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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

1. วสิยัทศัน์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

1.1  วสิยัทศัน์ 

เป็นผูน้ าในการพฒันาและบริหารจดัการโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าระดบัสากล โดยค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

และความย ัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัการสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทนุอย่างมปีระสทิธภิาพและสม า่เสมอ 

1.2 เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั คอื การเป็นผูน้ าดา้นการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีม่คีุณภาพระดบัสากล ควบคู่

ไปกบัการใหบ้รกิารครบวงจร ความตอ้งการของลูกคา้ และ การบรหิารงานภายใตก้รอบของธรรมาภบิาลทีด่ ีเพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

2. กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำกำรที่ส ำคญั 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มเีหตกุารณส์  าคญัเกี่ยวกบับรษิทั ดงันี้ 

 ในเดอืนเมษายน 2558 บริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทนุในบริษทั PT SLP Surya TICON Internusa (SLP) ร่วมกบับรษิทั 

Mitsui & Co., Ltd. และ บรษิทั PT Surya Semesta Internusa Tbk ซึง่เป็นผูป้ระกอบกจิการพฒันานิคมอตุสาหกรรมในประเทศอนิโดนเีซยี 

เพื่อการลงทุนในโรงงานและคลงัสนิคา้ ใหเ้ช่าและ/หรือขาย ในประเทศอินโดนีเซยี โดยบริษทัถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนที่ออกและ 

ช าระแลว้ท ัง้หมดของ SLP ซึง่เป็นการลงทนุผ่านบรษิทัย่อยในประเทศฮ่องกง 

 ในเดอืนเมษายน 2558 บรษิทัไดจ้ดัต ัง้บริษทัย่อย ชื่อ  TICON (HK) Limited ในประเทศฮ่องกง เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ

ในกจิการในต่างประเทศ 

 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลกิบริษทัย่อยที่จดัต ัง้ขึ้นในประเทศสหรฐัอเมริกา ชื่อ TICON Property, Inc.      

ทีผ่่านมายงัมไิดม้กีารลงทนุใด ๆ เนื่องจากยงัไม่มโีอกาสทางการลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

 ในเดือนตุลาคม 2559 บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั  ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมคา้ร่วมกบั บริษทั พรอสเพค  

ดีเวล ลอปเมนท ์จ ากดั  ไดจ้ดัต ัง้บริษทัร่วมลงทุน ชื่อ บริษทั ทีพารค์ บีเอฟทีแซด จ ากดั เพื่อการพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขาย  

ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้  าการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญั เพื่อเสนอขายใหแ้ก่  บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้      

โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (FPHT) อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 735 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท บรษิทั

ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทนุรวมเป็นเงนิ 13,230 ลา้นบาท ในเดอืนมกราคม 2560 ซึง่หลงัจากการเพิม่ทนุดงักลา่ว FPHT มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

40 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัต ัง้บริษทัย่อย ชื่อ  TICON International Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร ์เพื่อวตัถปุระสงค ์

ในการลงทนุในกจิการในต่างประเทศ  

 ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัต ัง้ บริษทั ทีอารเ์อ ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั กบับริษทั  

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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ในปี 2560 บรษิทัมกีารลงทนุในประเทศ รวมมลูค่ากว่า 1,200 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทนุในธุรกิจคลงัสนิคา้ เพือ่รองรบัความ

ตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ที่มีการขยายตวั อย่างต่อเนื่อง และมแีนวโนม้การเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  

ถนนบางนา-ตราด พื้นทีบ่างพล ีและวงันอ้ย ซึ่งเหน็ไดจ้ากพื้นทีเ่ช่าคลงัสนิคา้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 22 เมือ่เทยีบกบัปี 2559 นอกจากนี้ บริษทัมพีื้นทีเ่ช่า

โรงงานเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากมีผูเ้ช่าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ์ซึ่งเป็น

อตุสาหกรรมหลกัทีผู่ป้ระกอบการลงทนุในประเทศไทย ใหค้วามสนใจเช่าพื้นทีโ่รงงานของบรษิทัเพิม่มากขึ้น  

3. โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุม่บริษทั ณ 31 ธนัวำคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัมีบริษทัย่อย 6 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั Shanghai 

TICON Investment Management Company Limited  บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จ าก ัด  TICON (HK) Limited และ TICON 

International Pte. Ltd. โดยบรษิทัและบรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จ ากดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า ส่วนคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าด าเนินการ

โดยบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั  Shanghai TICON Investment Management Company Limited จดัต ัง้ขึ้นเพื่อรองรบัการ

ขยายธุรกิจในประเทศจีน บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั จดัต ัง้ขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเป็นผูจ้ดัการทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน  TICON (HK) Limited และ TICON International Pte. Ltd. จดัต ัง้ขึ้นเพื่อ

วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศท ัง้นี้ รายละเอยีดของบริษทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี้ 

 

บริษทัร่วม 

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 22% 

และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

(ถอืหุน้โดยบรษิทัและ TICON International 

Pte. Ltd.) 

PT SLP Surya TICON Internusa 25%  

(ถอืหุน้โดย TICON (HK) Limited) 

บริษทั ทอีารเ์อ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ  ากดั 50%  

 

 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 100% 

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จ ากดั 100% 

Shanghai TICON Investment    100% 

Management Co., Ltd.            

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  70% 

TICON (HK) Limited   100% 

 

TICON International Pte. Ltd.   100% 

 

บริษทัร่วมคำ้ 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั 51% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ  ากดั 51% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั 60% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 
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(1) บริษัท อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จ ำกดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO) ถือหุน้โดยบริษทั 

รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน โดย EISCO ด าเนินธุรกจิเช่นเดยีวกบับรษิทั และถกูจดัต ัง้ขึ้นเพือ่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงงานส าเร็จรูปในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งเป็นโครงการทีม่รูีปแบบเช่นเดยีวกบัโครงการของบรษิทั 

โดยปจัจบุนั ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาส าหรบัสทิธปิระโยชนท์างภาษสี  าหรบัโครงการดงักลา่วแลว้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 EISCO มทีุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 12.5 ลา้นบาทโดยในปี 2546 EISCO ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

(2) บริษทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พำรค์ จ ำกดั (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK) ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 

ของทุนจดทะเบยีน TPARK จดัต ัง้ขึ้นในเดือนสงิหาคม 2548 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า โดยปจัจุบนั TPARK ไดร้บัการ

ส่งเสริมการลงทนุในการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอนวงันอ้ย (1 แห่ง) เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอนศรรีาชา เขตอตุสาหกรรม 

โลจิสตคิสไ์ทคอนแหลมฉบงั ศูนยค์ลงัสนิคา้อีสเทริน์ซีบอรด์ เขตอุตสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอนบางปะกง ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น และการ

พฒันาคลงัสนิคา้จ านวนหนึ่งในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ีนิคมอตุสาหกรรม

อมตะซติี้ และ สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาและจงัหวดัปราจนีบรุ ี

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 TPARK มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 11,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 TPARK ไดร้บัการ

รบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

(3) Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถือหุน้ โดยบริษ ัทรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  

จดัต ัง้ขึ้นในประเทศจนี ในเดอืนกรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รองรบัการขยายธุรกจิเกี่ยวกบัการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนี 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มีทุนจดทะเบียน 2.8  

ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีนุช าระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

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

ถือหุน้โดย Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. รอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียน TMAN จดัต ัง้ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยไดร้บัการอนุมตัิในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยต์ ัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม 2557 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TMAN มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

(5) TICON (HK) Limited ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน จดัต ัง้ขึ้นในประเทศฮ่องกง ในเดือนเมษายน 2558  

โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศ ซึง่ปจัจบุนัมกีารลงทนุในประเทศอนิโดนีเซยี 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TICON (HK) Limited มทีนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ 16.13 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(6) TICON International Pte. Ltd. ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน จดัต ัง้ขึ้นในประเทศสงิคโปร ์ในเดอืนตลุาคม

2560 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TICON International Pte. Ltd. มทีนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ 225.88 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

นอกจากบริษทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมกีารลงทนุในบริษทัร่วมคำ้ ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั และบรษิทั 

ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลติ และจ าหน่วยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และ

บริษทั ทีพารค์ บีเอฟทแีซด จ ากดั เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขาย ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ   

ซึง่รายละเอยีดของบริษทัร่วมคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
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(1) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์6  จ ำกดั (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON DEMCO 6) ถอืหุน้โดย

TPARK รอ้ยละ 51 และถอืหุน้โดยบรษิทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 6 ด าเนินธุรกจิพฒันา

โครงการผลติ และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ปจัจบุนัไดด้  าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TICON DEMCO 6 มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 5 ลา้นบาท 

(2) บริษัท ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั (TICON DEMCO Power 11 Company Limited: TICON DEMCO11) ถอืหุน้

โดย TPARK รอ้ยละ 51 และถอืหุน้โดยบรษิทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 11 ด าเนินธุรกิจ

เช่นเดยีวกบั TICON DEMCO ซึง่ปจัจบุนัไดด้  าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TICON DEMCO 11 มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 4 ลา้นบาท 

(3) บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั (TPARK BFTZ Company Limited: TPARK BFTZ) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 60 และ

ถอืหุน้โดย บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั รอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียน TPARK BFTZ จดัต ัง้ขึ้นในเดือนตุลาคม 2559 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และ/หรอืขาย ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TPARK BFTZ มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 350 ลา้นบาท 

นอกจากนี้  บริษทัมีการลงทุนในบริษัทร่วม ไดแ้ก่ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ไทคอน  

PT SLP Surya TICON Internusa และ บรษิทั ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์จ ากดั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real 

Estate Investment Trust: TREIT) 

TREIT จดัต ัง้ขึ้นในเดือนธนัวาคม 2557 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่เกี่ยวเนื่องกบักิจการอุตสาหกรรม  

โดยอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัย์ที่ TICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TREIT เป็นทรสัต์เพื่อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีบริษทั ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (TICON Management Company Limited: TMAN) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั เป็นทรสัต ี

TREIT มีการระดมทุนคร ัง้แรกในปี 2557 และมีการเพิ่มทุน รวมท ัง้ท  าการกูย้ืมเงนิกูร้ะยะยาวในปี 2558 เพื่อซื้อโรงงานและ

คลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK และลงทุนในสทิธิการเช่าที่ดินกรรมสทิธิ์ และสทิธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK นอกจากนี้ 

ในช่วงเดือนธนัวาคม ของปี 2560 TREIT ไดด้  าเนินการรบัโอนทรพัยส์นิจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย์ทีพารค์โลจิสติคส ์และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท เป็นทรสัต์เพื่อการล งทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์ท  าใหป้จัจบุนั TREIT มโีรงงานจ านวน 298 หลงั (พื้นทีร่วม 745,535 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้จ านวน 192 ยูนิต (พื้นที่

รวม 739,125 ตารางเมตร) ตามล  าดบั ท ัง้นี้ TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื้อโรงงานและคลงัสนิคา้คนืจาก TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงาน และคลงัสนิคา้ทีข่าย/ใหเ้ช่าแก่ TREIT และไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก 

TREIT 

TREIT มีนโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 คร ัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิ 

หลงัปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซึ่งก าไรสุทธิของกองทรสัตด์งักล่าว เป็นก าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคล ท ัง้นี้  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 TREIT มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธเิท่ากบั 9.7864 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ้นปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารลงทนุใน TREIT คดิเป็นรอ้ยละ 22 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกท ัง้หมด 
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การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT ถอืเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษทัทางหนึ่ง เพื่อน าเงนิที่ไดม้าใชข้ยายกิจการของ

บรษิทั นอกเหนือจากแหลง่เงนิทนุจากผลการด าเนินงานของบรษิทั และแหลง่เงนิทนุจากการกูย้มื การพจิารณาขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT 

นัน้ บรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยค านึงถงึผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ 

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

SLP เป็นบริษทัร่วมทนุในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทนุในวนัที ่7 เมษายน 2558 เพือ่ด  าเนินธุรกิจ

พฒันาโรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า และ/หรอืขายในประเทศอนิโดนีเซยี 

ปจัจบุนั SLP มทีนุจดทะเบยีน 185.6 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ และทนุช าระแลว้ 46.4 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ โดย SLP ไดด้  าเนินการ

พฒันาโรงงาน และคลงัสนิคา้เพื่อใหเ้ช่า และ/ขายในโครงการ Suryacipta Technopark ซึ่งปจัจุบนัมีคลงัสนิคา้ที่สรา้งเสร็จและมีผูเ้ช่าแลว้

จ านวน 28 ยูนิต พื้นทีใ่หเ้ช่ารวม 65,631 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 6 ยูนิต พื้นทีป่ระมาณ 5,000 ตารางเมตร โดยท ัง้นี้ มกีารรบัรู ้

รายไดจ้ากการด าเนินงานของ SLP แลว้ 

ณ สิ้นปี 2560 TICON (HK) Limited และ Mitsui & Co., Ltd. แต่ละบริษทัถือหุน้รอ้ยละ 25 และ PT Surya Semesta 

Internusa Tbk ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของ SLP 

(3) บริษทั ทอีำรเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ำกดั (“ทอีำรเ์อ”) 

ทอีารเ์อ เป็นบรษิทัร่วมทนุบรษิทั กบับรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั  

ซึง่จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 เพือ่ประกอบกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ปจัจบุนั ทอีารเ์อ มทีนุจดทะเบยีน 1.0 ลา้นบาท และทนุช าระแลว้ 1.0 ลา้นบาท  

ณ สิ้นปี 2560 บริษทัถอืหุน้รอ้ยละ 50 และบรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี 

จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของ ทอีารเ์อ 

นอกจากนี้  บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง คือ บริษทั บางกอกคลบั จ ากดั เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 1.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

0.11 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั บางกอกคลบั จ ากดั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใชบ้รกิารของบรษิทัดงักลา่ว 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

1.  ภำพรวมของธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และท าเลอื่นที่มศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัต ัง้อยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

18 แห่ง ดงัต่อไปนี้ 

ที่ต ัง้ จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุ ี

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุ ี

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี ชลบรุ ี

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (4 แห่ง) ชลบรุ ี

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 

เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุ ี

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี ปราจนีบรุ ี

คลงัสนิคา้ของบรษิทัต ัง้อยู่ในพื้นที ่33 ท  าเล ดงัต่อไปนี้ 

ที่ต ัง้ จงัหวดั 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แห่ง) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ (5 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุ ี

ชลบรุ ี

พระนครศรอียุธยา 

พระนครศรอียุธยา 

ชลบรุ ี

กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

ชลบรุ ี

ชลบรุ ี
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ที่ต ัง้ จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง (3 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางปะกง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(6 แห่ง) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี

ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์านี 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ล  าพูน 

ชลบรุ ี

ชลบรุ ี

ฉะเชงิเทรา 

สมทุรปราการ 

ปราจนีบรุ ี

ขอนแก่น 

สุราษฎรธ์าน ี

ระยอง 

สมทุรสาคร 

ล  าพูน 

2. โครงสรำ้งรำยได ้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถงึปี 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้มสีดัส่วนสูงทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมของบริษทั 

เนื่องจากหลายปีทีผ่่านมาบริษทัมกีารขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ ใหแ้ก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์และทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เป็นจ านวนมาก เพื่อน าเงนิที่ไดม้าใชข้ยายธุรกิจของบริษทั แต่ในปี 2559 บริษทัมไิดม้กีารขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

ใหแ้ก่กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TREIT) เนื่องจากการเสนอขายดงักล่าวใหแ้ก่ TREIT 

ตอ้งถูกยกเลกิตามเงือ่นไขภายใตส้ญัญาจองซื้อหุน้เพิ่มทนุที่ลงนามระหว่างบริษทั และบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้ง (ประเทศ ไทย) 

จ ากดั (FPHT) และจากการเพิม่ทนุดงักล่าวท าใหใ้นปี 2560 บริษทัมเีงนิทนุในจ านวนเพยีงพอกบัการขยายธุรกิจ จงึไม่มกีารเสนอขายโรงงานและ

คลงัสนิคา้ ใหแ้ก่ TREIT  

 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายไดค่้าเช่าและบริการ และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เป็นรายไดห้ลกัที่ส  าคญัของบริษทั บริษทัยงัมี

รายไดอ้ื่น ๆ อีกหลายประเภท ซึ่งมีสดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ท ัง้นี้  โปรดดูการวิเคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พิ่มเติมในหวัขอ้ 

“ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ” 

 

 

 

โครงสรำ้งรำยได ้ 2558 2559 2560 

 ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 3,345.61 62.55 250.68 10.36 194.36 8.06 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการ 1,048.55 19.60 1,172.12 48.44 1,372.60 56.94 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 204.12 3.81 201.12 8.31 239.15 9.92 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี

ส่วนไดเ้สยี 

248.47 4.65 252.22 10.42 274.66 11.40 

ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้

บริษทัร่วม 

246.69 4.61 294.95 12.19 48.30 2.00 

รายไดอ้ืน่ ๆ 255.65 4.78 248.76 10.28 281.49 11.68 

รวม 5,349.09 100.00 2,419.85 100.00 2,410.56 100.00 
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3. ผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

3.1  ผลติภณัฑ ์

ก. โรงงำนส ำเร็จรูป 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานส าเร็จรูปที่มีคุณภาพระดบัสากล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการที่เขา้มา         

ต ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิ์ในโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการ และลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอน 

ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึ้น บรษิทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในท าเลทีต่ ัง้ทีม่ศีกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานทีม่รูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมส าหรบัผูป้ระกอบการ

ทีห่ลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี้  เนื่องจากกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาต ิบริษทัจงึไดเ้นน้ 

การใหบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริ่มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลอืกท าเลที่ต ัง้ส  าหรบัการพฒันาโรงงาน โดยพจิารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจบุนั และการคาดการณ์ 

ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพิจารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ 

สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดม้าตรฐานของท าเลทีต่ ัง้น ัน้ ๆ 

บรษิทัมกีารพฒันาโรงงานท ัง้ในเขตส่งออก และเขตท ัว่ไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึง่จะแตกต่างกนัในแต่ละท าเลทีต่ ัง้ 

ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งอยู่ตดิกบัท่าเรือน า้ลกึทีส่  าคญัของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความ

ตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบรษิทัมลีกัษณะเป็นอาคารช ัน้เดยีวพรอ้มช ัน้ลอยเพือ่ใชเ้ป็นส านกังาน ซึ่งก่อสรา้งในบรเิวณพื้นทีด่นิทีม่รี ัว้ก ั้น

เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ส  าหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ัง้นี้  โรงงานที่บริษทัพฒันาขึ้นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามา รถ

ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมตี ัง้แต่ 550 ถงึ 12,000 ตารางเมตร ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 

1,500 ถงึ 3,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษทัทีส่รา้งมขีนาดเลก็ลง เนื่องจากปจัจบุนัแนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มสูีงขึ้น 

นอกจากนี้พื้นโรงงานสามารถรบัน า้หนกัไดต้ ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้ง โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึ่งไม่ตอ้งมเีสา

รองรบัหลงัคาโรงงาน ท  าใหไ้ดพ้ื้นทีใ่ชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานส าเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบทีลู่กคา้ตอ้งการ ซึ่งโดยท ัว่ไปจะมขีน าดใหญ่กว่า

โรงงานส าเร็จรูปของบรษิทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับรษิทัเกอืบท ัง้หมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการต่อสญัญาเช่าได ้

นอกจากนัน้ บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลีย่นไปเช่าโรงงานอื่นของบริษทัในท าเลที่ต ัง้หรือขนาดที่แตกต่างไ ป ตลอดจนใหท้างเลอืก 

แก่ลูกคา้ในการซื้อโรงงาน 

บรษิทัก าหนดใหลู้กคา้ช าระเงนิมดัจ า จ านวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่าและค่าบรกิารตามแต่จะตกลงกนั 

ณ สิ้นปี 2558 2559 และ 2560 บรษิทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 

ดงันี้ 

 สิ้นปี 2558 สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560 

 จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ 

โรงงำน (ตรม.) โรงงำน (ตรม.) โรงงำน (ตรม.) 

โรงงานที่มสีญัญาเช่า 

โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

64 

71 

165,380 

195,250 

76 

79 

184,505 

215,275 

84 

69 

200,330 

194,450 

รวม 135 360,630 155 399,780 153 394,780 
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อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทั ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่รอ้ยละ 51 เพิม่ขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 

46 เนื่องจากความตอ้งการของพื้นที่โรงงานในเขตพื้นที่น า้ท่วมกลบัฟ้ืนตวัขึ้นมาและประกอบมุมมองแง่บวกส าหรบัพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ  

ภาคตะวนัออก (EEC)  โดยลูกคา้ส่วนมากเป็นนกัลงทนุขนาดกลาง การเพิม่ขึ้นของพื้นทีก่ารเช่ามาจากกลุม่ลูกคา้อเิลก็ทรอนิกส ์และ กลุม่ลูกคา้

ทีผ่ลติชิ้นส่วนรถยนตท์ีฟ้ื่นตวักลบัมาดขีึ้นอกีคร ัง้ในช่วงปีทีผ่่านมา 

อตัราการเช่าโรงงานในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาม ีดงันี้ 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราการเช่าโรงงาน (รอ้ยละ) 46 46 51 

ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2560 ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานของบรษิทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้ 

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภมูิภำค รอ้ยละ 

ยานยนต ์

อเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

อาหาร 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

เวชภณัฑ ์

เหลก็ 

อืน่ ๆ 

31.9 

28.9 

6.5 

5.9 

4.3 

3.0 

19.5 

ญีปุ่่ น 

ยุโรป 

สงิคโปร ์

อเมรกิาเหนือ 

ไทย 

อืน่ ๆ  

 

41.1 

24.9 

13.3 

10.4 

2.8 

7.5 

 

รวม 100.0 รวม  100.0 

หมำยเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดอืนธนัวาคม ปี 2560 

ข.  คลงัสนิคำ้ 

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสนิคา้ส  าเร็จรูปทีม่คีุณภาพ

ระดบัสากลเพือ่ใหเ้ช่า 

โลจิสติกสน์บัเป็นกิจกรรมที่ส  าคญัในการกระจายวตัถดุิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สนิคา้ส  าเร็จรูป และผลผลติอื่น ๆ ปจัจุบนั

กจิกรรมดา้นโลจสิตกิสถ์อืเป็นกจิกรรมทีผู่ป้ระกอบการใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ด ีผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์

ส่วนใหญ่ จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากส าหรบัการลงทนุในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีส่  าคญั รวมท ัง้บคุคลากร

ทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกาสของการพฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีุณภาพเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นัน้เช่าแทนการลงทนุสรา้งเพือ่เป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบริษทัต ัง้อยู่ในท าเลที่เป็นยุทธศาสตรท์ีส่  าคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ทีด่ี อาคารคลงัสนิคา้

สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบัน า้หนกัของพื้นอาคาร ความสูงของ

อาคาร จ านวนประตูส  าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอปุกรณช่์วยปรบัระดบัพื้นใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสินคา้ส  าเร็จรูปที่บริษทัไดพ้ฒันาขึ้ นพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดียวกับโรงงานส าเร็จรูปแลว้ (Ready-built 

warehouses) บริษทัยงัมีการสรา้งคลงัสินคา้ตามรูปแบบ และในท าเลที่ลูกคา้ตอ้งการ (Custom-built warehouses) อีกท ัง้จะมีบริการซื้อ

คลงัสนิคา้จากลูกคา้เพือ่ใหเ้ช่ากลบัคนื (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี โดยมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมีการก าหนดใหลู้กคา้ช าระ 

ค่ามดัจ าเป็นจ านวน 3-6 เดอืนของค่าเช่าและบรกิาร อย่างไรก็ด ีสญัญาเช่าทีม่อีายุเกนิ 3 ปี เริ่มมสีดัส่วนเพิม่ขึ้น ส  าหรบัลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ทีม่ ี

รูปแบบเฉพาะ 
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ณ สิ้นปี 2558 2559 และ 2560 บรษิทัมคีลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า และคลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ระหว่าง

การพฒันา ดงันี้ 

  สิ้นปี 2558 สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560 

จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ 

 คลงัสนิคำ้ (ตรม.) คลงัสนิคำ้ (ตรม.) คลงัสนิคำ้ (ตรม.) 

คลงัสนิคา้ที่มสีญัญาเช่า 

คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

80 

66 

418,307 

174,207 

101 

80 

488,337 

194,230 

126 

90 

557,520 

259,100 

รวม 146 592,514 181 682,567 216 816,620 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (Occupancy rate) ของบริษทั ณ สิ้นปี 2560 อยู่ทีร่อ้ยละ 68 โดยลดลงจากปี 2559 ทีร่อ้ยละ 

72 เนื่องจากในปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีารพฒันาพื้นทีค่ลงัสนิคา้เพิม่ขึ้น 122,676 ตารางเมตร (net leasable area) ตามความตอ้งการทีเ่พิม่ขึ้นของ

ตลาด ซึง่พื้นทีท่ีเ่พิง่พฒันานัน้ไดม้ผูีเ้ช่าแลว้หรอือยู่ในข ัน้ตอนการเจรจากบัผูเ้ช่า ส  าหรบัในปี 2560 นัน้ บรษิทัมพีื้นทีก่ารเช่าสุทธิ (net addition) 

เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 77,077 ตรม. โดยมีปจัจยัหลกัมาจากลูกคา้กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจออนไลน์ และ กลุ่มธุรกิจวสัดุ

ก่อสรา้งทีม่กีารขยายตวัของธุรกจิอย่างมากในปีทีผ่่านมา  

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (รอ้ยละ) 71 72 68 

ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 2560 ลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลาย

ประเภท ดงันี้ 

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภมูิภำค รอ้ยละ 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

อปุโภค บรโิภค 

ยานยนต ์

เวชภณัฑ ์

อาหาร 

อปุกรณก่์อสรา้ง 

อืน่ ๆ 

58.0 

14.7 

6.7 

5.6 

4.7 

4.7 

5.6 

ยุโรป 

ไทย 

ญีปุ่่ น 

อเมรกิา 

เกาหล ี

อืน่ ๆ 

43.7 

30.9 

11.2 

3.6 

3.4 

7.2 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมำยเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดอืนธนัวาคม ปี 2560 

 3.2  บริกำร  

บรกิารทีเ่สนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 กำรดดัแปลงงำนอำคำรโรงงำน/คลงัสนิคำ้ 

บริษทัมทีีมงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ท าใหบ้ริษทัสามารถใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ 

ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้
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 กำรจดัหำสำธำรณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภค รวมถงึใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพียงพอกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

 กำรขออนุญำตกบัหน่วยงำนรำชกำร 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือเพื่อใหไ้ดร้บัใบอนุญาติที่จ  าเป็นต่อการเริ่มด าเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น ใบอนุญาต

ประกอบการ นอกจากนัน้ บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัร ส  าหรบัพนกังานของ

ลูกคา้ซึง่เป็นคนต่างดา้ว 

 บริกำรอืน่ ๆ 

นอกจากที่กล่าวขา้งตน้ บริษทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื่องต่าง ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เท่าที่  

จะสามารถกระท าได ้เช่น การแนะน าผูจ้  าหน่ายสนิคา้ และแนะน าบคุคลากรทีส่  าคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 

4.  สทิธิและประโยชน์ที่บรษิทัและบริษทัยอ่ยไดร้บั 

4.1 สทิธิและประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 

ก. โครงการพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึ่งต ัง้อยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สวนอตุสาหกรรม 

โรจนะ-อยุธยา สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุี และเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุรี ไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทนุโดยมสีทิธแิละประโยชนท์ีส่  าคญั ดงันี้ 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลมกี าหนดเวลา 8 ปี ส  าหรบัโครงการในเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุรี (จากปี 2556 

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

โรจนะ-ปราจนีบรุ ี(จากปี 2557 ถงึ 2565) และ 7 ปีส  าหรบัโครงการในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค นิคมอตุสาหกรรม

ป่ินทอง และสวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา (จากปี 2555 ถงึ 2562) ส  าหรบันิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (จากปี 2556 ถงึ 2563 และจากปี 

2557 ถงึ 2564) และ 3 ปี ส  าหรบัโครงการในนิคมอตุสาหกรรมเอเซยี (จากปี 2557 ถงึ 2560 จากปี 2558 ถงึ 2561 จากปี 2559 ถงึ 2562 และ

จากปี 2560 ถงึ 2563) ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหว่างนัน้จะสามารถน าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กดิขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจาก

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลโดยมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ 

2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได ้

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลนัน้ 

3. ไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมอืหรือช่างช านาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนด

ระยะเวลาทีก่  าหนดไว ้โดยใหท้  างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ทีต่ามทีก่  าหนดไว ้

4. ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหรอืส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

ข. เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 ศรีราชา ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั บางปะกง ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

อสีเทริน์ซบีอรด์ ขอนแก่น บางพล ี2 คลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) อมตะซติี้ และอมตะนคร ไดร้บัการอนุมตักิารส่งเสริม

การลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยมสีทิธแิละประโยชนท์ีส่  าคญัดงันี้ 
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1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลมกี าหนดเวลา 8 ปี ส  าหรบัเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 (จากปี 

2557 ถงึ 2565) ศรีราชา และศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั (จากปี 2555 ถงึ 2563) บางปะกง (จากปี 2558 ถงึ 2566) อสีเทริน์ซบีอรด์ (จากปี 2559 

ถงึ 2567) และขอนแก่น (จากปี 2558 ถงึ 2566) และส าหรบัคลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ (จากปี 2558 ถงึ 2566 และจากปี 2559 ถงึ 

2567) และ 7 ปี ส  าหรบัคลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (บ่อวนิ) และอมตะนคร (จากปี 2558 ถงึ 2563 และจากปี 2554 ถงึ 2561 

ตามล  าดบั) และ 3 ปี ส  าหรบัคลงัสนิคา้ในศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2 (จากปี 2559 ถงึ 2562 และจากปี 2560 ถงึ 2563) ในกรณีทีป่ระกอบกิจการ

ขาดทนุในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กดิขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธทิีเ่กดิขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้

ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลโดยมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ 

2. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได ้

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลนัน้ 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส  าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ

4.2 สทิธิและประโยชน์ในเขตอตุสำหกรรมของกำรนิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 

จากการที่บริษทัมีการประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายใตก้ารด าเนินงานของกนอ.  

