน ซึงเป็นการเช่า

ระยะยาว  

 มูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์ ินทใีชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั มมูีลค่ารวม 39,595 ลา้นบาท ประเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิอิสระ  

โดยการประเมนิมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว จะใชเ้กณฑ์ราคาตลาดสาํหรบัทดีนิรอการพฒันาและ/หรือทดีนิอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑ์วธิี

พจิารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมตฐิานหลกัทใีชใ้นการประเมนิราคาอาคาร
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โรงงาน และคลงัสินคา้ดงักลา่ว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพนืทวี่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่า

ยุตธิรรมดงักลา่ว ไมร่วมงานระหวา่งก่อสรา้งซงึมมีลูค่าตามบญัชจีาํนวน 1,504 ลา้นบาท 

2. สินทรพัยถ์าวรอืน ๆ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรอนื ๆ ดงัน ี

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีสทุธิ 

เครืองมอืและเครืองใช ้  130.2 

   ทดีนิ อาคาร   130.9 

เครืองตกแต่ง ตดิตงั และอุปกรณส์าํนกังาน  67.5 

ยานพาหนะ 

                          รวม 

หกั ค่าเสอืมราคาสะสม 

                          รวม 

  33.2 

 361.8 

 (181.2) 

 180.6 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

หกั ค่าเสอืมราคาสะสม 

                              รวม 

31.0 

                              (27.5) 

                         3.5 

3. รายละเอียดของสญัญาเช่าทีดนิและอาคารสาํนกังาน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมสีญัญาเช่าทดีนิทนิีคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั เขตส่งออก ทดีนิบางส่วนบริเวณถนนบางนา-ตราด 

และทดีนิบางส่วนทจีงัหวดัขอนแก่น ดงันี 

ลําดบั คู่สญัญา ระยะเวลา ค่าเช่า 

1 บริษทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (13 ธนัวาคม 2538 ถงึ 12 ธนัวาคม 2568) 5,684,324.85 บาทต่อปี 

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

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

4 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 17 ปี 6 เดอืน 24 วนั (6 มิถุนายน 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) 7,439,018.90 บาทต่อปี 

5 บริษทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 13 ปี 11 เดอืน 25 วนั (25 มกราคม 2548 ถึง 31 ธนัวาคม 2561) 921,379.54 บาทต่อปี 

6 บริษทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 12 ปี 8 เดอืน 7 วนั (25 เมษายน 2549 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) 2,520,880.37 บาทต่อปี 

7 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่าช่วง) กบั นิติบุคคล (ผูใ้หเ้ช่า) 26 ปี เดอืน 22 วนั (10 กรกฎาคม 2556 ถงึ 30 พฤศจิกายน 2582) 28,517,293.00 บาทต่อปี 

8 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั บุคคล (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (20 กุมภาพนัธ ์2556 ถึง 19 กุมภาพนัธ ์2586) 54,000.00 บาทต่อปี 

9 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั นิติบุคคล (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (1 พฤษภาคม 2557 ถงึ 30 เมษายน 2587) 7,083,333.00 บาทต่อปี 

หมายเหตุ : รายละเอียดอืน ๆ ในสญัญาเช่า ทสีาํคญั มดีงันี 

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

4-6, และ 9 และไม่มกีารปรบัเปลยีนค่าเช่าใด ๆ สาํหรบัสญัญาท ี7 และ 8 

2. หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (สาํหรบัสญัญาท ี1-6) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนก่อนสญัญาเช่าจะสนิสุดเพือใหก้นอ.พิจารณา 

3.  หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (สาํหรบัสญัญาท ี7) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสนิสุดเพือใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วงพิจารณา 

4.  หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (สาํหรบัสญัญาท ี8) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสนิสุดเพือใหผู้ใ้หเ้ช่าพิจารณา 

นอกจากนี บรษิทัยงัมสีญัญาเช่าพนืทสีาํนกังาน ซงึสามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหวัขอ้รายการระหวา่งกนั 
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4. สินทรพัยถ์าวรทีใชคํ้าประกนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยใชท้ดีนิและสงิปลูกสรา้งคาํประกนั ดงัน ี

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยเ์พอืคาํประกนั วงเงนิ 
เงินกู ้

ปจัจุบนั 
วนัทีทําสญัญา 

1. โฉนดเลขที 24974, 28274-5, 36399, 36403 และ 38251 ตงัอ ยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

438.90 52.97 2/07/2555 ถงึ 31/12/2562 

2. โฉนดเลขที 52609-10 และ 52786-7 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

โฉนดเลขที 72552, น.ส. 3ก. 1787-7 และ น.ส. 3ก. 1839-41 ตงัอยู่บนเขตอุตสาหกรรมกบินทร ์บุรี 

พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

400.00 238.36 22/11/2555 ถงึ 25/11/2563 

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

28939 และ 30404 ตงัอยู่บนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

859.20 635.70 23/04/2556 ถงึ 19/05/2565 

4. โฉนดเลขที 699055, 69922, 73886, 75949, 76544, 76564, 165895-6, 173736, 173842-5, 

173847-53, 177197, 177201, 178444-7 และ 177449 ตงัอยู่บนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอน  

แหลมฉบงั พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

1,901.08 0.00 30/10/2555 ถงึ 29/10/2565 

5. โฉนดเลขที 29476, 38796 และ 38798 ตงัอยู่บนศูนย์คลงัสินคา้อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (B) พรอ้มสิง 

ปลูกสรา้ง โฉนดทีดินเลขที 68495, 173955-6, และ 177783 ตงัอยู่บนศูนยค์ลงัสินคา้อสีเทริ์นซบีอร์ด 

1 (C) พรอ้มสิงปลูกสรา้ง โฉนดทดีินเลขที 65884, 195061, 195063-4 และ 195066-7 ตงัอยู่บนศูนย์

คลงัสินคา้อสีเทิรน์ซบีอรด์ 2 (A) พรอ้มสิงปลูกสรา้ง และโฉนดทีดินเลขที 52846 และ 170117-8 

ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

1,498.91 

 

128.47 

 

 

03/04/2557 ถงึ 31/05/2566 

 

6. โฉนดเลขที 2694, 3195-7, 3389, 3403, 3830, 3832, 3834, 6131, 6224, 6338-40, 24395-7, 

33524 และ 33533 ตงัอยู่บนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน บางปะกง พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

2,713.80 19.60 03/04/2557 ถงึ 31/05/2566 

7.  โฉนดเลขที 16687, 29676, 31702, 38793-5, 38799 และ 43530-1 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซติี พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

850.00 401.06 29/11/2556 ถงึ 28/11/2565 

8. โฉนดเลขที 42073, 86484, 124812-5, 131865-6, 135934, และ 145006 ตงัอ ยู่บนศูนย์คลงัสินคา้

สมทุรสาคร พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

2,000.00 340.00 27/08/2558 ถงึ 30/09/2567 

9. โฉนดเลขที 25232, 25661 และ 25665 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

โฉนดเลขที 27354-5 ตงัอยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอ้มสิงปลูกสรา้ง  

200.00 - (P/N วงเงนิหมนุเวียน) 

10. สญัญาเช่าเลขที 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 20169, 20171 และ 71624 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอ้มสิงปลูกสรา้ง โฉนด

เลขท ี25831 และ 27493 ตงัอ ยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอ้มสิงปลูกสรา้ง และโฉนดเลขที 

48375 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

95.00 

25.00 

14.40 

- 

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

18/06/2545 (O/D) 

13. โฉนดเลขท ี40214 และ 48801 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ พรอ้มสิงปลูกสรา้ง  50.00 4.04 20/01/2548 (L/G) 

14. สญัญาเช่าเลขที 14/2540 ณ วนัที 14 พฤศจิกายน 2540 และ เลขท ี8/2542  

 ณ วนัที 18 สิงหาคม 2542 ตงัอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั พรอ้มสิงปลูกสรา้ง 

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

รวมเงนิกู ้ 10,916.89 1,816.16  

รวมเงนิกู ้และหนังสอืคาํประกนั 11,082.79 1,855.50  
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5. นโยบายเงนิลงทนุของบริษัท 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัย่อยและบริษทัทเีกียวขอ้ง ดงัน ี

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทุนชําระแลว้ 
รอ้ยละ 

การถือหุน้ 

มูลค่าเงินลงทุน 

(ตามวิธีสว่นไดเ้สีย) 

มูลค่าเงินลงทุน 

(ตามราคาทุน) 

บริษทัย่อย      

บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพอืใหเ้ ช่า 50 ลา้นบาท 100 - 50 ลา้นบาท 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ ก่อสรา้งคลงัสินคา้เพอืใหเ้ช่า 19,500 ลา้นบาท 100 - 19,515 ลา้นบาท 

Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. 

บริหารการลงทุน 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรัฐฯ 

(85 ลา้นบาท) 

100 - 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(85 ลา้นบาท) 

TICON (HK) Limited ลงทุนในกจิการในต่างประเทศ 11.6 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 

(413 ลา้นบาท) 

100 - 11.6 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 

(413 ลา้นบาท) 

บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต ์เพือการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์

10 ลา้นบาท 70 - 7 ลา้นบาท 

บริษทัร่วม      

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์เีกียวเนือง

กบักิจการอุตสาหกรรม 

11,825 ลา้นบาท 15 794 ลา้นบาท/1 1,783 ลา้นบาท 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิสติคส ์

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 

PT SLP Surya TICON Internusa 

 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์เีกียวเนือง

กบักิจการอุตสาหกรรม 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี

เกียวเนืองกบักจิการอุตสาหกรรม 

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี

เกียวเนืองกบักจิการอุตสาหกรรม 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โรงงานและ

คลงัสินคา้โดยใหเ้ช่า/ขาย 

4,469 ลา้นบาท 

 

5,550 ลา้นบาท 

 

 

5,460 ลา้นบาท 

 

 

1,657 ลา้นบาท 

16 

 

24 

 

 

12 

 

 

25 

439 ลา้นบาท/2 

 

769 ลา้นบาท/3 

 

 

482 ลา้นบาท/4 

 

 

430 ลา้นบาท/5 

734 ลา้นบาท 

 

1,329 ลา้นบาท 

 

 

686 ลา้นบาท 

 

 

- ลา้นบาท 

บริษทัร่วมคา้      

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้ เพาเวอร ์ 6 จาํกดั   

(ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

5 ลา้นบาท 51 2.49 ลา้นบาท 2.55 ลา้นบาท 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้ เพาเวอร ์ 11 จาํกดั 

(ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 

ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

4 ลา้นบาท 51 2.03 ลา้นบาท 2.04 ลา้นบาท 

บริษทั ทีพารค์ บเีอฟทีแซด จาํกดั 

(ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 

ก่อสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

 

1 ลา้นบาท 60 0.32 ลา้นบาท 0.60 ลา้นบาท 

บริษทัทีเกียวขอ้ง      

บจก. บางกอกคลบั ขายอาหารและเครืองดืม 450 ลา้นบาท 0.11 0.26 ลา้นบาท/6 - 

หมายเหตุ : /1 ภายหลงัหกักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 791 ลา้นบาท ทงันี สาํหรบังวดสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 TFUND มีกําไรสุทธิ 

932 ลา้นบาท 

 /2 ภายหลงัหกักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 222 ลา้นบาท ทงันี สาํหรบังวดสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 TLOGIS มีกําไรสุทธิ 

298 ลา้นบาท 
 /3 ภายหลงัหกักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 467 ลา้นบาท ทงันี สาํหรบังวดสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 TGROWTH มีกําไร

สุทธิ 548 ลา้นบาท 
 /4 ภายหลงัหกักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 198 ลา้นบาท ทงันี สาํหรบังวดสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 TRIET มีกําไรสุทธิ  

488 ลา้นบาท 

 /5 ทงันี สาํหรบังวดสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2559 PT SLP Surya TICON Internusa (SLP) มกีาํไรสุทธิ 10 ลา้นบาท 

 /6 ภายหลงัหกัค่าเผือการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนจาํนวน 0.74 ลา้นบาท 
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บรษิทัมกีารควบคมุและการบรหิารในบรษิทัยอ่ยทงัสบีรษิทัอย่างสมบูรณ์ ซึงยกเวน้ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์นอกจากนี บริษทัมไิด ้

มกีารควบคมุและมไิดม้ส่ีวนร่วมในการกาํหนดนโยบายของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์งัสาม และทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนดงักล่าวแต่อย่างใด (โปรดดูความเห็นของผูบ้ริหารในการลงทนุใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ 

TREIT ในหวัขอ้ “การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ”) 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทมีผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทั 
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ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลสาํคญัอืน 

บริษทั 

ชอื บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ พฒันาโรงงานสาํเร็จรูปเพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

เลขทะเบยีนบริษทั 0107544000051 (บมจ. 666) 

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

กรุงเทพมหานคร 10120 

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

เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th 

อเีมล ticon@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 1,834,142,375 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560)  

ทุนชาํระแลว้ 1,834,142,375 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

มูลค่าทตีราไว ้ 1 บาทต่อหุน้ 

บริษทัย่อย 

บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ พฒันาโรงงานสาํเร็จรูปเพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึงไดร้บั 

การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 49/32 หมูท่ ี5 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุร ี20230 

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

ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

มูลค่าทตีราไว ้ 10 บาทต่อหุน้
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บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ พฒันาคลงัสินคา้เพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล 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 

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 

อเีมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 19,500,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 19,500,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

มูลค่าทตีราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

 

Shanghai TICON Investment Management Company Limited 

ประเภทธุรกจิ บรหิารการลงทุน  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

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

ทุนจดทะเบยีน 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

 

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 70 

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

กรุงเทพมหานคร 10120 

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

ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

มูลค่าทตีราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 
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TICON (HK) Limited 

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในกิจการในต่างประเทศ  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ Room 337, 3/F South China C.S. Building, 13-17 Wah Sing Street, 

 Kwai Chung, N.T. Hong Kong  

ทุนจดทะเบยีน 16,130,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 16,130,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

 

PT SLP Surya Ticon Internusa  

ประเภทธุรกจิ พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้เพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า 

ผูถ้อืหุน้ Ticon (HK) Limited ถอืหุน้รอ้ยละ 25 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ Setiabudi Atrium Unit 201 Lantai 2, J1. H.R. Rasuna Said,  

 Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia  

ทุนจดทะเบยีน 2,412,800,000,000 รูปี (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 603,200,000,000 รูปี (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

บริษทัร่วมคา้ 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั   (ถือห ุน้โดยบริษัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ 59 หมูท่ ี1 ตาํบลสวนพรกิไทย อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี12000 

 โทรศพัท ์(662) 959-5811-5  โทรสาร (662) 959-5822 

ทุนจดทะเบยีน 5,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 5,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

มูลค่าทตีราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั   (ถือห ุน้โดยบริษัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ 59 หมูท่ ี1 ตาํบลสวนพรกิไทย อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี12000 

 โทรศพัท ์(662) 959-5811-5  โทรสาร (662) 959-5822 

ทุนจดทะเบยีน 4,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 4,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

มูลค่าทตีราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 
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บริษทั ทีพารค์ บีเอฟทีแซด จํากดั   (ถือห ุน้โดยบริษัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้เพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 60 

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

กรุงเทพมหานคร 10120 

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

ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

มูลค่าทตีราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

 

ผูเ้กียวขอ้งอืน ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ผูส้อบบญัชี  นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5659 

  บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

  ชนั 33  อาคารเลครชัดา  

 เลขท ี193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์(662) 264-9090 โทรสาร (662) 264-0789 

สถาบนัการเงนิทีติดต่อประจาํ  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ทีปรึกษาทางกฎหมาย - ไมม่ ี-  



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  56-1 

 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ  35 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
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ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ 

1. จาํนวนทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ 

ณ วนัท ี 10 มนีาคม 2560 บริษทัมทีนุจดทะเบยีน 1,834,142,375 บาท ซงึเรยีกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 1,834,142,375 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2. การออกหลกัทรพัยอ์ืน 

2.1 ตวัแลกเงนิ 

บริษทัออกตวัแลกเงนิระยะสนัอายุไมเ่กนิ 270 วนั เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั ซงึ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มภีาระหนีรวม

ทงัสนิ 2,030 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

ลาํดบัที จาํนวนทีออก (ลา้นบาท) วนัทีออก ระยะเวลา (วนั) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

300.0 

120.0 

100.0 

280.0 

100.0 

80.0 

120.0 

230.0 

700.0 

22 กรกฎาคม 2559 

23 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 

9 กนัยายน 2559 

11 ตุลาคม 2559 

21 ตุลาคม 2559 

22 พฤศจกิายน 2559 

28 พฤศจกิายน 2559 

6 ธนัวาคม 2559 

185 

184 

183 

181 

191 

96 

59 

53 

45 

 2,030.0   
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2.2 หุน้กู ้

บริษทัมกีารออกหุน้กู ้ชนิดระบชุอืผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสิทธิ และไมม่หีลกัประกนั ซึง ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มภีาระหนี

ทงัสนิ 17,340 ลา้นบาท ซงึเป็นหุน้กูจ้าํนวนรวม 17.34 ลา้นหน่วย มูลค่าทตีราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอียดดงัน ี

ครงัทอีอก จาํนวนทีออก (ลา้นบาท) วนัทีออก อายุ 

2/2554 

1/2555 

4/2555 

5/2555 

6/2555 

2/2556 

 

350.0 

100.0 

500.0 

300.0 

1,000.0 

1,200.0 

500.0 

8 กรกฎาคม 2554 

10 มกราคม 2555 

5 กรกฎาคม 2555 

17 สงิหาคม 2555 

26 กนัยายน 2555 

15 พฤษภาคม 2556 

15 พฤษภาคม 2556 

   7  ปี 

    5  ปี 

 5  ปี 

 5  ปี 

 10  ปี 

 5 ปี 

 7 ปี 

3/2556 

 

4/2556 

5/2556 

1/2557 

 

2/2557 

 

3/2557 

4/2557 

1/2558 

2/2558 

 

3/2558 

1/2559 

300.0 

440.0 

620.0 

1,000.0 

600.0 

1,150.0 

800.0 

530.0 

1,550.0 

1,000.0 

1,000.0 

600.0 

700.0 

700.0 

100.0 

2,300.0 

12 กนัยายน 2556 

8 ตลุาคม 2556 

18 ตลุาคม 2556 

17 มกราคม 2557 

17 มกราคม 2557 

18 กรกฎาคม 2557 

18 กรกฎาคม 2557 

21 กรกฎาคม 2557 

19 มกราคม 2558 

15 พฤษภาคม 2558 

15 พฤษภาคม 2558 

14 สงิหาคม 2558 

14 สงิหาคม 2558 

14 สงิหาคม 2558 

18 พฤษภาคม 2559 

18 พฤษภาคม 2559 

 5 ปี 

 3 ปี 347 วนั 

 6  ปี 

 3 ปี 

 5  ปี 

 3 ปี 

 7 ปี 

 3 ปี    4 วนั 

 3 ปี 

 4 ปี 

 7 ปี 

 5 ปี 

 8 ปี 

 3 ปี 

 4 ปี 

 7 ปี 

รวม   17,340.0   

เมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 หุน้กูข้องบริษทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติโดยบริษทั ทริสเรตติง จาํกดั ในระดบั “A-” แนวโนม้

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

4. นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไม่ตาํกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษ ีโดยบริษทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลโดยคาํนึงถงึ

ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอนื ๆ ทเีกียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทงัน ีในปจัจุบนัไม่มสีญัญากูย้มืเงนิระหว่างบริษทั 

กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทมีขีอ้จาํกดัของอตัราการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั 

รายชือผูถ้ือหุน้ ณ วนัท ี10 มีนาคม 2560 

 จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

2. บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 
735,000,000 

478,699,619 

40.07 

26.10 

3. กลุ่มซิตีเรียลตี 

 บรษิทั ซิต ีวลิลา่ จาํกดั 

 นายชาล ีโสภณพนิช 

 นางสริญิา โสภณพนิช 

 บรษิทั ซิตเีรียลต ีจาํกดั 

 

38,568,150 
24,773,910 

11,458,725 

2,582,684 

 

2.10 
1.35 

0.63 

0.14 

 77,383,469 4.22 

4. กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูท้เีกยีวขอ้ง 

 นายวรีพนัธ ์พลูเกษ (ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร) และคู่สมรส 

 นายตรขีวญั บุนนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 

 นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี การเงนิ  

     และเลขานุการบริษทั)  

 

11,673,803 

1,349,362 

79 

 

 

0.64 

0.07 

0.00 

 

 13,023,244 0.71 

5. นางสชุาดา ลีสวสัดิตระกูล 

6. นายจตพุล เกรียงไชยกจิกุล 

7. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 

8. Nortrust Nominees Limited Group  

9. นางสวนีย ์ภทัรวานิชานนท ์

10. กองทนุรวมสาทรซิตีทาวเวอร ์ 

11. อืน ๆ 

รวม 

46,391,670 

46,249,100 

40,793,132 

25,708,832 

22,000,000 

19,503,194 

329,390,115 

2.53 

2.52 

2.23 

1.40 

1.20 

1.06 

17.96 

1,834,142,375   100.00 
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โครงสรา้งการจดัการ 

1. โครงสรา้งภายในบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแลกิจการทดี ี
คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการ 

กาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสยีง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายสามารถ รศัมีโรจนว์งศ ์

ผูจ้ดัการทวัไป 

 

ดร. สมศกัด ิไชยพร 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส 

ฝ่ายบญัชี การเงนิ และสารสนเทศ 

น.ส.ลลิตพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์

รองผูจ้ดัการทวัไป 

และพฒันาธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายกฤษณ์ วรีกุล 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการตลาด 

 

นายสมศกัด ิรตันว ิระกลุ 

นางยูโกะ โฮช ิ

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายธุรการ 

 

น.ส.ศริิพร สมบติัวฒันา 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรัพย ์

 

น.ส.ปริมโอภา ณัชชาจารุวทิย ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายกฎหมาย 

 

น.ส.สธุารา จรุงเรืองเกยีรติ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายพฒันาโครงการ 

 

นายภารุจ บุณฑริก 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายจดัซอื 

 

น.ส.วรัญญา อินทรไพโรจน ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัช ี

 

น.ส.รุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

นายอภณิฐั เมฆลอย 
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 ทงัน ีณ ปจัจุบนั โครงสรา้งภายในบรษิทั มกีารเปลยีนแปลงเป็น ดงัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแลกิจการทีดี 
คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการ 

กําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสยีง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการทวัไปอาวุโสสายงานพฒันา 

ผูอ้าํนวยการอาวุโส 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

รองผูจ้ดัการทวัไป 

สายงานพฒันา 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายการตลาด 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายจดัซอื 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายพฒันา

โครงการ 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบญัช ี

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายการเงนิ 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายธุรการ 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ผูจ้ดัการทวัไป 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายกฎหมาย 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายทรพัยากร

มนุษย ์

ผูต้รวจสอบ

ภายใน 

รองผูจ้ดัการทวัไป 

และพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 
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บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทั 1 ชดุ และคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสยีง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทดี ี

2. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุ ิ8 ทา่น ดงัน ี

1. นายชาล ีโสภณพนชิ ประธานกรรมการ 

2. นายจริะพงษ ์วนิชิบตุร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบตุร  กรรมการ 