อยู่ในปจัจบุนับรษิทัจงึพงึไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจากกนอ. ดงันี้  

1.  สทิธปิระโยชนด์า้นภาษอีากร (เฉพาะเขตอตุสาหกรรมส่งออก) ทีส่  าคญั ไดแ้ก่ ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษอากรขาเขา้

ภาษมีูลค่าเพิม่และภาษสีรรพสามติส าหรบัเครื่องจกัรอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมท ัง้วตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติและไดร้บัยกเวน้ภาษอีากรส าหรบัของส่งออก

ไปนอกราชอาณาจกัร 

2. สทิธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกบัภาษีอากรที่ส  าคญั  ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิ์ในที่ดินในนิคม

อุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัอนุญาต  

และสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้หากเงนิจ านวนนัน้เป็นเงนิทนุน าเขา้หรอืเป็นเงนิทีม่ขีอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ 

 3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ 

3.1 สามารถยืน่ขอใบอนุญาตทีจ่  าเป็นส าหรบัการประกอบการท ัง้หมดไดจ้ากกนอ. (โดยปกตติอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหลาย

หน่วยงานราชการ) ไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพื่อประกอบกิจการใบอนุญาตปลูกสรา้งและใบอนุญาตประกอบกิจการอตุสาหกรรม ซึ่งนบัเป็น

ความสะดวกอย่างยิง่ในการด าเนินการ 

3.2 ไดร้บับรกิารส  าหรบัผูล้งทนุในเรื่องค าแนะน าค าปรกึษาเอกสารต่าง ๆ 

4.3 สทิธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษทัไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลส าหรบัเงนิปนัผลรบัจากการลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ซึ่งเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัถอืหน่วยลงทนุดงักล่าวตลอดช่วงเวลา  3 เดอืนก่อนและหลงัการจ่ายเงนิ 

ปนัผลของกองทนุ 

5. ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั 

5.1  ธุรกจิโรงงำนพรอ้มเช่ำ 

ธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่าถือเป็นธุรกิจที่ส  าคญัต่อผูป้ระกอบการชาวต่างชาติที่เขา้มาต ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย 

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ซึง่อาจเลอืกเช่าโรงงานเพือ่ลดตน้ทนุในการด าเนินการและ เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการเริ่ม
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การผลติ และลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการใหเ้ช่าโรงงานนัน้ มบีริการแบบครบวงจรเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ  

การทีป่ระเทศไทยต ัง้อยู่ในท าเลที่เชื่อมต่อประเทศอื่นในภูมภิาคซึ่งเปรียบเสมอืนศูนยก์ลางของ ภูมภิาค CLMV มแีรงงานที่มี

ทกัษะ และมรีะบบโครงสรา้งพื้นฐานที่ดีน ัน้ ไดด้งึดูดนกัลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่ น ประเทศจีน และประเทศยุโรป ใหใ้ช ้

ประเทศไทยเป็นฐานการผลติ โดยนโยบายส่งเสริมการลงทนุต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) และ โครงการระเบยีงเศรษฐกิจ

ภูมภิาคตะวนัออก (EEC) ของรฐับาลไดม้ส่ีวนสนบัสนุนการขยายตวัของพื้นทีอ่ตุสาหกรรม และความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่างประเทศใน

ประเทศไทยและพื้นทีเ่ขต EEC มากยิง่ขึ้น  

ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั 

ผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื  

- ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีต่นเองพฒันาขึ้น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม เช่น บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั 

(มหาชน) บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิด ์จ ากดั และ บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีซ่ื้อหรือเช่าจากเจา้ของทีด่นิอตุสาหกรรมในท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย เช่น บรษิทั ไทยพฒันา

โรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูพ้ฒันาโรงงานรายย่อยอื่น ๆ ในตลาด ซึ่งบริษทัไม่ถอืว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผู เ้ช่าขนาดเลก็ ที่มี

ความตอ้งการเช่าโรงงานดว้ยตน้ทนุทีไ่ม่สูงนกั 

โดยถงึแมว้่าการแข่งขนัโดยรวมของธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่านัน้ค่อนขา้งสูง บริษทัเป็น ผูพ้ฒันาโรงงานใหเ้ช่าทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศไทย 

และมีความไดเ้ปรียบในดา้นของท าเลที่มีศกัยภาพและหลากหลาย และ การมีบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการติดต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ  

กบัหน่วยงานราชการ และการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจาก BOI 

ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัส  าหรบัธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่า คือ ผูผ้ลติชิ้นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ซึง่ส่วนใหญ่

อยู่ในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมอเิลก็โทรนิค โดยความเสี่ยงในการเลกิเช่าเมื่อหมดสญัญาของลูกคา้กลุ่มโรงงานนัน้ค่อนขา้งต า่ 

เนื่องจากลูกคา้มีการลงทุน และติดต ัง้อุปกรณ์เครื่องจกัร และสายการผลติต่าง  ๆ เขา้กบัโรงงาน ท าใหค้วามสามารถในการโยกยา้ยนัน้ยาก  

โดยลูกคา้ส่วนมากจะท าการต่อสญัญาเช่ากบับริษทัเมื่อสญัญาหมดอายุ เวน้เสยีแต่จะเลกิการผลติหรือมคีวามตอ้งการที่จะขยายพื้นที่การเช่า  

ซึ่งบริษทัก็มคีวามสามารถทีจ่ะเสนอท าเลและขนาดโรงงานอื่น ๆ ตามความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงของลูกคา้ได ้โดยถงึแมว้่าบริษทั ไทยพฒันา

โรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จะถอืเป็นคู่แข่งโดยตรงของบรษิทั บรษิทัมขีนาดโรงงานและพื้นทีใ่นการใหเ้ช่าทีห่ลากหลายกว่ามาก โดยใน

ปี 2560 บริษทัมส่ีวนแบ่งในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมรอ้ยละ 48.5 (รวมส่วนที่บริษทับริหารใหแ้ก่ กองทรสัต ์TREIT รอ้ยละ 37)  

ตามการส ารวจของบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ ไตรมาส 3/2560  

นอกจากนี้  บริษทัยงัมบีริการรบัสรา้งโรงงานแบบ Built-to-suit ซึ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะเป็นกลุ่มลูกคา้ในอตุสาหกรรมขนาด

กลางถงึใหญ่ และมรีะยะเวลาสญัญาเช่าทีค่่อนขา้งยาว ท าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาวมากขึ้น  

5.2  ธุรกจิคลงัสนิคำ้พรอ้มเช่ำ 

ธุรกิจคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าเป็นธุรกิจทีส่  าคญัในการสนบัสนุนธุรกจิโลจสิตกิสแ์ละการกระจายสนิคา้ของประเทศ โดยระบบการจดัการ

ดา้นโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยัทีส่่งเสรมิใหม้ผูีป้ระกอบการต่างประเทศใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ระดบัภูมภิาค 

และท าใหเ้กดิการลงทนุจากต่างประเทศเพิม่ขึ้น โดยในปจัจบุนัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าจะกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ศูนยก์ระจายสนิคา้ใน

จงัหวดัส  าคญัของแต่ละภาคของประเทศ และในเขตท่าเรอืแหลมฉบงัและท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

 

 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  56-1 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 17 

 

ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั 

ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื  

- ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ที่มคีุณภาพเพื่อขายและเช่า ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลวิเอชเอคอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เหมราช

พฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)  

- ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้รายย่อยอื่น ๆ ซึ่งบริษทัไม่ถอืว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าขนาดเลก็ ทีม่ ีความ

ตอ้งการเช่าดว้ยตน้ทนุทีไ่ม่สูงนกั และรูปแบบโครงสรา้งของอาคารอาจไม่ไดม้าตรฐานการรบัน า้หนกัระดบัสากล 

โดยส าหรบัการแข่งขนักบัคู่แข่งโดยตรงของบริษทันัน้ บรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบจากท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลายและมศีกัยภาพ และยงัมทีีด่นิ

พรอ้มสรา้งเพือ่น ามาต่อยอดส าหรบัลูกคา้กลุม่ Built-to-suit  

 โดยกลุม่ลูกคา้หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

- ผูป้ระกอบการธุรกจิขนส่งและบริหารคลงัสนิคา้ (Logistics service providers) ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัช ัน้น าจากในประเทศ

และต่างประเทศ โดยบริษทัเหล่านี้มคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ software และระบบจดัการที่ทนัสมยั

และโดยท ัว่ไปจะไม่ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

- ผูป้ระกอบการประเภทศูนยก์ระจายสินคา้ดว้ยระบบที่ทนัสมยั (Distribution center) และผูป้ระกอบการศูนยจ์ดัหาจดัซื้อ

ชิ้นส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International procurement office)  

- ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยลูกคา้กลุ่มนี้มคีวามตอ้งการที่จะจดัต ัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้ เพื่อจดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ และ

ผูบ้รโิภคท ัง้ในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 

- กลุ่มบริษทัน าเขา้และส่งออก ซึ่งมีความตอ้งการใชอ้าคารคลงัสินคา้ที่ต ัง้อยู่ใกลส้นามบนิและท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่      

เขตปลอดอากร 

- ผูป้ระกอบการธุรกจิออนไลน ์และธุรกจิอคีอมเมริซ์ ท ัง้ทีม่าจากต่างประเทศและในประเทศ 

- ผูป้ระกอบการอื่น ๆ ที่มธุีรกิจสนบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการโลจสิติกส ์เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสนิคา้และบริการขนส่ง 

ผูใ้หบ้รกิารบรรจสุนิคา้และถ่ายบรรจสุนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมลูค่าเพิม่ (การตรวจสอบคุณภาพ การตดิฉลาก การซ่อมแซม และ

การประกอบ/บรรจสุนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเช่าอปุกรณข์นถ่าย ผูใ้หบ้รกิารแรงงานช ัว่คราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 

ท ัง้นี้  บริษทัมกีลยุทธส่์งเสริมการตลาดที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเองโดยตรง และการตดิต่อผ่านตวักลาง 

ต่าง ๆ เช่น ตดิต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพือ่เสนอบรกิารใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหลา่นัน้ การตดิต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต

ส านกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซื้อขายอสงัหาริมทรพัย ์และตวักลางอื่น ๆ  นอกจากนี้  บริษทัยงัมกีารใช ้   

สือ่ทางการตลาดประเภทอื่นทีม่ปีระสทิธผิลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานสมัมนา งานแสดงสนิคา้ และการประชุมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง        

ท ัง้ภายในและต่างประเทศ 

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ธุรกิจโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า เป็นธุรกิจทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง ท ัง้นี้ประเทศไทยไดเ้ผชญิการ

แข่งขนัจากประเทศเพื่อนบา้นในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเทศเวียดนามซึ่งมีแรงงานจ านวนมากที่อายุนอ้ยและค่าแรงต า่  ส่งผลให ้

ผูป้ระกอบการต่างชาติมกีารพิจารณายา้ยฐานการผลติออกจากประเทศไทยไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ดงันัน้ เพื่อเป็นการเพิ่มขดีความสามารถ    

ของประเทศ ภาครฐัจงึเสนอนโยบายโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตรป์ระเทศภายใตไ้ทยแลนด ์4.0 

เพื่อยกระดบัเขตเศรษฐกิจ EEC ใหเ้ป็นเขตพฒันาอุตสาหกรรมระดบัโลก โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนใน EEC จะกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจ     

ขยายตวัเฉลี่ยราว 5% ต่อปี สรา้งการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 100,000 อตัราต่อปี และสามารถดึงดูดการลงทุนไดม้ากกว่า       

1.9 ลา้นลา้นบาท โดยเฉพาะจากอตุสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม่ อเิลก็ทรอนิกส ์ดจิทิลั และอากาศยาน 
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ในปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจโรงงานใหเ้ช่ายงัอยู่ในภาวะทรงตวั ซึ่งเป็นผลกระทบสบืเนื่องมาจากการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจต ัง้แต่ปี 2558 และ 2559 อย่างไรก็ตาม ภาวะอตุสาหกรรมโดยรวมเริ่มมแีนวโนม้ทีด่ขี ึ้นในช่วงปลายปี 2560 จากการขยายตวัของภาค

การส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และจนี โดยเฉพาะสนิคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตซ์ึง่เตบิโตถงึรอ้ยละ 14.6 รวมไปถงึการเตบิโต

ของยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศ โดยตวัเลขสถติกิารลงทนุจากต่างประเทศ (FDI) เพิม่ขึ้นจากปีทีแ่ลว้เลก็นอ้ยประมาณรอ้ยละ 5 

ส าหรบัธุรกิจคลงัสนิคา้ใหเ้ช่านัน้ อปุสงคแ์ละอปุทานยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560 สบืเนื่องมาจากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึ้นของ

ผูป้ระกอบการ Third Party Logistics Provider หรือ 3PL และ การขยายตวัของธุรกิจ E-Commerce โดยศูนยว์ิจยักสิกรคาดว่าธุรกิจ

คลงัสนิคา้น่าจะขยายตวัรอ้ยละ 5.3 – 7.6 ในปี 2560 ท ัง้นี้แมว้่าอุปทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าจะเพิ่มมากขึ้น อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ายงัคง  

คาดว่าจะมมีาอย่างต่อเนื่อง เพราะผูป้ระกอบการรวมท ัง้บริษทัที่เชี่ยวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่านี้  มนีโยบายไม่ตอ้งการลงทุนเพื่อเป็นเจา้ของ

คลงัสนิคา้ และจะมุ่งหวงัใหผู้ใ้หบ้รกิารทีม่ปีระสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญดา้นการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าเป็นผูใ้หบ้รกิารดงักลา่ว 

กลยทุธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

 ตัง้เป้ำเป็นผูน้ ำในกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยป์ระเภทอตุสำหกรรมใหเ้ช่ำระดบัสำกล 

ในปจัจุบนั บริษทัเป็นผูน้ าในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประเภท Ready Built อนัดบัหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมกีาร

พฒันาและบรหิารโรงงาน และ คลงัสนิคา้แลว้เสร็จมากกว่า 2.5 ลา้นตรม โดยในอนาคตบรษิทัยงัจะคงการพฒันาโครงการประเภท Ready Built 

ในท าเลทีม่ศีกัยภาพสูงและมคีวามตอ้งการของลูกคา้ โดยบรษิทัจะลดความเสีย่งจากการหาผูเ้ช่าโดยมมีาตรการเปิดใหลู้กคา้สามารถเช่าลว่งหนา้ 

(Pre-lease) โครงการของบรษิทัทีก่  าลงัจะพฒันาได ้

นอกจากนี้  บริษทัยงัมเีป้าหมายที่จะเพิ่มสดัส่วนการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ประเภท Built-to-Suit โดยจะน าองคค์วามรู ้

และประสบการณ์ของบริษทัในเครือกลุ่มบริษทั เฟรเซอร ์ เซ็นเตอร์พอยท์ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัมาปรบัใช ้โดยการพฒันา      

โครงการ Built-to-Suit จะมกีารท างานร่วมกนักบัลูกคา้ต ัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบเพือ่ใหร้องรบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมใหม่ ๆ รวมท ัง้ การพฒันาอาคารสเีขยีวตามมาตรฐานระดบัโลก เช่น LEED และ EDGE 

 บริหำรสนิทรพัยอ์ยำ่งเบด็เสร็จ (Asset Management Strategy)  

บริษทัมคีวามร่วมมอืกบัเครือกลุ่มบริษทั เฟรเซอร ์เซ็นเตอรพ์อยทซ์ึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั จดัต ัง้ทมีงานในการบริหาร

สนิทรพัยข์องบรษิทัอย่างเบด็เสร็จ โดยไดท้  าการศึกษาโรงงานและคลงัสนิคา้ท ัง้หมดของบรษิทั เพือ่พจิารณาการใชป้ระโยชนข์องสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ 

โดยสนิทรพัยบ์างอย่างอาจสามารถน ามาดดัแปลง ปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง หรอืปรบัเปลีย่นประโยชนใ์ชส้อย เช่น  การปรบัเปลีย่นคลงัสนิคา้ใหเ้ป็น

โรงงานหรอืเป็นโครงการ Built-to-Suit การปรบัเปลีย่นขนาดของอาคารใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด หรอืแมแ้ต่การร่วมมอืกบัพนัธมติร

ในการลงทุนและพฒันาสินทรพัยเ์หล่านัน้ใหเ้ป็นอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอื่น รวมถึงการขายสินทรพัยเ์หล่านัน้ใหก้บัผูป้ระกอบการรายอื่น       

หรอืผูป้ระกอบการนิคมอตุสสาหกรรม  

ท ัง้นี้  การบริหารสนิทรพัยข์องบริษทัอย่างเบ็ดเสร็จ จะช่วยใหบ้ริษทัใชส้นิทรพัยป์จัจุบนัใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด และยงั

สามารถน ารายไดท้ีเ่พิม่ขึ้นมาเสรมิสภาพคลอ่ง และน ามาลงทนุพฒันาโครงการในธุรกจิของบรษิทัอกีดว้ย  

 เพิ่มศกัยภำพใหก้บัโรงงำนและคลงัสนิคำ้ 

บริษทัมแีผนปรบัปรุงและเพิ่มศกัยภาพใหก้บัโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยนอกเหนือจากการปรบัปรุงเบื้องตน้และการปรบัแบบ    

ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัยงัอยู่ระหว่างการศึกษาการน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ มาปรบัใช ้เช่น การน าระบบ

อตัโนมตัิในกระบวนการผลติ (Automation) หรือการพฒันาโรงงานอจัฉริยะ (Smart Factory) เพื่อเตรียมพรอ้มและสนองนโยบายภาครฐั     

ในการยกระดบัอตุสาหกรรมแห่งอนาคต หรอื Thailand 4.0 
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 ตอ่ยอดยอดสูธุ่รกจิที่เกี่ยวขอ้ง 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษาธุรกิจดา้นดิจิตอลและดาตา้   

เซนเตอร ์การพฒันาอสงัหาริมทรพัยค์รบวงจรหรือโครงการมกิซยู์สโดยมอีสงัหาริมทรพัยอ์ุตสาหกรรมเป็นตวัหลกั และการศึกษาเขตธุรกิจ      

และเขตการคา้ควบคู่กบัศูนยโ์ลจสิตกิส ์โดยบรษิทัคาดว่าธุรกจิเหลา่นี้จะสรา้งแพลตฟอรม์ในการต่อยอดและเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิในปจัจุบนั 

 กำรขยำยฐำนลูกคำ้สูป่ระเทศในกลุม่อำเซียน  

บรษิทัมกีลยุทธท์ีจ่ะขยายธุรกจิสู่ประเทศในกลุม่อาเซยีนนอกเหนือจากประเทศอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศซแีอลเอม็ว ี

(CLMV) ซึ่งประเทศดงักล่าวนัน้ยงัมศีกัยภาพสูง มกีารเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในขณะที่ค่าแรงยงัต า่กว่าประเทศไทย และยงั มคีวามตอ้งการ   

ของอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอุตสาหกรรมท ัง้ในดา้นโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยบริษทัสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างหลากหลายและมผีลติภณั ฑ ์      

ทีค่รบวงจร 

6. กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร 

บริษทัสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้บนทีด่นิทีม่ศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทมีงานก่อสรา้งของบริษทัเอง ซึ่งช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั

ในการบรหิารงานก่อสรา้ง อกีท ัง้ช่วยใหต้น้ทนุการก่อสรา้งของบรษิทัอยู่ในระดบัต า่ 

วสัดุก่อสรา้งทีส่  าคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรีต ท ัง้นี้บริษทัสามารถส ัง่ซื้อวสัดุก่อสรา้งไดจ้าก

ผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาทีใ่กลเ้คยีงกนั 

7. งำนระหวำ่งกอ่สรำ้ง 

ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2560 บรษิทัไมม่งีานระหว่างก่อสรา้ง 
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ปจัจยัควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกจิโดยรวม 

1.1  ควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิ กำรเมืองภำยในประเทศ 

ในภาวะที่ประเทศไทยมีบรรยากาศการลงทุนที่ไม่สดใสเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความตอ้งการโรงงาน  

หรือคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าก็อาจจะไม่ขยายตวัหรือขยายตวัในอตัราทีต่  า่กว่าปกต ิอย่างไรก็ด ีบริษทัตระหนกัรูใ้นความเสีย่งดงักล่าวและได ้

ด  าเนินการเพือ่ช่วยลดทอนผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นกบับรษิทั อาทเิช่น ตดิตามสถานการณ์ของลูกคา้อย่างใกลช้ดิ กระชบัความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้ปจัจบุนัอย่างต่อเนื่องและสม า่เสมอ และเร่งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้รายใหม่ ๆ นอกจากนี้บรษิทัยงัมนีโยบายควบคุม

ปริมาณการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหม่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อมใิหม้จี  านวนของ

อาคารและพื้นทีใ่หเ้ช่าคงเหลอืมากจนเกนิไป 

ท ัง้นี้  บริษทัคาดว่ามาตรการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ของภาครฐัจะช่วยส่งเสริมภาวะการลงทุนจาก

ต่างประเทศในอนาคต รวมถงึความตอ้งการโดยรวมของโรงงานและคลงัสนิคา้ในประเทศอกีดว้ย  

1.2  ควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย 

บรษิทัประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ช่าในการอตุสาหกรรมซึ่งตอ้งใชเ้งนิลงทนุปรมิาณสูงในการซื้อทีด่นิและ

ก่อสรา้ง เงนิลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเงนิกูย้ืมมาจากสถาบนัการเงนิและจากการออกหุน้กูโ้ดยบริษทั ตน้ทุนของเงนิกูย้ืมเหล่านัน้ก็คือ

ดอกเบี้ยซึง่ผนัผวนไปตามอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิ อย่างไรก็ด ีบรษิทัมเีพยีงหนี้สนิและหุน้กูท้ีอ่ยู่ในสกลุเงนิบาทเท่านัน้ 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากทีสุ่ดหากบรษิทัมภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระดอกเบี้ยในอตัราลอยตวั ในปี

ทีผ่่าน ๆ มาบริษทัใชก้ลยุทธแ์ปลงหนี้ทีเ่ป็นเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิมาป็นหุน้กูเ้พื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ ยซึ่งโดยส่วนใหญ่มอีตัรา

ดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตวั โดยออกหุน้กูห้ลายรุ่น มรีะยะเวลาครบก าหนดหลากหลายแตกต่างกนั  ซึ่งส่วนมากมอีตัราดอกเบี้ยเป็นแบบ

คงที ่เพือ่บริหารภาระดอกเบี้ยของบริษทัใหไ้ดป้ระสทิธิภาพสูงสุด ต่อมาในเดอืนมกราคม 2560 บริษทัไดร้บัเงนิเพิม่ทนุจากผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ของบรษิทั ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิจ านวนหนึ่งจากเงนิเพิม่ทนุทีไ่ดร้บันัน้ไปใชช้ าระคนืหนี้ของบรษิทัในระหว่างปี ท  าให ้ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมภีาระหนี้คงเหลอือยู่ไม่มาก ซึ่งหมายถงึความเสี่ยงของบริษทัจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยไดล้ดลง

อย่างมนียัส  าคญั 

1.3  ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในโครงกำรในอนำคต 

บริษทัมคีวามเสี่ยงจากการลงทนุในโครงการในอนาคตที่ไม่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อรายไดห้รือกระทบ

ความม ัน่คงทางการเงนิของบริษทัในระยะยาว ปจัจุบนับริษทัมีวธิีการบริหารความเสี่ยงนี้ โดยเพิ่มการพ ัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 

และคลงัสินคา้ตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) เพิ่มการพฒันาโรงงานและอุตสาหกรรมซึ่งไดม้ีการเช่าไวก่้อน  

(Pre-lease) จ ากดัขนาดของเงนิลงทุนในแต่ละโครงการของบริษทัมิใหม้ากจนอาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัโครงสรา้งทางการเงนิ 

ของบริษทัไดใ้นกรณีที่โครงการไม่ไดร้บัผลส าเร็จ นอกจากนี้บริษทัยงัควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทุนทีใ่ชพ้ฒันาอาคารแต่ละประเภท  

ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัความตอ้งการของตลาด และควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทุนในแต่ละจงัหวดัไม่ใหเ้กิดการกระจุกตวั  

ในพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่งอกีดว้ย 
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2. ควำมเสีย่งของธุรกจิพฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

2.1 ควำมเสีย่งจำกสญัญำเช่ำระยะส ัน้ 

จากการที่สญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จงึอาจท าใหน้กัลงทุน

กงัวลว่าบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไม่ต่อสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ดี โดยท ัว่ไปเมื่อลูกคา้เริ่มท  าการผลติแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากนัน้การที่บริษทัมโีรงงาน/

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในหลายท าเลทีต่ ัง้ อกีท ัง้ผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิทีห่ลากหลาย และมาจากหลายประเทศ จงึเป็นการกระจาย

ความเสีย่งของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนัน้ โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ใน

พื้นทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันัน้ หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บรษิทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหม่ไดไ้ม่ยาก 

2.2 ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของผูเ้ช่ำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ลูกคา้ที่เช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 41 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ น โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 

32 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต ์และรอ้ยละ 29 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนในกลุ่มอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ในขณะทีลู่กคา้ 

ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัรอ้ยละ 44 เป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่มประเทศในภูมภิาคยุโรป โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 58 เป็นผูใ้หบ้ริการ 

โลจิสติกส ์ดงันัน้หากมกีารลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมดงักล่าว และมีการลดลงของการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นและจาก

ประเทศในภูมภิาคยุโรป ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวมีไม่มาก ถึงแมว้่าลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า จะยา้ยออกไปท าการผลติสนิคา้ในประเทศอืน่ ๆ ทีม่อีตัราค่าจา้งแรงงานต า่กว่าของประเทศไทยและมสีทิธปิระโยชนท์าง

การคา้ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยไม่มี อย่างไรก็ตามไม่ไดย้า้ยออกไปท ัง้หมดโดยยา้ยเฉพาะสายการผลติชิ้นส่วนทีม่กีารใชแ้รงงาน

มากเท่านั้น รฐับาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีการใชเ้ทคโนโลยีข ัน้ สูงในการผลิต  

ใหผู้ป้ระกอบการยา้ยฐานเขา้มาผลิตสินคา้และบริการในประเทศไทย ซึ่งอุต สาหกรรมเหล่านั้นจะเขา้มาแทนที่อุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ที่มกีารใชแ้รงงานในการผลติมาก ท าใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานต่อจากลูกคา้ในกลุ่มอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ที่ยา้ยออกไป นอกจากนี้  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตย์งัเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโนม้การเติบโตที่ด ี 

จากการยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลติรายใหญ่มายงัประเทศไทย ส่งผลใหค้วามตอ้งการชิ้นส่วนยานยนตม์โีอกาสเตบิโตไดอ้กี 

นอกจากความเสีย่งจากการกระจกุตวัของกลุ่มอตุสาหกรรมที่เช่าโรงงานแลว้ ธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกิจทีม่สีดัส่วน  

การเช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัสูงทีสุ่ด อย่างไรก็ตาม บรษิทัเชื่อว่าผลกระทบดงักลา่วจะมไีม่มากเช่นกนั เนื่องจากบรษิทัในกลุม่ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจิสติกสม์ีการใหบ้ริการจดัเก็บ และ/หรือขนส่งสินคา้ที่หลากหลายและไม่มีความเกี่ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ชิ้นส่วนยานยนต ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้อปุโภค-บรโิภค เอกสาร สนิคา้เพือ่สุขภาพและความงาม สารเคมต่ีาง ๆ เป็นตน้  

ส าหรบัการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นนัน้ ผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหนื่งในประเทศไทย จึงเป็นเหตุ  

ใหบ้ริษทัซึ่งมส่ีวนแบ่งการตลาดของโรงงานส าเร็จรูปสูงที่สุดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศมลูีกคา้เช่าโรงงานและ

คลงัสนิคา้จากประเทศญีปุ่่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บรษิทัมคีวามเหน็ว่าในภูมภิาคเอเชยี ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในล  าดบัตน้ ๆ

ทีน่กัลงทนุมคีวามสนใจเขา้มาลงทนุจากความไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทนุการผลติ ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าทีม่าจากประเทศ

ญีปุ่่ นจงึเป็นความเสีย่งทีร่บัได ้

นอกจากนัน้ การที่โรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัมลีกัษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงสามารถรองรบัความตอ้งการใชข้อง

ผูป้ระกอบการในทกุอตุสาหกรรมและทกุประเทศ 
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2.3  ควำมเสีย่งจำกกำรที่เรียกเกบ็เงนิตำมสญัญำเช่ำไม่ได ้

บริษทัมขี ัน้ตอนป้องกนัความเสี่ยงและมาตรการตดิตามเรียกเก็บเงนิจากผูเ้ช่า โดยก าหนดใหพ้นกังานในแผนกบญัชีมหีนา้ที่

รบัผดิชอบตดิตามในเบื้องตน้ หลงัจากนัน้หากไม่สามารถตดิตามเรยีกเก็บเงนิค่าเช่าจากลูกคา้ได ้แผนกบญัชีจะด าเนินการส่งจดหมาย

ทวงถามไปยงัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ท  าการช าระค่าเช่าที่คงคา้งอยู่ หากลูกคา้ยงัไม่ช าระค่าเช่าใหก้บับริษทั บริษทัจะมอบหมายใหแ้ผนก

กฎหมายด าเนินการทางคดีกบัลูกคา้ต่อไปโดยส่งจดหมายแจง้ใหลู้กคา้รบัทราบดว้ย แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษทัมีการบริหาร

จดัการและค านึงความสมัพนัธก์บัผูเ้ช่าเป็นอย่างด ีกอปรกบัมนีโยบายในการคดัเลอืกผูเ้ช่าทีม่คีุณภาพ 

2.4 ควำมเสีย่งจำกกำรที่โรงงำน/คลงัสนิคำ้บำงสว่นที่วำ่งอยูจ่ะไม่มีผูเ้ช่ำ 

ยอดจ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภคในประเทศเตบิโตลดลงทกุปีต ัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 2560 สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการบริโภคของคนไทย

มอีตัราการขยายตวันอ้ยลง การส่งออกทีข่ยายตวัลดลงในช่วงเวลาเดยีวกนัก็เป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีท่  าใหผู้ป้ระกอบการหลายรายตดัสนิใจ

ชะลอการลงทุนใหม่ในธุรกิจออกไปในช่วงเวลานี้  นกัลงทุนอาจเกรงว่าจะส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการโรงงาน/คลงัสนิคา้บางส่วน    

ทีว่่างอยู่ของบรษิทัมผูีใ้หค้วามสนใจเช่านอ้ย 

จากการที่บริษทัมีโรงงาน/คลงัสินคา้ต ัง้อยู่ในท าเลที่ต ัง้ที่หลากหลาย ท าใหบ้ริษทัสามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้  

หลากประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ทีป่ระกอบการในอตุสาหกรรมใด ผลติสนิคา้เพือ่ท  าตลาดภายในหรือต่างประเทศ ท ัง้ทีเ่ป็นลูกคา้เดมิ

หรือที่เป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ที่ตอ้งการยา้ยการผลติจากพื้นที่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัในปี 2554 ดงันัน้บริษทัยงัคงสามารถ

บริหารจดัการใหโ้รงงาน/คลงัสินคา้บางส่วนที่ว่างอยู่ของบริษทัเป็นที่สนใจของผูเ้ช่าไดต่้อไป นอกจากนี้ รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญั  

เป็นอย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศภายใตก้รอบนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะดึงดูดนกัลงทุนจากนานาประเทศ 

ใหเ้ขา้มาลงทุนท าการผลติสนิคา้/บริการที่มคีวามทนัสมยัในโรงงานและใชค้ลงัสนิคา้ที่อยู่ในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก  

(หรอื “EEC”) โดยบรษิทัมพีื้นทีโ่รงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าตลอดจนทีด่นิเปลา่รอการพฒันาในพื้นที ่EEC อยู่จ านวนหนึ่ง 

2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพงิผูร้บัเหมำกอ่สรำ้งนอ้ยรำย 

การว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจ านวนนอ้ยรายใหท้  าการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหก้บับริษทัมคีวามเสี่ยง เนื่องจาก  

หากผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดทีร่บังานเป็นจ านวนมากจากบรษิทัเกิดประสบปญัหาซึง่อาจท าใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปโดยลา่ชา้กว่า 

ทีก่  าหนดหรอืท าใหก้ารก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จจะส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อบรษิทัได ้

การก่อสรา้งอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ในหลายกรณีจ าเป็นทีจ่ะตอ้งว่าจา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวามรู ้มปีระสบการณ ์และมเีทคโนโลยี

เฉพาะเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งอาคารที่มคีุณลกัษณะพเิศษซึ่งแตกต่างไปจากอาคารหลงัอื่น  ๆ ท าใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งบางรายไดร้บัการ

ว่าจา้งใหก่้อสรา้งอาคารในจ านวนที่มากกว่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายอื่น  ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่จ  าเป็นส าหรบัธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม 

บริษทัตระหนกัดถีงึความเสีย่งจากการทีผู่ร้บัเหมาก่อสรา้งอาจประสบปญัหาอนัจะมผีลกระทบต่อบริษทัได ้จงึไดก้ าหนดใหบ้รษิทัตอ้ง

ไม่ว่าจา้งใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดรบังานก่อสรา้งมลูค่าสูง (ต ัง้แต่ 200 ลา้นบาทขึ้นไป) จากบรษิทัจนมมีูลค่าของงานทีอ่ยู่ใน

มอืสูงเกนิกว่า 50% ของมลูค่างานก่อสรา้งทีย่งัไม่แลว้เสร็จ (Work to Complete) ท ัง้หมดของบรษิทั 

2.6 ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำตแิละอบุตัภิยั 

ในปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทมุธานี โดยอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่าทีอ่ยู่ในพื้นทีด่งักล่าวไดร้บัความเสยีหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการด าเนินธุรกิจ และไม่สามารถช าระค่าเช่าใหแ้ก่

บรษิทั รวมท ัง้ผูเ้ช่าไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าเป็นจ านวนมากและต่อเนื่องกนัมาหลงัจากนัน้หลายปี ท ัง้นี้ เหตอุทุกภยัอาจท าใหน้กัลงทนุ

มคีวามกงัวลว่าบรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเผชญิกบัเหตอุทุกภยัไดอ้กีในอนาคต อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัมอีาคารโรงงานว่างเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
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บริษทัไดม้ีการท าประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายที่เกิดกบัทรพัยส์ิน รวมท ัง้การประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจหยุดชะงกั 

(Business Interruption) เพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้นอีก ซึ่งแมบ้ริษทัจะตอ้งช าระค่าเบี้ยประกนัภยัในอตัราที่

สูงขึ้นจากเดมิ แต่บริษทัสามารถเรยีกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัจากผูเ้ช่าทีเ่ช่าโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ของบรษิทัได ้นอกจากนัน้ผูพ้ฒันานิคม

อตุสาหกรรมรวมท ัง้เขตอุตสาหกรรม (Logistics Park) ของบริษทั ในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ไดส้รา้งแนว

คอนกรตีป้องกนัน า้เพิม่ โดยแนวป้องกนัน า้ดงักลา่วจะสามารถช่วยปกป้องทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในพื้นทีไ่ด  ้

3. ควำมเสีย่งของธุรกจิลงทนุ พฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 

ในปี 2558 บริษทัท  าการลงทุนในต่างประเทศโดยเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของบริษทร่วม PT SLP Surya TICON 

Internusa ผ่านบริษทัย่อยในฮ่องกงซึ่งไดแ้ก่ Ticon (HK) Limited เพื่อพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศอินโดนีเซีย  

การลงทนุดงักลา่วท าใหบ้รษิทัมสีนิทรพัยใ์นสกุลเงนิต่างประเทศ กจิการร่วมคา้ซึง่จดทะเบยีนในประเทศอนิโดนีเซยีมทีนุจดทะเบยีน ณ 

วนัที ่18 มกราคม 2561 คดิเป็นมลูค่า 2,412.8 ลา้นรูเปีย 

กจิการร่วมคา้ของบริษทัในประเทศอนิโดนีเซยีจะท าการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่าโดยเฉลีย่ปีละ 50,000 - 51,000 

ตารางเมตร และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจ านวนทีลู่กคา้ตอ้งการ ท ัง้นี้ เพือ่ลดความ

เสีย่งจากการไม่มผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ในประเทศอนิโดนีเซยีอนัเนื่องมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้ 

ส าหรบัความเสีย่งจากผูร่้วมลงทนุในต่างประเทศ ปจัจบุนับรษิทัควบคุมความเสีย่งนี้โดยวธิคีดัเลอืกผูร่้วมลงทนุทีม่ปีระสบการณ ์

ความพรอ้ม ความน่าเชื่อถอื และมจีรยิธรรมในการท าธุรกจิเป็นทีย่อมรบัของตลาดทีบ่รษิทัมคีวามสนใจตอ้งการจะเขา้ไปลงทนุ บรษิทั

ยงัมกีระบวนการคดัเลอืกผูร่้วมลงทนุในต่างประเทศทีใ่หค้วามส าคญักบัความสมัพนัธร์ะยะยาวดว้ย ท ัง้นี้ เพือ่ท  าความรูจ้กั ตระหนกั 

และเขา้ใจในผูร่้วมลงทนุแต่ละรายก่อนทีจ่ะตกลงท าการลงทนุร่วมกนั 

3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรท ำธุรกจิแข่งขนักบักองทรสัต ์

นอกจากบริษทัแลว้ยงัมกีองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (หรือ TREIT)       

ทีป่ระกอบธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้เหมอืนกนักบับรษิทั นกัลงทนุอาจเกดิความรูส้กึกงัวล

ว่าจะมกีารแข่งขนักนัทางธุรกจิระหว่างบรษิทักบักองทรสัตพ์ือ่ช่วงชงิผูเ้ช่าและรายไดค่้าเช่า 

บริษทัไดร้บัการว่าจา้งจากกองทรสัตใ์หเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) โดยมหีนา้ที่ในการหาผูเ้ช่าใหม่

ตลอดจนใหบ้ริการต่าง ๆ แก่ผูเ้ช่า ไม่ต่างจากทีบ่ริษทัไดก้ระท าอยู่แลว้กบัอสงัหาริมทรพัยข์องบริษทัเอง การทีบ่ริษทัไดร้บัการว่าจ ้าง

ดงักล่าวจากกองทรสัต์ เป็นการขยายขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้ ับบริษทัและกองทรสัต์จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ

อสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัเป็นผูบ้รหิาร ซึง่ท  าใหม้โีอกาสมากขึ้นในทางธุรกจิ มากกว่าทีจ่ะเป็นการสรา้งการแข่งขนัระหว่างกนั 
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ทรพัยส์นิที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 

1. ที่ดิน โรงงำน และคลงัสนิคำ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงันี้  

หน่วย : อาคาร 

นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม /                 

เขตสง่เสรมิอตุสำหกรรม / เขตอตุสำหกรรม     

โรงงำน/คลงัสนิคำ้  

ที่มีสญัญำเช่ำ 

โรงงำน/คลงัสนิคำ้    

สรำ้งเสรจ็ 

พรอ้มใหเ้ช่ำ 

โรงงำน/คลงัสนิคำ้       

ที่อยูร่ะหว่ำง 

กำรพฒันำ 

รวม 
มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

โรงงำน      

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ 1 1 - 2 20.71 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 15 4 - 19 1,743.93 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 29 1 - 30 145.22 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 4 4 - 8 428.83 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 6 7 - 13 574.93 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 7 16 - 23 923.89 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 14.02 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - 1 12.98 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู 2 - - 2 44.05 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี - 4 - 4 211.28 

 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง - - - - 877.90 

 เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี 2 5 - 7 382.33 

 เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร  6 2 - 8 235.48 

 นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย 16 12 - 28 1,021.67 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - ปราจนีบุรี 1 7 - 8 789.32 

รวมโรงงำน 90 63 - 153 7,426.54 

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

และศูนยค์ลงัสนิคา้ ตามที่กลา่วขา้งตน้ ยกเวน้ที่ดนิในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัท ัง้หมด ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2 ท ัง้หมด และศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่นบางส่วน ซึ่งเป็นการเช่า

ระยะยาว   
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หน่วย: อาคาร 

นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม /                 

เขตอตุสำหกรรมโลจสิติคส/์ศูนยค์ลงัสนิคำ้ 

โรงงำน/คลงัสนิคำ้  

ที่มีสญัญำเช่ำ 

โรงงำน/คลงัสนิคำ้    

สรำ้งเสรจ็ 

พรอ้มใหเ้ช่ำ 

โรงงำน/คลงัสนิคำ้       

ที่อยูร่ะหว่ำง 

กำรพฒันำ 

รวม 
มูลค่ำตำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 

 คลงัสนิคำ้      

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน บางนา 17 4 - 21 2,426.86 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  - - - - 48.84 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน แหลมฉบงั  9 20 - 29 2,304.06 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 1 5 4 - 9 871.41 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 6 10 - 16 2,423.05 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 3 - - - - 74.30 

 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร - - - - 111.91 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน ลาดกระบงั - - - - 444.16 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (A) - 1 - 1 97.63 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (B) 10 2 - 12 392.82 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (C) - - - - 144.64 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (A) 5 4 - 9 332.67 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (B) - - - - 114.64 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 - 8 - 8 807.03 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน ศรีราชา 1 16 - 17 832.36 

 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวนิ) 9 - - 9 246.78 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง 1 3 7 - 10 628.58 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง 2 - - - - 162.93 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง 3 - - - - 204.21 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี1 - - - - 1,171.43 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2 8 2 - 10 1,614.11 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี3 14 1 - 15 1,463.28 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี4 5 - - 5 1,171.62 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี5 2 1 - 3 409.20 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี6 - - - - 791.55 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน บางปะกง - - - - 907.91 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - ปราจนีบุรี 8 - - 8 269.54 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 

 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์านี 

- 

11 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

11 

- 

423.12 

468.69 

141.55 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้ล  าพูน 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร 

9 

2 

- 

- 

- 

- 

9 

2 

402.42 

2,062.27 

รวมคลงัสนิคำ้ 124 92 - 216 23,965.57 

 ที่ดนิระหวา่งรอการพฒันา - - - - 134.07 

รวมทัง้หมด 214 155 - 369 31,526.18 

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

และศูนยค์ลงัสนิคา้ ตามที่กลา่วขา้งตน้ ยกเวน้ที่ดนิในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัท ัง้หมด ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ี2 ท ัง้หมด และศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่นบางส่วน ซึ่งเป็นการเช่า

ระยะยาว  

 มูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั มีมูลค่ ารวม 41,709 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ  

โดยการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมดงักล่าว จะใชเ้กณฑร์าคาตลาดส าหรบัที่ดนิรอการพฒันาและ/หรือที่ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ธิี

พจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ส  าหรบัอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิราคาอาคาร
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โรงงาน และคลงัสนิคา้ดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพื้นที่ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่า

ยุตธิรรมดงักลา่ว ไม่รวมงานระหว่างก่อสรา้งซึง่มมีลูค่าตามบญัชีจ  านวน 521 ลา้นบาท 

2. สนิทรพัยถ์ำวรอืน่ ๆ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรอืน่ ๆ ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ มูลคำ่ทำงบญัชีสทุธิ 

เครื่องมอืและเครื่องใช ้  137.9 

   ทีด่นิ อาคาร   117.1 

เครื่องตกแต่ง ตดิต ัง้ และอปุกรณส์  านกังาน  69.3 

ยานพาหนะ 

                          รวม 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 

                          รวม 

  34.9 

 359.2 

 (209.4) 

 149.8 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 

                          รวม 

39.5 

                              (28.3) 

                         11.2 

3. รำยละเอยีดของสญัญำเช่ำที่ดินและอำคำรส ำนกังำน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมสีญัญาเช่าที่ดนิทีน่ิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั เขตส่งออก ที่ดนิบางส่วนบริเวณถนนบางนา-ตราด 

และทีด่นิบางส่วนทีจ่งัหวดัขอนแก่น ดงันี้  

ล ำดบั คู่สญัญำ ระยะเวลำ ค่ำเช่ำ 

1 บริษทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (13 ธนัวาคม 2538 ถงึ 12 ธนัวาคม 2568) 5,684,924.85 บาทต่อปี 

2 บริษทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (14 พฤศจกิายน 2540  ถงึ 13 พฤศจกิายน 2570) 797,307.27 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 มถินุายน 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 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) 912,379.54 บาทต่อปี 

6 บริษทั (ผูเ้ช่า) กบั กนอ. (ผูใ้หเ้ช่า) 12 ปี 8 เดอืน 7 วนั (25 เมษายน 2549 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) 2,520,880.97 บาทต่อปี 

7 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่าช่วง) กบั นิตบิคุคล (ผูใ้หเ้ช่า) 26 ปี 4 เดอืน 22 วนั (10 กรกฎาคม 2556 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2582) 28,517,293.00 บาทต่อปี 

8 บริษทัย่อย (ผูเ้ช่า) กบั บคุคล (ผูใ้หเ้ช่า) 30 ปี (20 กมุภาพนัธ ์2556 ถงึ 19 กมุภาพนัธ ์2586) 54,500.00 บาทต่อปี 

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

หมำยเหต ุ: รายละเอยีดอื่น ๆ ในสญัญาเช่า ที่ส  าคญั มดีงัน้ี 

1. ผูใ้หเ้ช่าปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดท้กุ ๆ ระยะเวลา 10 ปี ในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ ส าหรบัสญัญาที ่1-3 ผูใ้หเ้ช่าสามารถปรบัเปลีย่นค่าเช่าไดท้กุ ๆ 5 ปี ส าหรบัสญัญาที ่ 

4-6, และ 9 และไมม่กีารปรบัเปลีย่นค่าเช่าใด ๆ ส าหรบัสญัญาที ่7 และ 8 

2. หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (ส าหรบัสญัญาที่ 1-6) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืนก่อนสญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อใหก้นอ.พจิารณา 

3.  หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (ส าหรบัสญัญาที่ 7) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วงพจิารณา 

4.  หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (ส าหรบัสญัญาที่ 8) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่าพจิารณา 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีญัญาเช่าพื้นทีส่  านกังาน ซึง่สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้รายการระหว่างกนั 
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4. สนิทรพัยถ์ำวรที่ใชค้ ้ำประกนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งค า้ประกนั ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยเ์พื่อค ้ำประกนั วงเงนิ 
เงนิกู ้

ปจัจุบนั 
วนัที่ท ำสญัญำ 

1. โฉนดเลขที่ 52609-10 และ 52786-7 ต ัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง 

โฉนดเลขที่ 72552, น.ส. 3ก. 1787-7 และ น.ส. 3ก. 1839-41 ต ัง้อยู่บนเขตอตุสาหกรรมกบินทรบ์ุรี 

พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

400.00 0.00 22/11/2555 ถงึ 25/11/2563 

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

28939 และ 30404 ต ัง้อยู่บนเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

859.20 0.00 23/04/2556 ถงึ 19/05/2565 

3. โฉนดเลขที่ 29476, 38796 และ 38798 ตัง้อยู่บนศูนยค์ลงัสินคา้อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1 (B) พรอ้มสิ่ง 

ปลูกสรา้ง โฉนดที่ดนิเลขที่ 68495, 173955-6, และ 177783 ต ัง้อยู่บนศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 

1 (C) พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง โฉนดที่ดนิเลขที่ 65884, 195061, 195063-4 และ 195066-7 ต ัง้อยู่บนศูนย์

คลงัสินคา้อีสเทิรน์ซีบอรด์ 2 (A) พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง และโฉนดที่ดินเลขที่ 52846 และ 170117-8 

ต ัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวนิ) พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

1,498.91 

 

0.00 

 

 

03/04/2557 ถงึ 31/05/2566 

 

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

33524 และ 33533 ต ัง้อยู่บนเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน บางปะกง พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

2,713.80 0.00 03/04/2557 ถงึ 31/05/2566 

5.  โฉนดเลขที่ 16687, 29676, 31702, 38793-5, 38799 และ 43530-1 ต ัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซติี้ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

850.00 0.00 29/11/2556 ถงึ 28/11/2565 

6. โฉนดเลขที่ 42073, 86484, 124812-5, 131865-6, 135934, และ 145006 ต ัง้อยู่บนศูนยค์ลงัสนิคา้

สมทุรสาคร พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

2,000.00 0.00 27/08/2558 ถงึ 30/09/2567 

7. โฉนดเลขที่ 25232, 25661 และ 25665 ต ัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง 

โฉนดเลขที่ 27354-5 ต ัง้อยู่บนสวนอตุสาหกรรมโรจนะ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง  

200.00 - (P/N วงเงนิหมนุเวยีน) 

8. สญัญาเช่าเลขที่ 21/2538-นฉ. ณ วนัที่  13 ธนัวาคม 2538  ต ัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั   

พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

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

9. สญัญาเช่าเลขที่ 9/2544-นฉ. ณ วนัที่ 6 มิถุนายน 2544 ตัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  

พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง (กรรมสทิธ์ิของบริษทัย่อย) 

11.18 

 

11.18 

 

22/11/2544 (L/G) 

 

10. โฉนดเลขที่ 20169, 20171 และ 71624 ต ัง้อยู่บนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง โฉนด

เลขที่ 25831 และ 27493 ต ัง้อยู่บนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง และโฉนดเลขที่ 

48375 ต ัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

95.00 

25.00 

14.40 

- 

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

18/06/2545 (O/D) 

11. โฉนดเลขที่ 40214 และ 48801 ต ัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง  50.00 3.72 20/01/2548 (L/G) 

12. สญัญาเช่าเลขที่ 14/2540 ณ วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2540 และ เลขที่ 8/2542  

 ณ วนัที่ 18 สงิหาคม 2542 ตัง้อยู่บนนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

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

รวมเงนิกู ้ 8,576.91 0.00  

รวมเงนิกู ้และหนงัสอืค ้ำประกนั 8,742.81 39.02  
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5. นโยบำยเงนิลงทนุของบรษิทั 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกีารลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช ำระแลว้ 

รอ้ยละ 

กำรถอื

หุน้ 

มูลค่ำเงนิลงทุน 

(ตำมวิธีสว่นได้

เสยี) 

มูลค่ำเงนิลงทุนสุทธ ิ

(ตำมรำคำทุน) 

บรษิทัยอ่ย      

บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส ก่อสรา้งโรงงานส  าเร็จรูปเพือ่ใหเ้ช่า 12.5 ลา้นบาท 100 - 12.5 ลา้นบาท 

บจก. ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ ก่อสรา้งคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า 11,500 ลา้นบาท 100 - 11,515 ลา้นบาท 

Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. 

บริหารการลงทุน 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(85 ลา้นบาท) 

100 - 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(85 ลา้นบาท) 

TICON (HK) Limited ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 16.1 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(575 ลา้นบาท) 

100 - 16.1 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(575 ลา้นบาท) 

บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

 

TICON International Pte. Ltd. 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์
 

ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 

 

10 ลา้นบาท 

 
 

225.9 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

(5,445 ลา้นบาท) 

70 

 
 

100 

- 

 

 

- 

 

7 ลา้นบาท 

 
 

225.9 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

(5,445 ลา้นบาท) 

บรษิทัรว่ม      

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 

PT SLP Surya TICON Internusa 

 

บจก. ทอีารเ์อ ดเีวลลอปเมน้ต ์

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่

เกี่ยวเน่ืองกบักิจการอตุสาหกรรม 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โรงงานและ

คลงัสนิคา้โดยใหเ้ช่า/ขาย 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

25,423 ลา้นบาท 

 

 

603.2 ลา้นรูปี 

(1,657 ลา้นบาท) 

1 ลา้นบาท 

22/1 

 

 

25 

 

50 

3,242 ลา้นบาท/2 

 

 

391 ลา้นบาท/3 

 

0.5 ลา้นบาท 

5,651 ลา้นบาท 

 

 

414.2 ลา้นบาท 

 

0.5 ลา้นบาท 

บรษิทัรว่มคำ้      

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้ เพาเวอร ์ 6 จ  ากดั   

(ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

5 ลา้นบาท 51 2.74 ลา้นบาท 2.55 ลา้นบาท 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้ เพาเวอร ์ 11 จ  ากดั 

(ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

4 ลา้นบาท 51 2.22 ลา้นบาท 2.04 ลา้นบาท 

บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั 

(ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

ก่อสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

 

350 ลา้นบาท 60 210.00 ลา้นบาท 210.00 ลา้นบาท 

บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง      

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

หมำยเหต ุ: 
/1
 ถอืหุน้โดยบริษทั และ TICON International Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษทัย่อย

 

 
/2
 ภายหลงัหกัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์ านวน 1,630 ลา้นบาท ท ัง้นี้ ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TREIT มกี าไรสุทธิ 

227 ลา้นบาท 

 /3
 ท ัง้นี้ ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 PT SLP Surya TICON Internusa มกี าไรสุทธิ 7.9 ลา้นบาท 

 /4
 ภายหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุจ านวน 0.74 ลา้นบาท 

บรษิทัมกีารควบคุมและการบรหิารในบรษิทัย่อยท ัง้หา้บรษิทัอย่างสมบูรณ ์ซึง่ยกเวน้ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์นอกจากนี้ บรษิทัมไิด ้

มกีารควบคุมและมิไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

แต่อย่างใด (โปรดดูความเหน็ของผูบ้รหิารในการลงทนุใน TREIT ในหวัขอ้ “การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ”) 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  56-1 

 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 29 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส  าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
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ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอืน่ 

บริษทั 

ชื่อ บรษิทั  ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนส ำเร็จรูปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107544000051 (บมจ. 666) 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร   

กรุงเทพมหำนคร 10120 

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

เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th 

อเีมล ticon@ticon.co.th 

ทนุจดทะเบยีน 2,751,213,562 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561)  

ทนุช ำระแลว้ 1,834,142,375 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 1 บำทต่อหุน้ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั  อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ำกดั 

ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนส ำเร็จรูปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำในนิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั                                                                                                                                                                  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 49/32 หมู่ที ่5 นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุ ี20230 

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

ทนุจดทะเบยีน 12,500,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 12,500,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้

http://www.ticon.co.th/
mailto:ticon@ticon.co.th
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บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั 

ประเภทธุรกจิ พฒันำคลงัสนิคำ้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร   

กรุงเทพมหำนคร 10120 

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

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 

อเีมล logistics@ticon.co.th 

ทนุจดทะเบยีน 11,500,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 11,500,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

 

Shanghai TICON Investment Management Company Limited 

ประเภทธุรกจิ บรหิำรกำรลงทนุ  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai, China 

ทนุจดทะเบยีน 2,800,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 2,800,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

 

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 70 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร   

กรุงเทพมหำนคร 10120 

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

ทนุจดทะเบยีน 10,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 10,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticonlogistics.com/
mailto:logistics@ticon.co.th
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TICON (HK) Limited 

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในกจิกำรในต่ำงประเทศ  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

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

 Kwai Chung, N.T. Hong Kong  

ทนุจดทะเบยีน 16,130,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 16,130,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

 

TICON International Pte. Ltd.  

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในกจิกำรในต่ำงประเทศ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore 119958  

ทนุจดทะเบยีน 225,882,999 ดอลลำ่รส์งิคโปร ์(ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 225,882,999 ดอลลำ่รส์งิคโปร ์(ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

บริษทัร่วมคำ้ 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 59 หมู่ที ่1 ต ำบลสวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี 12000 

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

ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 5,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 

 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 59 หมู่ที ่1 ต ำบลสวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี 12000 

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

ทนุจดทะเบยีน 4,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 4,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 
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บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนและคลงัสนิคำ้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 60 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร   

กรุงเทพมหำนคร 10120 

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

ทนุจดทะเบยีน 350,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 350,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

บริษทัร่วม 

ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน   (ถอืหุน้โดยบริษทัและบรษิทัยอ่ย)   

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในกรรมสทิธิ์และสทิธกิำรเช่ำในอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งทีเ่ป็น 

 คลงัสนิคำ้ โรงงำน และ/หรอื ส  ำนกังำน 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ TICON International Pte. Ltd. 

ถอืหุน้รอ้ยละ 22 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร   

กรุงเทพมหำนคร 10120 

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

จ ำนวนเงนิทนุจดทะเบยีนและที ่ 25,423,451,777 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ไดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยทรสัต ์  

 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 9.63 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

PT SLP Surya Ticon Internusa   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย)   

ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนและคลงัสนิคำ้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ 

ผูถ้อืหุน้ Ticon (HK) Limited ถอืหุน้รอ้ยละ 25 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ Setiabudi Atrium Unit 201 Lantai 2, J1. H.R. Rasuna Said,  

 Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia  

ทนุจดทะเบยีน 2,412,800,000,000 รูเปีย (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 603,200,000,000 รูเปีย (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 
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บริษทั ทอีำรเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ำกดั    

ประเภทธุรกจิ พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 50 

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 

 กรุงเทพมหำนคร 10120 

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

ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 1,000,000 บำท (ณ วนัที ่5 มนีำคม 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

 

 

ผูเ้กี่ยวขอ้งอืน่ ๆ 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

ผูส้อบบญัชี  นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่5659 

  บรษิทั ส  ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

  ช ัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ  

 เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

สถำบนักำรเงนิที่ตดิตอ่ประจ ำ  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย - ไม่ม ี-  
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สว่นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

1. จ ำนวนทนุจดทะเบยีน และทนุช ำระแลว้ 

ณ วนัที ่5 มนีาคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 2,751,213,562 บาท ซึ่งเรยีกช าระเต็มมลูค่าแลว้ 1,834,142,375 บาท ประกอบดว้ย

หุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

2. กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

หุน้กู ้

บริษทัมกีารออกหุน้กู ้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนั ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มภีาระหนี้ท ัง้สิ้น 

13,320 ลา้นบาท ซึง่เป็นหุน้กูจ้  านวนรวม 13.32 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คร ัง้ที่ออก จ ำนวนที่ออก (ลำ้นบำท) วนัที่ออก อำยุ 

 2/2554 

 6/2555 

 2/2556 

 

350.0 

1,000.0 

1,200.0 

500.0 

8 กรกฎาคม 2554 

26 กนัยายน 2555 

15 พฤษภาคม 2556 

15 พฤษภาคม 2556 

   7  ปี 

 10  ปี 

 5 ปี 

 7 ปี 

3/2556 

  5/2556 

1/2557 

  2/2557 

  1/2558 

2/2558 

 

3/2558 

 

 

1/2559 

300.0 

620.0 

600.0 

800.0 

1,550.0 

1,000.0 

1,000.0 

600.0 

700.0 

700.0 

100.0 

2,300.0 

12 กนัยายน 2556 

18 ตลุาคม 2556 

17 มกราคม 2557 

18 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 

 6  ปี 

 5  ปี 

 7 ปี 

 3 ปี 

 4 ปี 

 7 ปี 

 5 ปี 

 8 ปี 

 3 ปี 

 4 ปี 

 7 ปี 

รวม   13,320.0   

เมือ่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2561 หุน้กูข้องบริษทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติโดยบริษทั ทริสเรตติ้ง จ ากดั ในระดบั “A” แนวโนม้เครดิต 

Stable และหุน้กูบ้างส่วนใชอ้นัดบัเครดติองคก์ร ซึง่จดัโดยบรษิทั ทรสิเรตติ้ง จ ากดั ในระดบั “A” Stable 

ตัว๋เงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไม่มตี ัว๋เงนิคงคา้ง 
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3. ผูถ้อืหุน้ 

4. นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ีโดยบรษิทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยค านึงถงึ

ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ท ัง้นี้  ในปจัจุบนัไม่มสีญัญากูย้มืเงนิระหว่างบริษทั 

กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จ ากดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

รำยช่ือผูถ้อืหุน้  รวบรวมรำยช่ือ ณ วนัที่ 5 มีนำคม 2561 

 จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้  โฮลดิ้ งส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

2. บรษิทั สวนอตุสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 

751,004,000 

478,699,619 

40.95 

26.10 

3. กลุม่ซิตี้ เรียลตี้ 

 บรษิทั ซติี้ วลิลา่ จ ากดั 

 นายชาล ีโสภณพนชิ 

 นางสริญิา โสภณพนิช 

 บรษิทั ซติี้เรยีลตี้ จ  ากดั 

 

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. กรรมกำร/ผูบ้ริหำร/ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

 นายวรีพนัธ ์พูลเกษ (ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร) และคู่สมรส 

 นายตรขีวญั บนุนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 

 นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา (ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารการเงนิ) 

 นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ  

     และเลขานุการบรษิทั)  

 

12,838,203 

1,349,362 

890 

79 

 

 

0.70 

0.07 

0.00 

0.00 

 

 14,188,534 0.77 

5. DBS Bank Ltd. 

6. นำยจตพุล เกรียงไชยกจิกลุ  

7. นำยสชุำดำ ลสีวสัด์ิตระกูล 

8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร ์จ ำกดั 

9. กองทนุรวมสำทรซิตี้ทำวเวอร ์ 

10. CLSA Limited 

11. อืน่ ๆ 

รวม 

49,589,000 

46,465,700 

46,391,670 

34,635,601 

19,503,194 

14,988,400 

301,293,188 

2.70 

2.53 

2.53 

1.89 

1.06 

0.82 

16.43 

1,834,142,375   100.00 
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โครงสรำ้งกำรจดักำร 

1. โครงสรำ้งภำยในบริษทั ณ 31 ธนัวำคม 2560 
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บริษทัมคีณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

2. คณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ9 ท่าน ดงันี้ 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม* ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั** กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

6. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท*์ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

7. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

8. นายปณต สริวิฒันภกัด*ี กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

9. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ*์ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

* ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการบริษทั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 

** ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการบริษทั เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 

กรรมการผูม้อี  านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทั คอื นายชาล ีโสภณพนิช หรอื นายชาย วนิิชบตุร หรอื นายปณต สริวิฒันภกัด ีลงลายมอื

ชื่อร่วมกบั นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์หรอื นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์รวมเป็นสองคนพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ท ัง้นี้ นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์นายปณต สริวิฒันภกัด ีและนายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์เป็นตวัแทนของกลุม่เฟรเซอรส์ นายชาล ีโสภณพนชิ 

เป็นตวัแทนของกลุม่ซติี้เรยีลตี้ และนายชาย วนิิชบตุร เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการเปรยีบเสมอืนตวัแทนของผูถ้อืหุน้ เป็นผูก้ าหนดทศิทางการเจรญิเตบิโต และตดัสนิใจเรื่องส  าคญัของบรษิทั คณะกรรมการ

จึงตอ้งท าหนา้ที่ในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ดูแลการท างาน และผลประกอบการของฝ่ายจดัการ การบริหารความเสี่ยง รวมท ัง้ 

การก าหนดค่าตอบแทน 

1. กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถ้อืหุน้  ดว้ยความซื่อสตัย์

สุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย 

3. คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามส าคญัในการก าหนดวสิยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธข์องบริษทั โดยร่วมกนัทบทวน

วสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธข์องบริษทัทกุ ๆ 5 ปี มกีารแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต่์อการก าหนดทศิทางดงักล่าว รวมถงึมกีารพจิารณาถงึ

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถน าวสิ ัยทศัน ์ทิศทาง และกลยุทธท์ี่ก าหนดขึ้นไปปฏิบตัิใหเ้กิดผล 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย  

และระเบยีบของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีเพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กิจการและ

ความม ัง่ค ัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

5. เป็นผูน้ า และเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานทีด่ ีปฏบิตัติามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
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6. เป็นแบบอย่างในการเพิ่มเติมความรูค้วามสามารถ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษทัมศีกัยภาพมากขึ้น โดยบริษทั  

มกีารสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

7. ด าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การสอบบญัช ีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิผล

และเชื่อถอืได ้

8. จดัใหม้กีารพจิารณาปจัจยัเสีย่งส  าคญัทีอ่าจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งดงักล่าวอย่างครอบคลุม ดูแล  

ใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากความเสีย่งดงักลา่ว 

9. จดัใหม้กีารปนัผลก าไร เมือ่บรษิทัมกี าไรพอสมควร และไม่มขีาดทนุสะสม 

10. สอดส่องดูแล และจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจจะเกดิขึ้น รวมถงึรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และใหค้วามส าคญั

กบัการพจิารณาธุรกรรมหลกัทีม่คีวามส าคญั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยรวม 

11. กรรมการทีเ่ป็นอสิระ และกรรมการจากภายนอกอื่น มคีวามพรอ้มทีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพจิารณาก าหนด  

กลยุทธ ์การบรหิารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งต ัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินกจิการ ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท า

ของกรรมการอืน่ ๆ หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

12. รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร” ต่อบรษิทัตามเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

13. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้งระงบัการซื้อ

ขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนทีข่อ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ 

ต่อบคุคลอืน่ โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

14. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีมกนั 

15. ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ 

16. ก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบที่สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า 

ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกั และใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

17. ก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน พรอ้มท ัง้ด าเนินการใหบ้รษิทัมกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

18. ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และมบีทลงโทษเมือ่ไม่ปฏบิตัติาม 