4. นายเนตร จรญัวาศน ์ กรรมการ 

5. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 

ทงัน ีณ ปจัจบุนั สมาชกิคณะกรรมการบริษทั มกีารเปลยีนแปลงเป็น ดงัน ี

1. นายชายนอ้ย เผอืนโกสุม* ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายชาล ีโสภณพนชิ กรรมการ 

5. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท*์ กรรมการ 

6. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการ 

7. นายปณต สริวิฒันภกัด*ี กรรมการ 

8. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ*์ กรรมการ 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษทั เมอืวนัท ี16 มกราคม 2560 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชือผูกพนับรษิทั คอื นายชาล ีโสภณพนิช หรือ นายชาย วนิิชบุตร หรือ นายปณต สิริวฒันภกัด ีลงลายมอื

ชอืร่วมกบั นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์หรอื นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์รวมเป็นสองคนพรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

ทงัน ีนายโชติพฒัน ์พชีานนท ์นายปณต สริวิฒันภกัด ีและนายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์เป็นตวัแทนของกลุ่มเฟรเซอรส์ นายชาล ีโสภณพนิช 

เป็นตวัแทนของกลุม่ซติเีรยีลต ีและนายชาย วนิชิบุตร เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบาท หนา้ที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการเปรียบเสมือนต ัวแทนของผูถ้ือหุน้  เป็นผูก้ ําหนดทิศทางการเจริญเติบโต และตดัสินใจเรืองสําค ัญของบริษทั 

คณะกรรมการจงึตอ้งทาํหนา้ท ีในการดูแลผลประโยชนข์องทุกฝ่าย ดูแลการทาํงาน และผลประกอบการของฝ่ายจดัการ การบริหารความเสียง 

รวมทงัการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กยีวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

2. ปฏบิตัิหนา้ทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมตทิปีระชุมของผูถ้ ือหุน้ ดว้ยความซือสตัย์

สุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุราย 
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3. คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน ์ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษทั โดยร่วมกนัทบทวน

วสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธข์องบริษทัทุก ๆ 5 ปี มกีารแสวงหาขอ้มูลทเีป็นประโยชนต่์อการกาํหนดทศิทางดงักล่าว รวมถงึมกีารพจิารณาถงึ

ประเด็นความเสียงทอีาจจะเกิดขึน เพอืใหม้นัใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถนาํวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธท์กี ําหนดขนึไปปฏิบตัใิหเ้กิดผล 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. กําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกําก ับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดําเ นินการเป็นไปตามนโยบาย  

และระเบยีบของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการทดี ีเพอืเพมิมูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กิจการและ

ความมงัคงัสูงสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

5. เป็นผูน้าํ และเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานทดี ีปฏบิตัติามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทดีขีองบริษทั 

6. เป็นแบบอยา่งในการเพมิเติมความรูค้วามสามารถ เพือใหก้ารปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทมศีกัยภาพมากขึน โดยบริษทั 

มกีารสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหรือสมัมนาในหลกัสูตรตา่ง ๆ อยา่งต่อเนือง 

7. ดาํเนนิการใหบ้รษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การสอบบญัช ีการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทมีปีระสิทธิผล

และเชอืถอืได ้

8. จดัใหม้กีารพจิารณาปจัจยัเสียงสาํคญัทอีาจเกิดขนึ และกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสียงดงักล่าวอย่างครอบคลุม ดูแล 

ใหผู้บ้ริหารมรีะบบ หรือกระบวนการทมีีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสียง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทีอาจจะเกิดขึน 

จากความเสยีงดงักลา่ว 

9. จดัใหม้กีารปนัผลกาํไร เมอืบรษิทัมกีาํไรพอสมควร และไมม่ขีาดทนุสะสม 

10. สอดส่องดูแล และจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์อีาจจะเกดิขนึ รวมถงึรายการทเีกียวโยงกนั และใหค้วามสาํคญั

กบัการพจิารณาธุรกรรมหลกัทมีคีวามสาํคญั โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยรวม 

11. กรรมการทีเป็นอสิระ และกรรมการจากภายนอกอืน มคีวามพรอ้มทจีะใชดุ้ลยพนิิจของตนอยา่งเป็นอิสระ ในการพจิารณากาํหนด 

กลยุทธ ์การบรหิารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตงักรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มทจีะคดัคา้นการกระทาํ

ของกรรมการอืน ๆ หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทมีคีวามเห็นขดัแยง้ในเรอืงทมีผีลกระทบต่อความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

12. รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร” ต่อบรษิทัตามเกณฑท์บีรษิทักาํหนด 

13. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทเีป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อการเปลยีนแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้งระงบัการซือ

ขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนทขีอ้มลูภายในนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทเีป็นสาระสาํคญันนั 

ต่อบคุคลอนื โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

14. ควบคมุ ดูแล ใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีมกนั 

15. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทดีเีป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ 

16. กาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบทสีนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชนัทีมปีระสิทธิภาพ เพือใหม้นัใจว่า 

ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

17. กาํหนดนโยบาย และกาํกบัดแูลการรบัเรอืงรอ้งเรยีน พรอ้มทงัดาํเนินการใหบ้ริษทัมกีระบวนการรบัเรอืงรอ้งเรยีน 

18. ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และมบีทลงโทษเมอืไมป่ฏบิตัติาม 
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19. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพอืชว่ยดาํเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนการใหค้ําแนะนําแก่กรรมการ และบริษทัในการปฏบิติัตน และดาํเนนิกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบทีเกียวขอ้งต่าง ๆ  

อย่างสมาํเสมอ อกีทงัดูแลใหก้รรมการ และบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

20. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ และในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

21. จดัใหม้ช่ีองทางในการสอืสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อยา่งเหมาะสม 

22. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมกีารประเมินผลงานประจาํปีของทงัคณะ เพอืใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ท ี

ของคณะกรรมการบริษทั และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจําปีดว้ย และประเมนิผลงานประจาํปีของผูบ้ริหารสูงสุด รวมทงักาํหนดค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารสูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนนิงาน 

23. ในกรณีทจีาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํ หรือความเห็นทางวชิาชีพจากทปีรึกษาภายนอกเกียวกบัการดาํเนินกจิการ  

โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

การแต่งตงัคณะกรรมการบริษัท 

การแตง่ตงักรรมการบรษิทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษทั 

จะเป็นผูเ้สนอชือบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาตามลาํดบั ทงันี ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้ารแต่งตงั

กรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ดงันี 

1. ทปีระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการเพมิเตมิ หรือแทนกรรมการทตีอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน ี

ก. ผูถ้อืหุน้หนึงคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนงึเสยีงตอ่หนงึหุน้ 

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทมีอียู่ทงัหมดตาม (ก) เลอืกบคุคลคนเดยีว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

ค. บคุคลซงึไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็นกรรมการ เท่ากบัจาํนวนกรรมการทจีะมใีนการเลอืกตงั

ครงันนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้ับการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะมีไดใ้นการเลือกตงัครงัน ัน  

ใหป้ระธานในทปีระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการทวีา่งลงเพราะสาเหตอุนืใด นอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ดงัน ี

1. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชาล ีโสภณพนชิ กรรมการบรหิาร 

3. นายจริะพงษ ์วนิชิบตุร กรรมการบรหิาร 

4. ดร. สมศกัด ิไชยพร กรรมการบรหิาร และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ทงันี ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัท ี2/2560 ณ วนัที 16 มกราคม 2560 ไดม้ ีการแต่งตงัคณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ยสมาชิก 5 ทา่น ดงัน ี

1. นายปณต สริวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการบรหิาร 
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3. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์  กรรมการบรหิาร 

4. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการบรหิาร 

5. นายโสภณ ราชรกัษา กรรมการบรหิาร และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

บทบาท หนา้ที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏบิตัหินา้ทตีามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ปฏบิตัหินา้ทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบริษทัโดยเคร่งครดั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น ดงัน ี

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ทงันี ตามมติทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัท ี2/2560 ณ วนัที 16 มกราคม 2560 ไดม้ีการแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน ี

1. นายตรขีวญั บุนนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายชายนอ้ย เผอืนโกสุม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ทงันี กรรมการตรวจสอบทงัสามท่านมีความรู  ้และประสบการณ์เพียงพอ ทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือ 

ของงบการเงนิ 

บทบาท หนา้ที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการทีด ีและการบริหารความเสียงทีม ี

ความเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

3. สอบทานความมปีระสิทธิภาพ และประสิทธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทเีกียวขอ้งกบัการควบคุมภายใน และการบริหาร 

ความเสยีง 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย 

ทเีกยีวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

5. พจิารณารายการระหว่างกนั หรือรายการทีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้กําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงักฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิทั 

6. สอบทานการประเมนิความเสยีงต่อการทุจริตคอร์รปัชนั และใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษทั เกียวกบัการปฏบิตัิทีควรม ี

เพอืลดความเสยีงนนั โดยผูบ้รหิารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏบิติั 

7. สอบทาน และพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ ในเรอืงขอ้บกพร่องสาํคญัทตีรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 
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8. มอีํานาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูท้เีกียวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอํานาจหนา้ทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ และมอีํานาจ 

ในการวา่จา้งผูเ้ชยีวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบ และสอบสวน โดยปฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทั 

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตงั/เลกิจา้ง เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทงัจดัประชุมกบัผูส้อบบญัชีอย่างอสิระ 

โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุ อยา่งนอ้ยปีละหนงึครงั 

10. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้คีวามสมัพนัธ์ และเกือกูลกนั 

และลดความซาํซอ้นในส่วนทเีกยีวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11. ประสานงานเกียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัช ีและอาจเสนอแนะใหส้อบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดทเีหน็วา่จาํเป็น 

12. ในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําซึงอาจมีผลกระทบ 

อย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพอืดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

13. กาํกบัดูแลการควบคมุภายใน การจดัทาํรายงานทางการเงนิ และกระบวนการอืนทเีกียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชนั 

รวมทงักาํกบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

14. สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในทเีกียวขอ้ง เพือใหม้นัใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชนัมคีวามเพยีงพอ และ 

มปีระสทิธผิล 

15. รายงานผลการตรวจสอบภายในเกียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมาํเสมอ 

และใหค้าํแนะนาํขอ้ควรปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร 

16. ดาํเนนิการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้กีระบวนการรบั และกาํกบัดูแลการรบัเรอืงรอ้งเรยีน 

17. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการตรวจสอบ ควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้บริษทั เพอืชีแจง และ/หรือตอบขอ้ซกัถามในเรือง 

ทเีกยีวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืการแต่งตงัผูส้อบบญัชดีว้ย 

18. ประเมนิผลการดาํเนนิงานเกยีวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีบญัชีการเงนิละ 1 ครงั และรายงาน

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

19. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดรายละเอียดขนัตาํ คือ การปฏบิติังาน จาํนวนครงั 

การประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ รวมถงึความเห็นโดยรวมโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึงรายงานดงักลา่วมีการลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

20. ควบคมุ ดูแล ใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปีของบรษิทั 

21. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

22. พิจารณา คดัเล ือก เสนอแต่งต ัง และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทังความเป็นอิส ระ 

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

23. ปฏบิตัหินา้ทอีนืใดทคีณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายตามทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่านซึงไม่เป็นผูบ้ริหารบริษทั และไดร้บัการแต่งตงั 

จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชี หรือการเงิน 

อย่างเพยีงพอ ทจีะทาํหนา้ทใีนการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอชือและแตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชอืสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลอืก และแต่งตงั

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมคุีณสมบติัดงัน ี

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทเีกียวขอ้ง 

ทงันใีหน้บัรวมหุน้ทถีอืโดยผูท้เีกยีวขอ้งดว้ย 

2. หา้มผูท้ ีมีความส ัมพันธ ์ก ับบริษัท  และบริษัททีเกียวขอ้งในลกัษณะทีมีส่วนไดเ้สีย หรือไดผ้ลประโยชน์ในดา้นการ เงิน 

หรอืการบรหิารงาน ทงัในปจัจุบนั และช่วง 2 ปีกอ่น เป็นกรรมการอสิระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักล่าวมตีวัอย่างเช่น 

 เป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุ 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีทปีรกึษากฎหมาย ทปีรกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 เป็นผูท้มีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ เช่น ซอื/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซอืขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้ 

3. หากดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัอืนในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว และค่าตอบแทนทไีดร้บัจากบริษทันนั

ดว้ย 

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใดๆ ในบรษิทัอนืในกลุม่ทเีป็นบริษทัจดทะเบยีน 

5. เป็นกรรมการทไีมใ่ช่เป็นผูท้เีกยีวขอ้ง หรอืญาตสินิทของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั 

6. เป็นกรรมการทไีมไ่ดร้บัการแต่งตงัขนึเป็นตวัแทนเพอืรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึงเป็น 

ผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

7. สามารถปฏบิติัหนา้ท ีแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏบิตัิงาน ตามหนา้ททีไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดย 

ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั รวมทงัผูท้เีกยีวขอ้ง หรอืญาตสินทิของบคุคลดงักลา่ว 

ผูท้เีกยีวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้มีคีวามสมัพนัธห์รอืเกยีวขอ้งกบับรษิทั จนทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ทไีดอ้ย่างอิสระ หรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ 

ลูกคา้ เจา้หน ีลูกหน ีหรอืผูท้มีคีวามเกยีวขอ้งทางธุรกจิอย่างมนียัสาํคญั เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน ี

1. นายชาล ีโสภณพนชิ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจริะพงษ ์วนิชิบตุร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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ทงัน ีตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี2/2560 ณ วนัท ี16 มกราคม 2560 ไดม้กีารแต่งตงัคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน ี

1. นายชายนอ้ย เผอืนโกสุม ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี  กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หนา้ที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบาย และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั เกยีวกบัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบยีประชุม โบนสั สวสัดกิาร 

และผลประโยชนต์อบแทนอืน ๆ ทงัทเีป็นตวัเงนิ และมใิช่ตวัเงนิทจีา่ยใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการของบริษทั และผูบ้ริหารสูงสุด  

โดยคาํนงึถงึค่าตอบแทนทปีฏบิตัอิยูใ่นอุตสาหกรรม 

2. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารสูงสุด 

3. พจิารณากาํหนดสวสัดกิาร และผลประโยชนต์อบแทนอนื ๆ ทงัทเีป็นตวัเงนิ และมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังานของบริษทั 

4. กาํกบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยนโยบายเรอืงค่าตอบแทนกรรมการ รวมทงัหลกัการและเหตผุล 

6. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี 

1. นายชาล ีโสภณพนชิ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายจริะพงษ ์วนิชิบตุร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา 

4. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการสรรหา 

ทงันี ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท ี 2/2560 ณ วนัที 16 มกราคม 2560 ไดม้ ีการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหา 

ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน ี

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการสรรหา 

3. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ กรรมการสรรหา 

บทบาท หนา้ที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิทั อนุกรรมการ และผูบ้รหิารสูงสุด เพอืความโปร่งใสในการสรรหาผูท้จีะมาดาํรงตาํแหน่ง

ดงักลา่ว 

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

3. คดัเลอืกผูส้มคัรในตาํแหน่งผูบ้รหิารสูงสุด เพอืใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตงั 
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7. คณะกรรมการบริหารความเสยีง 

คณะกรรมการบรหิารความเสยีงของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ดงัน ี

1. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการบรหิารความเสยีง 

3. ดร. สมศกัด ิไชยพร กรรมการบรหิารความเสยีง 

4. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการบริหารความเสียง และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

ความเสียง 

ทงัน ีตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี2/2560 ณ วนัท ี16 มกราคม 2560 ไดม้กีารแต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง 

ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ทา่น ดงัน ี

1. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการบรหิารความเสยีง 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี กรรมการบรหิารความเสยีง 

4. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสยีง 

บทบาท หนา้ที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสยีง 

1. กาํกบัดูแล และสนบัสนุนใหม้กีารดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสียง ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง

สภาวการณท์เีปลยีนแปลงไป 

2. พจิารณานโยบายการบรหิารความเสยีงของบรษิทัใหค้รอบคลุมความเสียงดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสียงดา้นตลาด (Market 

Risk) ความเสียงดา้นการปฏบิตักิาร (Operational Risk) ความเสียงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความเสียงดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity 

Risk) และความเสยีงดา้นอืน ๆ อาท ิความเสยีงดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบ (Regulatory Risk) เป็นตน้ 

3. พจิารณาประเมนิความเสยีงของบรษิทัใหค้รอบคลุมธุรกรรมตามขอ้ 2. 

4. พจิารณา และทบทวนแนวทาง และเครอืงมอืในการบริหารจดัการความเสียงใหม้ปีระสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะ และขนาด

ความเสยีงแต่ละดา้นของธุรกรรมทบีรษิทัดาํเนนิการ 

5.  พจิารณา และทบทวนการกาํหนดเพดานความเสียง (Risk Limits) และมาตรการในการดาํเนนิการกรณีทไีมเ่ป็นไปตามเพดาน 

ความเสยีงทกีาํหนด (Corrective Measures) 

6. ตดิตามผลการประเมนิความเสยีง ทงัในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมนิความเสียงทอีาจเกดิขนึจากผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือความเสียงทีอาจเกิดขึนสาํหรบัธุรกรรมทจีะจดัตงัขนึใหม่ รวมถงึกาํหนด 

แนวทางการป้องกนัความเสยีงทอีาจจะเกิดขนึกบัธุรกรรม 

8. ทบทวน และปรบัปรุงแกไ้ขเปลยีนแปลง (ถา้จาํเป็น) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยใหร้ายงานการปรบัปรุงดงักล่าว 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

9. รายงานผลการบริหารความเสียงใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีทมีปีจัจยัหรือเหตุการณ์สาํคญั ซงึอาจมีผลกระทบ 

ต่อบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพอืทราบและพจิารณาโดยเร็วทสีุด 

10. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสยีง อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครงั 
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11. กาํกบัดูแล และสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสียงดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชนั โดยการประเมนิความเสียงดา้นการทุจริต

คอรร์ปัชนั และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

12. รายงานผลการบริหารความเสยีงดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. ประเมนิผลการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครงั เพอืนาํผลการประเมนิมาปรบัปรุงการดาํเนินงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถปุระสงคท์กีาํหนดไว ้

14. ปฏบิตัหินา้ทอีนืใดตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

8. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิ 3 ท่าน ดงัน ี

1. นายตรขีวญั บุนนาค ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

3. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

ทงัน ีตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี2/2560 ณ วนัท ี16 มกราคม 2560 ไดม้กีารแต่งตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ทดี ีประกอบดว้ยสมาชกิ 3 ทา่น ดงัน ี

1. นายชายนอ้ย เผอืนโกสุม ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

3. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

บทบาท หนา้ที และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

1. จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทดี ีเพอืเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรอืงเกยีวกบัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

3. ดูแลการปฏบิตังิานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดี ี

4. ทบทวนแนวทางของหลกัการกาํก ับดูแลกิจการทีดีของบริษ ัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบติัของสากล และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

5. จดัทาํนโยบาย และแนวปฏบิติัในการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความยงัยนื (Sustainability Management : SM) ซึง

รวมถงึการดาํเนนิงานดา้นการดูแลสงัคม ชมุชน และสงิแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพอืเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6. ตดิตามการดาํเนนิงานดา้นการบรหิารจดัการความยงัยนื 

7. วางกรอบแนวทาง และกาํกบัดูแลการดาํเนนิงาน ทเีกยีวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิทั 

8. จดัทาํ และทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชนั ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมนิผลการดาํเนนิงาน 

ทเีกยีวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัโดยรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 
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9. ผูบ้ริหาร 

รายชอืผูบ้รหิารของบริษทั ณ 2 มนีาคม 2560 มดีงัน ี

1. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

2. นายโสภณ ราชรกัษา1) ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

3. ดร. สมศกัด ิไชยพร ผูจ้ดัการทวัไป 

4. นายกฤษณ ์วรีกลุ รองผูจ้ดัการทวัไป และพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

6. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

7. นายสมศกัด ิรตันวริะกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1 

8. นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2 

9. นางสาวลญัจกร คงสกลุ2) ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

10. นางสาวศริพิร สมบตัวิฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

11. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา3) ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

12. นางสาววรญัญา อนิทรไพโรจน ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซอื 

13. นางสาวสธุารา จรุงเรอืงเกยีรติ4) ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

14. นายภารุจ บุณฑรกิ5) ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

15. นายอภณิฐั เมฆลอย ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

16. นางสาวปรมิโอภา ณชัชาจารุวทิย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

หมายเหตุ : 

1) ไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมอืวนัที 16 มกราคม 2560 

2) ไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมอืวนัที 16 กุมภาพนัธ ์2560 

3) ไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมอืวนัที 20 กุมภาพนัธ ์2560 

4) ไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมอืวนัท ี1 ธนัวาคม 2559 

5) ไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมอืวนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2559 

ขอบเขต และอาํนาจหน้าทีของผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารมอีาํนาจหนา้ท ีดาํเนินการตามทคีณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ทงันี การใชอ้าํนาจ 

ของผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้หากผูบ้ริหารมสี่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ในลกัษณะใด ๆ กบับรษิทั หรอืบริษทัยอ่ย ตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหาร 

เกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บรษิทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้ํานึงถงึผลประกอบการของบริษทั

รวมถงึค่าตอบแทนกรรมการของบริษ ัทจดทะเบียนทีอ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท งันี ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณา 

ของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 
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10.1 ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2559 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงัน ี

 หน่วย : บาท 

กรรมการ เบียประชุมคณะกรรมการ 
เบียประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
โบนสักรรมการ 

นายชาล ีโสภณพนชิ 80,000 - 1,084,000 

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ 50,000 60,000 2,160,000 

นายจริะพงษ ์วนิชิบุตร 

นายชาย วนิิชบตุร 

50,000 

50,000 

- 

- 

2,080,000 

870,000 

นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 

นายตรขีวญั บุนนาค 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

นายเนตร จรญัวาศน ์

50,000 

60,000 

40,000 

50,000 

- 

60,000 

30,000 

- 

2,080,000 

710,000 

401,000 

1,255,000 

รวม 440,000 150,000 10,640,000 

สาํหรบัผูบ้รหิารของบรษิทันนั ในปี 2559 บรษิทัมกีารจา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงัน ี

 จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทนุสาํรองเลยีงชพีและกองทนุประกนัสงัคม 

31,665,322 

2,346,344 

755,986 

รวม 34,767,652 

10.2 ค่าตอบแทนอืน ๆ 

ในปี 2559 บรษิทัมไิดม้กีารจา่ยค่าตอบแทนในรูปแบบอนืใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
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11. บุคลากร 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมพีนกังานรวมทงัสนิ 119 คน ดงันี 

แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 1 

ผูจ้ดัการทวัไป 1 

ประธานเจา้หนา้ทบีริหารการเงนิ 1 

รองผูจ้ดัการทวัไป 1 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 2 

ฝ่ายบญัชี 19 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

ฝ่ายการเงนิ 6 

ฝ่ายกฎหมาย 2 

ฝ่ายการตลาด 14 

ฝ่ายธุรการ 15 

ฝ่ายจดัซอื 3 

ฝ่ายพฒันาโครงการ 19 

ฝ่ายบริหารอสงัหารมิทรพัย ์ 28 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 3 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 1 