19. จดัใหม้เีลขานุการบริษทั เพือ่ช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชมุกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนการใหค้ าแนะน าแก่กรรมการ และบริษทัในการปฏิบตัิตน และด าเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ  

อย่างสม า่เสมอ อกีท ัง้ดูแลใหก้รรมการ และบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

20. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และในรายงานประจ าปีของบรษิทั 

21. จดัใหม้ช่ีองทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม 

22. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีการประเมินผลงานประจ าปีของท ัง้คณะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ 

ของคณะกรรมการบริษทั และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีดว้ย และประเมนิผลงานประจ าปีของผูบ้ริหารสูงสุด รวมท ัง้ก าหนดค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารสูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 

 

โครงสรา้งการจดัการ   41 

23. ในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการสามารถขอค าแนะน า หรือความเห็นทางวชิาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกบัการด าเนินกิจการ  

โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

กำรแตง่ต ัง้คณะกรรมกำรบริษทั 

การแต่งต ัง้กรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั โดยคณะกรรมการสรรหาของบรษิทั  

จะเป็นผูเ้สนอชื่อบคุคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาตามล  าดบั ท ัง้นี้  ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหก้ารแต่งต ัง้

กรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ดงันี้ 

1. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งต ัง้กรรมการเพิม่เตมิ หรอืแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

ก. ผูถ้อืหุน้หนึ่งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ท ัง้หมดตาม (ก) เลอืกบคุคลคนเดยีว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

ค. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล  าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ เท่ากบัจ านวนกรรมการทีจ่ะมใีนการเลอืกต ัง้

คร ัง้น ัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกต ัง้ในล  าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะมีไดใ้นการเลอืกต ั้ งคร ัง้น ัน้  

ใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะสาเหตอุืน่ใด นอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

3. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรหิาร ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ท่าน ดงันี้ 

1. นายปณต สริวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการบรหิาร 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์  กรรมการบรหิาร 

4. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการบรหิาร 

5. นายโสภณ ราชรกัษา กรรมการบรหิาร และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรหิารจะก าหนดการพฒันาเชงิกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทัไทคอน อนุมตัริายละเอยีดดา้นการลงทนุ ท ัง้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัทาง

การเงนิ และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงนิ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงคข์องบริษทั เพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยาว และคอยก ากบัดูแลการ

ด าเนินการของกลุม่บรษิทั 

1 คณะกรรมการบรหิารมอี  านาจ และกระท าการสิง่ต่าง ๆ หรอืกระท าการแทนบรษิทั ในเรื่องทีพ่ึง่ปฏบิตั ิและไม่ขดัต่อขอ้บงัคบับริษทั 

หรือขอ้บงัคบัที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจน โดยตอ้งปฏิบตัิหรือกระท าการแทนบริษทัในที่ประชุมของบริษทั นอกเหนือจากประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้   

อนัสงวนไวเ้ป็นการเฉพาะ เพือ่การตดัสนิใจโดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

1.1 การขายหรอืการโอน ซึง่ภาระหนา้ทีห่รอืทรพัยส์นิของบรษิทั ไม่ว่าจะท ัง้หมดหรอืส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

1.2 การด าเนินธุรกรรมใด ๆ ส าหรบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัอนัเป็นทรพัยส์นิทีส่  าคญัของบรษิทั และ 

1.3 การแต่งต ัง้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการพิจารณาก าหนด การแกไ้ขหรือการเปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดของบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการชดุย่อยใด ๆ 
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2. คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งก าหนดแนวทาง และก ากบัการจดัการท ัว่ไปของบรษิทั และของกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.1 ก าหนดการพฒันาเชงิกลยุทธข์องกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.2 ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปได ้เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.3 ทบทวนและอนุมตั ิค่านิยม กลยุทธ ์วตัถปุระสงค ์แผนงบประมาณ และแผนธุรกจิขององคก์ร 

2.4 ทบทวนและอนุมตักิารด าเนินธุรกรรมทีส่  าคญั (เช่น การลงทนุ การไดม้าและจ าหน่ายไป) ทีม่มีูลค่ารวมท ัง้สิ้นไม่เกินทีก่  าหนด

เอาไว ้หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเสนอเป็นการจ าเพาะเจาะจง หรอืเป็นการท ัว่ไปโดยคณะกรรมบรษิทั 

2.5 ทบทวนและอนุมตันิโยบายส าหรบัการจดัการทรพัยากรทางการเงนิ และทรพัยากรมนุษย ์

2.6 ทบทวนผลการด าเนินงานท ัง้ทางดา้นการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ดา้นการเงนิของบรษิทั และของกลุม่บรษิทัไทคอน 

2.7 ทบทวนและพจิารณาหนงัสอืใหก้ารยนิยอมและหนงัสอืแสดงความจ านงต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัการลงนามโดยตวัแทนทางดา้นกฎหมาย 

จากประเทศจนี (China Legal Representative) (ผูท้ีม่อี  านาจเตม็ทีจ่ะท  าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทน ใชส้ทิธ ิและการเขา้รบัพนัธะผูกผนัในนามของบรษิทั 

ในประเทศจนี) ซึง่จะถกูเก็บเอาไวโ้ดยเลขานุการบรษิทั และ 

2.8 ติดตามและทบทวนระบบการด าเนินการทางบญัชีธนาคารของบริษทัในประเทศจีนเป็นระยะ ๆ ที่อาศยัแนวทางต่ าง ๆ  

อนัรวมถงึการใชต้ราประทบัการเงนิ (Finance seal) และการต ัง้กลุม่ผูม้อี  านาจลงนามร่วมกนั เพือ่บรหิารจดัการเกี่ยวกบัรายจ่าย 

3. คณะกรรมการบริหารจะก าหนดเงือ่นไขทีร่ะบคุุณสมบตัขิองผูส้มคัร ทบทวนและอนุมตักิารแต่งต ัง้/การเสนอชื่อ ส  าหรบัต าแหน่ง  

ฝ่ายบริหารอาวุโสของกลุ่มบริษทัไทคอน รวมถงึ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงนิ และ

ผูบ้รหิารอาวุโสของบรษิทั (ซึง่รายงานขึ้นตรงต่อประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ) 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี้ 

1. นายตรขีวญั บนุนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. นายธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

* ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 

ท ัง้นี้ กรรมการตรวจสอบท ัง้สีท่่านมคีวามรู ้และประสบการณเ์พยีงพอ ทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

โดยมนีางมารศร ีโสภาเสถยีรพงศ ์ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏบิตังิานในต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทั มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเชื่อถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอโดยการประสานงานกบั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัท  ารายงานทางการเงนิ ท ัง้รายไตรมาส และประจ าปี 

2. พจิารณาใหค้วามเหน็รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บรษิทั 

3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิลตามวธิกีาร และมาตรฐานสากล 
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4. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิาน ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุดา้น มปีระสทิธผิล และสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการท างาน การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยั

ของขอ้มลู และระบบเครอืข่ายสือ่สาร ทีม่ปีระสทิธผิล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

7. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีกระบวนการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ทีส่อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากบั

ดูแลต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธผิล 

8. ใหค้วามเห็นชอบ กฎบตัร แผนงาน และความเหมาะสมเพยีงพอในการจดัสรรทรพัยากร อตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รวมท ัง้สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและความกา้วหนา้ทางวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน 

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ และประเมนิผลการปฏิบตังิานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้หน่วยงานภายนอก  

ทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายใน รวมท ัง้ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ และค่าตอบแทนบคุคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพื่อท  าหนา้ทีผู่ส้อบบญัชีของบริษทั โดยพจิาณาความ

เหมาะสมและประเมนิประสทิธิภาพการท างานของผูส้อบบญัชี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณา และขออนุมตัิต่อที่ประชุม  

ผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้มกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื่อง 

ต่าง ๆ 

11. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในใหม้คีวามสมัพนัธก์นั และลดความ

ซ า้ซอ้นในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

12. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบท ัง้ในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจ าทกุปี 

พรอ้มท ัง้รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

13. ด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้กีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน และก ากบัดูแลในเรื่องดงักลา่ว 

14. เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้บริษทั เพือ่ชี้แจงและ/หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กี่ยวก ับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งต ัง้ผูส้อบ

บญัชดีว้ย 

15. จดัท  ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และมคีวามเหน็ในเรื่องต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

16. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามเหตกุารณ ์หรอืสถานการณท์ีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

17. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหนา้ที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเรียก ส ัง่การใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรอืพนกังานของ

บริษทัที่เกี่ยวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวชิาชีพอื่นใด 

เมือ่เหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามค าส ัง่ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่คณะกรรมการบรษิทั

เป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและบคุคลท ัว่ไป 
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องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษทั เป็นผูค้ดัเลอืกกรรมการ 

ในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพือ่ท  าหนา้ทีเ่ป็นประธาน 

2. ในกรณีทีม่กีารเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิบริษทัควรเปิดเผยรายชื่อ ประวตั ิพรอ้มท ัง้มขีอ้ความระบวุ่า 

ผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ มคีุณสมบตัแิละมคีวามเป็นอสิระตามทีก่  าหนดในหนงัสอืเชญิประชมุ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งต ัง้หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ช่วยเหลอืการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผูป้ระสานงานใหม้ีการรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทั และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการประชมุ 

หลกัเกณฑก์ำรเสนอช่ือและแตง่ต ัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผูแ้ต่งต ัง้กรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

1. ตอ้งเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑป์ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที่ก าหนดไว ้

ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ถือหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทั* ท ัง้นี้  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

1.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของ

บรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

1.3 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืญาตสินิท หรอืมคีวามเกี่ยวขอ้งกบักรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารบรษิทั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี  านาจ ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั* ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมท ัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรือผูม้อี  านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี  านาจควบคุมหรือเป็นหุน้ส่วนของส านกังานสอบ

บญัช ีซึง่มผูีส้อบบญัชขีองบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงนิ  

ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนัน้

ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็น  

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

1.8 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอื ไม่เป็นหุน้ส่วน

ทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ 1% ของจ านวนหุน้

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

1.9 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

* รวมถงึบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั 
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2. ตอ้งไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั** 

3. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล  าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยสุ์จริต มจีริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมเีวลาเพยีง

พอทีจ่ะอทุศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้และกรรมการมคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ท ัง้นี้  ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณ์ดา้นการบญัชีและการเงนิ เพยีง

พอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

5. คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี  กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

1. ทบทวนและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่รบัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการส  าหรบั 

• ขอบข่ายงานท ัว่ไปส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและบุคลากรฝ่ายบริหารที่ส  าคญั (หมายความถงึประธาน

เจา้หนา้ทีบ่ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และบคุคลอื่นทีม่อี  านาจและหนา้ทีร่บัผดิชอบส าหรบัการวางแผน การส ัง่การ และการควบคุมกิจการต่าง ๆ 

ของบรษิทั) ของกลุม่บรษิทั 

• ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละท่าน และบคุลากรฝ่ายบรหิารทีส่  าคญัแต่ละท่านของกลุม่บรษิทั 

• การวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

การทบทวนของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทุกดา้นที่เกี่ยวกบัค่าตอบแทน อนัรวมถึง 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการผูท้ี่ปฏิบตัิหนา้ที่พิเศษหรือปฏิบตัิเพิ่มเป็นพิเศษใหก้บัทางบริษทัหรือกลุ่มบริษทั 

เงนิเดอืน ค่าเบี้ยประชมุ โบนสั การใหส้ทิธซิื้อหลกัทรพัย ์รางวลัจูงใจ รางวลัตอบแทนโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และผลประโยชนต์อบแทนอืน่ ๆ 

2. วตัถปุระสงคห์ลกั 

• ก าหนดกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส ส  าหรบัการพฒันานโยบายเกี่ยวกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และส าหรบั 

การก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละท่าน และ 

• ก าหนดระดบัและโครงสรา้งของค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชนใ์นระยะยาวและนโยบายการบรหิารความเสีย่งของ

กลุม่บรษิทั ใหม้ลีกัษณะทีเ่หมาะสม ดงึดูด รกัษา และจูงใจกรรมการใหม้กีารดูแลทีด่ต่ีอกลุม่บรษิทั และผูบ้รหิารใหม้กีารดูแลจดัการกลุม่บริษทั

ใหป้ระสบซึง่ผลส าเร็จ รวมถงึภาระความรบัผดิชอบของทางกลุม่บรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ขอ้ก ำหนด 

1. ด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่านโยบายและระบบค่าตอบแทนของกลุ่มบริษทัตามที่ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษทั ตรงตาม

วตัถปุระสงคแ์ละกลยุทธข์องกลุม่บรษิทั และถกูน าไปปฏบิตัติามภายในกลุม่บรษิทัอย่างเหมาะสม 

 

** บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั 
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2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัทิางดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องบรษิทัเป็นประจ าทกุปี รวมถงึแผนประสทิธิภาพ/ขอ้จ ากดั 

และ/หรอืการใหร้างวลัจูงใจระยะยาวอืน่ ๆ เพือ่ทีจ่ะ 

• สนบัสนุนแผนการใหร้างวลัจูงใจระยะยาวและการใหส้ทิธิ ร่วมกนักบัการจดัสรรหุน้หรือการใหส้ทิธิ์การซื้อหุน้ หรือการให ้

ผลตอบแทนแบบมกี าหนดระยะเวลาแบบอืน่ ๆ ซึง่จะอนุญาตใหส้ามารถใชผ้ลประโยชนไ์ดบ้างส่วนเท่านัน้ในแต่ละปี 

• สนบัสนุนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารใหถ้ือครองหุน้เอาไวน้านเกินกว่าระยะเวลาการใหส้ิทธิ โดยขึ้นอยู่กบัความจ าเป็น 

ในการจดัการดา้นการเงนิส  าหรบัตน้ทนุในการไดหุ้น้มา และภาระภาษทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

• ประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ของแผนรางวลัจูงใจระยะยาว และกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ควรจะไดร้บัสิทธิ

ผลประโยชนต์ามแผนรางวลัจูงใจระยะยาวดงักลา่ว 

• ใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทัในการอนุมตัิการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรือแผนรางวลัจูงใจใด ๆ ตามโอกาสอนั

เหมาะสม 

3. ทบทวนการรบัรองต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิทั โดยกระท าเป็นประจ าทกุปี (และในส่วนของกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้ริหาร เพือ่อนุมตัิ

ในช่วงการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี) ทบทวนผลการด าเนินงานและค่าตอบแทนของกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร และผูบ้รหิาร 

ตามนโยบายและกระบวนการค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิโดยพจิารณารวมถงึประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

• อตัราส่วนที่ส  าคญัและเหมาะสมของค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริหารและผูบ้ริหารนัน้ ควรมลีกัษณะเป็นโครงสรา้งที่

เชื่อมโยงรางวลัตอบแทนเขา้กบัผลการด าเนินงานของบริษทัและรายบุคคล รางวลัตอบแทนที่อิงตามผลการด าเนินงานดงักล่าวนัน้ ควรจะ

สอดคลอ้งกนักบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ และตอ้งสนบัสนุนความส าเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษทั รวมถงึนโยบายการบริหารความเสีย่งของ

กลุม่บรษิทั 

• ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการที่มใิช่ผูบ้ริหาร ตอ้งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัระดบัของผลงานที่มส่ีวนช่วยสนบัสนุนบริษทั  

ในดา้นของความพยายาม เวลาทีใ่ชไ้ป และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ หรอืแผนจดัสรรหุน้ของบรษิทัใหก้บักรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิาร เพือ่ทีผ่ลประโยชน์

ของกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิารดงักลา่วจะไดส้อดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

4. เสนอวตัถปุระสงค ์เกณฑก์ารปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนการประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร กรรมการแต่ละท่าน 

และคณะกรรมการบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. ทบทวนภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั อนัเกิดขึ้นจากการยกเลกิสญัญาจา้งกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าสญัญาจา้ง

ดงักล่าวนัน้ประกอบเขา้ไวด้ว้ยขอ้ก าหนดการเลกิจา้งที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่เป็นการเอื้อเฟ้ือที่มากเกินไป และพจิารณาการใช ้

ขอ้ก าหนดในสญัญา เพือ่ใหท้างกลุ่มบรษิทัสามารถทวงคนืค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ในสถานการณพ์เิศษ อย่างการ

ประกาศผลลพัธข์อ้มลูทางการเงนิทีผ่ดิพลาด หรอืการด าเนินงานทีไ่ม่ถกูตอ้งทีส่่งผลใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิต่อทางกลุม่บรษิทั 

6. ด าเนินการและอนุมตักิารใหผ้ลตอบแทน เช่น การใหผ้ลตอบแทนพเิศษ โบนสั การจดัสรรหุน้ของบรษิทัหรอืแผนการใหร้างวลัจูงใจ

ระยะยาวอืน่ ๆ แก่ผูบ้รหิารอาวุโสของกลุม่บรษิทั โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั 

7. ใหค้ าแนะน าตามทีจ่  าเป็นแก่ผูบ้ริหาร เกี่ยวกบันโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ส  าหรบัลูกจา้งประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ผูบ้รหิาร 
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6. คณะกรรมกำรสรรหำ  

คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการสรรหา 

3. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ กรรมการสรรหา 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ 

1. ก าหนดกระบวนการส าหรบัการแต่งต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษทั และกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

อย่างเป็นทางการและโปร่งใส 

2. ด าเนินการประเมนิรายปี ซึง่ประสทิธผิลของคณะกรรมการท ัง้คณะ และคณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึประเมนิผลงานของกรรมการ

แต่ละท่านทีม่ต่ีอประสทิธผิลของคณะกรรมการบรษิทั 

ขอ้ก ำหนด 

1. คณะกรรมการสรรหานัน้จะตอ้ง 

1.1 ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกบัการแต่งต ัง้คณะกรรมการบริษทัและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  

โดยพจิารณาถงึความสมดุลระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่มใิช่ผูบ้ริหาร ระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่มใิช่กรรมการอสิระ 

รวมถึงขอบเขตและลกัษณะของการด าเนินการของกลุ่มบริษทั ความตอ้งการของธุรกิจ และความจ าเป็นที่จะหลกีเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที ่

ไม่เหมาะสมในองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

1.2 ทบทวนโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบ และประเด็นดา้นความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และใหค้ าแนะน าแก่

คณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัการปรบัปรุงทีจ่  าเป็น คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจไดต้ลอดเวลาว่ามกีรรมการอสิระทีเ่ขม้แขง็

และเป็นอสิระอยู่ในองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบรษิทันัน้ตอ้งประกอบขึ้นจากกรรมการอสิระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม 

หรอือย่างนอ้ยครึ่งหนึ่ง 

1.3 พิจารณาว่ากรรมการบริษทัท่านใดถึงก าหนดที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีในแต่ละปี  

ตามแนวทางทีจ่ะใหม้กีารพน้ต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งคร ัง้ทกุ ๆ สามปี 

1.4 ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัประเด็นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแต่งต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง หรือการแต่งต ัง้กรรมการกลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งใหม่ (รวมถงึกรรมการแทน (ถา้ม)ี) และในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสรรหา แต่งต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งและ

แต่งต ัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ คณะกรรมการสรรหาตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบและการเขา้ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

และพิจารณาขดีความสามารถ การทุ่มเทอุทศิตน การมีส่วนช่วยสนบัสนุน และการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการแต่ละท่าน (เช่น การเขา้ร่วม  

ความพรอ้ม การเขา้มามส่ีวนร่วม และความเปิดเผย) รวมถงึบทบาทของกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าชื่อ

ของกรรมการทีน่ าเสนอเพือ่รบัการแต่งต ัง้กรรมการบริษทั และการแต่งต ัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ สู่คณะกรรมการบริษทันัน้จะถูก

เปิดเผยในรายงานประจ าปี (รวมถงึการเปิดเผยซึง่กระบวนการสรรหาและกระบวนการเสนอชื่อ) 

1.5 ก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั เพื่อรบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั และใหค้ าแนะน า

เกี่ยวกบัประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งของคณะกรรมการบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส  าหรบัต าแหน่งประธาน

กรรมการบรษิทั และส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ ผูอ้  านวยการใหญ่/ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 

1.6 ระบผูุส้มคัร ทบทวน และอนุมตักิารเสนอชื่อส  าหรบัต าแหน่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 

 

โครงสรา้งการจดัการ   48 

 กรรมการบรษิทั หรอืกรรมการแทน (ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต ัง้ หรอืการแต่งต ัง้เพือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่) 

 สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการสรรหา) รวมถงึการประเมนิคุณสมบตัแิละประสบการณข์องผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อแต่งต ัง้รายใหม่คนใดเขา้สู่คณะกรรมการบรษิทั 

และการใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทัว่าการเสนอชื่อดงักลา่วควรจะไดร้บัการสนบัสนุนหรอืไม่ 

1.7 ด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าในกรณีที่จะมกีารแต่งต ัง้กรรมการแทน กรรมการแทนนัน้ควรที่จะมคีวามคุน้เคยกบักิจการของ

บริษทั และตอ้งมคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสม หากว่ามกีารเสนอชื่อบคุคลหนึ่งบคุคลใดเขา้รบัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการแทน แทนกรรมการอสิระท่านใด

ท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการใหม้ ัน่ใจว่าบคุคลดงักล่าวนัน้ มคีุณสมบตัทิีค่ลา้ยคลงึกบักรรมการอสิระ ก่อนทีจ่ะแต่งต ัง้บคุคล 

ผูน้ ัน้ขึ้นเป็นกรรมการแทน 

1.8 ด าเนินการทบทวนเป็นรายปี และตามแต่สถานการณ์ที่จ  าเป็น ไม่ว่ากรรมการนัน้มคีวามเป็นอิสระหรือไม่ และพจิารณาถงึ

ปจัจยัทีส่  าคญัขอ้อืน่ ๆ 

1.9 หากคณะกรรมการสรรหาพจิารณาไดว้่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่ง มลีกัษณะทีอ่าจไม่เขา้ข่ายของการท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาจะไดน้ าเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาต่อไป และหากว่า

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่ากรรมการท่านหนึ่งท่านใดนัน้ไม่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาก็จะน าเสนอผลการทบทวนแก่

คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาต่อไปเช่นเดยีวกนั 

1.10 ทบทวนต าแหน่งกรรมการอื่น ๆ ทีก่รรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งอยู่ และพจิารณาว่ากรรมการท่านนัน้ ๆ สามารถปฏบิตัิ 

และพจิารณาว่าทีผ่่านมาท่านไดป้ฏบิตัิหนา้ทีข่องตนเองในฐานะกรรมการคนหนึ่งของบรษิทัไดอ้ย่างพอเพยีงหรอืไม่ โดยพจิารณาจากจ านวนการ

เขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการในบรษิทัอืน่ ๆ และหนา้ทีห่ลกัอืน่ ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาจะไดใ้ชดุ้ลยพนิิจของตนเอง

ในการก าหนดจ านวนข ัน้สูงสุดของการเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการในบรษิทัอืน่ ๆ ซึง่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งได ้

1.11 ทบทวนขอ้มลูส  าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรรมการบรษิทั ทีจ่ะตอ้งรวบรวมไวใ้นรายงานประจ าปี ขอ้มลูส  าคญัดงักลา่วนัน้จะประกอบ

ไปดว้ยขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนของคุณสมบตัทิางดา้นการศึกษาและดา้นความเชี่ยวชาญ การถอืครองหุน้ในส่วนของบรษิทัและ

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนัน้ด  ารงต าแหน่งอยู่ (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกหรือประธานกรรมการ) วนัที่ไดร้บัการ

แต่งต ัง้เป็นกรรมการเป็นคร ัง้แรก วนัทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการคร ัง้ลา่สุด และต าแหน่งกรรมการอืน่ ๆ ทีก่รรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่ง

อยู่ หรือเคยด ารงต าแหน่งในช่วงระยะเวลาสามปีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต ัง้ในต าแหน่งกรรมการบริหาร มใิช่กรรมการบริหาร หรือกรรมการ

อสิระ และหนา้ทีห่ลกัอืน่ ๆ 

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ดงันี้ 

1. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1. พจิารณาและอนุมตันิโยบาย วตัถปุระสงค ์และกรอบการบริหารความเสีย่ง ส  าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิานในกระบวนการบรหิาร

ความเสีย่งของพนกังานในองคก์ร ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของธุรกจิ ท ัง้นี้นโยบาย วตัถปุระสงค ์และ

กรอบการบรหิารความเสีย่ง จะไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าทกุปี และใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้  
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2. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษทัใหค้รอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ ์ (Business & 

Strategic Risk) ความเสี่ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร (Operational Risk) ความเสีย่งการรายงานทางการเงนิ (Financial Report Risk) ความเสีย่งดา้นกฎหมายและ

การปฏบิตัติาม (Legal & Compliance Risk) และความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง (Reputational Risk) 

3. ก ากบัดูแลใหม้ีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจัจยัท ัง้ภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไว ้และมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึ้นของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบไุว ้เพือ่จดัล  าดบัความเสีย่งและเลอืกใชว้ธิจีดัการ

ความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. พจิารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมอืในการบริหารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธิภาพ และเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาด

ความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่รษิทัด าเนินการ 

5.  พจิารณาและทบทวนการก าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน 

ความเสีย่งทีก่  าหนด (Corrective Measures) 

6. ตดิตามผลการประเมนิความเสีย่งท ัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นจากผลติภณัฑใ์หม่ หรือความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นส  าหรบัธุรกรรมที่จะจดัต ัง้ขึ้นใหม่ รวมถงึก าหนด 

แนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัธุรกรรม 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทกุปี ถา้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณา

อนุมตั ิ

9. รายงานผลการบริหารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีทีม่ปี ัจจยัหรือเหตุการณ์ส  าคญั ซึ่งอาจมผีลกระทบ 

ต่อบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเร็วทีสุ่ด 

10. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุริต

คอรร์ปัช ัน่ และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

11. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

8. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยสมาชกิ 3 ท่าน ดงันี้ 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 

1. พจิารณาและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

3 ทบทวนแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของบริษทั จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 

 

โครงสรา้งการจดัการ   50 

4. พจิารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัใินการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยนื (Sustainability Management : 

SM) ซึง่รวมถงึการด าเนินกจิกรรม จดัท  าโครงการ เพือ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพือ่เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

5. พจิารณาและทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ ต่อคณะกรรมการ

บรษิทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

7. พจิารณาและทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

8. ท าการเปิดเผยหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กี่ยวขอ้งต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั ผูถ้อืหุน้ เ จา้หนี้  

พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชมุชน และสงัคม 

9. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะท างานเพือ่เตรียมความพรอ้มของเอกสารในการเขา้รบัการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี โดยหน่วยงาน

กลางภายนอกองคก์ร 

10. ใหค้ าปรกึษาแก่ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

11. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะท างานเพื่อเตรียมความพรอ้มของเอกสารในการขอต่ออายุใบรบัรองการเป็น CAC Certified Company  

โดยหน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร 

12. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตัิ 

9. ผูบ้ริหำร  

รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2. นายโสภณ ราชรกัษา1) ผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 

4. นายทโิมธ ีเอด็เวริด์ ผูจ้ดัการท ัว่ไปอาวุโส สายงานพฒันา 

5. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

6. นางมารศร ีโสภาเสถยีรพงศ2์2) ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. นางสาวกมลกาญจน ์คงคาทอง3) ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร 

8. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ์4) ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและบรหิารความเสีย่ง 

9. นางสาวศิรพิร สมบตัวิฒันา ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ 

10. นางสาวลญัจกร คงสกลุ5) ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

11. นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและใหเ้ช่า โรงงาน 

12. นายสมศกัดิ์ รตันวริะกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและใหเ้ช่า โรงงาน 

13. นางสาวปริ่มโอภา ณชัชาจารุวทิย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

14. นายกฤษณ ์วรีกลุ รองผูจ้ดัการท ัว่ไป และพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 

15. นางสาววรญัญา อนิทรไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซื้อ 

16. นายภารุจ บณุฑรกิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการก่อสรา้ง 

17. นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา6) ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารการเงนิ 
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18. นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั7) ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยุทธท์างการเงนิ 

19. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา8) ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี

20. นายอภณิฐั เมฆลอย ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

21. นายทวพีร พูลเกษ รองผูจ้ดัการท ัว่ไป 

22. นางสาวปิยนาถ ศรตีภาณุ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและใหเ้ช่า-คลงัสนิคา้ 

23. นางสาวมนธนี กมลแมน ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

24. นายวกิจิ วฒันยง ผูอ้  านวยการฝ่ายทฟิีกซ ์

25. นายรนน โชตพิงศ ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการท ัว่ไป 

26. นายชเิกยูก ิโฮรเิอะ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและใหเ้ช่า-ระหว่างประเทศ 

27. นางสาวหทยักานต ์ดุษฐดนิทร ผูอ้  านวยการฝ่ายการสือ่สารองคก์ร 

หมำยเหต ุ: 

1) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 

2)  ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2560 

3) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560 

4) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 

5) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2560 

6) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 

7) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2560 

8) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2560 

ขอบเขต และอ ำนำจหนำ้ที่ของผูบ้ริหำร 

ผูบ้ริหารมอี  านาจหนา้ที่ ด  าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ท ัง้นี้  การใชอ้  านาจ 

ของผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากผูบ้ริหารมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในลกัษณะใด ๆ กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ตามทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

10. คำ่ตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้ริหำร 

เกณฑก์ำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร 

บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้ านึงถงึผลประกอบการของบริษทั

รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณา  

ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 
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10.1 คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

ในปี 2560 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี้ 

 หน่วย : บาท 

กรรมกำร 
เบี้ยประชมุ

คณะกรรมกำร 

เบี้ยประชมุ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โบนสักรรมกำร 

นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 150,000 60,000 2,087,500 

นายตรขีวญั บนุนาค 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

นายธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 

นายชาล ีโสภณพนิช 

90,000 

80,000 

40,000 

110,000 

60,000 

60,000 

50,000 

- 

2,077,500 

1,352,800 

1,039,600 

1,405,000 

นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

นายชาย วนิิชบตุร 

60,000 

80,000 

- 

- 

1,326,700 

2,057,500 

นายปณต สริวิฒันภกัด ี

นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ* 

นายเนตร จรญัวาศน*์ 

70,000 

70,000 

10,000 

10,000 

- 

- 

- 

- 

1,326,700 

1,326,700 

- 

- 

รวม 770,000 230,000 14,000,000 

หมำยเหต ุ* นายวรีพนัธ ์พูลเกษ และนายเนตร จรญัวาศน ์ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 

ส าหรบัผูบ้รหิารของบรษิทันัน้ ในปี 2560 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี้ 

 จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทนุส  ารองเลี้ยงชพีและกองทนุประกนัสงัคม 

55,628,542 

10,570,470 

1,699,431 

รวม 67,898,443 

10.2 คำ่ตอบแทนอืน่ ๆ 

ในปี 2560 บรษิทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
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11. บคุลำกร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมพีนกังานรวมท ัง้สิ้น 322 คน ดงันี้ 

แผนก จ ำนวนพนกังำน (คน) 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 1 

ผูอ้  านวยการใหญ่ 1 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 1 

ผูจ้ดัการท ัว่ไปอาวุโส-สายงานพฒันา 1 

ผูช่้วยผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 

ฝ่ายธุรการ 27 

ฝ่ายกฎหมาย 4 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 7 

ฝ่ายบรหิารทีด่นิ 3 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 1 

ฝ่ายขายและใหเ้ช่า-โรงงาน 13 

ฝ่ายขายและใหเ้ช่า-คลงัสนิคา้ 11 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 78 

ส่วนงานขายและบรหิารอสงัหารมิทรพัย-์ล  าพูน 2 

ส่วนงานขายและบรหิารอสงัหารมิทรพัย-์ขอนแก่น 1 

ส่วนงานเขตปลอดอากร 1 

ทฟิีกซ ์ 32 

ส่วนงานจดัการภูมทิศัน ์ 12 

ฝ่ายขายและใหเ้ช่าระหว่างประเทศ 3 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 4 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ-บทีเีอส 3 