รวม 119 

11.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมทเีป็นตวัเงนิของพนกังานในปี 2559 เทา่กบั 105.95 ลา้นบาท ซึงอยูใ่นรูปของเงนิเดอืน โบนสั สวสัดิการอืน ๆ 

เงนิสมทบ กองทนุสาํรองเลยีงชพีทบีรษิทัจา่ยสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดัอบรมสมัมนา 

11.2 นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บริษทัจดัใหม้ีการอบรม และสมัมนาแก่พนกังานอย่างสมาํเสมอ ซึงรวมถึงการชีแจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจถึงขนัตอนการ

ปฏบิติังานในส่วนงานทรีบัผิดชอบ นอกจากน ีเพอืเป็นการเพมิประสทิธิภาพ และทกัษะในการปฏบิตัิงานของผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทัเปิด

โอกาสใหแ้ก่พนกังาน ในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เป็นการเพมิเตมิอกีดว้ย 

ในปี 2559 บรษิทัมค่ีาใชจ้า่ยในการพฒันาบคุลากรทงัสนิ 0.46 ลา้นบาท 

11.3 ขอ้พพิาทดา้นแรงงานในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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การกํากบัดูแลกิจการ 

1. การปฏิบติัต่อผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึ ความสาํคญัของการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเทา่เทยีมกนั โดยไดค้าํนึงถงึสิทธิของผูถ้อืหุน้ ในการไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารของบริษทัอย่างเพียงพอ และทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การส่งขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย การลงข่าวสารทางหนงัสือพิมพ์ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั และการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษ ัท 

www.ticon.co.th 

นอกจากข่าวสารขอ้มูลทใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดใ้หค้วามสําคญักบัการประชุมผู ถ้ือหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชมุ เพอืใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัในระหวา่งผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การจดัประชุมผูถ้อืหุน้โดยกาํหนดใหว้นั เวลา และ

สถานทีประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มจดัส่งแผนทีตงัของสถานทีประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้  การส่งหนงัสือนดัประชุมทีมี

วตัถ ุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ 

ก่อนการประชมุอย่างนอ้ย 7 วนัสาํหรบัวาระปกต ิและอย่างนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระพเิศษตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

หนงัสือนดัประชุมของบริษทัมขีอ้มูลสาํคญัทเีกยีวขอ้งกบัวาระการประชุม เพอืใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลประกอบการพจิารณาลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมไดค้รบถว้นมากยงิขึน บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปี ซึงรวบรวมขอ้มลูสําคญัของบริษทัในปีทีผ่านมาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มกบั

หนงัสอืนดัประชุม รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ ทใีหผู้ถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการออกเสียงในแต่ละเรืองได ้โดยหนงัสือมอบฉนัทะ

ดงักล่าว มขีอ้มูลกรรมการตรวจสอบ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ประชุม ในกรณีทผูีถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

นอกจากนี บริษทัไดแ้นบขอ้บงัคบับริษทั ส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ไปกบัหนงัสือนดัประชุมดว้ย พรอ้มทงัการใหข้อ้มูล และ

รายละเอียดเกยีวกบัเอกสารทตีอ้งใช ้เพอืเป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเพมิวาระการประชมุ และเสนอชอืผูท้มีคีณุสมบตัเิหมาะสม ทจีะมาเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ 

โดยบรษิทัไดช้แีจงหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการเสนอเรอืงดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั มีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทงัผูบ้ริหารของบริษทั และผูส้อบบญัชี 

ของบรษิทัเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการของบรษิทั หรือบุคคลทีทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิใหเ้ป็นประธานในทปีระชุม จะดาํเนินการใหม้ี

การพจิารณาวาระการประชุม และลงคะแนนเสยีงเป็นไปตามลาํดบัวาระทกีาํหนดในหนงัสือนดัประชมุอย่างโปร่งใส นอกจากนนั บริษทัไดแ้จง้

วธิีการลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน และระหว่างประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมอย่างเต็มท ีและบริษทัไดต้อบคาํถาม 

อย่างครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้ีการบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหม้ีสาระสาํคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ คาํชีแจงทเีป็นสาระสาํคญั 

คาํถาม ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ รวมทงัคะแนนเสียงทตีอ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนนัในส่วนของรายงานการประชุมบริษทั มกีารจดัทาํรายงาน 

การประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาทีกฎหมายกําหนด รวมทงัมรีะบบการจดัเก็บรายงานการประชุมทดีีสามารถตรวจสอบ และอา้งอิงได ้ 

ทงันี เพือใหร้ายงานการประชุมมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยิงขนึ บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึผลการลงคะแนนเสียง เพมิเติมในรายงาน 

การประชมุดว้ย 

ทงัน ีบริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเว็บไซต์ของบริษทั ทงัในรูปแบบภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชิญประชุมซงึเผยแพร่ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดอืน และรายงานการประชุมทเีผยแพร่ภายใน 14 วนั  

นบัแต่วนัประชมุ รวมทงัวดีทีศัน ์ซงึบนัทกึภาพในวนัประชมุ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลต่าง ๆ ไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
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บรษิทัไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมอืวนัท ี26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี

1/2559 เมอืวนัท ี23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมทงั 2 ครงัน ีจดั ณ หอ้งสุรศกัด ิ1 ชนั 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

กรุงเทพฯ เลขท ี33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 7 ทา่น  

2. การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยี 

บรษิทัตระหนกัดวีา่ ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขนึจากการสนบัสนุนจากผูม้สี่วนไดเ้สียกลุม่ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พนกังาน

บรษิทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิ ผูใ้หกู้ย้ืมเงนิ ชุมชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนัจากคู่แข่งของบริษทั บริษทัจงึไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธิ

ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุม่ กลา่วคือ การปฏบิติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทยีม และเป็นธรรม การปฏบิติัต่อคู่คา้ตามสญัญา และเงอืนไขทางการคา้  

การจดัหาผลติภณัฑท์ีไดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มคีวามรบัผิดชอบต่อลูกคา้ทงัในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์และการใหบ้ริการหลงัการขาย 

ตลอดจน การรกัษาความลบัของลูกคา้ การปฏบิติัตามเงือนไขการกูย้ืมเงนิจากสถาบนัการเงินอย่างเคร่งครดั การปฏบิตัิตามกรอบกติกา 

การแขง่ขนัทดี ีไม่ทาํลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิกีารไม่สจุรติ และการรบัผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนืองจากพนกังานเป็นปจัจยัแหง่ความสาํเร็จทมีคุีณค่า บริษทัใหก้ารปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีม และเป็น

ธรรมต่อพนกังาน ทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดกิารทจีาํเป็น การแต่งตงั โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพ การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม  

ในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ บริษทัดาํเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มทงัจดัใหม้ี

สิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอยา่งเพยีงพอ และเหมาะสม เพอืป้องกนัการสูญเสียชีวติจากอบุติัเหต ุป้องกนัการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย 

อนัเนืองจากการทาํงาน นอกจากน ีบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ เพอืความสามคัคแีละเป็นรางวลัสาํหรบัพนกังาน 

ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมีความมุ่งมนัทจีะแสวงหาวิธีการ ทจีะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสิทธิภาพ และประสิทธผิลยงิขนึ

ตลอดเวลา บรษิทัยดึมนัในการรกัษา และปฏบิตัติามสญัญาททีาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขาย 

ทมีคีณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาทเีป็นธรรม นอกจากน ียงัเนน้ถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้ และไมน่าํไปใชเ้พอืประโยชน์

โดยมชิอบ รวมทงัผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามทเีกิดความเดอืดรอ้น 

สาํหรบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน ีบริษทัปฏบิติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนอีย่างเสมอภาค และเป็นธรรม คาํนงึถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทั  

และตงัอยูบ่นพนืฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทเีป็นธรรมตอ่ทงัสองฝ่าย หลกีเลยีงสถานการณ์ททีาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทงั

ปฏบิติัตามพนัธะสญัญาทตีกลงกนัไว ้

สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บริษทัปฏบิติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ตามหลกัสากล ไมล่ะเมดิความลบั หรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่คา้ ดว้ยวธิี

ฉอ้ฉล บริษทัยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏบิตัิตามแนวปฏิบตัิทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งคร ัด  

ในปีทผี่านมา บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรอืงทเีกียวกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

ส่วนชุมชน และสงัคมนนั บริษทัมนีโยบายทีจะดาํเนินธุรกิจทเีป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม มุ่งสรา้งสมดุลระหว่าง 

การเตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสงิแวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

อยา่งไรก็ตาม ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีทไีม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏบิติัของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรอืพนกังานของบรษิทั โดยตดิต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้

3. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิทัม ี8 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และมตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทงันี บริษทัมกีารแยก

อํานาจหนา้ทขีองประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่างชดัเจนเพอืมใิหผู้ใ้ดผูห้นึงมอีํานาจ 

โดยไม่จาํกดั 
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คณะกรรมการบริษทัมกีารประชุม เพอืพจิารณากิจการทวัไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครงั โดยบริษทักาํหนดการจดัประชุม

คณะกรรมการ และส่งหนงัสอืนดัประชมุซงึระบุถงึวาระการประชุมอย่างชดัเจน รวมทงัเอกสารประกอบการประชุม ใหแ้ก่คณะกรรมการลว่งหนา้

ก่อนการประชมุโดยทวัไปไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งดว่นตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในปี 2559 กรรมการบรษิทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี  

 จาํนวนครงัทีเขา้ร่วมประชมุในปี 2559 

(มีการประชุมรวมทงัสนิ 6 ครงั) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจริะพงษ ์วนิชิบุตร 

4. นายชาย วนิิชบุตร 

5. นายเนตร จรญัวาศน ์

6. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 

7. นายตรขีวญั บุนนาค 

8. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครงั เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระการประช ุม และเอกสาร 

เพือส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชมุ เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมโดยมรีายละเอียดของสาระสําคญั และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 

ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมทงัมหีนา้ทจีดัเก็บเอกสารเกยีวกบัการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนนั 

ยงัมหีนา้ทใีหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิทัในกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัวาระการประชมุ 

คณะกรรมการของบรษิทัมบีทบาทสาํคญัในเรืองต่าง ๆ เพอืทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกิจการทดี ีดงัต่อไปน ี

 ในทกุ ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชุม เพอืพจิารณากาํหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทงั 

มกีารตดิตามผลการดาํเนนิงาน และทบทวนผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบริหารในช่วงปีทผี่านมา ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทวีางไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม่ 

ผลงานทไีม่เป็นไปตามเป้าหมายจะถูกทบทวน เพอืประโยชนใ์นการวางนโยบาย และการกาํหนดเป้าหมายทเีหมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพอืใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิผลมากยงิขนึ คณะกรรมการบริษทัจะมกีารทบทวนผลงาน รวมทงัการวเิคราะหป์ัญหา และอุปสรรค 

ต่าง ๆ ในระหว่างปีทผี่านมา เพอืใหม้ขีอ้มูลทจีะนาํไปปรบัปรุงการกาํกบัดูแล และการดาํเนินการในเรืองต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทงันี

คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการประเมนิผลการดาํเนนิงานของตนเองประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้ เพือพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนทบีริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั (ซึงไดผ้่าน 

การพจิารณาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแลว้) เพอืเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทงันี ทีผ่านมาผูถ้ือหุน้ 

ไดพ้จิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ท ีและความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลา่วคือ ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทน

มากกวา่กรรมการท่านอืน ๆ และกรรมการทมีหีนา้ท ีและความรบัผดิชอบมากขนึก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเพมิขนึ เช่น กรรมการทีมตีาํแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ทตีอ้งรบัผดิชอบเพมิเตมิดว้ย 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการทบีริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ไวใ้นหวัขอ้ “ค่าตอบแทน

ของกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 เพอืใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํหนดหนา้ท ีและความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบรหิารในเรอืงของระดบัอาํนาจดาํเนินการทางการเงนิ ทสีาํคญัไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัิในการซือ/เช่าทรพัยส์ิน อาํนาจ
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อนุมตัใินการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์ิน อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ โดยไดก้าํหนดวงเงนิทกีรรมการ และผูบ้ริหาร 

ในแต่ละระดบัมีอาํนาจในการอนุมตัิไวอ้ย่างชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ทเีกยีวขอ้งทราบถงึอาํนาจ หนา้ท ีและความรบัผดิชอบดงักลา่วแลว้ และทกุฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั 

 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการติดตามดูแล และรบัทราบถงึรายการระหว่างกนั และรายการทีอาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดม้กีารพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ ควบคมุดูแลใหร้ายการดงักล่าวเกิดขนึ

ตามราคาตลาด รวมทงัดูแลใหบ้ริษทัมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวขอ้งอยา่งเคร่งครดั ทงันี ในการพจิารณารายการระหวา่งกนั กรรมการ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรืองดงักลา่ว 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนั ซึงมคีวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของการทาํรายการ

ดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั” 

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของกิจการ ดงัทแีสดงไวก้่อน

รายงานของผูส้อบบญัช ีทงันี เพอืแสดงใหเ้ห็นวา่รายงานทางการเงนิของบริษทัครบถว้น เชือถอืได ้สมเหตผุล และปฏบิติัตามมาตรฐานการบญัชี 

ทรีบัรองทวัไป และกฎระเบยีบต่างๆทเีกียวขอ้ง โดยใชน้โยบายบญัชีทเีหมาะสม และถอืปฏบิติัโดยสมาํเสมอ 

 แมว้่าประธานกรรมการของบริษัทจะเป็นตวัแทนจากผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ แต่บริษทัก็ม ีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้ํากบัดูแล 

ใหก้ารตดัสินใจอนุมตักิารทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทุก ๆ ฝ่ายทเีกยีวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ ซึงไดป้ระมวลนโยบาย และขอ้ปฏบิติัหลกั ๆ ทกีรรมการ

ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะยดึถอืในการปฏบิติัหนา้ทีของตน ตามความรบัผดิชอบทีไดร้บัมอบหมาย รวมทงัแนวทางการปฏบิติัต่อผูม้ส่ีวนได ้

ส่วนเสยีฝ่ายตา่ง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท ีwww.ticon.co.th และไดม้กีารปรบัปรุงลา่สุดในปี 2558 

4.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านทมีีความเป็นอิสระ ถอืหุน้ในบริษทันอ้ยกว่ารอ้ยละ 1  

มไิดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ รวมทงัมปีระสบการณ์ดา้นบญัชี และ/หรือการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท ี

แบ่งเบาภาระหนา้ทขีองคณะกรรมการบริษทั ในการดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบการกาํกบัดูแลกิจการทีด ีโดยเฉพาะอย่างยงิหนา้ทใีนการใหว้สิยัทศัน ์

และใหค้วามเหน็ทตีรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบยีบ 

ทเีกียวขอ้ง ตลอดจนดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้ง ซึงส่งผลให ้

รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชอืถอื มคีณุภาพทดี ีและมมีลูค่าเพมิตอ่องคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมบีทบาทสาํคญัในเรืองตา่ง ๆ เพอืทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกจิการทดี ีดงัต่อไปน ี

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมกีารประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครงั เพอืกาํกบัดูแล และติดตามเรืองต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยมผูีส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชมุดว้ยทุกครงัในวาระทมีกีารพจิารณารายงานทางการเงนิ 

ในปี 2559 กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน ี

 จาํนวนครงัทีเขา้ร่วมประชมุในปี 2559 

(มีการประชุมรวมทงัสนิ 5 ครงั) 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

3. นายตรขีวญั บนุนาค 

5 

3 

5 
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ในปจัจุบนั ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชมุ จดัเตรียมระเบยีบวาระ 

การประชมุ จดัเตรยีมเอกสารต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนนั ยงัมหีนา้ทบีนัทกึ

รายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูด้แูลจดัเก็บเอกสารการประชมุดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีตนรบัผดิชอบทงัหมดแก่คณะกรรมการบริษทัในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัซึงจดัขึนอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัททีีมเีหตุการณ์สําคญัเ กิดขนึ นอกจากน ี

คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัทาํรายงาน เพอืเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจาํปีดว้ย 

 บริษทัมกีารกําหนดหลกัเกณฑ์ของกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือใหเ้กิดความชดัเจนในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ บทบาทหนา้ท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็นประโยชนใ์นการเพมิประสิทธภิาพการปฏบิตัิหนา้ที

ของกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารของบริษทั ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ซงึแตง่ตงัโดยคณะกรรมการบริษทั เพอืปฏบิตัหินา้ทตีามทไีดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 

6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึงแต่งตังโดยผูถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการบริษทั โดย

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มหีนา้ทดีูแลใหบ้ริษทัมกีารดาํเนินการทโีปร่งใส และเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการ และ

ผูบ้รหิาร รวมทงัการจดัหาสวสัดกิารทเีหมาะสม และเป็นธรรมตอ่พนกังานของบรษิทั 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนนั คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเปรียบเทยีบกบั 

ระดบัทปีฏบิติัอยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั รวมทงัหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 

ในปี 2559 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี  

 จํานวนครงัทเีขา้ร่วมประชมุในปี 2559 

(มีการประชมุรวมทงัสิน 1 ครงั) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจริะพงษ ์วนิชิบตุร 

- 

1 

1 

7. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซงึแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหา มีหนา้ที

กาํหนดหลกัเกณฑ์ และวธิีการในการคดัเลอืกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพอืใหเ้กิด 

ความโปร่งใสในการสรรหาผูท้จีะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 
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ในปี 2559 กรรมการสรรหาแต่ละทา่นมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน ี

 จาํนวนครงัทีเขา้ร่วมประชมุในปี 2559 

(มีการประชุมรวมทงัสนิ 1 ครงั) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายจริะพงษ ์วนิชิบุตร 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

4. นายตรขีวญั บนุนาค 

- 

1 

1 

1 

8. คณะกรรมการบริหารความเสยีง 

คณะกรรมการบรหิารความเสยีงของบริษทั ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ซึงแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสยีง มหีนา้ทพีจิารณาประเมนิและตดิตามความเสยีงในดา้นต่าง ๆ และทบทวนแนวทาง และเครืองมอือยา่งสมาํเสมอ เพอืใชใ้นการบริหาร

ความเสยีงอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพตอ่การดาํเนนิธุรกรรมดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั 

ในปี 2559 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสยีงแตล่ะทา่นมกีารเขา้ประชมุ ดงัน ี

 จาํนวนครงัทีเขา้ร่วมประชมุในปี 2559 

(มีการประชุมรวมทงัสนิ 1 ครงั) 

1. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 

3. ดร. สมศกัด ิไชยพร 

4. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

1 

1 

1 

1 

9. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดีขีองบรษิทั ประกอบดว้ยสมาชิก 3 ท่าน ซึงแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการทดีี มีหนา้ทีจดัทาํนโยบายการกํากบัดูแลกิจการทดีี และใหค้ําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษทั ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทาง 

การปฏบิติังาน เพอืใหเ้ป็นไปตามของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดี ีนอกจากนี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทดีี มหีนา้ทใีนการจดัทาํนโยบาย 

และแนวปฏบิติัในการดาํเนนิงาน ดา้นการบริหารจดัการความยงัยนื (Sustainability Management : SM) ซึงใหค้วามสาํคญัในการดูแลสงัคม 

ชมุชน และสิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพอืเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทงั จดัทาํทบทวน ใหข้อ้เสนอแนะ 

แนวทางปฏบิตั ิตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิงานทเีกยีวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ในปี 2559 สมาชกิคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดีแีต่ละทา่นมกีารเขา้ประชมุ ดงัน ี

 จาํนวนครงัทีเขา้ร่วมประชมุในปี 2559 

(มีการประชุมรวมทงัสนิ 4 ครงั) 

1. นายตรขีวญั บนุนาค 

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 

3. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

4 

4 

4 
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10. จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษทัมแีนวทางเกียวกบัจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณของบริษทัทรีะบุอยูใ่นคู่มอืบริษทั และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซึง

แนวทางดงักลา่วไดร้วมถงึแนวทางการเก็บรกัษา และป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัเพอืประโยชนส์่วนตนดว้ย 

11. ความสมัพนัธก์บัผูเ้กียวขอ้ง 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทถีูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลาทเีหมาะสม เนืองจากบริษทัตระหนกัดีถงึ

สถานภาพการเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทงัน ีผูส้นใจสามารถติดต่อบคุคลดงัต่อไปน ี 

ซงึเป็นผูดู้แลงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบริษทัเพอืสอบถามขอ้มลูของบรษิทั 

ชือ ตาํแหน่ง อีเมล ทีอยู่ 

นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ์ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส  

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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 

นอกเหนอืจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน เขา้พบผูบ้รหิารของบริษทั เพอืสอบถามผลการดาํเนินงาน และเขา้เยยีม

ชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั รวมทงัการจดัประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์พรอ้มกบัการจดัแถลงข่าวแก่สือมวลชน เพอืชีแจงผลประกอบการ

และภาพรวมธุรกจิแลว้ บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity day) ซึงจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เป็นประจาํทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนกัลงทุน/นกัวิเคราะหท์ีจดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพอืเป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล และสรา้ง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพือใหม้ีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึน นอกจากนนั บริษทัยงัมีการเดินทาง 

ไปต่างประเทศเพอืใหข้อ้มลูแกน่กัลงทนุทมีไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารนาํเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

ดงัน ี

กิจกรรมการนําเสนอขอ้มูล จาํนวนครงั 

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน 

นกัลงทนุพบผูบ้รหิารของบรษิทั 

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และจดัแถลงขา่วแก่สอืมวลชน 

ใหข้อ้มูลแกน่กัลงทนุในประเทศ 

ใหข้อ้มูลแกน่กัลงทนุต่างประเทศ 

นกัลงทนุเยยีมชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั 

3 

19 

2 

5 

3 

1 

12. การดแูลเรืองการใชข้อ้มูลภายใน 

บรษิทัมนีโยบาย และวธิีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พอืประโยชนส์ว่นตน ดงันี 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกียวกบัหนา้ททีตีอ้งรายงานการถือหลกัทรพัย ์และการเปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทกาํหนดโทษตาม พรบ. ดงักลา่ว 
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 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่าหากบุคลากรทไีดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อการเปลียนแปลงราคา

หลกัทรพัย ์ตอ้งระงบัการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนทขีอ้มูลภายในนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผย

ขอ้มลูทเีป็นสาระสาํคญันนัต่อบุคคลอนื โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

 บรษิทัจะชแีจงต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในทนัท ีในกรณีทมีข่ีาวสารใด ๆ ทงัทเีป็นจริงและ 

ไมเ่ป็นจรงิรวัไหลออกสู่สาธารณชน ทงัน ีเพอืไมใ่หเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุทวัไป 

13. การสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการบริษทัยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทาง 

การกํากบัดูแลกิจการทดีี รวมทงัสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และตระหนกัดวี่าการทุจริตคอรร์ปัชนัส่งผลกระทบต่อการพฒันา 

ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความมนัคงของประเทศ โดยมนีโยบายในการสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ดงันี 

1.  บริษทัตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่บุคลากรในการปฏบิตัิงานอย่างซือสตัย ์โปร่งใส เท ียงตรง เคารพ

กฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทงับริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 

ทดี ี

2.  บุคลากรตอ้งไมก่ระทาํการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์นิ หรือผลประโยชนอ์ืนใดจากบุคคลอืนทีมหีนา้ท ีหรือธุรกิจ 

ทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั เวน้แตใ่นโอกาส หรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนยิม และทรพัยส์นินนัตอ้งไม่ใช่สิงผดิกฎหมาย รวมทงัไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ที

หรอืแสวงหาผลประโยชนเ์พอืตนเอง และ/หรอืผูอ้นืโดยมชิอบ 

3.  บริษทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบขนัตอนการปฏบิตัิงาน รวมถึงการประเมินความเสียงต่อการเกิดคอรร์ปัชนั และ

บรหิารจดัการใหม้วีธิกีารแกไ้ขทเีหมาะสม 

4.  บริษทัตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทเีพยีงพอและเหมาะสม รวมทงัพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ

ถ่วงดลุการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ เพอืป้องกนั และมใิหม้กีารทจุรติหรอืมส่ีวนเกยีวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั 

5.  บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสือสาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทั เพอืใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เกียวกบัมาตรการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

6.  บริษทัตอ้งจดัใหม้ีช่องทางในการรบัเรืองรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล หรือ

เบาะแส และจะเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมทงัมมีาตรการในการตรวจสอบ และกาํหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

7.  บรษิทัควรสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทจีดัขนึโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ เพอืประโยชนใ์นการป้องกนั และสนบัสนุนการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั 

บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น 

การทจุรติเมอืไตรมาส 1 ปี 2558 ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงนโยบายและแผนการกาํกบัปฏบิตังิานในเรืองดงักล่าว เพอืขอรบัการรบัรองจาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิติัในการต่อตา้นทจุรติในภาคเอกชนไทยต่อไป 

14. นโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชนั 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพอืส่งเสรมิใหบ้คุลากรของบรษิทัดาํเนนิธุรกจิอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการทดี ีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั โดยบริษทัคาดหวงัใหท้กุคนรายงานโดยสุจริตถงึ 

การปฏบิติัทขีดั หรอืสงสยัวา่จะขดัต่อเรอืงดงักลา่วใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึงบริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือดาํเนินการใหเ้กดิความถูกตอ้ง เหมาะสม 
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โปร่งใส ยุตธิรรม และเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์มีกีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริตแก่ฝ่ายงานกาํกบั

ดูแลดว้ย 

2.  เพอืใหม้นัใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทั ทาํหนา้ทีดูแล และใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนสอดส่องการกระทาํ 

ต่าง ๆ ของบคุลากรของบรษิทัใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรืองดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระทาํดว้ยความสุจริตใจ 

ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

1.  เมอืมขีอ้สงสยั หรือพบเหน็การกระทาํทฝ่ีาฝืนหลกัปฎบิติัทดี ีในเรอืงต่อไปน ี

1.1 การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนวปฏบิติัของนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทดี ี

1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

1.3 การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 

1.4 การกระทาํทจุรติ 

2.  พบการกระทาํททีาํใหเ้กดิความสงสยั และเกิดผลเสยีต่อบรษิทั 

ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชนั ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม 

1. ไปรษณีย ์

นาํส่งท ีคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษทั หรือ ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเนค็ชนั จาํกดั (มหาชน) 

หอ้ง 1308 ชนั 13/1 อาคารสาธรซตีิทาวเวอร ์เลขท ี175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2. โทรศพัท ์: (662) 679-6565 โทรสาร : (662) 287-3153 

3. อเีมล 

คณะกรรมการบริษัท : whistleblowing.director@ticon.co.th 

คณะกรรมการตรวจสอบ : whistleblowing.ac@ticon.co.th 

เลขานุการบริษทั : whistleblowing.secretary@ticon.co.th 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ : whistleblowing.hr@ticon.co.th 

4. เวบ็ไซต ์: www.ticon.co.th/th/ir 

กระบวนการในการจดัการกบัเรืองทมีีการรอ้งเรียน 

1.   การลงทะเบยีน และส่งเรอืง 

1.1 ผูป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรียน ลงทะเบยีนรบัเรืองรอ้งเรียน และกาํหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรืองทรีอ้งเรียนแก่ผูร้อ้งเรียน 

ดงัน ี

• กรณีทมีผีลกระทบตอ่ชอืเสยีงของบรษิทัอย่างรา้ยแรง ใหด้าํเนนิการโดยดว่นทสีุด 

• กรณีอนื ใหด้าํเนนิการโดยเร็ว 
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• กรณีทเีป็นการสอบถามทวัไป เช่น คาํถามเกียวกบัราคาหุน้ การจา่ยเงินปนัผล จะไม่มกีารลงทะเบยีนรบัเรือง แต่จะส่ง

เรอืงใหก้บัฝ่ายงานทรีบัผิดชอบเรอืงนนั ๆ โดยตรง เพอืตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

1.2 ผูป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มูลจากผูร้อ้งเรยีน ดงัน ี

• ชอืผูร้อ้งเรียน ยกเวน้กรณีทไีม่ไดร้ะบชืุอ 

• วนัทรีอ้งเรียน 

• ชอืบคุคล หรอืเหตกุารณท์รีอ้งเรยีน 

• ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งอืน ๆ 

1.3 เมอืลงทะเบยีนรบัเรืองรอ้งเรียนแลว้ ใหก้าํหนดขนัความลบัตามเนือหาของเรือง (ยกเวน้กรณีทเีป็นการสอบถามทวัไป) และ

ดาํเนนิการดงันี 

• ส่งใหผู้ดู้แลเรอืงรอ้งเรยีนดาํเนนิการหาขอ้เท็จจรงิ และสงัการตามอาํนาจหนา้ททีมี ี

• ส่งสาํเนาเรอืงใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบอืงตน้ เพอืเตรยีมใหค้าํแนะนาํการดาํเนนิการดา้นระเบยีบวนิยั หรอือนื ๆ 

• ส่งสาํเนาเรอืงใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรอืง 

2. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และสงัการ 

2.1 ผูดู้แลเรืองรอ้งเรียน ดาํเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะนาํผูท้เีกยีวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือปฏบิตัิทเีหมาะสมต่อไป 

หากตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั สงัลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เพอืใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แลเรือง

รอ้งเรียนไมม่อีาํนาจสงัลงโทษ ใหเ้สนอเป็นลาํดบัชนัไปจนถงึผูม้อีาํนาจแลว้แต่กรณี และใหส้่งผลการหาขอ้เท็จจริงการดาํเนนิการ และการสงั

ลงโทษแลว้แตก่รณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั เพอืทราบ หรอืพจิารณาสงัการ 

2.2 กรณีเป็นเรืองรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบชุือ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิมเติมไดเ้พยีงพอ ใหผู้ดู้แลเรืองรอ้งเรียนส่งรายงานผล 

การตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกียวกบัเรืองรอ้งเรียนนนัไปทกีรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั เพือขอแนวทาง 

การดาํเนินการทเีหมาะสมต่อไป หากกรรมการผูจ้ดัการเหน็ว่า ไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนนัจะถูกปิดเรืองไป และให ้

ผูด้แูลเรอืงรอ้งเรยีนสง่สาํเนาใหผู้ป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีนทราบ เพอืรายงานแกค่ณะกรรมการตรวจสอบ 

2.3 หากผูดู้แลเรืองรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนไม่มคีวามผิด หรือเป็นเรืองทเีกิดจากความเขา้ใจผิด 

หรอืไดใ้หข้อ้แนะนาํแก่ผูถ้กูรอ้งเรยีน หรอืผูท้เีกยีวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือปฏบิตัิทเีหมาะสมแลว้ และพจิารณาเห็นว่า ควรใหปิ้ดเรืองโดยไม่มี

การลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรืองรอ้งเรียนเสนอเรืองดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือขนึไป เพือขออนุมตัิปิดเรือง และสาํ เนาเรืองให ้

ผูป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีน เพอืแจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ จากนนัรายงานแก่กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การสอบสวนขอ้เท็จจรงิ 

3.1 ในกรณีทผูีดู้แลเรอืงรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เหน็ว่าจะตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยเ์สนอเรือง

ต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

3.2 เมอืมผีลสงัการของกรรมการผูจ้ดัการแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรอืงรอ้งเรยีนทราบ เพอืดาํเนนิการตามขนัตอนต่อไป 

4. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

4.1 ผูด้แูลเรอืงรอ้งเรยีน ดาํเนินการตามคาํสงัของกรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้แนะนาํใหม้กีารประพฤติ หรือปฏบิตัทิ ีเหมาะสมต่อไป 

แลว้แจง้ผลการดาํเนนิการใหผู้ป้ระสานงานเรอืงรอ้งเรยีนทราบดว้ย 
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4.2 ผูป้ระสานงานเรืองรอ้งเรียน แจง้ผลการดาํเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทึกผลของการดําเนินการเกียวก ับ 

เรอืงรอ้งเรยีนไว ้โดยนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

4.3 ผูป้ระสานงานเรืองรอ้งเรียน ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ 

การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยคาํ หรือใหข้อ้มูลใด ๆ ทีพสูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระทาํโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากร 

ของบรษิทัจะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบคุคลภายนอกทเีป็นผูก้ระทาํใหบ้ริษทัไดร้บัความเสียหาย ทางบริษทัจะดาํเนินคดกีบับคุคลนนั

ต่อไป 

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

1.  บรษิทัจะเก็บขอ้มูล และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นความลบั 

2.  บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลเทา่ทจีาํเป็น โดยคาํนงึถงึความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งทมีาของขอ้มูล หรือบุคคล

ทเีกยีวขอ้ง 

3.  ผูท้ไีดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทเีหมาะสม และเป็นธรรม 

4.  กรณีทีผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ใีหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิด 

ความเดอืดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถรอ้งขอใหบ้ริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครอง 

ทเีหมาะสมก็ได ้หรือบริษทัอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ใีหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้

หากเห็นวา่เป็นเรอืงทมีแีนวโนม้ทจีะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 

5.  บรษิทัจะไม่กระทาํการใดอนัไมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ไม่วา่จะโดยการเปลยีนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน 

สถานททีาํงาน สงัพกังาน ข่มขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรือกระทาํการอืนใดทมีลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส 

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

บทลงโทษเมือไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

นโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชนั ถือเป็นส่วนหนึงของวนิยัในการปฏบิตังิาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ทไีมป่ฏบิตัติามยอ่มถูกสอบสวน และพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้งต่อไป 
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ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากต่อการเป็นธุรกิจทีม่ธีรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรบันบัถอืของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบริษทัในทุกภาคส่วน 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้มีติใหส้นบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยมนีโยบายที่ถูกก าหนดออกมาชดัเจน เพื่อสนบัสนุน 

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ท ัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร 

นอกจากนัน้ บริษทัยงัค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อพนกังานของบริษทั จึงก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแส  หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริต

คอรร์ปัช ัน่ เพือ่ใหพ้นกังานตลอดจนผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอืน่ ๆ ของบรษิทั ไดม้ส่ีวนร่วมในการท าใหก้ารด าเนินธุรกจิของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 

สามารถทีจ่ะตรวจสอบได ้อนัจะน าไปสู่ความเป็นธุรกจิทีม่คีวามย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

บริษทัไม่เคยละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ท ัง้ของพนกังานบริษทั  และของผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งอาศยัอยู่ในชุมชนแวดลอ้มสถาน

ประกอบการของบริษทัตามพื้นทีต่่าง ๆ การก่อสรา้งอาคารโรงงาน หรือคลงัสนิคา้ใด ๆ ทุกคร ัง้ของบริษทัจะใหค้วามส าคญัต่อการรกัษา

สภาพแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก ๆ เพือ่ใหค้นในชมุชนซึง่อาศยัอยู่ใกลเ้คยีงกนักบัสถานทีก่่อสรา้งสามารถทีจ่ะใชช้วีติประจ าวนัต่อไปไดต้ามปกต ิ

บริษทัยงัใหค้วามส าคญัในเรื่องของการด าเนินธุรกิจที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยบริษทัย่อยไดร่้วมทนุกบับริษทัร่วมคา้ 

ในธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัการใชพ้ลงังานทดแทน ในชื่อของ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั และ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั 

เพือ่พฒันาโครงการผลติ และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

นอกจากนี้  บริษทัไดค้ านึงถงึความส าคญักบัการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการสรา้งสงัคมทีด่ใีหก้บัชุมชน

โดยรอบโครงการ โดยบริษทัมโีรงงานและคลงัสนิคา้ขนาดพื้นที่ 3,300 และ 51,444 ตารางเมตร ตามล  าดบั ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพอาคาร

โรงงานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ของ U.S. Green 

Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองคก์รทีเ่ป็นผูน้ าในการก าหนดมาตรฐานอาคารสเีขยีวในประเทศสหรฐัอเมริกา และอยู่ระหว่างพฒันา

คลงัสนิคา้ขนาดพื้นที่ 26,160 ตารางเมตร เพื่อใหเ้ป็นอาคารที่สามารถอนุรกัษพ์ลงังาน และรกัษาสิ่งแวดลอ้มไดต้ ัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบ 

กระบวนการก่อสรา้ง จนถงึการใชอ้าคารในการปฏบิตังิานจริง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการใชพ้ลงังานแลว้ ยงัช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

และสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงานในอาคารใหด้ีขึ้นดว้ย รวมท ัง้เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ของบริษทั ที่เป็นองคก์รช ัน้น าที่ใหค้วามส าคญั 

กบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื ซึง่มแีนวโนม้เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคมไทยใหม้พีฒันาการทีย่ ัง่ยืน 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 วนัที ่12 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมสนัทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวนัแก่เดก็นกัเรยีน ปรบัปรุงทาสโีรงอาหาร และบรจิาค

เครื่องกรองน า้ ขนาดความจ ุ1,500 ลติร อปุกรณ์กีฬา รวมท ัง้ชุดอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นทพัไทย อ.ตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 

ในโครงการ ไทคอนมอบรกั คร ัง้ที ่4 “น า้ดืม่จากน า้ใจไทคอน” 

 วนัที ่23 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดบ้ริจาคขนมขบเคี้ยว สนบัสนุนกิจกรรม “สานฝนัวนัเด็กแห่งชาต ิปี 2560” ใหแ้ก่ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษ จงัหวดัปทมุธานี 
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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสยีง 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสยีงทมีปีระสิทธิภาพ เหมาะสมพอเพยีง ทงัในระดบับริหารและ

ระดบัปฏบิตังิาน ซงึถอืวา่เป็นกระบวนการทสีาํคญัของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทาํใหก้ารปฏบิตัิงานมปีระสิทธภิาพ และเกิดความมนัใจอย่าง

สมเหตสุมผลวา่การดาํเนินงานของบรษิทัสามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์สรา้งผลประโยชนต์อบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มลูทางการเงนิ และ

การดาํเนินงานครบถว้นน่าเชือถอื การปฏบิตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสียงทอีาจเกิดขนึ โดยที

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี3/2560 ไดม้กีารพจิารณาทบทวนการประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษ ัท โดยอา้งอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบทเีขา้ร่วมประชุมมคีวามเห็นว่า บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในทเีพยีงพอ

และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และครอบคลุมใน 5 เรือง คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสียง การควบคุม 

การปฏบิติังาน ระบบสารสนเทศ และการสอืสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปน ี

1.  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในทดี ี โดยกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ทชีดัเจน และวดัผลไดใ้นรูปของกาํไรต่อหุน้ประจาํปีนนั ๆ รวมทงัไดม้ีการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานในปีทผี่านมา กบัเป้าหมายทกีาํหนด  

โดยหากไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย บรษิทัจะทาํการวเิคราะหห์าสาเหตุเพอืประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทงัน ีโครงสรา้งองคก์ร

ของบริษทัมสีายการบงัคบับญัชา มกีารกาํหนดอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้สี่วนไดเ้สียในเรืองใด  

จะไม่สามารถใหก้ารอนุมตัใินเรืองนนั ๆ ได ้นอกจากนนัยงัมกีารแบง่แยกหนา้ทคีวามรบัผดิชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตัิการบนัทกึรายการ

ทางบญัชแีละการดูแลทรพัยส์ิน เพอืเป็นการตรวจสอบซงึกนัและกนั 

บริษทักําหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกจิการทดี ีโดยคณะกรรมการแต่ละชุดมคีวามรบัผิดชอบต่อผูถ้อืหุน้เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้อืหุน้ อยู่ในกรอบของการมจีริยธรรมทดี ีและรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมและติดตาม

ความคบืหนา้ของกระบวนการพฒันาการกาํกบัดูแลกจิการทดีแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนอืง โดยการพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการกาํกบั

ดูแลกจิการทดี ีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ รวมทงัใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอนืทจีาํเป็นเพอืการพฒันา 

เมอืวนัท ี13 มนีาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โดยไดด้าํเนนิการปรบัปรุงนโยบายและวางระบบควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัความเสียงเรืองคอรร์บัชนั

ของธุรกจิเพอืใหผู้ต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิ และไดย้นืขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิฯ) เมอืวนัท ี16 พฤศจกิายน 2559 ปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการพจิารณา 

ใหก้ารรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิติัฯ 

2.  การบริหารความเสยีง 

บรษิทักาํหนดนโยบายการบริหารความเสียงเป็นนโยบายสาํคญั โดยไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง ซึงประกอบดว้ย 

กรรมการและผูบ้ริหาร ทาํหนา้ทใีนการประเมนิปัจจยัเสียงทงัจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครฐั และความผนัผวน 
ของราคาวตัถดุบิ และปจัจยัภายในทมีผีลกระทบต่อเป้าหมายและการดาํเนนิธุรกิจของบริษทั และกาํหนดผูร้บัผิดชอบความเสียงในหน่วยงาน 

ต่าง ๆ พรอ้มทงั มอบหมายใหก้ารบริหารความเสียงเป็นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารทุกคน มีการวางแผน และกาํหนดมาตรการบริหาร 
ความเสียง มกีารประเมนิปจัจยัความเสียง ทีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษทั จดัใหม้ีการติดตามการบริหาร 
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ความเสยีงของหนว่ยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร เป็นประจาํทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั บริษทัมกีารจดัการใหค้วามรูก้บั

พนกังานทุกระดบัใหม้คีวามเขา้ใจ และตระหนกัถงึความสาํคญัในการบรหิารความเสียงอยา่งต่อเนือง 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 

บริษทัมมีาตรการควบคุมภายในทีมคีวามเหมาะสมกบัความเสียง ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม เชน่ มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานเกยีวกบัการจดัซอื การเงนิ และการบรหิารทวัไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท ีและ

อาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสียในเรืองใดจะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรืองนนั ๆ ได ้

เพอืใหส้ามารถป้องกนัการทจุริตได ้เช่น มีการกาํหนดวงเงนิ และอาํนาจอนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ขนัตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน 

ขนัตอนการจดัซือ และวธิีการคดัเลอืกผูข้าย เป็นตน้ นอกจากนนั ยงัมกีารแบง่แยกหนา้ทีความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมติั  

การบนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพอืเป็นการตรวจสอบซึงกนัและกนั รวมทงัควบคมุดูแลใหทุ้กหน่วยงาน

มีการปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัค ับท ีเกียวขอ้งอย่างเคร่งคร ัด โดยบริษทัมีการทบทวนนโยบาย  

และกระบวนการปฏบิติัใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ สาํหรบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตัิงาน บริษทัมกีารควบคมุดูแล 

ดา้นการพฒันา การบาํรุงรกัษา และดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 

บริษทัมีการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทงับุคคล 

ทเีกียวโยงกนั เพอืประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทงั       

มกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ เมอืมกีารพจิารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างกนันนั บริษทัมนีโยบายใหค้าํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

เป็นส ําคญั และพจิารณาโดยถอืเสมือนเป็นรายการทีกระทาํกบับุคคลภายนอก และตอ้งกระทาํโดยผูท้ไีม่มสี่วนได ส่้วนเสียในธุรกรรมนนั  

เพอืป้องกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั สําหรบับริษทัในเครือ บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินการ 

รวมทงักาํหนดแนวทางใหบุ้คคลทบีริษทัแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือนนั ถอืปฏบิตัิ เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายในการลงทนุ

ของบรษิทั 

4.  ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศ และการสอืสารขอ้มูลทไีดร้บัทงัจากภายในและภายนอก ซึงถอืเป็นเครืองมอืสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิงขอ้มูลเกียวกบัผลการปฏิบตัิงานและรายงานทางการเงิน เพือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการ 

ฝ่ายบรหิาร ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กยีวขอ้ง อยูบ่นพนืฐานของขอ้มูลทเีพยีงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นปจัจุบนั เชือถอืได ้เขา้ใจง่าย เพอืเพมิศกัยภาพใน

การดาํเนินธุรกจิและการแขง่ขนั  

บริษทัไดจ้ดัใหม้ีขอ้มูลทีสาํคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทาํรายงาน 

เชิงวเิคราะหเ์ปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เทจ็จริง จดัส่งขอ้มูลเพอืศึกษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการลว่งหนา้  

7 วนั โดยมีเลขานุการบริษทั ซึงมหีนา้ทีใหค้ําแนะนาํดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน

ประสานงานใหม้กีารปฏบิติัตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมทงัเป็นหน่วยงานทเีป็นศูนยก์ลางในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไดแ้ก่ 

ทะเบยีนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงาน 

การประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นระบบ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทขีองกรรมการได ้

บริษทัมีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึงรวมถึงขนัตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพอืจดัทาํรายงานทางการเงิน  

การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชี การพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  

โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัเกณฑ์ทรีบัรองทวัไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ และการพจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อน 

การเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน ทงันี เพือเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการดูแล               

ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น และโปร่งใส 
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5.  ระบบการติดตาม 

บรษิทัมรีะบบการตดิตามการดาํเนินงานในระดบับริหาร และในระดบัปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนด คณะกรรมการ

บริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาทอีาจเกิดขนึ และกําหนดแนวทางทชีดัเจนในกรณีทไีม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมปีระเด็นสาํคญัทอีาจมี

ผลกระทบต่อองคก์ร จะกําหนดใหผู้ร้บัผิดชอบนําเสนอรายงาน เพอืทบทวนการปฏบิติังานและการวเิคราะหส์าเหตตุลอดจนร่วมพิจารณา 

เพอือนุมติัแกไ้ขปญัหาภายในเวลาทคีณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสมและใหร้ายงานการปฏบิติัและตดิตามผลอยา่งต่อเนือง 

บรษิทัมนีโยบายใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยวา่จา้งบุคคลภายนอก (Outsource) โดยตงัแต่เดอืนพฤษภาคม 2558 ถงึเดอืนธนัวาคม 

2559 บรษิทัไดว้า่จา้ง บริษทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จาํกดั ใหท้าํหนา้ทสีอบทานขอ้มูลการดาํเนนิงานและการควบคุมภายในเพือประเมนิ

ความเพยีงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคมุภายใน ซึงครอบคลุมระบบงานทสีําคญัของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยไดท้าํการ

วเิคราะหผ์ลจากการตรวจสอบและสรุปประเดน็ทมีสีาระสาํคญั เพอืนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น

ผูพ้จิารณาประเด็นทตีรวจพบร่วมกบัฝ่ายบริหารเพอืวางแนวทางในการปรบัปรุงอนัเป็นการสรา้งแนวทางเชิงป้องกนั คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ ทงันีในการแต่งตงั โยกยา้ย และเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บั 

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั คือ นางสาวลลติพนัธุ์ พิริยะพนัธุ ์ ซึงไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายการระหวา่งกนั 

1. รายละเอียดของรายการระหว่างกนั 

1.1 การซอืทีดินจากบริษทัทเีกยีวขอ้ง 

1.1.1 บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

ตลอดหลายปีทผี่านมา บริษทัมกีารซือทดีนิเพอืพฒันาอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ จากบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

จาํกดั (มหาชน) ซงึถอืว่าเป็นบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนอืงจากบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญข่องบรษิทั และมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั คือ นายชาย วนิิชบตุร 

ในปี 2559 บรษิทัไมม่กีารซอืทดีนิจากบรษิทัสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

1.1.2 บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั  

บริษทัมกีารซือทีดนิจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จาํกดั ซึงมีกรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  

นายชาล ีโสภณพนชิ 

ในปี 2559 บรษิทัไมม่กีารซอืทดีนิจากบรษิทั นคิมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณาจากราคาตลาดของทดีนิ

บริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการทมีคีวามจาํเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขนึตามราคา

ตลาดบนเงอืนไขทปีฏบิตักินัอยูโ่ดยทวัไป 

1.2 การเช่าพนืทีสาํนักงานจากบคุคลเกียวขอ้ง 

บรษิทัมกีารเช่าพนืทสีาํนกังานจากกองทุนรวมสาธรซิตทีาวเวอร ์ซึงกองทุนดงักล่าวมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ซึงมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้

และกรรมการของบรษิทั ดงัน ี

1.  กลุม่ซติเีรียลต ีซึงเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซิตทีาวเวอร ์ถอืหุน้ในบริษทัทงัทางตรง และทางออ้ม รอ้ยละ 

0.14 (ณ วนัท ี10 มนีาคม 2560) 

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้ และเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทั และบรษิทัในกลุม่ซติเีรยีลต ี 

ในปี 2559 บรษิทัมกีารชาํระค่าเช่าพนืทสีาํนกังานใหแ้ก่กองทนุดงักลา่วรวม 17.07 ลา้นบาท  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไม่มยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกับขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคาร

สําน ักงานทีอยู ่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสํานกังานของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าว 

มคีวามสมเหตสุมผล และเกดิขนึตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้รกิาร และมเีงอืนไขเชน่เดยีวกบัผูเ้ช่ารายอนืทวัไป 
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1.3  การทาํธุรกรรมทางการเงนิกบับริษัททีเกียวขอ้ง 

บรษิทัมกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักลา่วมกีลุม่โสภณพนชิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่

และกลุม่โสภณพนิชมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้ และกรรมการของบรษิทั คือ นายชาล ีโสภณพนชิ 

ณ สนิปี 2559 บรษิทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้รกิารทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงัน ี

รายการ 
อตัราดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จาํนวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

หนงัสอืคาํประกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาว 
ตวัสญัญาใชเ้งนิ 
เงนิฝากออมทรพัย ์

ตามประกาศของธนาคาร 
อตัราดอกเบยีสาํหรบัลูกคา้ชนัด ี(MLR) ลบอตัราคงท ี

อตัราดอกเบยีตามราคาตลาด 
ตามประกาศของธนาคาร 

197.22 

783.77 

1,060.00 

96.37 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมยีอดดอกเบยีเงนิกูค้า้งจา่ยทางบญัชีจาํนวน 0.16 ลา้นบาท โดยยอดคา้งจ่ายดงักล่าว 

ไดม้กีารชาํระแลว้ในตน้ปี 2560 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ และมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการทมีคีวามสมเหตสุมผล และเกดิขนึตามราคาตลาด นอกจากนขีอ้กาํหนด และเงอืนไขต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งมคีวามเหมาะสม และปฏบิตัิ

กนัโดยทวัไป 

1.4 การทาํธุรกรรมดา้นการซอืขายหลกัทรพัยก์บับริษัททีเกียวขอ้ง  

บรษิทัมกีารซือขายหน่วยลงทนุกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์และกองทุน

รวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท รวมทงัหน่วยทรสัตข์องทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ผ่านบรษิทัทเีกยีวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั ซึงมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

ของบรษิทั คือ นายชาล ีโสภณพนชิ  

บริษทัมกีารชาํระค่าธรรมเนียมการซือขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั ในปี 2559 เป็นจาํนวนรวม

ทงัสนิ 0.02 ลา้นบาท  

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารพจิารณาการซือหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมการซือขายหลกัทรพัยด์งักล่าว และ 

มคีวามเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการทมีคีวามจาํเป็น และเกดิขนึตามราคาตลาด บนเงอืนไขทปีฏบิตักินัอยูโ่ดยทวัไป 

ทงัน ีทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัครงัท ี4/2551 เมอืวนัท ี 13 สิงหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการของ

บรษิทัมอีาํนาจทาํรายการระหวา่งกนัซงึเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทมีเีงอืนไขทางการคา้โดยทวัไป 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

การทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจาํเป็นเพอืก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และบริษทัไดจ่้าย/รบัค่าตอบแทน 

ในราคาตลาดทยีตุธิรรม และสมเหตสุมผล ดงัทคีณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ในการทาํรายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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3. มาตรการหรือขนัตอนการอนุมติัการทํารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการทเีกิดขนึตามราคา และเงอืนไข 

ทยีุติธรรม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั อีกทงัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ทงัน ีบรษิทัมมีาตรการเกยีวกบัการทาํรายการระหวา่งกนั ดงัน ี

 ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี4/2551 ในวนัท ี13 สงิหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการของบริษทั มอีาํนาจ

ในการทาํรายการระหว่างกนัซึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทมีเีงอืนไขการคา้โดยทวัไป ทงัรายการทอียู่ระหวา่งดาํเนนิการในขณะนนั และรายการท ี

จะเกดิขนึในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมกีารรายงานสรุปการทาํรายการดงักลา่วต่อทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัการทาํรายการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตักิารทาํรายการระหว่างกันในกรณีทีรายการดงักล่าวไม่เป็นเงือนไขทางการคา้โดยทวัไป ทงันี กรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ซงึมสี่วนไดเ้สยีในเรอืงใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนนั 

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรือสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ดงัทไีดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัตามมาตรฐานการบญัชีทกีาํหนดโดยสมาคมนกับญัช ี

4. นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รายการระหวา่งกนัจะยงัคงเกดิขนึอยา่งต่อเนืองในอนาคตตราบเท่าทรีายการนนัยงัคงเป็นประโยชนต่์อบรษิทั 
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ขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญั 

1. ความเหน็ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

 

ปี 2557  

นายโสภณ เพมิศิรวิลัลภ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี3182 

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั  

 

ปี 2558 

นางสาวรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี5659 

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั  

 

 

ปี 2559 

นางสาวรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี5659 

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั  

 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีทีผ่านมา 

รายงานผูส้อบบญัชีสําหรบัปี 2557 ถงึ 2559 ไดใ้หค้วามเห็นอยา่งไมม่ีเงอืนไขว่า งบการเงนิของบริษทัไดจ้ดัทาํขนึโดยถกูตอ้งตามทคีวรใน

สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทรีบัรองทวัไป 
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2.   งบการเงนิ 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน              (หน่วย : บาท) 

  งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2557 2558 2559 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์         

สนิทรพัยห์มนุเวียน         

เงนิสด และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 202,079,981 0.65 1,133,889,840 3.12 284,268,251 0.79 

เงนิลงทนุชวัคราว 257,684,596 0.83 22,183,200 0.06 22,144,140 0.06 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 87,093,174 0.28 94,959,070 0.26 138,029,561 0.38  

เงนิใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - - - - 108,668,574 0.30 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง 170,400,699 0.54 73,932,586 0.20 109,767,436 0.30 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน 142,859,537 0.46 217,050,172 0.60 249,376,876 0.69 

รวมสินทรพัยห์มนุเวยีน 860,117,987 2.76 1,542,014,868 4.25 912,254,838 2.53 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีมีภาระคาํประกนั 70,622,500 0.23 57,430,970 0.16 240,000 0.00 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทยีงัไม่เรยีกชาํระ 49,649,272 0.16 80,315,732 0.22 121,170,552 0.34 

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 4,204,581 0.01 4,068,278 0.01 4,840,475 0.01 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 3,316,426,735 10.62 3,574,453,894 9.85 2,915,233,379 8.08 

เงนิลงทนุในบริษทัทเีกียวขอ้งก ัน 256,500 0.00 256,500 0.00 256,500 0.00 

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุทอียู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 17,179,746,392 55.04 20,305,645,310 55.95 17,639,902,311 48.87 

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุใหเ้ช่า 6,734,568,197 21.58 9,769,269,931 26.92 13,607,243,626 37.70 

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 1,593,453,385 5.11 183,226,195 0.50 180,561,960 0.50 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 5,175,770 0.02 3,759,395 0.01 3,526,299 0.01 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 90,974,343 0.29 28,296,844 0.08 - - 

เงนิมดัจาํค่าทดีนิ 461,741,775 1.48 - - - - 

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ 758,269,438 2.43 714,983,875 1.97 684,192,061 1.90 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 83,914,681 0.27 23,430,829 0.06 23,306,253 0.06 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 30,349,003,569 97.24 34,745,137,753 95.73 35,180,473,416 97.47 

รวมสนิทรพัย ์ 31,209,121,556 100.00 36,287,152,621 100.00 36,092,728,254 100.00 

หนีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้       

หนีสนิหมนุเวียน       

เงนิกูย้ืมระยะสนั 660,000,000 2.11 2,033,393,223 5.60 2,026,247,663 5.61 

เงนิกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทเีกียวขอ้งกนั - -   - -    1,060,000,000 2.94 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 660,753,670 2.12 606,336,905 1.67 493,477,245 1.37 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 685,676 0.00 1,149,769 0.00 4,473,011 0.01 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนัทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 71,600,000 0.20 291,266,000 0.81 

เงนิกูย้ืมระยะยาวทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 55,000,000 0.18 304,899,175 0.84  254,227,294 0.70 

หุน้กูท้ถีึงกําหนดชาํระภายในหนึงปี 2,170,000,000 6.95 3,250,000,000 8.96 4,020,000,000  11.14 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 83,498,409 0.27 684,258 0.00 1,318,998 0.00 

ประมาณการหนีสนิระยะสนั 39,406,040 0.13 76,327,864 0.21 - -   

หนีสนิหมุนเวยีนอืน 139,188,168 0.45 134,226,163 0.37 139,968,102  0.39 

รวมหนีสนิหมนุเวียน 3,808,531,963 12.21 6,478,617,357 17.85 8,290,978,313 22.97 

หนีสนิไม่หมนุเวียน       

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,531,583 0.01 2,910,640 0.01 1,730,848 0.00 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 748,380,000 2.40 676,780,000 1.87 492,500,000 1.36 

เงนิกูย้ืมระยะยาวอืน 952,383,116 3.05 721,980,935 1.99  778,163,458 2.16 

หุน้กู ้ 12,640,000,000 40.49 14,940,000,000 41.17 13,320,000,000  36.90  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 28,404,540 0.09 32,204,791 0.09 41,998,075 0.12 
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บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 

  งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม  

    2557 2558 2559 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

หนีสนิไม่หมนุเวียน (ต่อ)       

ประมาณการหนีสนิระยะยาว 93,785,312 0.30 59,690,523 0.16 - - 

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี - - - - 62,984,974  0.17 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 283,718,574 0.91 302,984,207 0.83 367,945,470 1.02 

รายไดค่้าเช่าทีดินรบัล่วงหนา้ 1,185,761,781 3.80 1,382,486,942 3.81 1,318,758,362       3.65 

รวมหนีสนิไม่หมนุเวยีน 15,934,964,906 51.05 18,119,038,038 49.93 16,384,081,187   45.39 

รวมหนีสิน 19,743,496,869 63.26 24,597,655,395 67.79 24,675,059,500     68.37  

สว่นของผูถ้อืหุน้       

ทนุเรือนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน  

      

    - หุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท       

      (2558: หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)       

      (2557: หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,115,941,811 3.58 1,115,941,811 3.08 1,834,142,375 5.08 

ทนุทอีอกและชาํระแลว้       

    - หุน้สามญั 1,099,142,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,099,142,375 3.52 1,099,142,375 3.03 1,099,142,375 3.05 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7,343,380,077 23.53 7,343,380,077 20.24 7,343,380,077      20.35 

กาํไรสะสม         

   - จดัสรรแลว้ -สาํรองตามกฎหมาย 126,374,017 0.41 126,374,017 0.35 126,374,017        0.35  

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,831,850,724 9.08 3,052,854,276 8.41 2,775,269,638        7.69  

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้อืหุน้ 63,613,940 0.20 65,265,091 0.18   67,946,663        0.19  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 11,464,361,133 36.74 11,687,015,836 32.21 11,412,112,770      31.62  

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,263,554 0.00  2,481,390 0.01       5,555,984        0.02  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,465,624,687 36.74 11,689,497,226 32.21 11,417,668,754      31.63  

รวมหนีสินและสว่นของผูถื้อหุน้ 31,209,121,556 100.00 36,287,152,621 100.00 36,092,728,254    100.00  
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บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย  
งบกาํไรขาดทนุ 

 (หน่วย : บาท) 

  งบรวม 

   ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

    2557 2558 2559 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

รายได ้         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทเีกียวขอ้ง 966,056,776 16.50 1,048,547,425 21.60  1,172,118,655   62.60 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 54,158,944 0.92 30,157,752 0.62  46,586,275  2.49 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้คุคลหรือกิจการอืน 101,179,000 1.73 308,267,100 6.35 250,675,813  13.39  

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 4,460,096,648 76.16 3,037,338,766 62.57               -        -   

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 37,951,787 0.65 35,624,500 0.73  32,306,808   1.73 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 165,340,654 2.82 204,123,010 4.21 201,121,219   10.74  

ดอกเบยีรบั 8,248,646 0.14 6,521,222 0.13 6,766,462 0.36 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั 2,428,421 0.04 - - - - 

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 1,495,500 0.03 126,299,966 2.60 103,623,088 5.53 

รายไดอ้ืน 59,500,989 1.02 57,050,387 1.18 59,308,417 3.17 

รวมรายได ้ 5,856,457,365 100.00 4,853,930,128 100.00 1,872,506,737 100.00   

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย       

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิารทีเกยีวขอ้ง 243,451,489 4.16 306,394,792 6.31 332,557,436  17.76  

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 46,922,933 0.80 22,955,582 0.47 39,045,201  2.09  

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้คุคลหรือกิจการอืน 38,467,579 0.66 200,077,298 4.12 160,164,425  8.55  

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 3,153,671,156 53.85 2,201,338,560 45.35  -   -   

ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 34,495,282 0.59 29,089,888 0.60  27,214,505 1.45 

(โอนกลบั) ประมาณการหนีสนิทเีกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 117,963,265 2.01 33,316,822 0.69 (59,325,829) (3.17) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 68,110,148 1.16 36,437,352 0.75 43,330,188 2.31 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 445,599,126 7.61 435,853,810 8.98 479,566,472 25.61 

ค่าเสอืมราคา 255,745,555 4.37 284,594,909 5.86 181,139,366  9.67  

ค่าใชจ่้ายอืน 4,012,381 0.07 9,693,406 0.20 19,778,661 1.06 

รวมตน้ทุนและคา่ใชจ่้าย 4,408,438,914 75.27 3,559,752,419 73.34 1,223,470,425 65.34 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ กาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิ

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้

บริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล 

1,448,018,451 24.73 1,294,177,709 26.66 649,036,312 34.66 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 267,126,079 4.56 248,467,200 5.12 252,216,889   13.47  

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ (385,419) (0.01) (136,303) (0.00) 172,207  0.01  

กาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 41,367,476 0.71 246,687,892 5.08  294,951,979  15.75  

กาํไรทยีงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (213,420,009) (3.64) (166,262,378) (3.43)  -   -   

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล 1,542,706,578 26.34 1,622,934,120 33.43 1,196,377,387  63.89  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (642,612,985) (10.97) (762,212,682) (15.70)  (811,957,686) (43.36) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคล 900,093,593 15.37 860,721,438 17.73 384,419,701   20.53  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (138,523,135) (2.37) (89,762,276) (1.85) (106,319,774) (5.68) 

กาํไรสุทธ ิ 761,570,458 13.00 770,959,162 15.88  278,099,927  14.85  

ส่วนทเีป็นของผูถ้ ือหุน้บรษิทั 

ส่วนทเีป็นของผูถ้ ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 

761,735,050 

(164,592) 

13.01 

(0.01) 

769,741,292 

1,217,870 

15.86 

0.02 

275,025,315 

3,074,612 

14.69 

0.16 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.76 0.70 0.25 
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บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : บาท) 

  
งบรวม 

  
ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

    2557 2558 2559 

    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 

    
    

กาํไรสาํหร ับปี 761,570,458 100.08 770,959,162 99.68 278,099,927 100.14  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนื :       

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ (592,999) (0.08) 1,651,151 0.21 2,681,572  0.97  

กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       

      สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน - - 1,000,559 0.13  (3,834,519) (1.38) 

หกั ผลกระทบของภาษีเงนิได ้ - - (200,112) (0.02) 766,904 0.28 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนืสาํหรบัปี (592,999) (0.08) 2,451,598 0.32 (386,043) (0.14) 

  
 

 
                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี 760,977,459 100.00 773,410,760 100.00  277,713,884  100.00 

    
      

การแบง่ปนักาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 
  

    

ส่วนทเีป็นของผูถ้ ือหุน้ของบริษทั 761,142,051 100.02 772,192,890 99.84 274,639,272 98.89 

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (164,592) (0.02) 1,217,870 0.16 3,074,612 1.11 

  
760,977,459 100.00 773,410,760 100.00 277,713,884 100.00 
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บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 งบกระแสเงนิสด             
               (หน่วย : บาท)  

    งบรวม 

    ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

         2557  2558 2559 

        จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษ ี            900,093,593  860,721,438 384,419,701 

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงนิสดรบั(จ่าย) จากการดาํเนินงาน    

   ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย            432,867,339  522,574,498 436,122,337 

   ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ                 3,954,503  - 15,197,137 

   หนีสูญ                         -  - 3,010,598 

   ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์        3,037,013,320  2,280,414,365 150,571,004 

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายทีดนิ อาคาร และอุปกรณ ์               (299,240) 8,767,850 (1,267,879) 

   กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม             (1,495,500)  (126,299,966) (103,623,088) 

   ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษทัทเีลิกกิจการ               - 5,150,496 - 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการเลกิกิจการบริษทัย่อย                          -  (12,722,177) - 

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกิดขนึจริง                         -  (3,385) 1,596,622 

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน         3,139,435   5,917,882 7,716,965 

   รบัรูร้ายไดค่้าเช่าทดีินรบัล่วงหนา้            (33,240,568)  (42,916,662)  (64,221,338) 

   รบัรูค้่าใชจ่้ายค่าเช่าทดีนิจ่ายล่วงหนา้              41,141,047  31,856,930 30,791,814 

   ประมาณการหนีสนิทเีกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ (โอนกลบัรายการ)            117,963,265  33,316,822 (59,325,829) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม          (267,126,079) (248,467,200) (252,216,889) 

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทนุจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้                 385,419  136,303 (172,207) 

   กาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม            (41,367,476) (246,687,892) (294,951,979) 

   กาํไรทยีงัไม่เกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม            213,420,009  166,262,378 - 

   ดอกเบยีรบั             (8,248,645) (6,521,222) (6,766,462) 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบยี            634,410,604  751,327,944 807,355,536 

 กําไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน          5,032,611,026  3,982,828,402 1,054,236,043 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง    

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน            (19,881,793) (38,522,116) (101,485,960) 

   เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง            (37,446,691) 96,468,113 (35,834,850) 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื            (32,440,954) (11,501,452) 4,235,805 

   ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้          (450,475,126) (68,055,844) - 

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน            (64,588,964) (543,910) 124,576 

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)    

   เจา้หนีอืน (6,689,258) (28,778,732) 18,530,609 

   หนีสนิหมนุเวยีนอืน            (57,412,398) (13,241,417) 6,234,697 

   ประมาณการหนีสนิ            133,191,352  (39,388,346) (63,387,623) 

   เงนิมดัจาํจากลูกคา้            (22,285,128) 19,265,633 64,961,263 

   รายไดค่้าเช่าทีดินรบัล่วงหนา้            296,251,543  247,921,234 - 

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (79,680) (1,117,072) (1,758,200) 

เงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน        4,770,753,929  4,145,334,493 945,856,360 
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บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 

ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

 2557  2558 2559 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

   รบัดอกเบยี                8,373,193  6,514,367 6,119,375 

   จ่ายดอกเบยี          (563,679,674) (721,660,943) (814,634,263) 

   จ่ายภาษีเงินได ้          (117,105,232) (182,923,079) (50,198,822) 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนินงาน        4,098,342,216  3,247,264,838 87,142,650 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงนิลงทนุชวัคราวลดลง (เพิมขนึ)          (115,525,892) 103,001,396 39,060 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมเพมิขนึ          (701,749,642) (1,136,478,852) (33,698,244) 

เงนิลงทนุในการร่วมคา้เพมิขนึ             (4,590,000) - (599,990) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม            359,867,500  955,472,500 1,013,520,985 

เงนิสดรบัจากการจ่ายคนืมูลค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทนุ                         -  15,786,399 - 

เงนิสดรบัจากการคนืทุนจากบริษทัย่อยทเีลิกกิจการ              70,000,000  7,571,681 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพิมขนึ)            (70,382,500) 13,191,530 57,190,970 

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะสนั                         -  - (110,265,196) 

เงนิสดจ่ายซอือสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุทอียู่ในระหว่างการพฒันาสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขาย       (7,038,526,606) (6,924,837,057) (1,865,817,357) 

เงนิสดจ่ายซอือุปกรณ ์            (18,412,444) (13,519,342) (11,584,374) 

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าทีดิน          (876,368,665) (73,914,283) - 

เงนิสดจ่ายซอืโปรแกรมคอมพวิเตอร ์             (1,790,931) (177,849) (1,309,033) 

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม            380,516,435  376,942,736 323,866,663 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์                 582,907  4,522,573 2,423,577 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ       (8,016,379,838)   (6,672,438,568) (626,232,939) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงนิกูย้ืมระยะสนั (ลดลง) เพมิขนึ        (1,448,000,000) 1,380,000,000  (10,000,000) 

เงนิสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั                         -  - 1,060,000,000 

เงนิสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั              41,080,000  - 106,986,000 

เงนิสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว            791,774,000  488,721,977 430,000,000 

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้        4,280,000,000  5,550,000,000 2,400,000,000 

ชาํระคนืเงนิกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัทีเกยีวขอ้งกนั - -  (71,600,000) 

ชาํระคนืเงนิกูย้ืมระยะยาว       (1,038,257,371) (469,224,983) (424,489,358) 

ชาํระคนืหุน้กู ้ (1,080,000,000) (2,170,000,000) (3,250,000,000) 

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุ        2,860,674,069 - - 

เงนิปนัผลจ่าย          (913,732,549) (549,378,422) (549,650,270) 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ        3,493,538,149  4,230,118,572 (308,753,628) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง                214,823  (5,634,983) (1,777,672) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธ ิ          (424,284,650) 799,309,859 (849,621,589) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี            758,864,631  334,579,981 1,133,889,840  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี             334,579,981  1,133,889,840 284,268,251 

 



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 56-1 

                   

ขอ้มลูทางการเงนิทสีาํคญั  79 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 

ตรวจสอบ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

 2557  2558 2559 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

ขอ้มูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ    

เงนิสดจ่ายระหว่างปี    

   ดอกเบยีจ่ายทบีนัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ 109,507,758 60,842,762 20,542,895 

รายการทไีม่ใช่เงนิสด    

โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุนทอียู่ในระหว่างการพฒันาและสินทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนให ้

เช่าเป็นตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์

3,037,013,320 2,280,414,365 150,571,004 

โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุนทอียู่ในระหว่างการพฒันาและสินทรพัย์พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัย์เพอืการลงทนุ     

ใหเ้ช่าไปเป็นทีดนิ อาคารและอุปกรณ ์

544,528,831 - - 

โอนทีดนิ อาคารและอุปกรณไ์ปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุนทอียู่ในระหวา่งการพฒันาและสินทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและ 

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุใหเ้ช่า 

- 1,330,557,783 - 

รายการซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ และทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ทยีงัไม่ไดจ่้ายชําระ 407,514,013 349,288,052 230,307,866 

เงนิมดัจาํค่าทดีนิทบีนัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 1,025,421,735 535,656,058 - 
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บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

  ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 

    2557 2558 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.23 0.24 0.11 

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.14 0.19 0.05 

3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  1.04 0.63 0.01 

4. อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีการคา้ (เท่า)  21.04 23.48 21.54 

5. ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี (วนั)  17.66 15.33 16.71 

6. อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) N.A. N.A. N.A. 

7. ระยะเวลาขายสินคา้เฉลยี (วนั) N.A. N.A. N.A. 

8. อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีการคา้ (เท่า)  0.72 1.41 1.87 

9. ระยะเวลาชาํระหนี (วนั)  499 255 193 

10. Cash Cycle (วนั) N.A. N.A. N.A. 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

11. อตัรากาํไรขนัตน้ (%)     - รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 37.84 38.38 65.37 

                              - ไม่รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 74.80 70.78 71.63 

12. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 21.79 20.39 20.06 

13. อตัรากาํไรอืน (%) 1.04 3.58 2.11 

14. อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) 340.30 362.36 30.54 

15. อตัรากาํไรสุทธ ิ (%) 13.06 15.86 14.69 

16. อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้  (%)  7.59 6.65 2.38 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

17. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)  2.65 2.28 0.76 

18. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%)  5.15 4.63 2.31 

19. อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.20 0.14 0.05 

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

20. อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.72 2.10 2.16 

21. อตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.50 1.88 1.95 

22. อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย (เท่า) 2.74 2.35 1.47 

23. อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า) 1.30 1.02 0.18 

24. อตัราการจ่ายเงินปนัผล (%) 72.15 71.39 53.35 

       

หมายเหต ุ : อตัรากาํไรขนัตน้ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัราเงนิสดต่อการทาํก ําไร คาํนวณบนฐานรายไดห้ลกัของบริษทัซึงไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่าร ับและบริการ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ 

และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมเท่านนั  
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การวเิคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ผลการดําเนินงาน  

1.1 รายได ้

บรษิทัมธีุรกจิหลกัคือการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการอตุสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้เพอืใหเ้ช่า และขายเมอื 

มโีอกาสเหมาะสมซงึในช่วง 3 ปีทผ่ีานมา บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 16.5 รอ้ยละ 21.6 และรอ้ย

ละ 62.6 เมอืเทยีบกบัรายไดร้วมตามลาํดบั ขณะทปีี 2557 และปี 2558 รายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่ TFUND TGROWTH และ

TREIT ยงัคงมสีดัสว่นทสูีงทสีุดเมอืเทยีบกบัรายไดร้วม หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 76.2 และรอ้ยละ 62.6 การขายโรงงาน/คลงัสินคา้

ใหแ้กก่องทุนและทรสัตด์งักลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พอืนาํเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี ทงันใีนปี 2559 บริษทัไม่มรีายไดด้งักล่าว

เนอืงจากการเสนอขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตอ้งถูกยกเลกิตามเงอืนไขภายใตส้ญัญาจองซือหุน้เพมิทนุทลีงนามระหว่างบริษทั และบริษทั 

เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (FPHT) เมอืเดอืนตลุาคม 2559 ทผีา่นมา 

ทงัน ีในบางช่วงเวลาบริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ทสีามารถใชส้ิทธิในการซือโรงงาน ตามเงอืนไขทไีดร้ะบไุวใ้น 

สญัญาเช่า อยา่งไรกต็าม บรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์รายไดด้งักลา่วได ้ทงันขีนึอยูก่บัการตดัสนิใจของลูกคา้เป็นหลกั 

สาํหรบัรายไดจ้ากการลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และTREIT ประกอบดว้ย ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุน รายได ้

ค่าบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์กาํไรจากการขายหนว่ยลงทนุ และกาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ/ทรสัต ์

นอกจากนี บริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึงโดยปกติจะเป็นสดัส่วนนอ้ยเมอืเทยีบกบั

รายไดร้วม  

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการ 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ มจีาํนวน 966.1 ลา้นบาท 1,048.5 ลา้นบาท และ 1,172.1 ลา้นบาท

ตามลาํดบั คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 12.9 เพมิขนึรอ้ยละ 8.5 และเพมิขนึรอ้ยละ 11.8 ตามลาํดบั ขณะทตีน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ มีจาํนวน 

243.5 ลา้นบาท 306.4 ลา้นบาทและ 332.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซงึคดิเป็นกาํไรขนัตน้จากการใหเ้ชา่และบริการเท่ากบั รอ้ยละ 74.8 รอ้ยละ 70.8

และรอ้ยละ 71.6 ตามลาํดบั 

รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิารในปี 2557 ลดลง เนืองจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TGROWTH เป็นจาํนวนมากในช่วง

ไตรมาส 4/2556 และการขายบางส่วนในไตรมาส 1/2557 นอกจากนี ความตอ้งการเช่าโรงงานลดลง และความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้มกีาร

ขยายตวันอ้ยลงเมอืเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการปรบัลดตน้ทนุของภาคการผลติ และสภาวะเศรษฐกจิทชีะลอตวั 

รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิารในปี 2558 เพมิขนึ เนอืงจากความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัมกีารขยายตวัเพมิขนึจากปี

ก่อนหนา้โดยเฉพาะธุรกิจโลจสิติกส ์ส่งผลใหบ้รษิทัมพีนืทใีหเ้ช่าใหม่ของคลงัสินคา้สุทธิเพมิขนึ ซึงพนืทใีหเ้ช่าใหม่ส่วนใหญ่เป็นคลงัสินคา้ทสีรา้ง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-suit) 

รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิารในปี 2559 เพมิขนึ 123.6 ลา้นบาท หรือเพมิขนึรอ้ยละ 11.8 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี

ก่อนหนา้ เนอืงจากมกีารเพมิขนึพนืทใีหเ้ช่าใหม ่โดยเฉพาะพนืททีเีช่าใหมข่องผูเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ 

1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหาริมทรพัย/์ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

ปี 2557 และ 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND TGROWTH และTREIT มูลค่า 4,460.1 

ลา้นบาท และ 3,037.3 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 4.4 และรอ้ยละ 31.9 ตามลาํดบั 
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โดยในปี 2559 บริษทัไม่มรีายไดด้งักลา่วเนืองจากการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตอ้งถูกยกเลิกตาม

เงอืนไขภายใตส้ญัญาจองซอืหุน้เพมิทุนทลีงนามระหว่างบริษทัและบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี โฮลดงิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (FPHT) เมอื

เดอืนตลุาคม 2559 ทผีา่นมา 

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากปี 2556 เนืองจากมคีวามตอ้งการใชเ้งนิทุนนอ้ยกว่า 

ปีก่อนหนา้จงึขายพนืทลีดลง โดยเป็นการใหเ้ช่าอาคารโรงงานใหแ้ก่ TGROWTH และการขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND ในช่วงไตรมาส 1/2557 

มูลค่ารวม 498.2 ลา้นบาท และเป็นการขายอาคารโรงงานและขาย/ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT ในช่วงไตรมาส 4/2557 ซึงบนัทกึเป็นรายไดจ้าก

การขายจาํนวน 3,961.9 ลา้นบาท 

ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงมาก เนืองจากมคีวามตอ้งการใชเ้งนิทุนเพอืซือทีดนินอ้ยลง 

แต่เป็นการใชเ้ง ินทุนเพอืการพฒันาโครงการจากทดีนิทซีือไวแ้ลว้จากปีก่อน โดยเป็นการขายใหแ้ก่ TFUND มูลค่า 126.0 ลา้นบาท ในเดอืน

กนัยายน 2558 และเป็นขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TREIT เดอืนธนัวาคม ซึงบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,911.3 

ลา้นบาท 

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND นนัเป็นการขายขาดในกรรมสทิธิของทงัทีดนิและอาคารโรงงาน บริษทัจงึบนัทกึ

รายการขายสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นงบกาํไรขาดทนุไดท้งัจาํนวน ในขณะทกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ 

TGROWTH และ TREIT เป็นการขาย/ใหเ้ช่าทดีนิ พรอ้มการขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ โดยบริษทับนัทกึการใหเ้ช่าทดีนิเป็นรายไดค่้า

เช่าทีดนิรบัล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงินทงัจาํนวน ซึงจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าทีดิน และบนัทกึการขายขาดใน

กรรมสิทธิ และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายในงบกําไรขาดทุนทงัจาํนวน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท ี17 

(ปรบัปรุง 2557) ทถีอืวา่การใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อยา่งไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหก้องทุนรวม/ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ในแต่ละปีจะมากหรือ

นอ้ยยงัขนึอยูก่บัความตอ้งการใชเ้งนิเพอืขยายธุรกจิของบรษิทั 

1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้กบ่คุคลหรือกจิการอืน 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทุนรวม/ทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมรีายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ทเีป็นผูเ้ช่า รวมถงึบุคคล/กิจการอืนตามโอกาสทเีหมาะสม โดยในช่วง 3 ปีทผี่านมาบริษทัมกีารขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้กบ่คุคลหรอืกจิการอนืเท่ากบั 101.2 ลา้นบาท 308.3 ลา้นบาท และ 250.7 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ในปี 2557 บรษิทัมกีารขายทดีนิพรอ้มอาคารโรงงานใหแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอนืมูลค่า 101.2 ลา้นบาท 

ในปี 2558 บรษิทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรือกิจการอืน ประกอบดว้ยการขายทดีนิพรอ้มอาคารโรงงาน

มูลค่า 48.2 ลา้นบาท และขายทดีนิเปลา่มลูค่า 260.1 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรือกิจการอืน ประกอบดว้ยการขายทดีนิเปล่ามลูค่า 250.7 

ลา้นบาท 

อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้มีไิดเ้กิดขนึอยา่งสมาํเสมอ ทงันขีนึอยูก่บัการตดัสินใจ

ของลูกคา้ในการใชส้ทิธิซือโรงงานตามเงอืนไขทรีะบใุนสญัญาเช่าเป็นสาํคญั นอกจากนนั กาํไรขนัตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมคีวาม

แตกต่างกนั ขนึอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของโรงงาน รวมทงัทาํเลทีตงัของโรงงานทขีาย ขณะทกีารขายทดีนิเปล่า มไิดเ้กิดขนึ

อย่างสมาํเสมอ โดยขนึอยู่กบัโอกาสทเีหมาะสม และกาํไรขนัตน้ของการขาย  
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1.1.4 รายไดท้ีเกียวเนืองกบับริษทัร่วม (TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP) 

1)  ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP ขนึอยู่กบัสดัส่วนการลงทุน

ของบรษิทั และกาํไรของ TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา บริษทัมสี่วนแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 267.1 ลา้นบาท 248.5 ลา้นบาท 

และ 252.2 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 23.3 ต่อปี ลดลงรอ้ยละ 7.0 ต่อปี และเพมิขนึรอ้ยละ 1.5 ต่อปีตามลาํดบั 

ในปี 2557 บรษิทัมสีว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพมิขนึจากปี 2556 จาํนวน 50.5 ลา้นบาท เนืองจาก

บรษิทัไดร้บัส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนใน TGROWTH จากผลการดาํเนินงานทงัปี 2557 (TGROWTH จดัตงัขนึเมอืปลายปี 2556) รวมทงัจาก 

TREIT จดัตงัขนึเมอืปลายปี 2557 

ในปี 2558 บรษิทัมสี่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากปี 2557 เนืองจากสดัส่วนการลงทุน และ

ผลประกอบการใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ลดลง นอกจากส่วนแบ่งกาํไรจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละทรสัตข์า้งตน้แลว้ 

บรษิทัไดร้บัส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงงาน และคลงัสินคา้เพอืใหเ้ช่า/หรือขายในประเทศอินโดนเีซีย

ระหวา่งปี 2558 เป็นจาํนวน 1.8 ลา้นบาท  

ในปี 2559 บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพมิขึนจากปี 2558 จาํนวน 3.7 ลา้นบาท จาก 

ผลประกอบการทดีขีนึของ TFUND และ TREIT นอกจากส่วนแบ่งกาํไรจากกองทุนรวม/ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์า้งตน้แลว้ 

บรษิทัไดร้บัส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทนุในโครงการโรงงาน และคลงัสินคา้เพือใหเ้ช่า/หรือขายในประเทศอินโดนเีซีย

เป็นจาํนวน 1.9 ลา้นบาท 

2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยท์บีรษิทัขายใหแ้ก่กองทุนรวม/ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีทผ่ีานมา บรษิทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 165.3 ลา้นบาท 204.1 ลา้นบาท 

และ 201.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 165.3 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อนหนา้ 

รอ้ยละ 8.3 เนอืงจากการเป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TGROWTH ซงึจดัตงัขนึเมอืไตรมาส 4/2556 

ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 204.1 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อนรอ้ยละ 

23.5 เนืองจากการเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TREIT ซงึจดัตงัขนึเมอืไตรมาส 4/2557 

ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 201.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 

1.5 โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุ TLOGIS และ TGROWTH 

ในการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทนุรวม/ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยน์นั บริษทัมภีาระผูกพนั

ในเรอืงการคาํประกนัรายไดค่้าเชา่คลงัสนิคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS จนถงึสนิปี 2559 และคาํประกนัรายไดใ้หแ้ก่ TGROWTH สาํหรบัโรงงานที

ไมม่ผูีเ้ชา่ ณ วนัโอนกรรมสทิธใิหก้องทนุ โดยคาํประกนัรายไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี (สนิสุดสินปี 2557) ส่วนการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่

TREIT บรษิทัมภีาระผูกพนัในการคาํประกนัรายได ้รวมถงึรายการอืน ๆ ใหแ้ก่ TREIT (ดูเพมิเตมิทหีวัขอ้ 1.2.1 ประมาณการหนีสินทเีกียวขอ้ง

โดยตรงกบัการขายอสงัหารมิทรพัย)์ 
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3)  กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีทผ่ีานมา บรษิทัมกีารขายเงนิลงทุนบางส่วนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เพอืการบริหาร

กระแสเงนิสดของบรษิทั ทาํใหบ้รษิทัมกีาํไรจากการขายเงนิลงทุนดงักลา่ว จาํนวน 1.5 ลา้นบาท 126.30 ลา้นบาท และ 103.6 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ซงึบนัทกึกาํไรดงักลา่วเป็นรายไดอ้นื  

4)  กาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุรวม/ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

บริษทัจะสามารถรบัรูก้ ําไรเพมิเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ 

TREIT เมอืกองทุนรวม/ทรสัต์เพ ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์มกีารขายสินทรพัยท์ซีือจากบริษทัใหแ้ก่บุคคล/กิจการอืน หรือเมอืบริษทั 

ลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว  

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา บรษิทัมกีาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND TLOGIS TGROWTH

และ TREIT จาํนวน 41.4 ลา้นบาท 246.7 ลา้นบาท และ 295.0 ลา้นบาทตามลาํดบั  

ในปี 2557 บริษทัมกีาํไรทรีับรูเ้พมิเติมลดลง เนืองจากบริษัทมีการลดสดัส่วนการลงทนุนอ้ยกว่าการลดลง 

ของปีก่อนหนา้ โดยมกีารลดสดัส่วนการลงทนุใน TGROWTH เพยีงรอ้ยละ 1.2 และ TFUND มกีารขายโรงงานใหบ้คุคลอนืเพยีง 1 โรงงาน 

ในปี 2558 บริษทัมกีาํไรทรีบัรูเ้พมิเติมจาํนวน 246.7 ลา้นบาท เกิดขนึจากการทบีริษทัลดสดัส่วนการลงทนุใน

TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 3.8 และ 1.9 ตามลาํดบั และ TFUND มกีารขายโรงงานใหบุ้คคลอนื 3 โรงงาน 

ในปี 2559 บริษทัมกีาํไรทรีบัรูเ้พมิเติมจาํนวน 295.0 ลา้นบาท เกดิขนึจากการทบีริษทัลดสดัส่วนการลงทนุใน

TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT รอ้ยละ 18.7 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 6.0 และรอ้ยละ 38.4 ตามลาํดบั และ TFUND และ 

TGROWTH มกีารขายทดีนิและโรงงานใหแ้ก่บคุคลอนื  

1.1.5  รายไดอ้ืน ๆ 

นอกจากรายไดท้กีลา่วขา้งตน้ บริษทัยงัมรีายไดป้ระเภทอนือกี ซงึประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมากอ่สรา้ง  

รายไดด้งักลา่วเกดิจากการทบีริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ทเีช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัใหท้าํการต่อเตมิ/

ดดัแปลงโรงงานและคลงัสนิคา้ทเีช่าอยู ่ซงึปกติบรษิทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวนนอ้ยเมอืเทียบกบัรายไดร้วม รายไดด้งักล่าวเกิดจาก

การทผูีเ้ช่าจา้งบรษิทัใหท้าํการซ่อมแซม ตอ่เตมิอาคาร ตามการใชง้านปกตขิองผูเ้ช่า 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกดิจากการทบีริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลูกคา้ทเีช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในขณะทใีนปี 2557 บรษิทัไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนประกนัภยัจากความเสยีหายในทรพัยส์ินจาํนวน 2.4 ลา้นบาท

จากเหตกุารณ์อทุกภยัเมอืปี 2556 

ในปี 2558 และปี 2559 ไมม่รีายไดด้งักลา่ว 
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1.2 ค่าใชจ้า่ย 

1.2.1 ประมาณการหนีสนิทเีกยีวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ในปี 2557 บริษทัมปีระมาณการหนีสินทีเกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์จาํนวน 118.0 ลา้นบาท บนัทกึเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ ซงึเกดิจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมอืเดอืนธนัวาคม 2557 เนืองจากบริษทัมภีาระผูกพนัในการ

ชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT สาํหรบัอาคารทไีมม่ีผูเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสิทธิเป็นระยะเวลา 1 ปี และบางส่วนเกิดจากการทบีริษทัมภีาระผูกพนั 

ในการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุตธิรรม กบัราคาใชส้ิทธิ สาํหรบักรณีทผีูเ้ช่าใชส้ิทธิในการซืออสงัหาริมทรพัย ์(Option to buy) หากราคา

ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยน์นั ณ วนัทผูีเ้ช่าใชส้ทิธซิอืสูงกว่าราคาใชส้ิทธ ิรายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็นประมาณการหนสีินระยะสนั และระยะ

ยาว ในงบแสดงฐานะการเงนิ รวมทงัสนิจาํนวน 133.2 ลา้นบาท ทงันสี่วนต่างจาํนวน 15.2 ลา้นบาท ถูกแสดงในกาํไรทยีงัไม่เกิดขนึจากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมตามสดัส่วนการลงทนุใน TREIT (รอ้ยละ 12.0) 

ในปี 2558 บริษทัมีประมาณการหนีสินทีเกียวขอ้งกับการขายอสงัหาริมทรพัย ์33.3 ลา้นบาท บนัทกึเป็นค่าใชจ้่าย 

ในงบกาํไรขาดทนุ ซงึเกิดจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมอืเดอืนธนัวาคม 2558 เนืองจากบริษทัมภีาระผูกพนัในการชดเชย

รายไดใ้หแ้ก่ TREIT สาํหรบัอาคารทไีมม่ผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสทิธ ิและรายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็นประมาณการหนีสินระยะสนั และระยะยาว 

ในงบแสดงฐานะการเงนิ จาํนวน 50.3 ลา้นบาท ทงันีส่วนต่างจาํนวน 9.9 ลา้นบาท ถูกแสดงในกาํไรทยีงัไม่เกิดขนึจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ใหบ้รษิทัร่วมตามสดัส่วนการลงทนุใน TREIT (รอ้ยละ 19.6) 

ในระหวา่งปี 2558 บรษิทัมกีารโอนกลบัรายการประมาณการหนีสินทเีกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์จาํนวน 8.1 

ลา้นบาท จากการทภีาระผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างกรณี Option to buy ของบรษิทัลดลง ซึงเป็นผลมาจากการทผูีเ้ช่าโรงงานยกเลิกสญัญาเช่า

ในระหวา่งปี 

ในปี 2559 บรษิทัมกีารโอนกลบัประมาณการหนีสินทเีคยบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 59.33 ลา้นบาท ซึงโดยส่วนใหญ่

เกดิจากการสนิสุดของสญัญาทใีหส้ทิธ ิOption to buy ทเีป็นเจา้ของโดย TREIT 

1.2.2 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

ในช่วง 3 ปีทผ่ีานมา ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหารมจีาํนวน 769.5 ลา้นบาท 756.9 ลา้นบาท และ 704.0 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เพมิขนึรอ้ยละ 7.5 ลดลงรอ้ยละ 1.6 และลดลงรอ้ยละ 7.0 ต่อปี ตามลาํดบั 

ทงัน ีองค์ประกอบหลกัของค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังานและค่าเสือมราคาของ

โรงงาน/คลงัสนิคา้ทสีรา้งเสร็จแต่ยงัไมม่ผูีเ้ช่า โดยในปี 2559 ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 59.4 ของค่าใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร 

ในปี 2557 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบรหิารเทา่กบั 769.5 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน 53.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

การเพมิขนึรอ้ยละ 7.5 ซึงส่วนใหญ่เป็นการเพมิขนึของค่าเสือมราคาของทรพัยส์ินในโรงงาน/คลงัสินคา้ทวี่างพรอ้มใหเ้ช่า และการเพมิขนึของ

ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกจิของบรษิทั  

ในปี 2558 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบรหิารเทา่กบั 756.9 ลา้นบาท ลดลง 12.6 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เกิดจาก

การลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการขาย ซงึสว่นใหญเ่ป็นค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และในปี 2557 บริษทัมคี่าใชจ้่ายทเีกียวขอ้งกบัการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก ่TREIT เป็นจาํนวนมากกวา่การขายในปี 2558 นอกจากน ีในปี 2558 บริษทัมค่ีาใชจ้่ายในการบริหารลดลง จากการลดลง

ของคา่ซ่อมแซม และบาํรุงรกัษาอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้วา่ง 

ปี 2559 บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 704.0 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนจาํนวน 

52.9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.0 ส่วนหนึงเนืองจากบริษทัเปลยีนแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุน 
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และอาคารซงึอยู่ในบญัชีทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ จากเดมิ 20 ปี เป็น 30 ปี โดยเริมตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2559 เป็นตน้มา ซึงทาํใหค้่าเส ือม

ราคาของทรพัยส์นิลดลง 

1.2.3 ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 

ในช่วง 3 ปีทผี่านมา คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิมจีาํนวน 642.6 ลา้นบาท 762.2 ลา้นบาท และ 812.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

คิดเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 17.6 รอ้ยละ 18.6 และรอ้ยละ 6.5 ต่อปี ตามลาํดบั  

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิเพมิขนึมากในช่วง 3 ปีทผ่ีานมา เนืองจากในปี 2557 บริษทัมกีารกูย้มืเงนิเป็นจาํนวนมากเพอืใชใ้น

การขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศไทย ทงัการซือทดีนิ และการพฒันาโครงการ ในขณะทปีี 2558 และ 2559 นอกจากการขยาย

ธุรกิจโรงงาน/คลงัสนิคา้แลว้ บรษิทัยงัมกีารใชเ้งนิทนุเพอืเขา้ร่วมทนุกบัคู่คา้จากต่างประเทศ ในการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศ

แถบอาเซยีนมากขนึ 

1.3 กาํไร 

1.3.1 กาํไรขนัตน้ 

บรษิทัมอีตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนนิธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้) ในรอบ 3 ปีทผี่านมา

เทา่กบัรอ้ยละ 37.8 รอ้ยละ 38.4 และรอ้ยละ 65.4 ตามลาํดบั 

ในปี 2557 บรษิทัมอีตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนนิธุรกิจลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรากาํไรขนัตน้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัยล์ดลง เนืองจากบริษทัมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ทเีป็นคลงัสินคา้ในสดัส่วนทสูีงกว่าอาคารโรงงาน ซึงคลงัสินคา้มอีตัรา

กาํไรขนัตน้จากการขายตาํกวา่โรงงาน นอกจากน ีคลงัสนิคา้ทขีาย/ใหเ้ช่า เป็นคลงัสนิคา้ทสีรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้มากขนึ ซึงมอีตัรากาํไร

ขนัตน้ตาํกวา่คลงัสนิคา้สาํเร็จรูป นอกจากนี มอีตัรากาํไรขนัตน้จากรายไดค้่าเช่าลดลง 

ในปี 2558 บรษิทัมอีตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนนิธุรกิจเพมิขนึจากปีก่อนหนา้เล็กนอ้ย เนอืงจากบริษทัมกีาํไรจากการ

ขายทดีนิเปลา่ใหแ้ก่บุคคลอืน ซงึมอีตัรากาํไรขนัตน้สูง ในขณะทปีีก่อนไม่มกีาํไรดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อตัรากาํไรขนัตน้จากการใหเ้ช่า และขาย

สินทรพัยล์ดลงจากปี 2557 เนอืงจากบรษิทัมรีายไดค่้าเช่าจากคลงัสนิคา้เป็นสดัส่วนทสีูงกว่ารายไดค่้าเช่าจากอาคารโรงงาน และมกีารขาย/ใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรพัยท์เีป็นคลงัสินคา้ในสดัส่วนทสูีงกว่าอาคารโรงงาน ซึงรายไดค่้าเช่า และรายไดจ้ากการขายคลงัสนิคา้มอีตัรากําไรขนัตน้ตาํกว่า

อาคารโรงงาน เนอืงจากมตีน้ทนุก่อสรา้งคลงัสนิคา้สูงกวา่อาคารโรงงาน 

ในปี 2559 บรษิทัมอีตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนนิธุรกิจรอ้ยละ 65.4 โดยเพมิขนึจากปีก่อนเป็นจาํนวนมาก เนอืงจาก

ไมม่กีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้กก่องทุน/ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ซงึมอีตัรากาํไรขนัตน้จากการขายค่อนขา้งตาํ  

1.3.2 กาํไรสทุธิ 

บรษิทัมกีาํไรสทุธิซึงคดิตามวธิ ีส่วนไดเ้สีย และแสดงอยูใ่นงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีทผี่านมา เท่ากบั 761.7 ลา้นบาท 

769.7 ลา้นบาท และ 275.0 ลา้นบาทตามลาํดบั และกาํไรสุทธติอ่หุน้เทา่กบั 0.76 บาท 0.70 บาท และ 0.25 บาทตามลาํดบั 

 ในปี 2557 บรษิทัมกีาํไรสทุธลิดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 652.5 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 46.1 เนอืงจากมีรายไดจ้าก

การใหเ้ช่า และรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้ดงัทกีล่าวขา้งตน้ รายไดอ้นืลดลงเนอืงจากบริษทัไม่มกีารขายเงนิลงทุนใน 

TFUND/TLOGIS ในระหวา่งปี ในขณะทปีี 2556 มกีารขายเงนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก และปี 2557 บริษทัมกีารลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุน

นอ้ยกวา่ปี 2556 ทาํใหม้กีาํไรทรีบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทนุลดลง นอกจากนี บริษทัมคี่าใชจ้่ายทเีกิดจากการตงัประมาณ

การหนสีินทเีกยีวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2557 เป็นจาํนวนมาก รวมทงัมคี่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  

และค่าใชจ้า่ยทางการเงนิทเีพมิขนึตามการขยายการพฒันาโครงการของบริษทั 
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 ในปี 2558 บรษิทัมกีาํไรสทุธเิพมิขนึจากปีก่อนหนา้เล็กนอ้ย หรือคิดเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 1.1 บริษทัมอีตัรากาํไรจาก

การดาํเนินงานใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ และมกีาํไรจากการขายเงินลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็นจาํนวนมากในระหว่างปี 

รวมทงัมรีายไดจ้ากการบรหิารจดัการบรษิทัร่วมเพมิขนึ นอกจากนี บรษิทัสามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดด้ขีนึ จงึทาํใหค่้าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิารลดลง 

 ในปี 2559 บรษิทัมกีาํไรสทุธลิดลงจากปี 2558 จาํนวน 494.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 64.3 เนอืงจากบริษทัมรีายได ้

จากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจาํนวน 3,094.9 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการยกเลกิการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตามเงอืนไข

สญัญาจองซือหุน้เพมิทนุระหวา่งบรษิทั และ บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“FPHT”) อย่างไรก็ตามเมอืพจิารณา

เฉพาะรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทเีกียวขอ้ง ซงึเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัแลว้ รายไดด้งักล่าวยงัคงเพมิขึนหรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.8 เมือ

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหนา้  

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที 31 ธ ันวาคม 2559 บริษ ัทมีสินทร ัพยร์วมทงัสิน 36,092.7 ลา้นบาท ซึงรอ้ยละ 86.6 ของสินทร ัพยร์วมเป็น

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ และรอ้ยละ 8.1 เป็นเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัลดลงจากปี 2558 ประมาณ 194.4 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 0.5 สาเหตุหลกัมาจากการลดลง

ของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยท์อียูใ่นระหวา่งการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปีที

ผ่านมา และ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุรวมจาํนวน 23,914.3 ลา้นบาท 30,074.9 ลา้นบาท และ 31,247.1 

ลา้นบาทตามลาํดบั 

การเพมิขนึของอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สุทธิจากส่วนทขีายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT) 

ในปี 2557 รอ้ยละ 38.5 ในปี 2558 รอ้ยละ 25.8 และในปี 2559 รอ้ยละ 3.9 สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการขยายธุรกิจของบริษทั ผ่านการลงทุนในทดีนิ

และการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะในปี 2557 และในปี 2558 การเพมิขนึส่วนหนึงเกิดจากการเปลยีนแปลงการบนัทกึ

บญัชีของพนืทสี่วนกลางของโครงการตา่ง ๆ ของบรษิทั จากหมวดทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ มาบนัทกึเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 

2.1.2 ทีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์

ในปี 2557 เพมิขนึรอ้ยละ 45.5 โดยมสีาเหตหุลกัจากการขยายการพฒันาโครงการ และในปี 2558 ลดลงรอ้ยละ 88.5 

เนอืงจากมกีารเปลยีนแปลงการบนัทกึบญัชขีองพนืทสีว่นกลางในโครงการทบีรษิทัพฒันา ซึงเดมิบนัทกึอยูใ่นทดีนิและส่วนปรบัปรุงทดีนิ ไปบนัทกึ

ในอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมทีดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ จาํนวน 180.6 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี 2558 จาํนวน 

2.7 ลา้นบาท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 1.5 จากการเพมิขนึของค่าเสอืมราคา 

2.1.3 เงนิลงทนุชวัคราว  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเง ินลงทนุชวัคราวจาํนวน 22.1 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี 2558 จาํนวน 0.04  

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.2 ประกอบดว้ย เงนิฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชย ์ซึงเป็นการลงทนุทมีคีวามเสียงตาํ และถอืเป็นทางเลอืกทางหนึง

ในการบรหิารเงนิของบรษิทัทใีหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราทสูีงกวา่การฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร 
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2.1.4 ลูกหนีการคา้-สทุธิ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ลูกหนีการคา้-สุทธิ จาํนวน 81.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลูกหนีคา้งชําระไมเ่กิน 3 เดอืน 

จาํนวน 58.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 71.4 ของลูกหนกีารคา้-สุทธ ิและลูกหนตีามสญัญาเช่าดาํเนนิงานทยีงัไม่เรียกชาํระ จาํนวน 19.7 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.1 ของลูกหนีการคา้-สุทธ ิ

อยา่งไรก็ตาม บรษิทัมกีารเก็บค่ามดัจาํการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจาํนวน 3-6 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน 

ทบีริษทัไดร้บัจากผูเ้ช่า เพอืบรรเทาความเสียงทอีาจเกิดขนึจากการผดินดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 

2.1.5 เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสรา้ง 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเง ินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 109.8 ลา้นบาท เพมิขนึ 35.8 ลา้นบาท  

จากสนิปี 2558 โดยเป็นเงนิจา่ยลว่งหนา้ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาเพอืกอ่สรา้งอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

2.1.6 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีีภาระคาํประกนั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมียอดเงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคําประกนัจาํนวน 0.2 ลา้นบาท เพือเป็น

หลกัประกนัสาํหรบัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ และทรสัตร์ีซทีส ์พรอ้มวงเงนิสาํหรบัจองอตัราแลกเปลยีน และหนงัสือคาํประกนัทธีนาคารออก

ใหแ้กห่น่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิ  

2.1.7 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย/ร่วม/ร่วมคา้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัทเีกียวขอ้ง ดงันี 

1) บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส จาํกัด (บริษทัย่อย) ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชําระแล ว้ 

ของบรษิทัยอ่ย ทงันี เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทุนเทา่กบั 50.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.1 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั  

2) บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุชาํระแลว้ของบริษทัย่อย  

เงนิลงทุนดงักลา่ว คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเทา่กบั 19,515.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.4 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

3) Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุน 

ชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ย เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเทา่กบั 85.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.3 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทุนชําระแลว้ของบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 7.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

5) TICON (HK) Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทนุดงักล่าว

คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเทา่กบั 413.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

6) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.0 ของทุนชําระแลว้ของ TFUND 

เงินลงทุนดงักล่าวค ํานวณตามวธิีส่วนไดเ้สีย เท่ากบั 794.4 ลา้นบาท คิดเป็นร อ้ยละ 2.2 ของสินทรพัย ์รวมของบริษ ัทและบริษทัย่อย  

และคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 1,783.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

7) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ทพีาร์คโลจิสติคส์ (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 16.1 ของทุนชําระแลว้ของ 

TLOGIS เงนิลงทุนดงักล่าวคํานวณตามวธิ ีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 439.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย 

คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเทา่กบั 733.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 
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8) กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรียล โกรท (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 24.0 ของทนุ

ชาํระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิส่ีวนไดเ้สยีเทา่กบั 768.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั

และบรษิทัยอ่ย คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเทา่กบั 1,329.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

9) ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ถอืโดยบริษทัย่อย 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 12.1 ของทนุชาํระแลว้ของ TREIT เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิสี่วนไดเ้สยีเทา่กบั 482.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 686.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

10) PT SLP Surya TICON Internusa (บริษทัร่วม) ถือหุน้โดยบริษทัย่อย ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของทุน 

ชาํระแลว้ของ SLP เงินลงทุนดงักล่าวค ํานวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 430.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสินทรพัยร์วมของบริษทั 

และบรษิทัยอ่ย คาํนวณตามวธิีราคาทนุเทา่กบั 414.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

11) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จํากดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทุน 

ชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเทา่กบั 2.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั

และบรษิทัยอ่ย คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเทา่กบั 2.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

12) บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ยในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทุน

ชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเทา่กบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั

และบรษิทัยอ่ย คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเทา่กบั 2.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

13) บรษิทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ยในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของทนุชาํระแลว้

ของบรษิทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิสีว่นไดเ้สยีเท่ากบั 0.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.001 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทั

ย่อย คาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 0.6 ลา้บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.002 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

14) บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั (บริษทัทเีกียวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบยีนของบริษทัดงักล่าว  

คิดเป็นเงนิลงทุนหลงัหกัค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมคี่าเช่าทดีนิจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 684.2 ลา้นบาท ลดลง 30.8 ลา้นบาทจากสินปี 

2558 ค่าเช่าทดีนิจา่ยลว่งหนา้เป็นรายการทเีกดิจากการเช่าทดีนิระยะยาว เพอืพฒันาคลงัสนิคา้ ทงันีรายการดงักลา่วจะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย

ในงบกาํไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2 หนีสนิ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมหีนสีนิรวมทงัสนิ 24,675.1 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 77.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.3 จากสนิ

ปี 2558 

หนสีินรวมของบริษทัมเีง ินกูย้มืเป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 90.1 ของหนีสินรวม การเพมิขึนของหนสีินรวมเกิดจาก

รายการทสีาํคญั ดงัต่อไปน ี

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืทงัหมดของบริษทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มจีาํนวน 22,242.4 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 243.8 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.1 เมอืเปรียบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของเงนิกูย้มืระยะสนั และเงนิกูย้มืระยะ

ยาว 
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เงนิกูย้มืของบริษทัประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสนัรอ้ยละ 13.8 เงนิกูย้มืระยะยาวรอ้ยละ 8.2 และหุน้กูร้อ้ยละ 78.0 

ของเงนิกูย้มืทงัหมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษัท ซึงถือว่าเป็นการลงทนุระยะยาวนนั บริษทัจะใชเ้ง ินจากแหล่งเงนิกูย้ ืม 

ระยะยาว หุน้กู ้และเงินสดจากการดาํเนนิงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะสนันนั บริษทัจะใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดาํ เนินงาน 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ สาํหรบัจา่ยชาํระค่าทดีนิในช่วงก่อนทบีรษิทัจะไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเง ิน อย่างไรก็ตาม การกูย้มืระยะสนั

เป็นจาํนวนมากในบางช่วงเวลา เป็นการบรหิารกระแสเงนิสดของบรษิทั ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสมาํเสมอ

ใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะสนัต่อเงนิกูร้วมของบรษิทัอยูใ่นอตัราทเีหมาะสม 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจีาํนวน 17,340.0 ลา้นบาท ซงึหุน้กูท้งัหมดทอีอกมอีายุระหว่าง 3 ถงึ 

10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงอืนไขของการกูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูท้สีําคญัคือ การดาํรงอตัราส่วน

หนสีนิ/หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ในอตัราไมเ่กนิ 2.5-3.0 เท่า ซงึทผีา่นมาบรษิทัไมเ่คยผดิเงอืนไขของการกูย้มืทสีาํคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หนีการคา้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมยีอดเจา้หนกีารคา้จาํนวน 224.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 120.9 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.0 ซงึเกอืบทงัจาํนวนของเจา้หนกีารคา้เป็นเจา้หนค่ีาก่อสรา้ง 

2.2.3 ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมยีอดภาษเีงนิไดน้ิติบคุคลคา้งจ่ายจาํนวน 1.3 ลา้นบาท เพมิขนึจากสินปี 2558 

จาํนวน 0.6 ลา้นบาท เนอืงจากบริษทัยอ่ยมกีาํไรสทุธเิพมิขนึเมอืเทยีบกบัปีทผี่านมา จงึทาํใหม้ภีาษเีงนิไดน้ติิบคุคลทตีอ้งชาํระเพมิขนึ  

2.2.4 ประมาณการหนีสนิ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไม่มยีอดประมาณการหนีสนิดงักลา่ว เนืองจากโอนกลบัประมาณการหนีสิน ซึงส่วน

ใหญ่เ กิดจากการสินสุดของสญัญาทีใหส้ ิทธิในการซืออสังหาริมทรพัย์ (Option to buy) อีกทงัไม่มีการขายอสงัหาริมทรัพย ์ใหแ้ก่ 

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ในปี 2559 

2.2.5 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมจีาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ซึงเป็นการประมาณการภาระ

ของบรษิทัในการจา่ยเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมอืออกจากงาน จาํนวน 42.0 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้ือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ตงัแต่ปี 2554 เป็นตน้มา 

โดยบนัทกึส่วนทเีป็นยอดสะสมทคีาํนวณจนถงึสนิปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนสีนิ และบนัทกึส่วนทเีป็นการกนัสาํรองผลประโยชนข์องพนกังานในแต่ละปี

เป็นค่าใชจ้า่ย 

2.2.6 รายไดค้่าเช่าทีดินรบัล่วงหน้า 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมรีายไดค่้าเช่าทดีนิรบัลว่งหนา้ จาํนวน 1,318.8 ลา้นบาท ซึงเกดิจากในปี 2557 และ 

2558 มกีารใหเ้ช่าทดีนิแก่ TREIT เป็นระยะเวลา 28-30 ปี โดยบริษทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าในงบกาํไรขาดทุน ตามวธิีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 
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2.2.7 หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีหนีสินภาษีเงนิไดร้อตดับญัชีจาํนวน 63.0 ลา้นบาท ซึงเป็นยอดสุทธิจากสินทรพัย ์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี หนีสินภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสี่วนใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิให ้TGROWTH และ

TREIT และการเปลยีนแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัย ์

2.3 ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 11,417.7 ลา้นบาทลดลงจากสินปี 2558 จาํนวน 271.8 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.3 เนอืงจากการจา่ยเงนิปนัผลในปี 2559  

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 

วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทสีาํคญัของบริษทัคือ การจดัใหม้ซีึงโครงสรา้งเงินทนุทเีหมาะสม เพอืสนบัสนุนการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษิทั และเสรมิสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดตีทผีา่นมา บรษิทัมแีหล่งเงนิทุนหลกัเพอืใชใ้นการขยายธุรกจิการสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้ คือ เงนิทุนจากการดาํเนินงาน 

เงินเพิมทุนจากผูถ้ ือหุน้ และเง ินกูย้ ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ด ี ในช่วง 10 ปีทีผ่านมา ธุรกิจโ รงงานสํา เร็จรูปและคลงัสินคา้ 

ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอยา่งมาก บรษิทัไดม้สี่วนร่วมในการจดัตงั TFUND ในปี 2548 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT 

ในปี 2557 เพอืเป็นการเพมิช่องทางระดมทุนของบริษทั ซึงทาํใหบ้ริษทัลดการพงึพาการจดัหาเงนิทุน จากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงนิ และ 

การเพมิทนุซงึมค่ีาใชจ้า่ยทมีากกวา่ 

นอกจากแหลง่เงนิทุนดงักล่าว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึงถอืเป็นแหลง่เงนิทุนทสีาํคญัอีกแหล่งหนึงของบริษทัทมีี

ตน้ทนุตาํกวา่การกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากนี บรษิทัมใีบแสดงสทิธ ิTICON-T2 ทอีอกเมอืช่วงไตรมาส 2/2557 ซงึใบแสดงสิทธดิงักล่าวมกีารใชส้ิทธ ิและหมดอายุ

แลว้ในปี 2557  

2.5 สภาพคลอ่ง 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธิทไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 87.1 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ป

ในกิจกรรมการลงทนุ 626.2 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมการจดัหาเงนิ 308.8 ลา้นบาท  

จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงินสดตามทกีล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงนิสาํหรบัการดาํเนิน

ธุรกิจลดลงเมอืเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 (การคาํนวณอตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Current ratio) ไมส่ามารถอธิบายสภาพคล่องของบริษทัได ้เนืองจาก

บรษิทัไมม่กีารบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวยีน ทงัน ีลกัษณะสินทรพัยข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นทดีนิและโรงงาน ซึงจะไม่บนัทกึ

เป็นสินทรพัยห์ม ุนเวยีนของบริษทั ในขณะทรีายการเจา้หนีการคา้ค่าทดีนิ และค่าก่อสรา้งจะถูกบนัทกึเป็นหนีสินหมนุเวยีน จงึทาํใหอ้ตัราส่วน

สินทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนสีินหมนุเวยีนมค่ีาตาํ) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมอีตัราส่วนหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซงึคาํนวณจาก 

 

(เงนิกูย้มื+หนสีินตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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เทา่กบั 1.95 เทา่ เพมิขนึจาก ณ สินปี 2558 ซงึเทา่กบั 1.88 เท่า เนอืงจากบริษทัมกีารกูย้มืเงนิเพอืใชพ้ฒันาคลงัสินคา้ เพอืรองรบัโอกาสในการ

เตบิโตในอนาคต ซงึแสดงถงึความสามารถในการบรหิารโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการทมีสีดัส่วนหนีทมีภีาระดอกเบยี เมอืเทยีบกบัฐานเงนิทนุของ

บรษิทัไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตเ้งอืนไขการดาํรงอตัราส่วนหนสีนิ/หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปจัจบุนั 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบยี คาํนวณจาก 

 

(กาํไรสุทธ+ิดอกเบยีจา่ย+ภาษเีงนิไดน้ติิบคุคล+กาํไรทยีงัไมเ่กดิขึนจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วม) 

ดอกเบยีจา่ย 

บริษ ัทมีอ ัตราส่ วนความสามารถในการชํา ระดอกเบียเท่ากับ 1.47 เท่าแสดงไดถ้ึงความสามารถในการช ําระดอกเบียของบริษ ัท  

ซงึทผีา่นมาบรษิทัไมเ่คยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบยี 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก 

 

(เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนนิงาน+ดอกเบยีจา่ย) 

(จา่ยคนืเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบยีจา่ย) 

บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเทา่กบั 0.2 เทา่ แสดงถงึความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของบรษิทั 

3. แนวโน้มในอนาคต 

การเปลยีนแปลงทสีําคญัและจะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงาน และการขยายธุกิจของบริษทัในระยะยาว เกดิขนึในไตรมาส 4 ของปี 