ฝ่ายส านกัผูอ้  านวยการใหญ่ 3 

ฝ่ายจดัซื้อ 6 

ฝ่ายการก่อสรา้ง 31 

ฝ่ายสถาปนิก 5 

ฝ่ายบรหิารการออกแบบ 4 

ฝ่ายบรหิารการเงนิ 8 

ฝ่ายกลยุทธท์างการเงนิ 4 

ฝ่ายการเงนิและบญัช ี 33 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร 1 

ฝ่ายวางแผนองคก์รและจดัการระบบสารสนเทศ 2 
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แผนก จ ำนวนพนกังำน (คน) 

ฝ่ายการสือ่สารองคก์ร 5 

ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและบรหิารความเสีย่ง 3 

รวมท ัง้สิ้น 322 

11.1 คำ่ตอบแทนรวมของพนกังำน  

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงนิของพนกังานในปี 2560 เท่ากบั 236.27 ลา้นบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงนิเดอืน โบนสั สวสัดกิารอื่น ๆ 

เงนิสมทบ กองทนุส  ารองเลี้ยงชพีทีบ่รษิทัจ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดัอบรมสมัมนา 

11.2 นโยบำยกำรพฒันำบคุลำกร 

บริษทัจดัใหม้ีการอบรม และสมัมนาแก่พนกังานอย่างสม า่เสมอ ซึ่งรวมถึงการชี้ แจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจถึงข ัน้ตอน 

การปฏบิตังิานในส่วนงานทีร่บัผดิชอบ นอกจากนี้ เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ และทกัษะในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และพนกังาน บรษิทัเปิด

โอกาสใหแ้ก่พนกังาน ในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพิม่เตมิอกีดว้ย 

ในปี 2560 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรท ัง้สิ้น 3.96 ลา้นบาท 

11.3 ขอ้พพิำทดำ้นแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

- ไม่ม ี- 
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กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการเชื่อม ัน่และตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่        

ผูถ้ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและพฒันาการที่ท  าใหเ้กิดการก าก ับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจ                  

ของคณะกรรมการในบรบิทธุรกิจ ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โอกาสและความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินกจิการ โดยคณะกรรมการ

บรษิทัจะท าการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอย่างสม า่เสมอทกุปี และท าการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการบนเวบ็ไซตข์องบริษทั

ที่ http://www.ticon.co.th เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบแนวทางปฏิบตัิและการด าเนินธุรกิจของบริษทั

ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีนอกจากนี้  บรษิทัยงัไดท้  าการเผยแพร่และสือ่สารไปยงัพนกังานของบรษิทั เพือ่ใหร้บัทราบและยดึถอืปฏิบตัิ

ตามนโยบายดงักลา่วอย่างเคร่งครดัดว้ย 

1. สทิธิของผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสิทธิข ัน้พื้นฐานของผูถ้ือหุน้ รวมไปถึงการสนบัสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสาร       

กบัผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การซื้อขายและการโอนหุน้ การไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไรของบริษทั การเขา้ร่วมประชมุเพือ่ใชส้ทิธิออกเสยีงในกา รประชมุ      

ผูถ้อืหุน้อย่างเป็นอิสระและเท่าเทยีมกนั การร่วมตดัสนิใจเรื่องส  าคญัของบริษทั การแต่งต ัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีและการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของบรษิทัอย่างรวดเร็ว ครบถว้น และเพยีงพอ 

ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงไดง้่าย โดยสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตนอย่า งเต็มที่ผ่านการประชุมผูถ้ือหุน้ ท ัง้นี้  เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนร่วม           

ในการตดัสนิใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิและผลประโยชนข์องตน บริษทัมนีโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

รวมถงึนกัลงทนุสถาบนั ในการเขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัยงัไดใ้หค้วามส าคญักบัการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ข ัน้ตอนต่าง ๆ ทีส่  าคญัของการประชมุ เพือ่ใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนั

ในระหว่างผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การคดัเลอืกสถานทีจ่ดัการประชมุซึง่มรีะบบขนส่งมวลชนเขา้ถงึและเพยีงพอเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้ร่วม

การประชมุไดอ้ย่างสะดวก และก าหนดเวลาจดัประชมุในช่วงเวลาบ่าย เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาเตรียมตวัในการเดนิทาง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

ไดศึ้กษาเอกสารการประชุมโดยจดัส่งเอกสารลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพือ่ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร    

ในวนัประชุม และบริษทัจดัช่องทางการลงทะเบยีน ณ สถานที่จดัการประชุมส าหรบัผูถ้อืหุน้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนั     

โดยบริษทัไดน้ าระบบบารโ์คด (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงเพือ่ช่วยใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนและการประมวลผลการ

ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิง่ขึ้น  

อนึ่ง หนงัสอืนดัประชุมของบริษทัมขีอ้มูลส  าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลประกอบการพจิารณาลงคะแนน

เสยีงในการประชุมไดค้รบถว้นมากยิ่งขึ้น รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่หผู้ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื่องได  ้   

โดยหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว มีขอ้มูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ประชุม ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้         

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้นอกจากนี้  บรษิทัไดแ้นบขอ้บงัคบับรษิทัส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ไปกบัหนงัสอืนดัประชมุดว้ย พรอ้มท ัง้

การใหข้อ้มลูและรายละเอยีดเกี่ยวกบัเอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่เป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมาเป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ 

โดยบรษิทัไดช้ี้แจงหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการเสนอเรื่องดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั มคีณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท ัง้ผูบ้ริหารของบริษทั และผูส้อบบญัชี 

ของบรษิทัเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการของบรษิทั หรอืบคุคลทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหเ้ป็นประธานในทีป่ระชมุ จะด าเนินการใหม้ี

การพจิารณาวาระการประชุม และลงคะแนนเสยีงเป็นไปตามล  าดบัวาระทีก่  าหนดในหนงัสอืนดัประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนัน้ บริษทัไดแ้จง้

วธิกีารลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน  
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คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหม้สีาระส าคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ ค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคญั 

ค าถาม ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ รวมท ัง้คะแนนเสยีงที่ตอ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนัน้ในส่วนของรายงานการประชุมบริษทั มกีารจดัท  ารายงาน  

การประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้มีระบบการจดัเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบ  และอา้งอิงได ้ 

ท ัง้นี้  เพื่อใหร้ายงานการประชุมมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกผลการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงาน 

การประชมุดว้ย 

ท ัง้นี้  บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ท ัง้ในรูปแบบภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชิญประชุมซึ่งเผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดอืน และรายงานการประชุมที่เผยแพร่ภายใน 14 วนั  

นบัแต่วนัประชมุ รวมท ัง้วดีทีศัน ์ซึง่บนัทกึภาพในวนัประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวก และรวดเร็ว 

บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A)  

ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิิติ์ เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมกีรรมการและผูบ้รหิาร  

เขา้ร่วมประชมุ 6 ท่าน 

2. กำรปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยำ่งเทำ่เทยีม 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัและดูแลใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยไดด้  าเนินการต่างๆ 

ดงันี้ 

บริษทัมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสทิธิของผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ประธานในที่ประชุมไดด้  าเนินการ

ประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้

แต่อย่างใด ท ัง้นี้  ผูถ้อืหุน้ของบริษทัทุกรายมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธิออกเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีง

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัหรอืบคุคลอืน่เขา้ร่วมประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด ซึ่งผูถ้อืหุน้สามารถ

ก าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 

ท ัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัท  ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และจดัใหม้กีารเผยแพร่แถบวดิทีศันบ์นัทกึภาพการประชมุผูถ้อืหุน้

ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.ticon.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ไดส้ะดวก และรวดเร็ว 

3. บทบำทของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

บริษทัตระหนกัดวี่า ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ้นจากการสนบัสนุนจากผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ พนกังาน

บริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิ ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชุมชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนัจากคู่แข่งของบรษิทั บริษทัจงึไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธิ

ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุ่ม กล่าวคือ การปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามสญัญา และเงือ่นไขทางการคา้  

การจดัหาผลติภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ท ัง้ในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ์ และการใหบ้ริการหลงัการขาย 

ตลอดจน การรกัษาความลบัของลูกคา้ การปฏิบตัิตามเงื่อนไขการกูย้ืมเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏิบตัิตามกรอบกติกา  

การแข่งขนัทีด่ ีไม่ท  าลายคู่แข่งขนัดว้ยวธิกีารไม่สุจรติ และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

3.1 นโยบำยกำรปฏบิตัติอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ 

(1) พนักงาน เนื่ องจากพนักงานเป็นปัจจ ัยแห่งความส า เร็จที่มีคุณค่า บริษ ัท มีการปฏิบตัิอย่างเท่า เทียม  และ 

เป็นธรรมต่อพนกังาน ท ัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดกิารทีจ่  าเป็น การแต่งต ัง้ โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพ การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม  

ในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ บรษิทัด าเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ัง้จดัใหม้ี
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สิง่อ  านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุป้องกนัการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย 

อนัเนื่องจากการท างาน นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ เพือ่ความสามคัคแีละเป็นรางวลัส  าหรบัพนกังาน 

(2) ลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ทีจ่ะแสวงหาวธิีการ ทีจ่ะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผลยิง่ขึ้น

ตลอดเวลา บรษิทัยดึม ัน่ในการรกัษา และปฏบิตัติามสญัญาทีท่  าไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้รกิารหลงัการขาย

ทีม่คีุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม นอกจากนี้ ยงัเนน้ถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พือ่ประโยชน์

โดยมชิอบ รวมท ัง้ผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามทีเ่กดิความเดอืดรอ้น 

(3) คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ค านึงถงึประโยชนสู์งสุดของ

บรษิทัและต ัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อท ัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณท์ีท่  าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

รวมท ัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาทีต่กลงกนัไว ้

(4) คู่แข่งทางการคา้ บริษทัปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิความลบั หรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของ

คู่แข่งดว้ยวธิฉีอ้ฉล บรษิทัยดึม ัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั 

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

(5) กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน บริษทัด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อปุทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 อย่าง

เคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ิดท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อปุทานของคู่คา้ทีด่  าเนินธุรกิจก ับบรษิทั

ด าเนินงานดว้ยการค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความย ัง่ยนืในการท าธุรกจิร่วมกนั 

(6) ชุมชนและสงัคม บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกิจทีเ่ป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม มุ่งสรา้งสมดุลระหว่าง

การเตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั 

3.2  นโยบำยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตและกำรคอรร์ปัชัน่  

 คณะกรรมการบริษทัยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และ

แนวทางการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีรวมท ัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และตระหนกัดวี่าการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ส่งผลกระทบต่อก าร

พฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคม และความม ัน่คงของประเทศ โดยมนีโยบายในการสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ดงันี้ 

(1)  บรษิทัตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่บคุลากรในการปฏบิตังิานอย่างซือ่สตัย ์โปร่งใส เทีย่งตรง 

เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ ัปช ัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมท ัง้บริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

(2)  บคุลากรตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดจากบคุคลอืน่ทีม่หีนา้ที ่

หรือธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกาส หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์นินัน้ตอ้งไม่ใช่สิ่งผดิกฎหมาย รวมท ัง้ไม่อาศยั

ต าแหน่งหนา้ทีห่รอืแสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ 

(3)  บริษทัตอ้งจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบระบบข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด

คอรร์ปัช ัน่ และบรหิารจดัการใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

(4)  บริษทัตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม รวมท ัง้พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 

ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ เพื่อป้องกนัและมใิหม้กีารทุจริตหรือมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริ ต

คอรร์ปัช ัน่ 

(5)  บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสือ่สาร และฝึกอบรมแก่บคุลากรของบรษิทั เพือ่ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ เกี่ยวกบั

มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
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(6)  บริษทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการรบัเรื่องรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห ้

ขอ้มูล หรือผูแ้จง้เบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมท ัง้มมีาตรการในการตรวจสอบ และก าหนดบทลงโทษตาม

กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(7)  บริษทัควรสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและ

สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

ท ัง้นี้ บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติแลว้ เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 

3.3 นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรไม่ละเมิดทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

บรษิทัเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา และมนีโยบายหา้มการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญาทกุประเภท โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทั ดงันี้  

(1) พนกังานทกุคน มหีนา้ทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนัเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของบริษทัเพื่อมใิหข้อ้มูลเหล่านัน้

ร ัว่ไหล และตอ้งไม่น าทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่างๆ ของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตวัหรอืเพือ่บคุคลอืน่โดยมไิดร้บัอนุญาต 

(2) พนกังานทกุคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรตต่ิอทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ืน่ และไม่น าผลงานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปญัญา

ของผูอ้ืน่ไม่ว่าท ัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

3.4 นโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนุษยชน 

บริษทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มหีนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสทิธิมนุษยชน หรือศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย ์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม ทรพัยส์นิ ถิน่ก าเนิด ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอืน่ๆ รวมถงึ

ตระหนกัในสทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบคุคลอืน่ โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทั ดงันี้ 

(1) บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดั และไม่สนบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

(2) บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิในการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเขา้รบั 

การอบรม การเลือ่นต าแหน่ง การเลกิจา้งหรอืการใหอ้อกจากงานอนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาต ิสผีวิ ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส 

ผูม้คีรรภ ์ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

(3) บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนมสีทิธิเท่าเทยีมกนัในการท างาน ภายใตก้ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าส ัง่

ต่างๆ ของบรษิทั 

3.5 นโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม และกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

 บริษทัมีความมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคญั เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ         

อย่างย ัง่ยืนของบริษทั โดยเนน้การปฏบิตังิานที่มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละการเติบโตไปพรอ้มกนัของผูม้ส่ีวนได ้   

ส่วนเสยีทกุกลุม่อย่างเหมาะสม ดงันัน้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื ดงันี้  

(1) การน าพาองคก์รดว้ยแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื ผ่านการสือ่สารและการแลกเปลีย่นวธิีปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best 

Practice) ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้หมดของบรษิทั 

(2) ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทกุกระบวนการท างาน และกระบวนการตดัสนิใจของ

บรษิทั 
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(3) ส่งเสรมิการฝึกอบรม การใหค้วามรู ้และการใหค้ าแนะน าทีม่ ุ่งเนน้วธิปีฏบิตัติามแนวทางดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

(4) สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3.6 นโยบำยสิง่แวดลอ้ม 

บริษทัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ โดยยดึม ัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บริษทัจงึมคีวามมุ่งม ัน่ในการบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

ของผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน และชมุชน 

(2)  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3)  ปฏบิตัหินา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(4)  ทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย เพือ่ปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

(5)  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.7 นโยบำยกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

วตัถปุระสงค ์

(1)  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดย

สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิทั โดยบริษทัคาดหวงัใหท้กุคน

รายงานโดยสุจริตถงึการปฏบิตัิทีข่ดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึ่งบริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ ข หรือด าเนินการใหเ้กิด

ความถกูตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุตธิรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีม่กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจรติแก่กรรมการตรวจสอบ 

(2)  เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทั ท  าหนา้ทีดู่แล และใหค้ าแนะน า ตลอดจนสอดส่อง

การกระท าต่างๆ ของบุคลากรของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความ     

สุจรติใจ 

 ขอบเขตกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

(1)  เมือ่มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฎบิตัทิีด่ ีในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนวปฏบิตัขิองนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

1.3 การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 

1.4 การกระท าทจุรติ 

(2)  พบการกระท าทีท่  าใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อบรษิทั 
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 ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแส หรือรอ้งเรียนกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่ ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

1. ไปรษณีย ์

น าส่งที ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

10120 

2. อเีมล 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : audit_committee@ticon.co.th 

กระบวนกำรในกำรจดักำรกบัเรื่องที่มีกำรรอ้งเรียน 

1.   การลงทะเบยีน และส่งเรื่อง 

 1.1 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียน และก าหนดวนัแจง้ความคบืหนา้ของเรื่องทีร่อ้งเรียน

แก่ผูร้อ้งเรยีน ดงันี้ 

 • กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัอย่างรา้ยแรง ใหด้  าเนินการโดยด่วนทีสุ่ด 

 • กรณีอืน่ ใหด้  าเนินการโดยเร็ว 

 • กรณีทีเ่ป็นการสอบถามท ัว่ไป เช่น ค าถามเกี่ยวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มกีารลงทะเบยีนรบั

เรื่อง    แต่จะส่งเรื่องใหก้บัฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

 1.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรยีน ดงันี้ 

 • ชื่อ - นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้

 • วนัทีร่อ้งเรยีน 

 • ชื่อบคุคล หรอืเหตกุารณท์ีร่อ้งเรยีน 

 • ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งอืน่ ๆ 

 1.3 เมื่อลงทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้ าหนดข ัน้ความลบัตามเนื้ อหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีที่เป็นการ

สอบถามท ัว่ไป) และด าเนินการดงันี้ 

 • ส่งใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และส ัง่การตามอ านาจหนา้ทีท่ีม่ ี

 • ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนจะตอ้งสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

 • คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจดัการกบัเรื่องรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษทัใหร้บัทราบ

ต่อไป 

 2. การรวบรวมขอ้มลู การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ และการส ัง่การ 

 2.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งรวบรวบและตรวจสอบขอ้มูลหลกัฐาน หากการสอบสวนขอ้เท็จจริง แลว้พบว่า    

ผูถู้กรอ้งเรียนกระท าผดิจริงหรือมคีวามผดิจริง และเห็นว่าจะตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ใหห้ารือกบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหก้ารลงโท ษ      
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เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้นี้  ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ  

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ทราบ พรอ้มท ัง้ส  าเนาเรื่องดงักลา่วใหผุ้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ  

2.2 หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่า ผูถ้กูรอ้งเรยีนไม่มคีวามผดิ หรอืเป็นเรื่องทีเ่กดิจาก

ความเขา้ใจผดิ หรอืไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผูถ้กูรอ้งเรยีน หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารประพฤต ิหรอืปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่า ควรให ้

ปิดเรื่องโดยไม่มกีารลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนเสนอเรื่องดงักลา่วแก่ผูบ้งัคบับญัชาล  าดบัเหนือขึ้นไป เพือ่ขออนุมตัปิิดเรื่อง และส าเนา

เรื่องใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ จากนัน้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

3.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนตอ้งแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบ 

3.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน แจง้ผลการด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทกึผลของการด าเนินการ

เกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนไว ้โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

3.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบ 

กำรรอ้งเรียนโดยไม่สจุริต 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มูลใด ๆ ทีพ่สูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบคุลากร  

ของบรษิทัจะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบคุคลภายนอกทีเ่ป็นผูก้ระท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย ทางบรษิทัจะด าเนินคดกีบับคุคลนัน้

ต่อไป 

มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

1.  บรษิทัจะเก็บขอ้มลู และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นความลบั 

2.  บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าทีจ่  าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งทีม่าของขอ้มลู 

หรอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.  ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม 

4.  กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เหน็ว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรอือาจ

เกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครอง 

ทีเ่หมาะสมก็ได ้หรอืบรษิทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้

หากเหน็ว่าเป็นเรื่องทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 

5.  บริษทัจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน 

ลกัษณะงาน สถานทีท่  างาน ส ัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอืกระท าการอืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผู ้

แจง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

บทลงโทษเม่ือไม่ปฏบิตัติำมมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

นโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินยัในการปฏิบตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานที่ไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
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3.8 นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

บรษิทัมนีโยบาย และวธิกีารดูแลผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตน ดงันี้  

(1)   ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกี่ยวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัย์ และการเปลี่ยนแปลง              

การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามกฎหมายดงักลา่ว 

(2) บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่าหากบุคลากรที่ไดร้ ับทราบขอ้มูลภายในที่ เป็นสาระส าค ัญอนัจะมีผลต่อ                 

การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัทนัท ีต ัง้แต่วนัที่ไดร้บัทราบขอ้มูล และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล         

ทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอืน่ โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

(3) บรษิทัจะชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัท ีในกรณีทีม่ขี่าวสารใดๆ ท ัง้ที่

เป็นจรงิและไม่เป็นจรงิร ัว่ไหลออกสู่สาธารณชน ท ัง้นี้ เพือ่ไม่ใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุท ัว่ไป 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

 เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทยีมกนั บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิ รายงานประจ าปี นโยบาย

และกิจกรรมเพื่อสงัคมท ัง้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทัที่ 

www.ticon.co.th โดยบริษทัไดด้  าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปจัจุบนัอย่างสม า่เสมอ นอกจากนี้  บริษทัไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูล      

ผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ และผูท้ีส่นใจ โดยมผูีบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชมุ

ชี้แจงและตอบขอ้ซกัถาม 

 ท ัง้นี้ ผูส้นใจสามารถตดิต่อบคุคลดงัต่อไปนี้ ซึง่เป็นผูดู้แลงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัเพือ่สอบถามขอ้มลูของบรษิทั 

ช่ือ ต ำแหน่ง อเีมล ที่อยู ่

นางสาววมิวภิา นนัทวฒันศิ์ร ิ ผูจ้ดัการนกัลงทนุสมัพนัธ ์ wimvipa.n@ticon.co.th 

หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์

175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ (662)  679-6565 

โทรสาร  (662)  287-3153 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ เขา้พบผูบ้รหิารของบรษิทั เพือ่สอบถามผลการด าเนินงาน และเขา้เยีย่ม

ชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั รวมท ัง้การจดัประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์พรอ้มกบัการจดัแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน เพือ่ชี้แจงผลประกอบการ

และภาพรวมธุรกิจแลว้ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity day) ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เป็นประจ าทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนกัลงทุน/นกัวิเคราะหท์ี่จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล และสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพื่อใหม้ีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ้น นอกจา กนัน้ บริษทัยงัมีการเดินทาง 

ไปต่างประเทศเพือ่ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุทีม่ไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

 

 

 

http://www.ticon.co.th/
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ในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุต่างประเทศ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

ดงันี้ 

กจิกรรมกำรน ำเสนอขอ้มูล จ ำนวนคร ัง้ 

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 

นกัลงทนุพบผูบ้รหิารของบรษิทั 

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และจดัแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุในประเทศ 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ 

3 

26 

3 

3 

3 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบริษทัและขอ้มูลทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงนิ

ดงักลา่วจดัท  าขึ้น ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไปในประเทศไทย โดยบรษิทัไดเ้ลอืกใชน้โยบายทางบญัชทีีเ่หมาะสมและใชน้โยบายทางบญัชี

เดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงาน

ทางการเงนิและระบบควบคุมภายในของบริษทั รวมท ัง้การเปิดเผยขอ้มูลทีส่  าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า

การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชีมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไป นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษทั    

ยงัไดจ้ดัท  ารายงานคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอในรายงานประจ าปีต่อผูถ้อืหุน้เพื่อใหท้ราบถงึผลการด าเนินงานและประเด็นส าคญัต่างๆ     

ทีเ่กดิขึ้นในรอบปีดว้ย 

 ท ัง้นี้  ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษทัถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยขอ้มูลที่มี

สาระส าคญัภายในระยะเวลาทีก่  าหนด 

5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

5.1 โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 

 (1)  โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตั ิทกัษะ ความรู ้และมปีระสบการณ์  

ที่เป็นประโยชนก์บับริษทั สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 5 คน กรรมการ       

ทีเ่ป็นอสิระ 4 คน 

 (2)  ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบแยกต่างหากจากกนัและ

ไม่ใช่บุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการมาจากการเลอืกต ัง้ของกรรมการบริษทั ท  าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุม     

ของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระการประชุม และสนบัสนุนใหก้รรมการทกุท่านมส่ีวนรวมในการประชุม เช่น ต ัง้ค าถามหรือ

ขอ้สงัเกตใหค้ าปรึกษาและใหข้อ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั แต่จะไม่กา้วก่ายในการบริหารจดัการกิจการ      

ของบริษทั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและผูอ้  านวยการใหญ่ท าหนา้ทีบ่ริหารจดัการกิจการของบริษทั และก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของบริษทั

เป็นไปตามขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการบรษิทั นโยบายและแผนการประกอบธุรกจิของบรษิทั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 (3)  คณะกรรมการมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจ านวน 4 คน สอดคลอ้งกบัสดัส่วนทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งสามารถให ้

ความเหน็เกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างอสิระ โดยบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดข ัน้ต า่

ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 (4)  กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกต ัง้ใหม่ โดยในการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุคร ัง้ ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก

โดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 
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5.2 บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

(1)  คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผูน้ ามีวิสยัทศัน์ ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการไดม้ส่ีวนร่วมในการก าหนด ใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน ์ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจน

ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า       

ทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการ และความม ัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

(2)  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและก าหนดใหม้กีารทบทวนอย่างนอ้ย ปีละ 1 คร ัง้ 

(3)  บริษทัไดม้กีารจดัท  าจรรยาบรรณของบริษทั โดยคณะกรรมการไดเ้ห็นชอบในการน าไปปฏบิตัิ ซึ่งจรรยาบรรณของ

บริษทัประกอบดว้ยขอ้พงึประพฤติพงึปฏบิตัขิองกรรมการและผูบ้ริหาร และของพนกังาน ทีก่  าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินต่อบรษิทั 

ผูร่้วมงาน บุคคลภายนอก และสงัคมตามหลกัจริยธรรมที่ด ีซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนไดร้บัทราบ    

และเขา้ใจอย่างดีถึงขอ้พงึประพฤติปฏิบตัิตนที่เหมาะสม และถูกตอ้งทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจ        

ของบรษิทัดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติและเทีย่งธรรมเพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมท ัง้สาธารณชนและสงัคม  

(4)  ในการพจิารณาการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน ์กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชมุและ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ 

(5)  ในดา้นการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตดิตามและรบัทราบแผนการจดัการความเสีย่งของบริษทัจากการรายงาน

ของฝ่ายบรหิารในรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการทกุคร ัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(6)  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัท ัง้คณะ (Evaluation on the 

Performance of the Board of Directors) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการเป็นรายบคุคล (Director Self-Assessment) รวมถงึ

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจ าทกุปีเพือ่เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่

ละท่านแสดงความคิดเหน็ต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและเพือ่ช่วยในการพจิารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและอปุสรรคต่างๆ ในการ

ปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา 

5.3 กำรประชมุคณะกรรมกำร 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัจดัขึ้นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส โดยบริษทัจะแจง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัให ้

กรรมการทราบลว่งหนา้ทกุปี เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชมุไดอ้ย่างพรอ้มเพรยีงกนั ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีาร

ก าหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน โดยบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยมผูีบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมเพือ่ชี้แจงรายละเ อยีดและ

ตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการบริษทั ท ัง้นี้  ประธานกรรมการเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการ

ลงคะแนน และสรุปมตขิองทีป่ระชมุในแต่ละวาระการประชมุ กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน

และจะตอ้งออกจากการประชมุในระหว่างการพจิารณาวาระนัน้ ๆ 
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ในปี 2560 กรรมการบรษิทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้  

 จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุในปี 2560 

(มีกำรประชมุรวมท ัง้สิ้น 9 คร ัง้) 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 

2. นายตรขีวญั บนุนาค 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4. นายธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 

5. นายชาล ีโสภณพนชิ 

6. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

7. นายชาย วนิชิบตุร 

8. นายปณต สริวิฒันภกัด ี

9. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์

10. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ* 

11. นายเนตร จรญัวาศน*์ 

8 

9 

8 

4 

9 

6 

8 

7 

7 

1 

1 

  หมำยเหต ุ* นายวรีพนัธ ์พูลเกษ และนายเนตร จรญัวาศน ์ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร ัง้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบยีบวาระการประชุม และเอกสาร  

เพื่อส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชุม เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมโดยมรีายละเอียดของสาระส าคญั และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 

ครบถว้น และเสร็จสมบูรณภ์ายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมท ัง้มหีนา้ทีจ่ดัเก็บเอกสารเกี่ยวกบัการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนั้น 

ยงัมหีนา้ทีใ่หค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทัในกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่บริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั (ซึ่งไดผ่้าน 

การพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ท ัง้นี้  ที่ผ่านมาผูถ้ือหุน้ 

ไดพ้จิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการตามหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลา่วคอื ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทน

มากกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ และกรรมการทีม่หีนา้ที่ และความรบัผดิชอบมากขึ้นก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ขึ้น เช่น กรรมการทีม่ีต  าแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัหนา้ทีต่อ้งรบัผดิชอบเพิม่เตมิดว้ย 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการที่บริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการ  และกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ไวใ้นหวัขอ้ 

“ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร” 

5.4 คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

 บริษทัไดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะเพื่อติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกลช้ิดและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัอย่างสม า่เสมอ ซึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 

(1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย      

ของคณะกรรมการบริษทั ตามหลกับริหารจดัการและการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มปีระสบการณ์ทางดา้นการบญัชี การเงนิ       

การบรหิารธุรกจิและดา้นกฏหมาย มคีวามเป็นอสิระและมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของรายงานทางการเงนิ

ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถอืหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั ไม่เป็นหรือเคยเป็น
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กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั รวมถงึบรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที่ปฏิบตัิตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างครบถว้นและเป็นอิสระ โดยเนน้การปฏบิตัติามหลกัการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีการมรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่ ีและส่งเสรมิแนวทางการตรวจสอบเชงิป้องกนั ทีค่รอบคลมุถงึการบรหิารความเสีย่ง และการ

ปกป้องผลประโยชนข์องผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั 

ในปี 2560 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุในปี 2560 

(มีกำรประชมุรวมท ัง้สิ้น 6 คร ัง้) 

1. นายตรขีวญั บนุนาค 

2. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4. นายธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั* 

6 

6 

6 

5 

หมำยเหต ุ  *นายธิตพินัธุ ์เชื้อบญุชยั ไดร้บัการแต่งต ัง้เมือ่วนัที่ 24 เมษายน 2560 

ในปจัจบุนั ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัและเป็นผูดู้แลกิจกรรม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชมุ จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการประชมุ ส่งวาระการประชมุ

ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ทีบ่นัทกึรายงานการประชมุ และจดัเก็บเอกสารการประชมุ 

(2) คณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน ซึง่แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั มหีนา้ทีก่  าหนดกล

ยุทธข์องแผนการด าเนินงานของบรษิทั แผนการลงทนุท ัง้ในเรื่องทางการเงนิและทีม่ใิช่เรื่องทางการเงนิ และปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ผลประโยชนข์องกลุม่บรษิทั 

ในปี 2560 กรรมการบรหิารแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุในปี 2560 

(มีกำรประชมุรวมท ัง้สิ้น 5 คร ัง้) 

1. นายปณต สริวิฒันภกัด ี

2. นายชาย วนิิชบตุร 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์

4. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

5. นายโสภณ ราชรกัษา 

1 

5 

4 

5 

5 

(3) คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน* ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั 

โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มหีนา้ทีดู่แลใหบ้ริษทัมกีารด าเนินการทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการ และ

ผูบ้รหิาร รวมท ัง้การจดัหาสวสัดกิารทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมต่อพนกังานของบรษิทั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ไดแ้ก่         

การเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั รวมท ัง้หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
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ในปี 2560 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุในปี 2560 

(มีกำรประชมุรวมท ัง้สิ้น 4 คร ัง้) 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี

4 

4 

1 

  หมายเหต ุ*คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ท่าน เป็นกรรมการชดุใหมซ่ึง่ไดร้บัแต่งต ัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560  

              **นายชาล ีโสภณพนิช นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร และนายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนชดุเดมิ  

   ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 โดยมกีารประชมุในปี 2560 ท ัง้สิ้น 1 ครัง้   

(4) คณะกรรมกำรสรรหำ 

คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึง่แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการ

สรรหา มหีนา้ทีก่  าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิีการในการคดัเลอืกกรรมการ อนุกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ของบรษิทั 

เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ีจ่ะมาด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 

ในปี 2560 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุในปี 2560 

(มีกำรประชมุรวมท ัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

2. นายตรขีวญั บนุนาค 

3. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

1 

1 

1 

(5) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั          

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหีนา้ที่พจิารณาประเมนิและติดตามความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ และทบทวนแนวทาง และเครื่องมอือย่าง

สม า่เสมอ เพือ่ใชใ้นการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพต่อการด าเนินธุรกรรมดา้นต่างๆ ของบรษิทั 

ในปี 2560 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี้ 

 จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุในปี 2560 

(มีกำรประชมุรวมท ัง้สิ้น 2 คร ัง้) 

1. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

2. นายตรขีวญั บนุนาค 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี

4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์

1 

2 

- 

2 

(6) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ประกอบดว้ยสมาชิก 3 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั      

โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีมหีนา้ทีจ่ดัท  านโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ดูแล ทบทวน 
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ตดิตามแนวทางการปฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามของหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมหีนา้ทีใ่นการ

จดัท านโยบาย และแนวปฏบิตัใินการด าเนินงาน ดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยนื (Sustainability Management : SM) ซึ่งใหค้วามส าคญั   

ในการดูแลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมท ัง้ จดัท  าทบทวน 

ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทางปฏบิตั ิตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

ในปี 2560 สมาชกิคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี้ 

 จ ำนวนคร ัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุในปี 2560 

(มีกำรประชมุรวมท ัง้สิ้น 2 คร ัง้) 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 

2. นายตรขีวญั บนุนาค 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์

2 

2 

2 

 

6.  คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บริษทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดไวอ้ย่างชดัเจน    

และโปร่งใสโดยสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ แต่ละ

คนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ท ัง้นี้  คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณากล ัน่กรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบั

อุตสาหกรรมเดียวกนัและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรกัษากรรมการที่มคีุณสมบตัิ       

ทีต่อ้งการ  

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสูงสุด  : คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด      

ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด า เนินงานของบริษทัตามเกณฑช์ี้วดัระดบัองคก์ร 

(Corporate KPIs)  และผลการปฏ ิบตั ิง านของ ผู บ้ร ิหารสูงส ุด เพื ่อน า เสนอ

คณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

7. กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

1)  กำรอบรมส ำหรบักรรมกำรและผูบ้ริหำร 

คณะกรรมการมนีโยบายในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของ

บริษทั เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงและการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ท ัง้หลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษทั โดยคณะกรรมการทกุท่านตอ้ง

ไดร้บัการฝึกอบรม เพือ่ใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบรษิทัใหค้วามส าคญัในการเขา้

ร่วมอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆ หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิทัไดผ่้านการอบรมหลกัสูตรกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

หลกัสูตร Board Performance Evaluation หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) หลกัสูตร Audit Committee Program หลกัสูตร 

Role of Compensation Committee (RCC)  
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2)  กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏบิตัใิหบ้ริษทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ใหม่ โดยบริษทัจดัเอกสารหรือจดั

บรรยายสรุป (Briefing) เพือ่ใหก้รรมการใหม่เขา้ใจธุรกิจ และการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดม้อบหมาย

ใหเ้ลขานุการบริษทั มหีนา้ที่ในการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดร้บัการแต่งต ัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

และ/หรือเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อชี้แจงและตอบขอ้ซกัถาม ซึ่งบริษทัไดด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัิ โดยบรรยายสรุปขอ้มูลบริษทั พรอ้ มท ัง้

จดัเตรียมเอกสารขอ้มลูสรุปใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทั คู่มอืกรรมการบริษทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบัดูแลกิจการ    

ทีด่ ีจรรยาบรรณของบรษิทั อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการท ัง้ปี พรอ้มกนันี้บริษทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วม

อบรมหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

8. แผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหม้กีารจดัท  าและรายงานเกี่ยวกบัแผนการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) ส  าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิาร

ระดบัสูง และต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ท ัง้นี้บริษทั     

ไดจ้ดัใหม้ีการเตรียมความพรอ้มส าหรบับุคคลที่เป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะที่จ  าเป็นตามต าแหน่งงาน       

เพือ่สบืทอดงานในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสูงในต าแหน่งส าคญัไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

บริษทัไดก้ าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้รหิารและต าแหน่งในสายงานหลกั ซึ่งเนน้การสรรหา

จากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะก าหนดใหม้ีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรที่มี                 

ผลการปฏบิตังิานทีด่แีละมศีกัยภาพไดเ้ตบิโตในต าแหน่งทีสู่งขึ้นตามล  าดบัข ัน้ ในส่วนของการด าเนินกลยุทธแ์ละการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูงทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง หรือหมดวาระการด ารงต าแหน่งหรอื เกษยีณอายุ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผูท้บทวนหลกัการ ตลอดจนคดัเลอืกผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมคีุณสมบตัเิหมาะสม  

ส าหรบัผูบ้ริหารทีไ่ดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นบคุลากรที่จะสบืทอดต าแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ีพ่รอ้มดว้ยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ 

การท างานในสายงานที่เหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ดว้ยการหมนุเวยีนปฏิบตัิงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง      

และเขา้รบัอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมทีจ่  าเป็นเพิม่เตมิ เพือ่เตรียมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตัหินา้ทีใ่นต าแหน่งทีสู่งขึ้นไปในอนาคต และ

เพือ่ใหม้กีารส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ส  าหรบัการบริหารทรพัยากรบคุคลของบริษทั มกีารวางระบบดา้น   

การบรหิารทรพัยากรบคุคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม ตดิตาม ประเมนิผลอย่างเพยีงพอ ท ัง้ในดา้นกระบวนการสรรหาเพือ่ใหไ้ดบ้คุลากรทีม่คีวามรู ้

ความสามารถตามที่ก าหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงานของบุคลากร 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน การพฒันาบคุลากร และการสื่อสารที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามส ามารถและการบริหารทรพัยากร

บคุคลของบรษิทัมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมเนน้ทีป่ระโยชนใ์นการพฒันาสมรรถนะของพนกังานและความชดัเจนในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ส าหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถและผลการปฏบิตังิาน  
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 70 

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากต่อการเป็นธุรกิจที่มธีรรมาภบิาล เป็นที่ยอมรบันบัถอืของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบริษทัในทุกภาคส่วน 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้มีติใหส้นบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยมนีโยบายที่ถูกก าหนดออกมาชดัเจน เพื่อสนบัสนุน 

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ท ัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร 

นอกจากนัน้ บริษทัยงัค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อพนกังานของบริษทั จึงก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทจุริต

คอรร์ปัช ัน่ เพือ่ใหพ้นกังานตลอดจนผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอืน่ ๆ ของบรษิทั ไดม้ส่ีวนร่วมในการท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 

สามารถทีจ่ะตรวจสอบได ้อนัจะน าไปสู่ความเป็นธุรกจิทีม่คีวามย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

บริษทัไม่เคยละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ท ัง้ของพนกังานบริษทั  และของผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งอาศยัอยู่ในชุมชนแวดลอ้มสถาน

ประกอบการของบริษทัตามพื้นที่ต่าง ๆ การก่อสรา้งอาคารโรงงาน หรือคลงัสินคา้ใด ๆ ทุกคร ัง้ของบริษทัจะใหค้วามส าคญัต่อการรกัษา

สภาพแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก ๆ เพือ่ใหค้นในชมุชนซึง่อาศยัอยู่ใกลเ้คยีงกนักบัสถานทีก่่อสรา้งสามารถทีจ่ะใชช้วีติประจ าวนัต่อไปไดต้ามปกต ิ

บริษทัยงัใหค้วามส าคญัในเรื่องของการด าเนินธุรกิจที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยบริษทัย่อยไดร่้วมทนุกบับริษทัร่วมคา้ 

ในธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัการใชพ้ลงังานทดแทน ในชื่อของ บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั และ บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั เพือ่

พฒันาโครงการผลติ และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

นอกจากนี้  บริษทัไดค้ านึงถงึความส าคญักบัการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการสรา้งสงัคมทีด่ใีหก้บัชุมชน

โดยรอบโครงการ โดยบริษทัมโีรงงานและคลงัสนิคา้ขนาดพื้นที่ 3,300 และ 77,604 ตารางเมตร ตามล  าดบั ที่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพอาคาร

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

Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองคก์รที่เป็นผูน้ าในการก าหนดมาตรฐานอาคารสเีขยีวในประเทศสหรฐัอเมริกา โดยอาคารดงักล่าวเป็น

อาคารทีส่ามารถอนุรกัษพ์ลงังาน และรกัษาสิง่แวดลอ้มต ัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบ กระบวนการก่อสรา้ง จนถงึการใชอ้าคารในการปฏบิตังิานจรงิ 

โดยนอกจากจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการใชพ้ลงังานแลว้ ยงัช่วยส่งเสรมิคุณภาพชวีติ และสุขภาพของผูป้ฏบิตังิานในอาคารใหด้ขีึ้นดว้ย รวมท ัง้เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ของบริษทั ที่เป็นองคก์รช ัน้น าที่ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน  ซึ่งมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

ในปี 2560 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคมไทยใหม้พีฒันาการทีย่ ัง่ยนื 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2560 บริษทัไดบ้ริจาคชุดอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์และเครื่องใชส้  านกังาน อาทเิช่น เกา้อี้ส  านกังาน และอุปกรณ์

เชื่อมต่อเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ ใหแ้ก่มลูนิธสิวนแกว้ จงัหวดันนทบรุี 

 วนัที ่15 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมสนัทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวนัแก่เดก็นกัเรยีน รวมท ัง้ปรบัปรุงหอ้งคอมพวิเตอร ์และ

สนามเด็กเล่น พรอ้มมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และผา้ห่มไทคอน ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นแกนอ้ย อ.เมือง จงัหวดัสุรินทร์ ในโครงการ  

ไทคอนมอบรกั ปีที ่5 “ห่มรกัใหน้อ้ง” 
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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 71 

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสมพอเพยีง ท ัง้ในระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตังิาน ซึ่งถอืว่าเป็นกระบวนการทีส่  าคญัของการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท  าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธิภาพ และเกิดความม ัน่ใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์สรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มูลทางการเงนิ   

และการด าเนินงานครบถว้นน่าเชื่อถอื การปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึ้น โดยที่

ประชมุคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที ่1/2561 ไดม้กีารพจิารณาทบทวนการประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษ ัท โดยอา้งอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ” ของส านักงานคณะกรรมการก าก ับหลกัทรพัย  ์

และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที่เขา้ร่วมประชุมมีความเห็นว่า บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในที่

เพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจบุนั และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสีย่ง การควบคุม 

การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ และการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี้ 

1.  องคก์รและสภำพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที่ดี โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ทีช่ดัเจน และวดัผลไดใ้นรูปของก าไรต่อหุน้ประจ าปีนัน้ ๆ รวมท ัง้ไดม้กีารเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา กบัเป้าหมายที่ก าหนด  

โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะท าการวเิคราะหห์าสาเหตเุพือ่ประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป  ท ัง้นี้  โครงสรา้งองคก์ร

ของบริษทัมสีายการบงัคบับญัชา มีการก าหนดอ านาจอนุมตัขิองฝ่ายบริหารในการท ารายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด  

จะไม่สามารถใหก้ารอนุมตัใินเรื่องนัน้ ๆ ได ้นอกจากนัน้ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบอย่างเดด็ขาดระหว่างการอนุมตักิารบนัทึกรายการ

ทางบญัชแีละการดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

บริษทัก าหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการแต่ละชุดมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้อืหุน้ อยู่ในกรอบของการมจีริยธรรมทีด่ ีและรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ส่งเสริมและตดิตาม

ความคบืหนา้ของกระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมท ัง้ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอืน่ทีจ่  าเป็นเพือ่การพฒันา 

เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 บริษทัไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต 

(Collective Action Coalition or CAC) ใหเ้ป็นสมาชิกล  าดบัที่ 218 ซึ่งบริษทัไดด้  าเนินการปรบัปรุงนโยบายและวางระบบควบคุมภายใน 

ใหส้อดคลอ้งกบัความเสี่ยงเรื่องคอรร์ปัช ัน่ของธุรกิจ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน จนเป็นที่ยอมรบัของ

คณะกรรมการ CAC 

2.  กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

บริษทัก าหนดใหน้โยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคญัของบริษทั และไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัจ านวน 4 ท่าน ท าหนา้ทีก่  ากบัและตดิตามการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัภายในหน่วยงานต่าง ๆ ทีไ่ดร้บั

การประเมนิว่ามคีวามเสีย่งจากการปฏบิตังิาน ซึง่ความเสีย่งเหลา่นัน้อาจเกดิขึ้นจากปจัจยัภายนอกหรือปจัจยัภายในบรษิทัเอง ปจัจยัภายนอกทีท่  า

ใหเ้กิดความเสี่ยงมหีลายอย่าง อาทเิช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง ภยัธรรมชาติ ราคาวตัถดุิบ อตัราดอกเบี้ยภายในประเทศ ส่วนปจัจยั 

ภายในทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง ไดแ้ก่ การบรหิารโครงการลงทนุของบรษิทั อายุของสญัญาเช่า และการกระจกุตวัของผูเ้ช่า เป็นตน้  
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บริษทัท าการประเมนิหาความเสีย่งทีส่  าคญัจากขนาดของผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นกบัเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษ ัท 

และก าหนดผูร้บัผดิชอบความเสีย่งนัน้ ๆ ในหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของความเสีย่ง พรอ้มท ัง้มอบหมายใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบ

ของผูบ้ริหารทุกคน มกีารวางแผน ก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จดัใหม้กีารติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

องคก์รเป็นประจ าและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ นอกจากนัน้บริษทั 

ยงัจดัใหม้กีารฝึกอบรมความรูใ้หก้บัพนกังานอย่างสม า่เสมอเพือ่ใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง  

ทีต่อ้งกระท าอย่างต่อเนื่อง 

3. กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน 

บริษทัมมีาตรการควบคุมภายในทีม่คีวามเหมาะสมกบัความเสี่ยง ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการจดัซื้อ การเงนิ และการบริหารท ัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่   

และอ านาจอนุมตัขิองฝ่ายบริหารในการท ารายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในเรื่องใดจะไม่สามารถใหก้ารอนุมตัใินเรื่องนัน้ ๆ 

ได ้เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัการทจุรติได ้เช่น มกีารก าหนดวงเงนิ และอ านาจอนุมตัขิองผูบ้รหิารแต่ละระดบั ข ัน้ตอนในการอนุมตัโิครงการลงทนุ 

ข ัน้ตอนการจดัซื้อ และวธิีการคดัเลอืกผูข้าย เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตั ิ  

การบนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหท้กุหน่วยงาน

มีการปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัค ับที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั โดยบริษทัมีการทบทวนนโยบาย  

และกระบวนการปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ ส าหรบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตัิงาน บริษทัมกีารควบคุมดูแล  

ดา้นการพฒันา การบ  ารุงรกัษา และดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัมีการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมท ัง้บุคคล 

ที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ัง้        

มกีารปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจบุนัเสมอ เมือ่มกีารพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมระหว่างกนันั้น บริษทัมนีโยบายใหค้ านึงถงึประโยชนสู์งสุดของบรษิทั 

เป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก และตอ้งกระท าโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในธุรกรรมนัน้  

เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั  ส าหรบับริษทัในเครือ บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินการ 

รวมท ัง้ก าหนดแนวทางใหบ้คุคลทีบ่ริษทัแต่งต ัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครอืนัน้ ถอืปฏบิตัิ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายในก ารลงทุน

ของบรษิทั 

4.  ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มูล 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศ และการสือ่สารขอ้มลูทีไ่ดร้บัท ัง้จากภายในและภายนอก ซึง่ถอืเป็นเครื่องมอืส  าคญัในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการปฏิบตัิงานและรายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการ  

ฝ่ายบริหาร ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กี่ยวขอ้ง อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลที่ เพยีงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นปจัจบุนั เชื่อถอืได ้เขา้ใจง่าย เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 

ในการด าเนินธุรกจิและการแข่งขนั  

บริษทัไดจ้ดัใหม้ีขอ้มูลที่ส  าคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยการจดัท ารายงาน 

เชิงวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เท็จจริง จดัส่งขอ้มูลเพื่อศึกษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการล่วงหนา้  

7 วนั โดยมีเลขานุการบริษทั ซึ่งมีหนา้ที่ใหค้ าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน

ประสานงานใหม้กีารปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมท ัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนยก์ลางในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ 

ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  และรายงาน 

การประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นระบบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการได ้
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บริษทัมีการจดัท  ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงข ัน้ตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อจดัท  ารายงานทางการเงิน   

การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชี การพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษ ัท  

โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่รบัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ และการพจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อน 

การเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน ท ัง้นี้  เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการดูแล               

ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น และโปร่งใส 

5.  ระบบกำรตดิตำม 

บริษทัมรีะบบการตดิตามการด าเนินงานในระดบับริหาร และในระดบัปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่  าหนด คณะกรรมการ

บริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาทีอ่าจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางทีช่ดัเจน ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมปีระเด็นส าคญัทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อองคก์ร จะก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบน าเสนอรายงาน เพือ่ทบทวนการปฏบิตังิานและการวเิคราะหส์าเหตตุลอดจนร่วมพจิารณาเพีอ่นุมตัิ

แกไ้ขปญัหาภายในเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสม และใหร้ายงานการปฏบิตัแิละตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 

โดยในตน้ปี 2560 บริษทัไดอ้นุมตัใิหม้กีารจดัต ัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั และเนื่องจากอยู่ในระหว่างการจดัต ัง้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในดงักล่าว ทางบริษทัไดจ้า้งบุคคลภายนอกคือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั เพื่อปฏิบตัิงานร่วมกบัฝ่าย

ตรวจสอบภายใน (co-sourcing) ใหม้ีประสทิธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุม

ภายในทางดา้นการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการลดความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏบิตังิานทางธุรกจิหลกั โดยผูต้รวจสอบ

ภายในไดม้กีารประเมนิความเสีย่งในภาพรวมขององคก์รเพือ่จดัท  าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 และไดด้  าเนินการตรวจสอบ ระบบรายได ้

และการรบัเงนิ ระบบการพฒันาธุรกิจ การลงทุนและการก่อสรา้ง ระบบบริหารอสงัหาริมทรพัย ์และระบบสนิทรพัยถ์าวรของส านกังานใหญ่     

โดยไดส้อบทานข ัน้ตอนการปฏบิตังิานและระบบงานใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึใหค้ าปรกึษาพรอ้มท ัง้ขอ้เสนอแนะ

เพือ่ปรบัปรุงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิลตามวธิีการและมาตรฐานสากล รวมท ัง้ตดิตามการ 

ปฏบิตังิานของบรษิทัตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีใ่หไ้ว ้โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงแด่คณะกรรมการตรวจสอบถงึผลการสอบ

ทาน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะในเรื่องทีต่รวจสอบรวมท ัง้ผลการตดิตามตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีใ่หไ้วใ้นไตรมาสก่อน ๆ 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 

1. รำยละเอยีดของรำยกำรระหวำ่งกนั 

1.1 กำรซ้ือที่ดินจำกบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

1.1.1 บริษทั สวนอตุสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษทัมกีารซื้อที่ดินเพื่อพฒันาอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ จากบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถอืว่าเป็นบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนื่องจากบริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทั และมกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั คอื นายชาย วนิิชบตุร 

ในปี 2560 บรษิทัไม่มกีารซื้อทีด่นิจากบรษิทัสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

1.1.2 บริษทั นิคมอตุสำหกรรมเอเซีย จ ำกดั  

บริษทัมกีารซื้อที่ดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ ากดั ซึ่งมกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  

นายชาล ีโสภณพนิช 

ในปี 2560 บรษิทัไม่มกีารซื้อทีด่นิจากบรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั 

ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณาจากราคาตลาดของทีด่นิ

บริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

1.2 กำรเช่ำพื้นที่ส ำนกังำนจำกบคุคลเกี่ยวขอ้ง 

บริษทัมกีารเช่าพื้นทีส่  านกังานจากกองทนุรวมสาธรซติี้ทาวเวอร ์ซึ่งกองทนุดงักล่าวมผูีถ้อืหุน้ใหญ่ซึ่งมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้

และกรรมการของบรษิทั ดงันี้ 

1.  กลุ่มซิตี้เรียลตี้ ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซติี้ทาวเวอร ์ถอืหุน้ในบริษทัท ัง้ทางตรง และทางออ้ม รอ้ยละ 

4.22 (ณ วนัที ่5 มนีาคม 2561)   

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้ และเป็นกรรมการผูม้อี  านาจลงนามของบรษิทั และบรษิทัในกลุม่ซติี้เรยีลตี้  

ในปี 2560 บรษิทัมกีารช าระค่าเช่าพื้นทีส่  านกังานใหแ้ก่กองทนุดงักลา่วรวม 17.3 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 

ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ โดยมกีารพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัราค่าเช่าอาคาร

ส านกังานที่อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารส านกังานของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล และเกดิขึ้นตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้รกิาร และมเีงือ่นไขเช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอืน่ท ัว่ไป 
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1.3  กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

บริษทัมกีารท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมกีลุ่มโสภณพนิชเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

และกลุม่โสภณพนิชมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้ และกรรมการของบรษิทั คอื นายชาล ีโสภณพนิช 

ณ สิ้นปี 2560 บรษิทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้รกิารทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ดงันี้ 

รำยกำร 
อตัรำดอกเบี้ย/คำ่ธรรมเนียม 

(รอ้ยละตอ่ปี) 

จ ำนวนเงนิ 

(ลำ้นบำท) 

หนงัสอืค า้ประกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาว 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 เงนิฝากออมทรพัย ์

ตามประกาศของธนาคาร 

อตัราดอกเบี้ยส  าหรบัลูกคา้ช ัน้ด ี(MLR) ลบอตัราคงที ่

อตัราดอกเบี้ยตามราคาตลาด 

ตามประกาศของธนาคาร 

9.72 

- 

-  

149.01     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไมม่ยีอดเงนิกูค้งคา้ง และดอกเบี้ยคา้งช าระ 

ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักลา่วขา้งตน้ และมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการทีม่คีวามสมเหตสุมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ ขอ้ก าหนด และเงือ่นไขต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามเหมาะสม และปฏบิตัิ

กนัโดยท ัว่ไป 

1.4 กำรท ำธุรกรรมดำ้นกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยก์บับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  

บรษิทัมกีารซื้อขายหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์และกองทุน

รวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท รวมท ัง้หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ผ่านบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั ซึง่มกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม

ของบรษิทั คอื นายชาล ีโสภณพนิช  

บริษทัมกีารช าระค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั ในปี 2560 เป็นจ านวนรวม

ท ัง้สิ้น 0.66 ลา้นบาท  

ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารพจิารณาการซื้อหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าว และ 

มคีวามเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็น และเกดิขึ้นตามราคาตลาด บนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

ท ัง้นี้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที่ 4/2551 เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2551 ไดม้ีมติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้ายจดัการของ

บรษิทัมอี  านาจท ารายการระหว่างกนัซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขทางการคา้โดยท ัว่ไป 

1.5 คำ่บริกำรหอ้งประชมุ คำ่อำหำร และเครื่องด่ืมกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  

1.5.1 บริษทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

บริษทัมกีารใชบ้รกิารหอ้งประชุม รวมท ัง้อาหารและเครื่องดื่ม ของบริษทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั ซึ่งมี

กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั คอืนายปณต สริวิฒันภกัด ี



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 

 

รายการระหว่างกนั 76 

ในปี 2560 บรษิทัมกีารช าระค่าบริการหอ้งประชมุ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ใหแ้ก่ บริษทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นช ัน่

แนล จ ากดั เป็นจ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.47 ลา้นบาท 

1.5.2 บริษทั ทซีีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

บริษทัมกีารใชบ้ริการหอ้งประชุม รวมท ัง้อาหารและเครื่องดื่ม ของบริษทั ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ซึง่มกีรรมการทีม่คีวามเกี่ยวโยงกบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ในปี 2560 บริษทัมกีารช าระค่าบรกิารหอ้งประชมุ ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ ใหแ้ก่ ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั เป็นจ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.33 ลา้นบาท 

1.5.3 บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

บรษิทัมกีารใชบ้รกิารหอ้งประชมุ ของบริษทั เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซึง่มกีรรมการด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบรษิทั คอืนายปณต สริวิฒันภกัด ี

ในปี 2560 บรษิทัมกีารช าระค่าบรกิารหอ้งประชมุ ใหแ้ก่ บรษิทั เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวล ลอปเมน้ท ์จ ากดั 

เป็นจ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.1 ลา้นบาท 

1.5.4 บริษทั ทซีีซี ลกัซชู์รี โฮเทลส ์และรีสอรท์ จ ำกดั 

บริษทัมกีารใชบ้รกิารหอ้งประชมุ ของบรษิทั ทซีซี ีลกัซชู์ร ีโฮเทลส ์และรีสอรท์ จ ากดั ซึ่งมกีรรมการทีม่คีวามเกี่ยวโยง

กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ในปี 2560 บริษทัมกีารช าระค่าบริการหอ้งประชุม ใหแ้ก่ บริษทั ทซีซี ีลกัซชู์รี โฮเทลส ์และรีสอรท์ จ ากดั เป็นจ านวน

รวมท ัง้สิ้น 0.64 ลา้นบาท 

1.5.5 บริษทั โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

บรษิทัมกีารส ัง่ซื้อน า้ดีม่ทีใ่ชใ้นส านกังาน จากบรษิทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึง่มกีรรมการทีม่คีวามเกี่ยวโยงกบักลุม่

ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

 ในปี 2560 บรษิทัมกีารช าระค่าน า้ดืม่ ใหแ้ก่ บรษิทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นจ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.03 ลา้นบาท 

ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มลูอตัรา

ค่าใชบ้ริการหอ้งประชมุ รวมท ัง้อาหารและเครื่องดืม่ กบับรษิทัคู่คา้รายอืน่ ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดงักลา่วเป็นรายการ

ทีม่คีวามสมเหตสุมผล และเกดิขึ้นตามราคาตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

1.6 คำ่ใชบ้ริกำรตำ่ง ๆ 

 1.6.1 คำ่เช่ำเครื่องคอมพวิเตอร ์และบริกำรอนิเตอรเ์น็ตกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  

 บริษทัมกีารเช่าเครื่องคอมพวิเตอร ์และใชบ้ริการอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ใชใ้นส านกังาน จากบริษทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี จ ากดั 

ซึง่มกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั คอืนายปณต สริวิฒันภกัด ีและนายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

ในปี 2560 บรษิทัมกีารช าระค่าเช่าเครือ่งคอมพวิเตอร ์และค่าบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ใหแ้ก่ บรษิทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ีจ ากดั  

เป็นจ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.67 ลา้นบาท และ 0.18 ลา้นบาท ตามล  าดบั 
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 1.6.2 คำ่เช่ำรถยนตก์บับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  

 บรษิทัมกีารเช่ารถยนตส์  าหรบัผูบ้รหิาร จากบริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ซึง่มกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บรษิทั คอืนายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

ในปี 2560 บรษิทัมกีารช าระค่าเช่ารถยนต ์ใหแ้ก่ บรษิทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั เป็นจ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.8 ลา้นบาท  

 1.6.3 คำ่ประกนัสขุภำพ และประกนัชีวติกลุม่กบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  

บรษิทัมกีารท าประกนัสุขภาพ และประกนัชีวติกลุ่มของพนกังาน กบับริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมี

กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั คอืนายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

ในปี 2560 บริษทัมีการช าระค่าเบี้ยสุขภาพและประกนัชีวติ ใหแ้ก่ บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) เป็น

จ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.9 ลา้นบาท  

 1.6.4 คำ่เบี้ยประกนัภยัทรพัยส์นิกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  

บรษิทัมกีารท าประกนัภยัของอาคารโรงงาน และคลงัสนิคา้ กบับรษิทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ซึง่มกีรรมการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั คอืนายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

ในปี 2560 บริษทัมกีารช าระค่าเบี้ยประกนัภยัทรพัยส์นิ ใหแ้ก่ บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน

รวมท ัง้สิ้น 4.27 ลา้นบาท  

 ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มลูอตัรา

ค่าบริการ กบัผูใ้หบ้ริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็น และสมเหตสุมผล และ

เกดิขึ้นตามราคาตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

1.7 รำยไดค้ำ่เช่ำ และคำ่บริกำรกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  

 1.7.1 บริษทั เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั 

บริษทัมรีายไดค่้าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ ทีไ่ดร้บัจากบริษทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึง่มกีรรมการทีม่ ี

ความเกี่ยวโยงกบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัรายไดค่้าเช่า และบรกิารของคลงัสนิคา้ จากบรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์โลจสิตกิส ์จ ากดั เป็นจ านวน

รวมท ัง้สิ้น 6.1 ลา้นบาท  

 1.7.2 บริษทั เบอรล์ี่ ไดน่ำพลำส จ ำกดั 

บริษทัมรีายไดค่้าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ ที่ไดร้บัจากบริษทั เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ ากดั ซึ่งมกีรรมการทีม่คีวาม

เกี่ยวโยงกบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ในปี 2560 บริษทัไดร้บัรายไดค่้าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ จากบริษทั เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ ากดั เป็นจ านวนรวม

ท ัง้สิ้น 3.1 ลา้นบาท  

 

 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 

 

รายการระหว่างกนั 78 

 1.7.3 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิ จ ำกดั 

บริษทัมรีายไดค่้าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ ทีไ่ดร้บัจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จ ากดั ซึ่งมกีรรมการที่มี

ความเกี่ยวโยงกบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัรายไดค่้าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ จากบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิ จ ากดั เป็นจ านวน

รวมท ัง้สิ้น 3.3 ลา้นบาท 

ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มลูอตัรา

ค่าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ กบัผูเ้ช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามสมเหตสุมผล 

และเกดิขึ้นตามราคาตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

2. ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

การท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจ าเป็นเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และบริษทัไดจ่้าย/รบัค่าตอบแทน 

ในราคาตลาดทียุ่ตธิรรม และสมเหตสุมผล ดงัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ในการท ารายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

3. มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคา และเงือ่นไข 

ที่ยุติธรรม โดยค านึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั อีกท ัง้ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น  ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ท ัง้นี้ บรษิทัมมีาตรการเกี่ยวกบัการท ารายการระหว่างกนั ดงันี้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที่ 6/2560 ในวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 ไดม้ีมติอนุมตัินโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ของบริษทั ซึ่งนโยบายดงักล่าวไดก้ าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการท ารายการระหว่างกนัใหม้ีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ 

ทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้นี้ นโยบายดงักลา่วไดผ่้านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด  หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการท ารายการระหว่างกนัในกรณีที่รายการดงักล่าวไม่เป็นเงือ่นไขทางการคา้โดยท ัว่ไป ท ัง้นี้  กรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหว่างกนัตามประกาศและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส  านกังาน 

ก.ล.ต. ดงัทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหว่างกนัตามมาตรฐานการบญัชทีีก่  าหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

4. นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

 รายการระหว่างกนัจะยงัคงเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตตราบเท่าทีร่ายการนัน้ยงัคงเป็นประโยชนต่์อบรษิทั 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิที่ส ำคญั 

1. ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ปี 2558 ถงึ ปจัจุบนั   

นางสาวรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5659 

บรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั  

 

 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

รายงานผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2558 ถงึ 2560 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไขว่า งบการเงนิของบริษทัไดจ้ดัท  าขึ้นโดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน

สาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป 
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2.   งบกำรเงนิ 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ              (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม 

    
2558 2559 2560 

    จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์             

สนิทรพัยห์มนุเวยีน             

เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,133,889,840 3.12 284,268,251 0.79 1,518,173,007 3.72 

เงนิลงทนุช ัว่คราว 22,183,200 0.06 22,144,140 0.06 1,101,562,350 2.70 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 94,959,070 0.26 138,029,561 0.38 724,725,463 1.78 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหน่ึงปี - - - - 15,779,150 0.04 

เงนิปนัผลคา้งรบั - - - - 328,117,018 0.80 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 108,668,574 0.30 144,855,166 0.36 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง 73,932,586 0.20 109,767,436 0.30 8,602,623 0.02 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย - - - - 244,488,541 0.60 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 217,050,172 0.60 249,376,876 0.69 60,351,833 0.15 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,542,014,868 4.25 912,254,838 2.53 4,146,655,151 10.16 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน             

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 57,430,970 0.16 240,000 - 240,000 0.00 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่งัไม่เรียกช าระ 80,315,732 0.22 121,170,552 0.34 145,068,730 0.36 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 295,151,544 0.72 

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 4,068,278 0.01 4,840,475 0.01 215,001,800 0.53 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 3,574,453,894 9.85 2,915,233,379 8.08 3,633,606,966 8.91 

เงนิลงทนุในบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 256,500 - 256,500 - 256,500 0.00 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 20,305,645,310 55.95 17,639,902,311 48.87 16,605,408,463 40.70 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ช่า 9,769,269,931 26.92 13,607,243,626 37.70 14,920,772,193 36.57 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 183,226,195 0.50 180,561,960 0.50 149,818,143 0.37 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3,759,395 0.01 3,526,299 0.01 11,165,123 0.03 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 28,296,844 0.08 - - - - 

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ - - - - - - 

ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหนา้ 714,983,875 1.97 684,192,061 1.90 653,400,248 1.60 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 23,430,829 0.06 23,306,253 0.06 23,386,153 0.06 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 34,745,137,753 95.73 35,180,473,416 97.47 36,653,275,863 89.84 

รวมสนิทรพัย ์ 36,287,152,621 100 36,092,728,254 100 40,799,931,014 100 
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่  าคญั  82 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่)          (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม  

    
2558 2559 2560 

    จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

หน้ีสนิและสว่นของผูถ้ือหุน้             

หน้ีสนิหมนุเวียน             

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 2,033,393,223 5.6 2,026,247,663 5.61 - - 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - -   1,060,000,000 2.94                    -    - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 606,336,905 1.67 493,477,245 1.37 331,766,646 0.81 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,149,769 0.00 4,473,011 0.01 1,628,034 0.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 71,600,000 0.20 291,266,000 0.81                    -    - 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 304,899,175 0.84 254,227,294 0.70                    -    - 

หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,250,000,000 8.96 4,020,000,000 11.14 4,100,000,000 10.05 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 684,258 0.00 1,318,998 0.00 4,428,813 0.01 

ประมาณการหน้ีสนิระยะส ัน้ 76,327,864 0.21 - -                      -    - 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 134,226,163 0.37 139,968,102 0.39 458,358,926 1.12 

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 6,478,617,357 17.85 8,290,978,313 22.97 4,896,182,419 12.00 

หน้ีสนิไม่หมนุเวยีน 
            

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 2,910,640 0.01 1,730,848 0.00 201,693 0.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 676,780,000 1.87 492,500,000 1.36                    -    - 

เงนิกูย้มืระยะยาวอื่น 721,980,935 1.99 778,163,458 2.16                    -    - 

หุน้กู ้ 14,940,000,000 41.17 13,320,000,000 36.9 9,220,000,000 22.60 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 32,204,791 0.09 41,998,075 0.12 39,565,519 0.10 

ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 59,690,523 0.16 - -                    -    - 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี - - 62,984,974 0.17 46,761,426 0.11 

เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 302,984,207 0.83 367,945,470 1.02 400,374,005 0.98 

รายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ 1,382,486,942 3.81 1,318,758,362 3.65 1,262,603,912 3.09 

รวมหน้ีสนิไม่หมนุเวยีน 18,119,038,038 49.93 16,384,081,187 45.39 10,969,506,555 26.89 

รวมหน้ีสนิ 24,597,655,395 67.79 24,675,059,500 68.37 15,865,688,974 38.89 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่)          (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม  

    
2558 2559 2560 

    จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

สว่นของผูถ้ือหุน้             

ทนุเรือนหุน้             

ทนุจดทะเบยีน  
      

    - หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท             

      (2559: หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)             

      (2558: หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,115,941,811 3.08 1,834,142,375 5.08 2,751,213,562 6.74 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้             

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

            (2559: หุน้สามญั 1,099,142,375 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)             

      (2558: หุน้สามญั 1,099,142,375 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,099,142,375 3.03 1,099,142,375 3.05 1,834,142,375 4.50 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7,343,380,077 20.24 7,343,380,077 20.35 19,838,380,077 48.62 

ส่วนเกิน (ต า่กว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัย่อย - - 48,521,808 0.13 48,521,808 0.12 

ก าไรสะสม             

   - จดัสรรแลว้ -ส ารองตามกฎหมาย 126,374,017 0.35 126,374,017 0.35 273,737,803 0.67 

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,052,854,276 8.41 2,775,269,638 7.69 2,969,584,460 7.28 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 65,265,091 0.18 67,946,663 0.19 (38,075,535) (0.09) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 11,687,015,836 32.21 11,412,112,770 31.62 24,926,290,988 61.09 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 2,481,390 0.01 5,555,984 0.02 7,951,052 0.02 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,689,497,226 32.21 11,417,668,754 31.63 24,934,242,040 61.11 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้ือหุน้ 36,287,152,621 100 36,092,728,254 100 40,799,931,014 100 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย  
งบก ำไรขำดทนุ            (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 

    
2558 2559 2560 

    จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

รำยได ้             

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,048,547,425 21.60 1,172,118,655 62.60       1,372,602,634  65.77 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 30,157,752 0.62 46,586,275 2.49           80,883,319  3.88 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้คุคลหรือกิจการอื่น 308,267,100 6.35 250,675,813 13.39         194,357,500  9.31 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 3,037,338,766 62.57               -         -                       -    - 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 35,624,500 0.73 32,306,808 1.73           36,594,319  1.75 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 204,123,010 4.21 201,121,219 10.74         239,152,571  11.46 

ดอกเบี้ยรบั 6,521,222 0.13 6,766,462 0.36         102,947,478  4.93 

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั - - - -                    -    - 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 126,299,966 2.60 103,623,088 5.53            5,028,620  0.24 

รายไดอ้ื่น 57,050,387 1.18 59,308,417 3.17           55,274,056  2.65 

รวมรำยได ้ 4,853,930,128 100 1,872,506,737 100 2,086,840,497 100 

ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย             

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 306,394,792 6.31 332,557,436 17.76         409,828,582  19.64 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 22,955,582 0.47 39,045,201 2.09           56,653,440  2.71 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้คุคลหรือกิจการอื่น 200,077,298 4.12 160,164,425 8.55           77,268,984  3.70 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 2,201,338,560 45.35  -   -                       -    - 

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 29,089,888 0.60 27,214,505 1.45           31,932,822  1.53 

(โอนกลบั) ประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์ 33,316,822 0.69 (59,325,829) (3.17)                    -    - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 36,437,352 0.75 43,330,188 2.31           36,228,163  1.74 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 435,853,810 8.98 479,566,472 25.61         527,041,923  25.26 

ค่าเสือ่มราคา 284,594,909 5.86 181,139,366 9.67         219,442,985  10.52 

ค่าใชจ่้ายอื่น 9,693,406 0.20 19,778,661 1.06            3,892,333  0.19 

รวมตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย 3,559,752,419 73.34 1,223,470,425 65.34 1,362,289,232 65.28 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ก าไรที่

รบัรูเ้พิม่เติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 1,294,177,709 26.66 649,036,312 34.66 724,551,265 34.72 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 248,467,200 5.12 252,216,889 13.47 274,654,398 13.16 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (136,303) (0.00) 172,207 0.01 761,325 0.04 

ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 246,687,892 5.08 294,951,979 15.75 48,302,411 2.31 

ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม (166,262,378) (3.43)  -   -                       -    - 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 1,622,934,120 33.43 1,196,377,387 63.89 1,048,269,399 50.23 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (762,212,682) (15.70) (811,957,686) (43.36) (570,913,750) (27.36) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคล 860,721,438 17.73 384,419,701 20.53 477,355,649 22.87 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได ้ (89,762,276) (1.85) (106,319,774) (5.68) 5,045,467 0.24 

ก ำไรสทุธิ 770,959,162 15.88 278,099,927 14.85 482,401,116 23.12 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย  

งบก ำไรขำดทนุ (ตอ่)           (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 

    
2558 2559 2560 

    จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้บริษทั 769,741,292 15.86 275,025,315 14.69 480,006,021 23.00 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 1,217,870 0.02 3,074,612 0.16 2,395,095 0.11 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.70 0.25 0.27 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ           (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

    ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 

    
2558 2559 2560 

    จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

                

ก ำไรส ำหรบัปี 770,959,162 99.68 278,099,927 100.14 482,401,116 111.33 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ :             

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 1,651,151 0.21 2,681,572 0.97 (57,500,390) (13.27) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั             

      ส  าหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 1,000,559 0.13 (3,834,519) (1.38) 10,504,731 2.42 

หกั ผลกระทบของภาษีเงนิได ้ (200,112) (0.02) 766,904 0.28 (2,100,946) (0.48) 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ส ำหรบัปี 2,451,598 0.32 (386,043) (0.14) (49,096,605) (11.33) 

                                  

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรบัปี 773,410,760 100  277,713,884  100 433,304,511 100 

                

กำรแบ่งปนัก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม             

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทั 772,192,890 99.84 274,639,272 98.89 430,909,416 99.45 

ส่วนที่เป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 1,217,870 0.16 3,074,612 1.11 2,395,095 0.55 

  
 

773,410,760 100 277,713,884 100 433,304,511 100 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

 งบกระแสเงนิสด           (หน่วย : บาท)  

  งบรวม 

  ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 

  2558 2559 2560 

  จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน       

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 860,721,438 384,419,701 477,355,649 

รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั(จ่าย) จากการด าเนินงาน       

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 522,574,498 436122337         530,673,785  

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน - -            2,548,424  

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - 15197137              910,263  

   หน้ีสูญ - 3,010,598 - 

   ตดัจ าหน่ายภาษหีกั ณ ทีจ่่าย - - 1,138,324 

   ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์ 2,280,414,365 150,571,004 351,445,924 

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการขาย/ตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 8,767,850 (1,267,879) (1,117,557) 

   ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (126,299,966) (103,623,088) (5,028,620) 

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายเงนิลงทนุในบริษทัทีเ่ลกิกิจการ 5,150,496 -                      -  

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการเลกิกิจการบริษทัย่อย (12,722,177) -                      -  

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกิดขึ้นจริง (3,385) 1,596,622                      -  

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,917,882 7,716,965 8,186,475 

   รบัรูร้ายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ (42,916,662) (64,221,338) (56,384,179) 

   รบัรูค่้าใชจ่้ายค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหนา้ 31,856,930 30,791,814 30,791,813 

   ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ (โอนกลบัรายการ) 33,316,822 (59,325,829)                    -    

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (248,467,200) (252,216,889) (274,654,398) 

   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทนุจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 136,303 (172,207) (761,325) 

   ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม (246,687,892) (294,951,979) (48,302,411) 

   ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 166,262,378 -                      -  

   ดอกเบี้ยรบั (6,521,222) (6,766,462) (103,246,550) 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 751,327,944 807,355,536 570,580,587 

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน   3,982,828,402 1,054,236,043 1,484,136,204 

สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง       

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (38,522,116) (101,485,960) (65,151,154) 

   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ - - (310,930,694) 

   เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง 96,468,113 (35,834,850) 101,164,813 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (11,501,452) 4,235,805 (2,613,001) 

   ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหนา้ (68,055,844) -                    -    

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น (543,910) 124,576 (79,900) 
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 งบกระแสเงนิสด (ตอ่)           (หน่วย : บาท) 
  งบรวม 

  ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 

  2558 2559 2560 

  จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

        

หน้ีสนิด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       

   เจา้หน้ีอื่น (28,778,732) 18,530,609 28,808,031 

   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (13,241,417) 6,234,697 318,620,553 

   ประมาณการหน้ีสนิ (39,388,346) (63,387,623)                    -    

   เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 19,265,633 64,961,263 32,428,535 

   รายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ 247,921,234 -                    -    

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,117,072) (1,758,200) (114,300) 

เงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,145,334,493 945,856,360 1,586,269,087 

   รบัดอกเบี้ย 6,514,367 6,119,375 101,227,691 

   จ่ายดอกเบี้ย (721,660,943) (814,634,263) (626,574,897) 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (182,923,079) (50,198,822) (64,158,032) 

เงนิสดสทุธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 3,247,264,838 87,142,650 996,763,849 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ       

เงนิลงทนุช ัว่คราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 103,001,396 39,060 (1,079,418,210) 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น (1,136,478,852) (33,698,244) (1,734,716,203) 

เงนิลงทนุในการร่วมคา้เพิม่ขึ้น - (599,990) (209,400,000) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 955,472,500 1,013,520,985 75,528,340 

เงนิสดรบัจากการจ่ายคนืมลูค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทุน 15,786,399 - 1,923,003 

เงนิสดรบัจากการคนืทุนจากบริษทัย่อยที่เลกิกิจการ 7,571,681 - - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนัลดลง (เพิ่มขึ้น) 13,191,530 57,190,970 - 

เงนิรบัคนืใหกู้ย้มืระยะส ัน้ - - 20,400,000 

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะส ัน้ - (110,265,196) (71,860,000) 

เงนิสดจ่ายซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขาย (6,924,837,057) (1,865,817,357) (1,256,811,263) 

เงนิสดจ่ายซื้ออปุกรณ์ (13,519,342) (11,584,374) (11,592,887) 

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจ าค่าที่ดนิ (73,914,283) -                    -    

เงนิสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (177,849) (1,309,033) (8,427,769) 

รบัเงนิปนัผลจากบริษทัร่วม 376,942,736 323,866,663 353,722,690 

เงนิสดรบัจากการขายอปุกรณ ์ 4,522,573 2,423,577 1,393,170 

เงนิสดสทุธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (6,672,438,568) (626,232,939) (3,919,259,129) 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

 งบกระแสเงนิสด (ตอ่)           (หน่วย : บาท) 
  งบรวม 

  ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 

  2558 2559 2560 

  จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ       

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ (ลดลง) เพิ่มขึ้น 1,380,000,000 (10,000,000) (2,030,000,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะส ัน้จากบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - 1,060,000,000 - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - 106,986,000 - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาว 488,721,977 430,000,000 - 

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 5,550,000,000 2,400,000,000 - 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - (1,060,000,000) 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - (71,600,000) (783,766,000) 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (469,224,983) (424,489,358) (1,032,390,752) 

ช าระคนืหุน้กู ้ (2,170,000,000) (3,250,000,000) (4,020,000,000) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน - - 13,230,000,000 

เงนิปนัผลจ่าย (549,378,422) (549,650,270) (146,740,247) 

เงนิสดสทุธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 4,230,118,572 (308,753,628) 4,157,103,001 

        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (5,634,983) (1,777,672) (702,965) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 799,309,859 (849,621,589) 1,233,904,756 

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

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี  1,133,889,840 284,268,251 1,518,173,007 

ขอ้มูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ       

เงนิสดจ่ายระหว่างปี       

   ดอกเบี้ยจ่ายทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ 60,842,762 20,542,895 13,925,699 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด       

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุให ้

เช่าเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 2,280,414,365 150,571,004 351,445,924 

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ     

ใหเ้ช่าไปเป็นที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - -                    -    

   โอนที่ดนิ อาคารและอปุกรณไ์ปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุที่อยู่ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและ 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ช่า 1,330,557,783 -                    -    

   รายการซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ และที่ดนิ อาคาร และอปุกรณท์ีย่งัไม่ไดจ่้ายช าระ 349,288,052 230,307,866 95,401,769 

   เงนิมดัจ าค่าที่ดนิที่บนัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 535,656,058 -                    -    
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อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม 

    2558 2559 2560 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)       

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.24 0.11 0.85 

2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.19 0.05 0.68 

3 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)  0.63 0.01 0.15 

4 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  23.48 21.54 23.06 

5 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ (วนั)  15.33 16.71 15.61 

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

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

8 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า)  1.41 1.87 3.42 

9 ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  255 193 105 

10 Cash Cycle (วนั) N.A. N.A. N.A. 

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)       

11 อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%)     - รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย  ์ 38.38 65.37 68.91 

                              - ไม่รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย  ์ 70.78 71.63 70.14 

12 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 20.39 20.06 18.96 

13 อตัราก าไรอื่น (%) 3.58 2.11 2.46 

14 อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 362.36 30.54 335.44 

15 อตัราก าไรสุทธ ิ (%) 15.86 14.69 23.00 

16 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%)  6.65 2.38 2.64 

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)       

17 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)  2.28 0.76 1.25 

18 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%)  4.63 2.31 3.20 

19 อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.14 0.05 0.05 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio)       

20 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.10 2.16 0.64 

21 อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.88 1.95 0.53 

22 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 2.35 1.47 1.83 

23 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า) 1.02 0.18 0.25 

24 อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) 71.39 53.35 38.21 

 

        

หมำยเหต ุ : อตัราก าไรข ัน้ตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราเงนิสดต่อการท าก าไร ค านวณบนฐานรายไดห้ลกัของบริษทัซึ่งไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่ารบัและบริการ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่

 ลูกคา้ และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมเท่านัน้  
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กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  

1.1 รำยได ้

บริษทัมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้เพื่อใหเ้ช่า และขาย  

เมือ่มโีอกาสเหมาะสมซึง่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบรกิารคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 21.6 รอ้ยละ 62.6 และ

รอ้ยละ 65.8 เมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมตามล  าดบั นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาบรษิทัยงัมรีายไดใ้นการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND 

TGROWTH และ TREIT โดยในปี 2558 บริษทัรายมไีดด้งักล่าวเป็นสดัส่วนที่สูงทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 

62.6 การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทนุและทรสัตด์งักล่าว มวีตัถปุระสงคเ์พือ่น าเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี แต่ท ัง้นี้ 

ในปี 2559 และปี 2560 บริษทัไม่มรีายไดด้งักล่าว เนื่องจากในปี 2559 การเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตอ้งถูกยกเลกิตามเงือ่นไข

ภายใตส้ญัญาจองซื้อหุน้เพิม่ทนุทีล่งนามระหว่างบริษทั และบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (FPHT) เมือ่เดอืน

ตลุาคม 2559 ทีผ่่านมา และท าใหใ้นปี 2560 ไม่มรีายไดด้งักลา่ว เนื่องจากบรษิทัไดร้บัเงนิทนุจากการขายหุน้เพิม่ทนุใหแ้ก่ FPHT ซึง่เป็นจ านวน 

ทีพ่อเพยีงส าหรบัรองรบัการขยายธุรกจิ  

ท ัง้นี้  ในบางช่วงเวลาบริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ทีส่ามารถใชส้ทิธิในการซื้อโรงงาน ตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น  

สญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม บรษิทัไม่สามารถคาดการณร์ายไดด้งักลา่วได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของลูกคา้เป็นหลกั 

ส าหรบัรายไดจ้ากการลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH (ซึ่งปจัจุบนั TFUND TLOGIS และ TGROWTH ไดแ้ปลง

สภาพเป็น TREIT แลว้ ในช่วงเดือนธนัวาคม ปี 2560) และ TREIT ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน รายไดค่้าบริหารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์ก าไรจากการขายหน่วยลงทนุ และก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ/ทรสัต ์

นอกจากนี้  บริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึ่งโดยปกติจะเป็นสดัส่วนนอ้ยเมื่อเทยีบกบั

รายไดร้วม  

1.1.1 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและคำ่บริกำร 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ มจี  านวน 1,048.5 ลา้นบาท 1,172.1 ลา้นบาท และ 1,372.6 ลา้นบาท

ตามล  าดบั คิดเป็นการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.5 เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 11.8 และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 17.1 ตามล  าดบั ขณะที่ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ  

มจี านวน 304.6 ลา้นบาท 332.6 ลา้นบาทและ 409.8 ลา้นบาท ตามล  าดบั ซึ่งคิดเป็นก าไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบริการเท่ากบั รอ้ยละ 70.8  

รอ้ยละ 71.6 และรอ้ยละ 70.1 ตามล  าดบั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารในปี 2558 เพิม่ขึ้น เนื่องจากความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัมกีารขยายตวัเพิม่ขึ้นจาก 

ปีก่อนหนา้ โดยเฉพาะธุรกิจโลจสิตกิส ์ ส่งผลใหบ้ริษทัมพีื้นที่ใหเ้ช่าใหม่ของคลงัสนิคา้สุทธิเพิม่ขึ้น ซึ่งพื้นทีใ่หเ้ช่าใหม่ส่วนใหญ่เป็นคลงัสนิคา้ที่

สรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-suit) 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารในปี 2559 เพิม่ขึ้น เนื่องจากความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัมกีารขยายตวัเพิม่ขึ้นจาก 

ปีก่อนหนา้โดยเฉพาะธุรกจิโลจสิตกิส ์ส่งผลใหบ้รษิทัมพีื้นทีใ่หเ้ช่าใหม่ของคลงัสนิคา้สุทธเิพิม่ขึ้น ซึง่พื้นทีใ่หเ้ช่าใหม่ส่วนใหญ่เป็นคลงัสนิคา้ทีส่รา้ง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-suit) 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2560 เพิม่ขึ้น 200.5 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 17.1 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจาก 

การเพิม่ขึ้นพื้นทีใ่หเ้ช่าใหม่ของผูเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยเฉพาะพื้นทีท่ีเ่ช่าใหม่ของผูเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ทีเ่พิม่ขึ้นรอ้ยละ 22  
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1.1.2 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหำริมทรพัย/์ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์

ปี 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND TGROWTH และTREIT มูลค่า 3,037.3 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 31.9 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหนา้  

โดยในปี 2559 บริษทัไม่มรีายไดด้งักล่าวเนื่องจากการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตอ้งถูกยกเลกิตาม

เงือ่นไขภายใตส้ญัญาจองซื้อหุน้เพิม่ทนุทีล่งนามระหว่างบรษิทัและบรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ( FPHT) เมือ่

เดอืนตลุาคม 2559 ทีผ่่านมา 

ท ัง้นี้ ในปี 2560 บรษิทัไม่มรีายไดด้งักลา่ว  

ในปี 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงมาก เนื่องจากมคีวามตอ้งการใชเ้งนิทนุเพือ่ซื้อทีด่นินอ้ยลง 

แต่เป็นการใชเ้งนิทุนเพื่อการพฒันาโครงการจากที่ดินที่ซื้อไวแ้ลว้จากปีก่อน โดยเป็นการขายใหแ้ก่ TFUND มูลค่า 126.0 ลา้นบาท ในเดือน

กนัยายน 2558 และเป็นขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT เดอืนธนัวาคม ซึ่งบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจ านวน 2,911.3 

ลา้นบาท 

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND นัน้เป็นการขายขาดในกรรมสทิธิ์ของท ัง้ทีด่นิและอาคารโรงงาน บรษิทัจงึบนัทกึ

รายการขายสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นงบก าไรขาดทนุไดท้ ัง้จ  านวน ในขณะทีก่ารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ 

TGROWTH และ TREIT เป็นการขาย/ใหเ้ช่าทีด่นิ พรอ้มการขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ โดยบริษทับนัทกึการใหเ้ช่าทีด่นิเป็นรายไดค่้า

เช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิท ัง้จ  านวน ซึ่งจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าที่ดิน และบนัทึกการขายขาด 

ในกรรมสทิธิ์ และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายในงบก าไรขาดทุนท ัง้จ  านวน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 

(ปรบัปรุง 2557) ทีถ่อืว่าการใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหก้องทนุรวม/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ในแต่ละปีจะมากหรอื

นอ้ยยงัขึ้นอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพือ่ขยายธุรกจิของบรษิทั 

1.1.3  รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้กบ่คุคลหรือกจิกำรอืน่ 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทนุรวม/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ บรษิทัยงัมรีายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที่เป็นผูเ้ช่า รวมถงึบุคคล/กิจการอื่นตามโอกาสที่เหมาะสม  โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษทัมกีารขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอืน่เท่ากบั 308.3 ลา้นบาท 250.7 ลา้นบาท และ 194.4 ลา้นบาทตามล  าดบั 

ในปี 2558 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรือกิจการอื่น ประกอบดว้ยการขายทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงาน

มลูค่า 48.2 ลา้นบาท และขายทีด่นิเปลา่มลูค่า 260.1 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื่น ประกอบดว้ยการขายที่ดนิเปล่ามูลค่า 250.7  

ลา้นบาท 

ในปี 2560 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรือกิจการอื่น ประกอบดว้ยการขายทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงาน

มลูค่า 176.6 และขายทีด่นิเปลา่มลูค่า 17.8 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้ีม่ไิดเ้กิดขึ้นอย่างสม า่เสมอ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจ

ของลูกคา้ในการใชส้ทิธิซื้อโรงงานตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาเช่าเป็นส าคญั นอกจากนัน้ ก าไรข ัน้ตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมคีวาม

แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของโรงงาน รวมท ัง้ท  าเลทีต่ ัง้ของโรงงานทีข่าย  ขณะทีก่ารขายทีด่นิเปล่า มไิดเ้กิดขึ้น

อย่างสม า่เสมอ โดยขึ้นอยู่กบัโอกาสทีเ่หมาะสม และก าไรข ัน้ตน้ของการขาย  
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1.1.4 รำยไดท้ี่เกี่ยวเน่ืองกบับริษทัร่วม (TREIT SLP และ ทอีำรเ์อ) 

1)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน TREIT SLP และ ทอีารเ์อ 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน TREIT SLP และ ทอีารเ์อ  ขึ้นอยู่กบัสดัส่วนการลงทนุของบริษทั และก าไรของ 

TREIT SLP และ ทอีารเ์อ 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 248.5 ลา้นบาท 252.2 ลา้นบาท 

และ 274.7 ลา้นบาทตามล  าดบั คดิเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 7.0 ต่อปี ลดลงรอ้ยละ 1.5 ต่อปี และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 8.9 ต่อปีตามล  าดบั 

ในปี 2558 บริษทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมลดลงจากปี 2557 เนื่องจากสดัส่วนการลงทนุ และ

ผลประกอบการใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ลดลง นอกจากส่วนแบ่งก าไรจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละทรสัตข์า้งตน้แลว้ 

บรษิทัไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทนุในโครงการโรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า/หรอืขายในประเทศอนิโดนีเซยี

ระหว่างปี 2558 เป็นจ านวน 1.8 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 3.7 ลา้นบาท จาก 

ผลประกอบการที่ดีขึ้นของ TFUND และ TREIT นอกจากส่วนแบ่งก าไรจากกองทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์า้งตน้แลว้ 

บรษิทัไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทนุในโครงการโรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า/หรอืขายในประเทศอนิโดนีเซยี 

เป็นจ านวน 1.9 ลา้นบาท  

ในปี 2560 บรษิทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเพิม่ขึ้นจากปี 2559 จ านวน 22.5 ลา้นบาท จากการที่

บริษทัรบัรูก้  าไรจากการโอนเงนิลงทนุในอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทรสัตท์ีเ่กิดจากการแปลงสภาพในช่วงเดอืนธนัวาคม  ปี 2560 นอกจากนี้  บริษทั

ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงงาน และคลงัสนิคา้เพื่อใหเ้ช่า/หรือขายในประเทศอินโดนีเซยี 

เป็นจ านวน 1.7 ลา้นบาท 

2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัขายใหแ้ก่กองทนุรวม/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์  านวน 204.1 ลา้นบาท 201.1 ลา้นบาท 

และ 239.2 ลา้นบาท ตามล  าดบั  

ในปี 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์  านวน 204.1 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนรอ้ยละ 

23.5 เนื่องจากการเป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TREIT ซึง่จดัต ัง้ขึ้นเมือ่ไตรมาส 4/2557 

ในปี 2559 บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์  านวน 201.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 

1.5 โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุ TLOGIS และ TGROWTH 

ในปี 2560 บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์  านวน 239.2 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนรอ้ยละ 

18.9 โดยมสีาเหตหุลกัจากการบนัทกึรบัรูร้ายไดย้อ้นหลงัส  าหรบัค่านายหนา้ในการหาผูเ้ช่ารายย่อยใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ 

TREIT รวมท ัง้มรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์อง TLOGIS เพิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหนา้ จากการเปลีย่นวธิีค านวณค่าบริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ของรายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง TLOGIS 

3)  ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมีการขายเงินลงทุนบางส่วนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT  

เพื่อการบริหารกระแสเงนิสดของบริษทั ท  าใหบ้ริษทัมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าว จ านวน 126.30 ลา้นบาท 103.6 ลา้นบาท และ 5.0  

ลา้นบาท ตามล  าดบั   
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4)  ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุรวม/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

บริษทัจะสามารถรบัรูก้  าไรเพิ่มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ 

TREIT เมื่อกองทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ มีการขายสินทรพัยท์ี่ซื้อจากบริษทัใหแ้ก่บุคคล/กิจการอื่น หรือเมื่อบริษทั 

ลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว  

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมกี าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND TLOGIS TGROWTH

และ TREIT จ านวน 246.7 ลา้นบาท 295.0 ลา้นบาท และ 48.3 ลา้นบาทตามล  าดบั  

ในปี 2558 บริษทัมีก าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจ านวน 246.7 ลา้นบาท เกิดขึ้นจากการที่บริษทัลดสดัส่วนการลงทุน 

ใน TFUND TLOGIS และTGROWTH รอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 3.8 และ 1.9 ตามล  าดบั และ TFUND มกีารขายโรงงานใหบ้คุคลอืน่ 3 โรงงาน 

ในปี 2559 บริษทัมีก าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจ านวน 295.0 ลา้นบาท เกิดขึ้นจากการที่บริษทัลดสดัส่วนการลงทุน 

ใน TFUND TLOGIS TGROWTH และTREIT รอ้ยละ 18.7 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 6.0 และรอ้ยละ 38.4 ตามล  าดบั และ TFUND และ 

TGROWTH มกีารขายทีด่นิและโรงงานใหแ้ก่บคุคลอืน่ 

ในปี 2560 บริษทัมีก าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจ านวน 48.3 ลา้นบาท เกิดขึ้นจากการที่ TFUND และ TGROWTH  

มกีารขายที่ดินและโรงงานใหแ้ก่บุคคลอื่น และสดัส่วนที่ลดลงของการลงทุนใน TGROWTH ภายหลงัจากการแปลงสภาพของ TGROWTH  

เป็น TREIT ในช่วงเดอืนธนัวาคม  

1.1.5  รำยไดอ้ืน่ ๆ 

นอกจากรายไดท้ีก่ลา่วขา้งตน้ บรษิทัยงัมรีายไดป้ระเภทอืน่อกี ซึง่ประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการทีบ่ริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัใหท้  าการต่อเติม/

ดดัแปลงโรงงานและคลงัสนิคา้ทีเ่ช่าอยู่ ซึง่ปกตบิรษิทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจ านวนนอ้ยเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม รายไดด้งักลา่วเกดิจาก

การทีผู่เ้ช่าจา้งบรษิทัใหท้  าการซ่อมแซม ต่อเตมิอาคาร ตามการใชง้านปกตขิองผูเ้ช่า 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกดิจากการทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

1.2 คำ่ใชจ้ำ่ย 

1.2.1 ประมำณกำรหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์

ในปี 2558 บริษทัมปีระมาณการหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์33.3 ลา้นบาท บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบ

ก าไรขาดทนุ ซึ่งเกิดจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมือ่เดอืนธนัวาคม 2558 เนื่องจากบรษิทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยรายได ้