2559 เมอืบรษิทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดเ้ขา้มาร่วมถอืหุน้รอ้ยละ 40 ของบริษทั โดยบริษทัออกหุน้เพมิทุนจาํนวน 

735 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่ บรษิทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึงการเพมิทุนจดทะเบยีนดงักลา่วไดด้าํเนินการเสร็จสนิลง และ

บรษิทัไดร้บัชาํระค่าหุน้จาํนวนรวมทงัสนิ 1.32 หมนืลา้นบาท เมอืวนัท ี16 มกราคม 2560 

บริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี โฮลดงิ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นกจิการในเครือบริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิ (ประเทศไทย) 

จาํกดั จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์ซงึประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยท์งัทางดา้นอุตสาหกรรม ทอียู่อาศยั สาํนกังาน และ

ศูนย์การคา้ในประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน อ ังกฤษ ไทย และเวียดนาม และมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการพฒันาและ

บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และคลงัสินคา้คุณภาพสูง ซึงสรา้งตามรูปแบบและในทาํเลทผูีเ้ช่าตอ้งการ 

หรอื Built to Suit ซงึประสบความสาํเร็จอยา่งสูงในประเทศออสเตรเลยี 

การเขา้มาร่วมลงทุนกบับริษทั ของบริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอรตี์ โฮลดงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ช่วยเสริมความแข็งแกร่งใหก้บับริษทั  

ทงัในดา้นการเงนิ การตลาด และเครือข่ายพนัธมติรทางธุรกจิทงัทอียู่ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนนั บริษทั เฟรเซอร์ พร็อพเพอรตี์  

โฮลดงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัไดส้่งผูบ้ริหารทีมปีระสบการณ์โดยตรงเขา้มาร่วมงานกบับริษทั ซึงจะทาํใหบ้ริษทัสามารถใชป้ระโยชนจ์าก

ประสบการณข์องผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ในการบริหารงานและพฒันาคลงัสนิคา้คุณภาพสูงในประเทศไทยต่อไป ใหเ้ป็นทยีอมรบัมากยงิขนึของลูกคา้ 

ในระดบัสากลทวัโลก ซึงถอืเป็นจดุแขง็ทมีคีวามโดดเด่นของบริษทัเหนอืคูแ่ขง่ทุกราย 

ทงัน ีบริษทัไดป้รบักลยุทธท์างธุรกิจจากการเป็นเพยีงผูใ้หเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้สาํเร็จรูป เป็นผูใ้หค้าํแนะนําเบด็เสร็จในเรืองของ

โรงงานและคลงัสินคา้ หรือ Total Solution Provider of Factory and Warehouse Business ซึงจะทาํใหบ้ริษทัสามารถนาํเสนอผลติภณัฑ์
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และบรกิารทตีรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นมากยงิขนึ และบริษทัมแีผนทจีะพฒันาคลงัสนิคา้ Built to Suit ในสดัส่วนที

มากขนึกว่าเดิมเมอืเทยีบกบัปริมาณของคลงัสินคา้ทงัหมดทกีาํลงัจะไดร้บัการพฒันา ซึงเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และยงัจะช่วยเพมิ

อตัราการเช่าพนืทคีลงัสนิคา้ของบรษิทัใหสู้งขนึไดอ้กีดว้ย 

บรษิทัยงัคงมคีวามสนใจและมเีป้าหมายทจีะขยายกจิการต่อไปในประเทศอาเซียนอืน ๆ นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทั

คาดวา่จะไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละบรษิทัในเครือ ในการหาโอกาสการลงทนุทีเหมาะสมในประเทศเหล่านนัต่อไป โดยบริษทั

คาดการณ์วา่เศรษฐกจิโลกน่าจะเรมิฟืนตวัในปี 2560 ตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศสหรฐัอเมริกา สาํหรบัประเทศไทย บริษทัประเมนิว่า

กาํลงัการผลิตส่วนเกินทอียู่ในระบบเศรษฐกิจจะทยอยลดนอ้ยลง และมีการขยายกําลงัการผลิตใหม่อีกครงั โดยเป็นการเปลียนถ่ายจาก

อตุสาหกรรมทใีชแ้รงงานมากไปสู่อุตสาหกรรมทใีชจ้กัรกลอตัโนมติั ซงึจะมคีวามชดัเจนขนึในประเทศไทยและอาจทาํใหค้วามตอ้งการโรงงานและ

คลงัสนิคา้สูงขนึดว้ย ซงึจะเป็นผลดกีบับริษทัเนอืงจากโรงงานทีใชเ้ครืองจกัรกลในกระบวนการผลติเป็นสาํคญัจาํเป็นตอ้งใชพ้นืทขีนาดใหญ่ขนึ

เพอืตดิตงัอุปกรณอ์ตัโนมตัต่ิาง ๆ เช่นเดยีวกนักบัในกรณีของคลงัสินคา้ ในขณะเดยีวกนัปริมาณความตอ้งการคลงัสนิคา้และศูนยก์ระจายสินคา้

จะสูงมากขนึตามปรมิาณการคา้ทเีพมิขนึ โดยเฉพาะอยา่งยงิการขายสนิคา้ออนไลนซ์งึมโีอกาสเตบิโตสูงในปี 2560 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูล    94 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไมท่าํใหผู้อื้นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน ีบรษิทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิ และขอ้มลูทางการเงนิทสีรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระสําคญั

เกยีวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทดี ีเพอืใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสําคญัทงัของบริษทั และ 

บรษิทัย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทดี ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิ

ระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท ี23 กุมภาพนัธ ์2560 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและ 

การเปลยีนแปลงทสีาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทงัการกระทาํทมีชิอบทอีาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบริษทั และ

บรษิทัย่อย 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีบริษทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ 

นางสาวนภทัร ศภุนนัทพร เป็นผูล้งลายมอืชอืกาํกบัเอกสารนีไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชือของ นางสาวนภทัร ศภุนันทพร กาํกบั

ไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทบีรษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 

ชือ ตาํแหน่ง ลายมอืชือ 

 

 

1. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร                                 

 

2. นายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้าํนวยการใหญ่                                 

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

 

นางสาวนภทัร ศุภนนัทพร ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน                                  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบรษิัท 

1.  รายละเอียดเกียวกบักรรมการ 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 10 มี.ค. 60 

 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั  

นายชายนอ้ย เผือนโกสุม* 
ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็นประธาน

กรรมการบริษทัและประธาน

กรรมการตรวจสอบ เมอืวนัที 16 

มกราคม 2560 

66 การศึกษา 

- ปริญญาโทการบริหาร  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Bachelor Degree in Higher Accounting  

California College of Commerce, USA 

ประวติัการอบรม 

- Directors Accreditation Program (DAP 

63/2550) 

-   The Role of the Chairman Program 

(RCP 33/2557) 

-   Financial Institutions Governance 

Program (FGP 3/2554) 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชนั 

2555 – ปจัจุบนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 

2558 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ บมจ. ทปิโกแ้อสฟลัท ์

2556 – ปจัจุบนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมอืงไทย ลสิซงิ  

2553 – ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. เนชนัแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

2558 – ปจัจุบนั  กรรมการ บจก. พริมามารีน 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในหน่วยงานอนื  

2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ เงินทุนหมุนเวยีน กรมบญัชีกลาง 

2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2554 – ปจัจุบนั  กรรมการ สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน 
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 10 มี.ค. 60 

 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั  

นายตรีขวญั บุนนาค 

กรรมการอสิระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

60 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

University of North Texas 

ประวติัการอบรม 

-  Director Certification Program ปี 2544  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Director Accreditation Program ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.074 ไม่ม ี 2551 - 2559 กรรมการบจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

2541 - ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวไีอ  

2552 - 2555  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เอ็มเมอรลัด ์เบย ์รีสอรท์  

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เอ็มเมอรลัด ์เบย ์วลิล่า 

 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

 

55 การศึกษา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

University of Southern California 

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Program  

    ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

รุ่นท ี9 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

ไม่ม ี ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. เอสวไีอ  

2550 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั  

2543 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์  

2536 - ปจัจุบนั กรรมการ และผูอ้าํนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอรป์อเรชนั  

2547 -  2555  ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอรตี์  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

2549 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลอีุตสาหกรรมพลาสติก  

2543 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดงิ  

2533 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เมโทรแมชีนเนอรี  
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ (ปี) การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 10 มี.ค. 60  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการ        

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน.ในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั 

นายชาลี โสภณพนิช 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

56 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

The University of Chicago 

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Programปี 2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

1.351 ไม่ม ี 2553 - 2559 กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหาร

การลงทุน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน 

2537 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดงิล ์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอืน 

2540 - ปจัจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี  

2530 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เอเซยีเสริมกิจ  

2530 - ปจัจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. ซตีิเรียลตี 

 

นายโชติพฒัน์ พีชานนท*์

กรรมการ  

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ

บรษิทั เมอืวนัท ี16 มกราคม 

2560 

54 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร  

University of Missouri, USA 

- ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม 

- Director Certification Program (DCP 

155/2555) 

 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปจัจุบนั กรรมการ  บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั  

2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. บิกซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ดเีวลลอปเมน้ท ์

2556 – ปจัจุบนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอร ์เซน็เตอรพ์อยต์ ลมิิเต็ด 

2550 – ปจัจุบนั ทีปรึกษา บจก. ทซีีซ ีโฮลดิง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

2556 – ปจัจุบนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอรแ์อนดนี์ฟ ลมิเิต็ด 

2554 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ  บมจ. เสริมสุข 

2551 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั 

2551 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนยป์ระกนัชีวติ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอืน  

2551 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย ์

2551 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนยแ์คปปิตอล 

2551 – ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ทซีซีี เทคโนโลย ี

 



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 56-1 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีาํนาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั                                          98 

 

 

 

 

 

 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อาย ุ(ปี) การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 10 มี.ค. 60  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการ        

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน.ในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั  

นายชาย วินิชบุตร 

กรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

43 การศึกษา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

Boston University 

ประวติัการอบรม 

- Director Accreditation Program 

ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

บริษทัไทย 

ไม่ม ี เป็นญาติกบั 

นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร  

และนายเนตร จรญัวาศน ์

ซงึเป็นกรรมการของบริษทั 

2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์  

2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited  

2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอนแมนเนจเมน้ท ์ 

2555 - 2559 กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอืน  

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3  

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4  

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร ์ 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอรตี์  

 



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 56-1 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีาํนาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั                                          99 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ (ปี) การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 10 มี.ค.  60  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการ        

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน.ในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั 

นายปณต สิริวฒันภกัดี*

กรรมการ  

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ

บริษทั เมอืวนัท ี16 มกราคม 

2560 

39 การศึกษา 

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 

มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมการผลติ 

มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวศิวกรรม 

อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัแมสซาชูเสทส ์ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

ประวติัการอบรม 

-   Director Certification Program (DCP 

46/2547) 

-   Director Accreditation Program (DAP 

10/2547) 

-   Finance for Non-Finance Directors 

(FND 10/2547) 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั  
2556 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หนา้ทีบริหารกลุ่มบริษทั / กรรมการ บริษทั เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์

พอยต ์ลมิเิต็ด 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน 

2550 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร ์

2550 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

2550 – ปจัจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 

2548 – ปจัจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอรล์ ียุคเกอร ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอืน 

2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.วฒันภกัด ี 

2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์

2557 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยว์ฒัน 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีแอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) 

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. อีสเทริน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 

2544 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ท.ีซี.ซ ีเทคโนโลย ี

 



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 56-1 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีาํนาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั                                          100 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ (ปี) การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%) 

ณ 10 มี.ค.  60  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการ        

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน.ในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั 

นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ*์ 

กรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ

บริษทั เมอืวนัท ี16 มกราคม 

2560 

44 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน 

 -    ไม่ม ี         

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอืน  

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ 

2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ โฮลดงิส ์(ประเทศไทย) 

2556 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หนา้ทบีริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่มบริษทั                            

บริษทั เฟรเซอร์ เซน็เตอร์พอยต์ ลมิเิต็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 56-1 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีาํนาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั                                          101 

2.  รายละเอียดเกียวกบัผูบ้ริหาร 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%)

ณ 10 มี.ค. 60  

 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั 

นายวีรพนัธ ์พลูเกษ* 

ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็น

ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร เมอื

วนัท ี16 มกราคม 2560 

56 การศึกษา 

- ปริญญาโท ว ิศวกรรมศาสตร ์ 

 University of Colorado 

ประวติัการอบรม 

- Director Certification Program  

(สมาชิกผูท้รงคุณวุฒอิาวุโส) ปี 2545  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- DCP Refresher Course ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Audit Committee Program ปี 2553  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

รุ่นท ี11 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบตัร National Association of 

Corporate Directors ประเทศสหรฐัอเมริกาหลกัสูตร 

Master Class 18-19 สงิหาคม 2557 

 

0.6361) ไม่มี 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ TICON (HK) Limited 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ  

         Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 

2548 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์  

2544 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

2541 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. เอสวไีอ  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ และรองประธาน หอการคา้ สงิคโปร์-ไทย 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการและเหรญัญิก สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจเงนิร่วมลงทุน 

2544 - 2558 กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

บจก. ฟาบริเนท  

นายโสภณ ราชรกัษา* 

ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูอ้าํนว

การใหญ่บรษิทั เมอืวนัท ี16 

มกราคม 2560 

45 การศึกษา 

- ปริญญาโท สาขารฐัประศาสน ์National Graduate     

Institute for Policy Studies, ญีปุ่น, 2545 

- ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร ์ Michigan State 

University, USA, 2538 

ไม่มี1) ไม่มี 2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั  

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6  
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%)

ณ 10 มี.ค. 60  

 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั 

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2535 

 

 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก.ทีพารค์ บีเอฟทีแซด 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., 

Ltd. 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ TICON (Hong Kong) Limited, Hong Kong 

2559 - ปจัจุบนั คณะทาํงาน การพฒันาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสานพลงั

ประชารฐั 

2558 - ปจัจุบนั คณะทาํงาน คณะกรรมการลงทุนหอการคา้ไทย 

2555 - 2558 ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารกลาง ทซีซีโีฮเทลกรุ๊ป 

2552 - 2554 คณะทาํงาน การพฒันาอุตสาหกรรมและธุรกิจหอการคา้ไทย 

2552 - 2554 ทปีรึกษาคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2550 - 2554 ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัเจา้หนา้ทีบริหาร บจก. ทีซีซ ี

แลนด ์

2547 - 2549 ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บจก. ทซีซี ีโฮลดงิ 

2539 - 2546 เจา้หนา้ทีการลงทุนอาวุ โสการ ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 

-    ไม่ม ี         

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เอ็น. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ คณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิ

การเช่าไทยคอมเมอรเ์ชียลอินเวสเมน้ต ์

2558 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์



บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 56-1 
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%)

ณ 10 มี.ค. 60  

 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั 

ดร. สมศกัด ิไชยพร 

ผูจ้ดัการทวัไป 

 

65 การศึกษา 

- ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์ 

Ecole Centrale de Lyon 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ไม่มี1) ไม่มี 2544 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการทวัไป บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นางสาวลลิตพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชี 

การเงนิ และสารสนเทศ และ

เลขานุการบริษทั 

 

51 การศึกษา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม 

-  หลกัสูตร Company Secretary  

ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

รอ้ยละ 0.001) ไม่มี 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ TICON (HK) Limited  

2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส  

2556 - 2557   กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นายสามารถ รศัมีโรจน์วงศ ์

ผูอ้าํนวยการอาวุโส  

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 

50 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Notre Dame de Namur University 

ไม่มี1) ไม่มี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

ไม่ม ี
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง อายุ (ปี) การศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%)

ณ 10 มี.ค. 60 

  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั  

นายกฤษณ์ วีรกุล 

รองผูจ้ดัการทวัไป และฝ่าย

พฒันาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

48 การศึกษา 

- ปริญญาโท ว ิศวกรรมศาสตร ์

Oregon State University 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นายสมศกัดิ รตันวิระกุล 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด 1 

 

57 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

-2) ไม่ม ี 2539 - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นางยูโกะ โฮชิ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด 2 

 

46 การศึกษา 

- ปริญญาตรี สงัคมศาสตร ์ 

Chiba University 

 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นางสาวลญัจกร คงสกุล* 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรพัยากร

มนุษย ์

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากร

มนุษย ์

เมอืวนัท ี16 กุมภาพนัธ์ 2560 

56 การศึกษา 

- ปริญญาตรี จิตวทิยาอุตสาหกรรม

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

-   Human Resources Management

ประกาศนียบตัรบณัฑติ สถาบนับณัฑติ     

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ  

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั (%)

ณ 10 มี.ค. 60 

  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั  

นางสาวศิริพร สมบติัวฒันา 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ 

 

54 การศึกษา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นางสาวรจนา อศัววิเชียรจนิดา* 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัช ี

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

เมอืวนัท ี20 กุมภาพนัธ์ 2560 

49 การศึกษา 

- ปริญญาโท บญัชี (หลกัสูตรนานาชาติ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ไม่มี1) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

นางสาววรญัญา อนิทรไพโรจน ์

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัซอื 

 

49 การศึกษา 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นางสาวสุธารา จรุงเรืองเกียรติ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

 

44 การศึกษา 

- ปริญญาโท นิติศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกดัอนื  

ไม่ม ี
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง  
อายุ  

(ปี) 
การศึกษา / ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ณ 10 มี.ค. 60 

  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการ          

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตําแหน่ง / บริษทั  

นายอภณัิฐ  เมฆลอย 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

43 การศึกษา 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์             

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

นายภารุจ บุณฑริก* 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาโครงการ 

* ไดร้บัการแต่งตงัเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ

เมอืวนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2559 

 

42 การศึกษา 

- ปริญญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี

 

น.ส.ปรมิโอภา ณัชชาจารุวิทย ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

 

39 
 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสอืสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

-2) ไม่ม ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอนื  

ไม่ม ี
 

 

หมายเหตุ  :    การเปิดเผยการถือหลกัทรพัยข์องบริษทัโดยผูบ้ริหาร 

1) 
 เปิดเผยสดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทั เนืองจากเป็นผูบ้ริหารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

2)
  ไม่ตอ้งเปิดเผยสดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทั เนืองจากไม่เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
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3.  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษทัทีเกียวขอ้ง 

รายชือบริษัท บริษัท บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมคา้ บริษทัร่วม บริษัททเีกียวขอ้ง 

รายชือ  บจก.อโีค  

อนิดสัเทรียล  

เซอรวิ์สเซส 

บจก. ไทคอน 

โลจสิติคส ์ 

พารค์ 

Shanghai 

TICON 

Investment 

Management  

Co., Ltd.  

TICON (HK) 

Limited 

บจก. ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์

Demco6 

Demco11 

TPARK 

BFTZ 

TFUND 

TLOGIS 

TGROWTH 

TREIT 

SLP บมจ. สวน  

อตุสาหกรรม       

โรจนะ 

กลุ่มซิตเีรียลตี บมจ. 

หลกัทรพัย ์

เอเซีย พลสั 

กรุป๊ โฮลดิงส ์

บจก. นิคม

อตุสาหกรรม 

เอเซีย 

1. นายชายนอ้ย เผอืนโกสุม 

2. นายตรีขวญั บุนนาค 

3. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

4. นายชาล ีโสภณพนิช 

5. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์

6. นายชาย วนิิชบตุร 

7. นายปณต สริิวฒันภกัดี 

8. นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์

X 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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X, // 

 

 

 

 

 

 

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

TFUND: กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

TLOGIS: กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์

TGROWTH:  กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

TREIT:  ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

SLP:  PT SLP Surya TICON Internusa 

Demco6: บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั 

Demco11: บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 

TPARK BFTZ: บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จาํกดั 
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4.  เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงั นางสาวลลิตพนัธุ ์พิริยะพนัธุ  ์ซึงเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ คณุวุฒิ และประสบการณ์ที

เหมาะสม ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบรษิทั เพอืทาํหนา้ทเีกียวกบัการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษทั การประชุมผูถ้อืหุน้ และ

ควบคมุดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

คณุสมบติัของเลขานุการบริษทั 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพนืฐานการดําเนินกิจการของบริษทั กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลที

เกียวขอ้งกบับรษิทั และ/หรอืผ่านการอบรมหลกัสูตรเกยีวกบัการปฏบิติัหนา้ทขีองเลขานุการบริษทั 

2. มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหินา้ท ีมคีวามรูใ้นหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการทดี ีและสามารถใหค้ําแนะนาํและขอ้คิดเห็น

เกียวกบัการกาํกบัดูแลกจิการได ้

3. มปีระสบการณใ์นการปฏบิติัหนา้ทเีลขานุการบรษิทั 

บทบาท หนา้ทีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. ใหค้าํแนะนาํแกค่ณะกรรมการบริษทัในเรอืงขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ทบีรษิทัตอ้งปฏบิติัตาม และตดิตามใหบ้รษิทัปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้งสมาํเสมอ รวมทงัมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนียัสาํคญัต่อบริษทั 

2. ดูแลเรืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั ทงัการจดัเตรียม จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 

การจดัการประชมุ และการบนัทกึ จดัทาํและเผยแพร่มตทิปีระชมุ 

3. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัใหผู้บ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัทราบ เพอืใหป้ฏบิติัตาม 

4. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทะเบ ียน

กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารเป็นตน้ 

5. ดูแล และควบคุมใหม้ีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ สาํหรบัการตดัสินใจของ 

นกัลงทุน 

6. เป็นผูป้ระสานงานและสอืกลางระหวา่งผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 

7. ดูแลและรบัผดิชอบหนา้ทอืีน ๆ ทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

1. รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

ชือ บจก. อีโค อินดสัเทรียล 

เซอรว์ิสเซส 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์  

 

Shanghai TICON 

Investment Management 

Co., Ltd. 

บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

 

TICON (HK) Limited 

 

1. นายอเุทน โลหชิตพทิกัษ ์  X    

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ X / / / X 

3. นายโสภณ ราชรกัษา / / / / / 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ / / X  / 

5. นายสรร วเิทศพงษ ์    X  

6. นายโสภณ บญุยรตัพนัธ ์    /  

7. นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์    /  

8. นายคโิยช ิ โอคโุบะ    /  

 

หมายเหตุ  : /   =   กรรมการ X   =   ประธานกรรมการ       //   =   กรรมการบรหิาร     
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกยีวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตงับริษทั แกรนท ์ธอนตนั เซอร์วสิเซส จาํกดั โดยมนีายเอยีน พาสโค ตาํแหน่งหุน้ส่วนบริหาร  

มปีระสบการณ์ในการเป็นทปีรึกษาทางการเงนิและตรวจสอบภายในกว่า 22 ปี ทาํหนา้ทเีป็นผูต้รวจสอบภายใน ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได ้

พจิารณาคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในแลว้ วา่มคีวามเหมาะสมทจีะปฏบิติัหนา้ทดีงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกบัการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 111 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกยีวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

- ไมม่ขีอ้มลู - 
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เอกสารแนบ 5 อืน ๆ 112 

เอกสารแนบ 5 อนื ๆ 

- ไมม่ขีอ้มลู - 
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