ใหแ้ก่ TREIT ส าหรบัอาคารทีไ่ม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสทิธิ์ และรายการดงักลา่วถกูบนัทกึเป็นประมาณการหนี้สนิระยะส ัน้ และระยะยาว ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ จ านวน 50.3 ลา้นบาท ท ัง้นี้ ส่วนต่างจ านวน 9.9 ลา้นบาท ถกูแสดงในก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้ริษทั

ร่วมตามสดัส่วนการลงทนุใน TREIT (รอ้ยละ 19.6) และในระหว่างปี 2558 บริษทัมกีารโอนกลบัรายการประมาณการหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ขายอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 8.1 ลา้นบาท จากการทีภ่าระผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างกรณี Option to buy ของบริษทัลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก

การทีผู่เ้ช่าโรงงานยกเลกิสญัญาเช่าในระหว่างปี 
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ในปี 2559 บริษทัมกีารโอนกลบัประมาณการหนี้สนิทีเ่คยบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 59.33 ลา้นบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่

เกดิจากการสิ้นสุดของสญัญาทีใ่หส้ทิธ ิOption to buy ทีเ่ป็นเจา้ของโดย TREIT 

ในปี 2560 บรษิทัไม่มกีารบนัทกึรายการประมาณการหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

1.2.2 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมจี  านวน 756.9 ลา้นบาท 704.0 ลา้นบาท และ 782.7 ลา้นบาท 

ตามล  าดบั เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.6 ลดลงรอ้ยละ 7.0 และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 11.2 ต่อปี ตามล  าดบั 

ท ัง้นี้  องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและค่าเสื่อมราคาของ

โรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสร็จแต่ยงัไม่มผูีเ้ช่า โดยในปี 2560 ค่าใชจ่้ายดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 61.9 ของค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร 

ในปี 2558 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 756.9 ลา้นบาท ลดลง 12.6 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เกดิจาก

การลดลงของค่าใชจ่้ายในการขาย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และในปี 2557 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เป็นจ านวนมากกว่าการขายในปี 2558 นอกจากนี้  ในปี 2558 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการบรหิารลดลง จากการลดลง

ของค่าซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ว่าง  

ปี 2559 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 704.0 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 

52.9 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 7.0 ส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษทัเปลีย่นแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

และอาคารซึ่งอยู่ในบญัชีทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ จากเดมิ 20 ปี เป็น 30 ปี โดยเริ่มต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้มา ซึ่งท  าใหค่้าเสื่อม

ราคาของทรพัยส์นิลดลง 

ปี 2560 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 782.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้จ านวน 78.7 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 11.2 เนื่องจากมค่ีาเสือ่มราคาของคลงัสนิคา้ทีว่่างเพิม่ขึ้นจากการก่อสรา้งระหว่างปี และมค่ีาใชจ่้ายทีเ่กี่ยวกบัพนกังานเพิม่ขึ้น 

1.2.3 คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจี  านวน 762.2 ลา้นบาท 812.0 ลา้นบาท และ 570.9 ลา้นบาท ตามล  าดบั  

คดิเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 18.6 รอ้ยละ 6.5 และลดลงรอ้ยละ 29.7 ต่อปี ตามล  าดบั  

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิม่ขึ้นมากในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา เนื่องจากในปี 2558 และ 2559 บริษทัมกีารกูย้มืเงนิเป็นจ านวน

มากเพือ่ใชใ้นการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศไทย และบริษทัยงัมกีารใชเ้งนิทนุเพือ่เขา้ร่วมทนุกบัคู่คา้จากต่างประเทศ ในการ

ขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศแถบอาเซยีนมากขึ้น ในขณะทีปี่ 2560 ค่าใชจ่้ายทางการเงนิลดลง เนื่องจากบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิกู ้

ระยะส ัน้และระยะยาว รวมท ัง้การช าระคนืหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระคนื โดยใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุในช่วงตน้ปี 2560   

1.3 ก ำไร 

1.3.1 ก ำไรขัน้ตน้ 

บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้) ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา

เท่ากบัรอ้ยละ 38.4 รอ้ยละ 65.4 และรอ้ยละ 68.9 ตามล  าดบั 

ในปี 2558 บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย เนื่องจากบริษทัมกี าไรจากการ

ขายทีด่นิเปล่าใหแ้ก่บคุคลอื่น ซึ่งมอีตัราก าไรข ัน้ตน้สูง ในขณะทีปี่ก่อนไม่มกี าไรดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรข ัน้ตน้จากการให เ้ช่า และขาย

สนิทรพัยล์ดลงจากปี 2557 เนื่องจากบรษิทัมรีายไดค่้าเช่าจากคลงัสนิคา้เป็นสดัส่วนทีสู่งกว่ารายไดค่้าเช่าจากอาคารโรงงาน และมกีารขาย/ใหเ้ช่า
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อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นคลงัสนิคา้ในสดัส่วนที่สูงกว่าอาคารโรงงาน ซึ่งรายไดค่้าเช่า และรายไดจ้ากการขายคลงัสนิคา้มอีตัราก าไรข ัน้ต ้นต า่กว่า

อาคารโรงงาน เนื่องจากมตีน้ทนุก่อสรา้งคลงัสนิคา้สูงกว่าอาคารโรงงาน 

ในปี 2559 บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจรอ้ยละ 65.4 โดยเพิม่ขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก

ไม่มกีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการขายค่อนขา้งต า่ 

ในปี 2560 บริษทัมีอตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจรอ้ยละ 68.9 ซึ่งอยู่ในระดบัที่เพิ่มขึ้นจากกบัปีก่อนหนา้ 

เนื่องจากมกี าไรข ัน้ตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หใ้หแ้ก่บคุคลหรือกิจการอื่น ซึ่งเป็นการขายทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงาน ทีม่อีตัราก าไรข ัน้ตน้

มากกว่าการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หใ้หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอืน่ ทีเ่ป็นการขายทีด่นิเปลา่ท ัง้หมด ในปี 2559  

1.3.2 ก ำไรสทุธ ิ

บริษทัมกี าไรสุทธิซึ่งคิดตามวธิีส่วนไดเ้สยี และแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา เท่ากบั 769.7 ลา้นบาท 

275.0 ลา้นบาท และ 480.0 ลา้นบาทตามล  าดบั และก าไรสุทธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.70 บาท 0.25 บาท และ 0.27 บาทตามล  าดบั 

 ในปี 2558 บริษทัมกี าไรสุทธิเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย หรือคิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.1 บริษทัมอีตัราก าไรจาก

การด าเนินงานใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ และมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS และTGROWTH เป็นจ านวนมากในระหว่างปี 

รวมท ัง้มรีายไดจ้ากการบริหารจดัการบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น นอกจากนี้  บริษทัสามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดด้ขีึ้น จงึท  าใหค่้าใชจ่้ายในการขาย 

และบรหิารลดลง 

 ในปี 2559 บรษิทัมกี าไรสุทธลิดลงจากปี 2558 จ านวน 494.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 64.3 เนื่องจากบรษิทัมรีายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจ านวน 3,094.9 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการยกเลกิการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตามเงือ่นไข

สญัญาจองซื้อหุน้เพิม่ทนุระหว่างบริษทั และ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั อย่างไรก็ตามเมือ่พจิารณาเฉพาะ

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัแลว้ รายไดด้งักลา่วยงัคงเพิม่ขึ้นหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.8 เมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัปีก่อนหนา้ 

 ในปี 2560 บริษทัมกี าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 205.0 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 74.6 เนื่องจากบริษทั 

มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 17 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา เนื่องจากบรษิทัสามารถใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดเ้พิม่ขึ้น 

โดยมพีื้นที่เช่าเฉลีย่ของโรงงานและคลงัสนิคา้เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8 และ 29 ตามล  าดบั รวมท ัง้มกี าไรข ัน้ตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้น 

จากรอ้ยละ 36 เป็นรอ้ยละ 60 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากในปี 2560 มกีารขายทีด่นิพรอ้มอาคาร ซึง่ก าไรข ัน้ตน้มากกว่าการขายเฉพาะทีด่นิ

เปลา่ในปี 2559 และมรีายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วมเพิม่ขึ้นจ านวน 38 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 19 โดยมสีาเหตมุาจากการบนัทกึรบัรู ้

รายไดค่้านายหนา้จากการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ยอ้นหลงั และมกีารเปลีย่นแปลงวธิีการคิด

รายไดค่้าบรหิารจดัการจากกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์นอกจากนี้ บรษิทัมรีายไดด้อกเบี้ยรบัเพิม่ขึ้น 97 ลา้นบาท เกดิจากการ

ฝากเงนิสดคงเหลอืทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุ 73 ลา้นบาท และการปรบัปรุงรายการรบัรูร้ายไดย้อ้นหลงัของคลงัสนิคา้ จากเดมิทีบ่นัทกึเป็นรายการ

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นรายการดอกเบี้ยรบัจากสญัญาเช่าซื้อจ านวน 26 ลา้นบาท   

2. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธ ันวาคม 2560 บริษทัมีสินทร ัพย์รวมท ัง้สิ้น 40,799.9 ลา้นบาท ซึ่งรอ้ยละ 77.3 ของสินทร ัพย์รวมเป็น

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ และรอ้ยละ 8.9 เป็นเงนิลงทนุใน TREIT SLP และ ทอีารเ์อ  
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สนิทรพัยร์วมของบริษทัเพิม่ขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 4,707.2 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 13.0 สาเหตหุลกัมาจากการ

เพิม่ขึ้นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทนุช ัว่คราว ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ เงนิปนัผลคา้งรบั ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ และ

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

2.1.1 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปี

ที่ผ่านมา และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนรวมจ านวน 30,074.9 ลา้นบาท 31,247.1 ลา้นบาท และ 

31,526.2 ลา้นบาทตามล  าดบั 

การเพิม่ขึ้นของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ (สุทธิจากส่วนทีข่ายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และTREIT) 

ในปี 2557 รอ้ยละ 38.5 ในปี 2558 รอ้ยละ 25.8 ในปี 2559 รอ้ยละ 3.9 และในปี 2560 รอ้ยละ 0.8 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขยายธุรกจิของบริษทั 

ผ่านการลงทนุในทีด่นิและการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในปี 2557 และในปี 2558 การเพิม่ขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการ

เปลีย่นแปลงการบนัทกึบญัชขีองพื้นทีส่่วนกลางของโครงการต่าง ๆ ของบรษิทั จากหมวดทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์มาบนัทกึเป็นอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทนุ 

2.1.2 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 149.8 ลา้นบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 จ านวน 

30.8 ลา้นบาท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 17.1 

2.1.3 เงนิลงทนุชัว่ครำว  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิลงทนุช ัว่คราวจ านวน 1,101.6 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ านวน 1,079.4  

ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงนิฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย ์และใบรบัฝากเงนิ ซึ่งเป็นการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต า่ และถอืเป็นทางเลอืกทางหนึ่งใน

การบรหิารเงนิของบรษิทัทีใ่หผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราทีสู่งกว่าการฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคารพาณิชย ์

2.1.4 ลูกหน้ีกำรคำ้-สทุธิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหนี้การคา้-สุทธิ จ านวน 61.6 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลูกหนี้คา้งช าระไม่เกิน 3 เดอืน 

จ านวน 31.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  50.8 ของลูกหนี้การคา้-สุทธิ และลูกหนี้ตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่งัไม่เรยีกช าระ จ านวน 29.9 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.5 ของลูกหนี้การคา้-สุทธ ิ

อย่างไรก็ตาม บรษิทัมกีารเก็บค่ามดัจ าการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจ านวน 3-6 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน 

ทีบ่รษิทัไดร้บัจากผูเ้ช่า เพือ่บรรเทาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากการผดินดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 

2.1.5 เงนิจำ่ยลว่งหนำ้คำ่กอ่สรำ้ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมเีงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง จ านวน 8.6 ลา้นบาท ลดลง 101.2 ลา้นบาท จากสิ้นปี 

2559 โดยเป็นเงนิจ่ายลว่งหนา้ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาเพือ่ก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

2.1.6 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิที่มีภำระค ้ำประกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมียอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระค า้ประกนัจ านวน 0.2 ลา้นบาท เพื่อเป็น

หลกัประกนัส าหรบัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ และทรสัตร์ีซทีส ์พรอ้มวงเงนิส  าหรบัจองอตัราแลกเปลีย่น และหนงัสอืค า้ประกนัทีธ่นาคารออก

ใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิ  
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2.1.7 เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย/ร่วม/ร่วมคำ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 

1) บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส จ าก ัด (บริษทัย่อย)  ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ 

ของบรษิทัย่อย ท ัง้นี้ เงนิลงทนุดงักลา่วค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 12.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.1 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั  

2) บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัย่อย  

เงนิลงทนุดงักลา่ว ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 11,515.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.7 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

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

ช าระแลว้ของบรษิทัย่อย เงนิลงทนุดงักลา่วค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 85.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัย่อย 

เงนิลงทนุดงักลา่วค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 7.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

5) TICON (HK) Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักล่าว

ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 575.1 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.4 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

6) TICON International Pte. Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัย่อย  

เงนิลงทนุดงักลา่วค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 5,445.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.1 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

7) ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ถอืโดยบริษทัและ

บริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 21.9 ของทนุช าระแลว้ของ TREIT เงนิลงทนุดงักล่าวค านวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 3,241.6 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 7.9 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 5,651.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.6 ของสนิทรพัยร์วม

ของบรษิทั 

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

ช าระแลว้ของ SLP เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 391.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 ของสินทรพัยร์วมของบริษทั 

และบรษิทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 414.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

9) ทีอาร์เอ ดี เวลลอปเมน้ต์ จ าก ัด (บริษ ัท ร่วม)  ถือหุ น้ โดยบริษ ัท ในส ัด ส่วนรอ้ยละ 50.00 ของทุน 

ช าระแลว้ของ เงินลงทุนดงักล่าวค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 0.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.001 ของสินทรพัย์รวมของบริษทั 

และบรษิทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 0.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.001 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

10) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทุน 

ช าระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทนุดงักล่าวค านวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 2.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั

และบรษิทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 2.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

11) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทุน

ช าระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทนุดงักล่าวค านวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 2.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั

และบรษิทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

12) บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของทนุช าระแลว้

ของบรษิทัร่วมคา้ เงนิลงทนุดงักลา่วค านวณตามวธิส่ีวนไดเ้สยีเท่ากบั 210.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบริษทั

ย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 210.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 
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13) บริษทั บางกอกคลบั จ ากดั (บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบยีนของบริษทัดงักล่าว  

คดิเป็นเงนิลงทนุหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 คำ่เช่ำที่ดินจำ่ยลว่งหนำ้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมค่ีาเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 653.4 ลา้นบาท ลดลง 30.8 ลา้นบาท จากสิ้นปี 

2559 ค่าเช่าทีด่นิจ่ายลว่งหนา้เป็นรายการทีเ่กดิจากการเช่าทีด่นิระยะยาว เพือ่พฒันาคลงัสนิคา้ ท ัง้นี้รายการดงักลา่วจะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในงบก าไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2 หน้ีสนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมหีนี้สนิรวมท ัง้สิ้น 15,865.7 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 8,809.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.7 จาก

สิ้นปี 2559 

หนี้สนิรวมของบริษทัมเีงนิกูย้มืเป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 85.9 ของหนี้สนิรวม การเพิม่ขึ้นของหนี้สนิรวมเกิดจาก

รายการทีส่  าคญั ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืท ัง้หมดของบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มจี  านวน 13,320.0 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 8,922.4 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 40.1 เมือ่เปรียบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะส ัน้ และเงนิกู ้

ยมืระยะยาว รวมท ัง้หุน้กู ้

เงนิกูย้มืของบรษิทัประกอบดว้ย หุน้กูท้ ัง้จ  านวน ท ัง้นี้  ในช่วงก่อนปี 2560 เงนิกูย้มืของบรษิทัจะประกอบดว้ย เงนิกูย้มื

ระยะส ัน้ เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้แต่เนื่องจากในเดอืนมกราคม 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิจากการขายหุน้เพิม่ทนุ ซึง่บรษิทัไดน้ าเงนิบางส่วนช าระ

คนืเงนิกูเ้งนิยมืระยะส ัน้และระยะยาว รวมท ัง้ช าระคนืหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอน ท าใหเ้งนิกูย้มืของบรษิทัคงเหลอืเฉพาะหุน้กู ้     

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทั ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนัน้ บริษทัจะใชเ้งนิจากแหล่งเงนิกูย้ืม 

ระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการด าเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ัน้น ัน้ บริษทัจะใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส  าหรบัจ่ายช าระค่าทีด่นิในช่วงก่อนทีบ่รษิทัจะไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม การกูย้มืระยะส ัน้

เป็นจ านวนมากในบางช่วงเวลา เป็นการบรหิารกระแสเงนิสดของบรษิทั ท ัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสม า่เสมอ

ใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ัน้ต่อเงนิกูร้วมของบรษิทัอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจี  านวน 13,320.0 ลา้นบาท ซึง่หุน้กูท้ ัง้หมดทีอ่อกมอีายุระหว่าง 3 ถงึ 

10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงือ่นไขของการกูย้ืมเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูท้ี่ส  าคญัคือ การด ารงอตัราส่วน

หนี้สนิ/หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ในอตัราไมเ่กนิ 2.5-3.0 เท่า ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยผดิเงือ่นไขของการกูย้มืทีส่  าคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมียอดเจา้หนี้การคา้จ านวน 93.6 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้จ านวน 130.8  

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.3 ซึง่เกอืบท ัง้จ านวนของเจา้หนี้การคา้เป็นเจา้หนี้ ค่าก่อสรา้ง 
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2.2.3 ภำษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลคำ้งจำ่ย  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมียอดภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลคา้งจ่ายจ านวน 4.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 

จ านวน 3.1 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธเิพิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา จงึท าใหม้ภีาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลทีต่อ้งช าระเพิม่ขึ้น  

2.2.4 ประมำณกำรหน้ีสนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไมม่ยีอดประมาณการหนี้สนิดงักลา่ว  

2.2.5 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมจี  านวนเงนิส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ซึ่งเป็นการประมาณการภาระ

ของบรษิทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมือ่ออกจากงาน จ านวน 39.6 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้ือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน ต ัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา 

โดยบนัทกึส่วนทีเ่ป็นยอดสะสมทีค่  านวณจนถงึสิ้นปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนี้สนิ และบนัทกึส่วนทีเ่ป็นการกนัส  ารองผลประโยชนข์องพนกังานในแต่ละปี

เป็นค่าใชจ่้าย 

2.2.6 รำยไดค้ำ่เช่ำที่ดินรบัลว่งหนำ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมรีายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ จ านวน 1,262.6 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากในปี 2557 และ 

2558 มกีารใหเ้ช่าทีด่นิแก่ TREIT เป็นระยะเวลา 28-30 ปี โดยบริษทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าในงบก าไรขาดทนุ ตามวธิีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2.7 หน้ีสนิภำษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมหีนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจี  านวน 46.70 ลา้นบาท ซึ่งเป็นยอดสุทธจิากสนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชีส่วนใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิให ้TGROWTH และ

TREIT และการเปลีย่นแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัย ์

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 24,934.2 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ านวน 13,516.6 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 118.4 เนื่องจากการเพิม่ทนุในช่วงตน้ปี 2560  

2.4 ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงนิทนุ 

วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทีส่  าคญัของบรษิทัคือ การจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้งเงนิทนุทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทั และเสรมิสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัมแีหลง่เงนิทนุหลกัเพือ่ใชใ้นการขยายธุรกจิการสรา้งโรงงาน และคลงัสนิคา้ คอื เงนิทนุจากการด าเนินงาน 

เงินเพิ่มทุนจากผูถ้ือหุน้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี ในช่วง  10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปและคลงัสินคา้ 

ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัต ัง้ TFUND ในปี 2548 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT 

ในปี 2557 เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางระดมทนุของบริษทั ซึ่งท  าใหบ้ริษทัลดการพึ่งพาการจดัหาเงนิทนุ  จากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และ 

การเพิม่ทนุซึง่มค่ีาใชจ่้ายทีม่ากกว่า 

นอกจากแหล่งเงนิทนุดงักล่าว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้ายุ 3-10 ปี ซึ่งถอืเป็นแหล่งเงนิทนุทีส่  าคญัอกีแหล่งหนึ่งของบริษทัทีม่ ี

ตน้ทนุต า่กว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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2.5 สภำพคลอ่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธิทีไ่ดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 996.8 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ป

ในกจิกรรมการลงทนุ 3,913.3 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมการจดัหาเงนิ 4,157.1 ลา้นบาท  

จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามที่กล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมสีภาพคล่องทางการเงนิส  าหรบัการด าเนิน

ธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 (การค านวณอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบายสภาพคล่องของบริษทัได ้

เนื่องจากบรษิทัไม่มกีารบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวยีน ท ัง้นี้ ลกัษณะสนิทรพัยข์องบรษิทัส่วนใหญ่เป็นทีด่นิและโรงงาน ซึง่จะ

ไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนของบริษทั ในขณะที่รายการเจา้หนี้การคา้ค่าที่ดนิ  และค่าก่อสรา้งจะถูกบนัทกึเป็นหนี้สนิหมนุเวยีน จึงท  าให ้

อตัราส่วนสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนี้สนิหมนุเวยีนมค่ีาต า่) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ค านวณจาก 

 

(เงนิกูย้มื+หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 0.53 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเท่ากบั 1.95 เท่า เนื่องจากในช่วงตน้ปี 2560 บริษทัไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทนุและไดน้ าเงนิบางส่วน

ช าระคืนเงนิกู ้และหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอน การทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อยู่ในระดบัต า่ ถอืเป็นโอกาสในการ

ด าเนินธุรกจิส  าหรบัการเตบิโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ส  าหรบัฐานเงนิทนุของบรษิทัซึ่งมจี  านวนเพิม่ขึ้นมากเมือ่เทยีบกบัช่วงหลายปีทีผ่่านมา  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ค านวณจาก 

 

(ก าไรสุทธ+ิดอกเบี้ยจ่าย+ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล+ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วม) 

ดอกเบี้ยจ่าย 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเท่ากบั 1.83 เท่าแสดงไดถ้งึความสามารถในการช าระดอกเบี้ยของบริษทั ซึ่งทีผ่่านมาบริษทั 

ไม่เคยประสบปญัหาในการช าระดอกเบี้ย 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั ค านวณจาก 

 

(เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน+ดอกเบี้ยจ่าย) 

(จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี้ยจ่าย) 

บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนัเท่ากบั 0.2 เท่า แสดงถงึความสามารถในการช าระภาระผูกพนัของบรษิทั 
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3. แนวโนม้ในอนำคต  

ส าหรบัการด าเนินการในระหว่างปี 2560 บริษทัใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคคลากรและปรบัปรุงระเบยีบปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล พรอ้มกบัปรบัโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแผนและขอบข่ายการท าธุรกิจที่จะปรบัเปลีย่นไปในอนาคต เพื่อวางรากฐาน  

ใหบ้ริษทั กา้วไปสู่การเป็นบริษทัช ัน้น าในการพฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ในระดบัสากลต่อไป ท ัง้นี้  บริษทั 

คาดการณว์่า การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยปี 2561 และแนวโนม้การขยายตวัดา้นการลงทนุท ัง้ภาคอตุสาหกรรมและการคา้ตามบรเิวณ

ระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ประกอบกบัทศิทางธุรกิจและการตลาดของผูบ้ริโภคยุคดจิทิลั 

จะเป็นปจัจยัขบัเคลือ่นความตอ้งการเช่าโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ประเภท Built to Suit มากยิ่งขึ้น และบริษทัฯ เชื่อม ัน่ว่าศกัยภาพ

และความพรอ้มในการลงทนุเพือ่ขยายงานอย่างต่อเนื่องท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ CLMV ของบรษิทั ประกอบ

ปจัจยัสนบัสนุนจากภายนอกตามทีก่ลา่วขา้งตน้ จะท าใหธุ้รกจิของบรษิทัเตบิโตไดอ้ย่างย ัง่ยนืต่อไป  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีI แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูล

ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้3นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที3ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนีI  บริษทัขอ

รับรองวา่ 

(1) งบการเงิน และขอ้มูลทางการเงินที3สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระสาํคญัเกี3ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที3ดี เพื3อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที3เป็นสาระสําคญัทัIงของ

บ ริ ษั ท  แ ล ะ 

บริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัIงควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที3ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้

ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที3 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ3 ง

ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง แ ล ะ 

การเปลี3ยนแปลงที3สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัIงการกระทาํที3มิชอบที3อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

ในการนีI  เพื3อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัI งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที3บริษทัได้รับรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้

ม อ บ ห ม า ย ใ ห้   

นางสาวนภัทร ศุภนันทพร เป็นผูล้งลายมือชื3อกาํกบัเอกสารนีI ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื3อของ นางสาวนภัทร 

ศุ ภ นั น ท พ ร  

กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที3บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

ชื:อ ตาํแหน่ง ลายมือชื:อ 

 

 

1.    นายวรีพนัธ์ พลูเกษ  ประธานเจา้หนา้ที3บริหาร                                  

 

2.    นายโสภณ ราชรักษา ผูอ้าํนวยการใหญ่                                  

 

ผู้รับมอบอาํนาจ      
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นางสาวนภทัร ศุภนนัทพร    ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน                                  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี3ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 

1.  รายละเอยีดเกี3ยวกบักรรมการ 

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)  

ณ 5 ม.ีค. 61 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั  

นายชายน้อย เผื3อนโกสุม* กรรมการ 

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น 

ประธานกรรมการบริษทั  

เมื0อวนัที0 16 มกราคม 2560 

67 การศึกษา 

- ปริญญาโทการบริหาร  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Bachelor Degree in Higher Accounting  

California College of Commerce 

ประวตักิารอบรม 

- The Role of Chairman in Leading Strategic 

Risk Oversight 2560 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Directors Accreditation Program (DAP 

63/2550) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   The Role of the Chairman Program (RCP 

33/2557) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   Financial Institutions Governance Program 

(FGP 3/2554) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น 

2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั0น 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                   บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตีF  ดีเวลลอปเมน้ท ์  

2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. เนชั0นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น 

2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ทรัพยทิ์พย ์

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. พริมามารีน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื3น  

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ เงินทุนหมุนเวยีน กรมบญัชีกลาง 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 
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ณ 5 ม.ีค. 61 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั  

นายตรีขวญั บุนนาค 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

  

 

 

 

 

 

61 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

University of North Texas 

ประวตักิารอบรม 

-  Director Certification Program ปี 2544  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Director Accreditation Program ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Advance Audit Committee Program 

(AACP) 27/2017 

0.074 ไม่มี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                  บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

2551 - 2559    กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

2541 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรร

หา 

และกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวไีอ  

2552 - 2555  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน  

บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตีF  ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอม็เมอรัลด ์เบย ์รีสอร์ท  

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอม็เมอรัลด ์เบย ์วลิล่า 

นายชัชวาลย์ เจยีรวนนท์ 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

 

56 การศึกษา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

University of Southern California 

ประวตักิารอบรม 

- Director Accreditation Program  

    ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

รุ่นที0 9 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

ไม่มี ไม่มี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

                  บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอสวไีอ  

2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส  

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์  

2536 - ปัจจุบนั กรรมการ และผูอ้าํนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์

ปอเรชั0น  

2547 -  2555  ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตีF   

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั3น จาํกดั (มหาชน) 56-1 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)  

ณ 5 ม.ีค. 61 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั  

2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก  

2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮ

ลดิFง  

2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เมโทรแมชีนเนอรี0   

นายธิตพินัธ์ุ เชืTอบุญชัย* 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น 

กรรมการบริษทั  

เมื0อวนัที0 24 เมษายน 2560 

 

65 การศึกษา 

-   พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-    Master of Laws (LL.M.) Harvard Law 

School 

-   เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

-   นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ0ง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

ประวตักิารอบรม 

-   Director Certification Program (DCP  

ปี 2543) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

                   บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ยโูอบี   

2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

                   บมจ. หลกัทรัพย ์เพื0อธุรกิจหลกัทรัพย ์

2553 - 2556  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ซี แอนด ์ซี อินเตอร์เนชั0นแนล เวนเจอร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื3น  

2538 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา  

                   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 - 2552 คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั3น จาํกดั (มหาชน) 56-1 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)  

ณ 5 ม.ีค. 61 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั  

-   Financial Institutions Governance Program 

(FGP 3/2554) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

2543 - 2544 ผูช่้วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2521 - 2556 อาจารยป์ระจาํ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นายปณต สิริวฒันภกัด*ี 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น 

กรรมการบริษทั  

เมื0อวนัที0 16 มกราคม 2560 

40 การศึกษา 

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื0อการจดัการ 

The London School of Economics and 

Political Science  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมการผลิต 

Boston University, USA 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวศิวกรรม 

อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ 

Massachusetts University 

ประวตักิารอบรม 

-  Director Certification Program (DCP 

46/2547) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Director Accreditation Program (DAP 

10/2547) 

ไม่มี เป็นญาติกบั 

นายโชติพฒัน ์พีชา

นนท ์ 

ซึ0 งเป็นกรรมการของ

บริษทั 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น 

2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี0 ยคุเกอร์ 

2550 - 2560    กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วนัแบงคอ็ก โฮลดิFงส์ 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟ้าประทานแผน่ดินทอง 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเมน้ท ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีF  ลิมิเตด็ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอลฟ์แอนด ์สปอร์ตคลบั 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส 
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ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Finance for Non-Finance Directors (FND 

10/2547) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 

นายโชตพิฒัน์ พชีานนท์*  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น 

กรรมการบริษทั  

เมื0อวนัที0 16 มกราคม 2560 

55 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร   

University of Missouri 

- ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

- Director Certification Program (DCP 

155/2555 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี เป็นญาติกบั	
นายปณต สิริวฒันภกัดี	 
ซึ0 งเป็นกรรมการของ

บริษทั 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. บิeกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตีF  ดีเวลลอปเมน้ท ์

2554 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  บมจ. เสริมสุข 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บิeกซี เซอร์วสิเซส 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีF  ลิมิเตด็ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอร์ส แอนดนี์ฟ ลิมิเตด็ 

2550 - ปัจจุบนั ที0ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิFง 

	

	

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 
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(ปี) การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นายชาล ีโสภณพนิช 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

57 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

The University of Chicago 

ประวตักิารอบรม 

- Director Accreditation Programปี 2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

4.219 ไม่มี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

2553 - 2559    กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น 

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิFงล ์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น 

2540 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  

2530 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอเซียเสริมกิจ  

2530 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. ซิตีF เรียลตีF  

นายชาย วนิิชบุตร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 

44 การศึกษา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University 

ประวตักิารอบรม 

- Director Accreditation Program (DAP 

10/2547) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Finance for Non-Finance Directors (FND 

10/2547) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited  

2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

2555 - 2559 กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3  

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4  

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์  

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตีF   
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นายอเุทน โลหชิตพทิกัษ์* 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น 

กรรมการบริษทั  

เมื0อวนัที0 16 มกราคม 2560 

45 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี -  

 

ไม่มี ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น 

ไม่มี          

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. (Singapore) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ Singapore Logistics Invesments Pte. Ltd. (Singapore) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ FCL China Development Pte. Ltd. (Singapore) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore)  

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ FCL (China) Pte. Ltd. (Singapore) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีF  โฮลดิFงส์ (ประเทศไทย) 

2556 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที0บริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่มบริษทั                            

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีF  ลิมิเตด็ 
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2.  รายละเอยีดเกี3ยวกบัผู้บริหาร 

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นายวรีพนัธ์ พูลเกษ* 

ประธานเจา้หนา้ที0บริหาร 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น 

ประธานเจา้หนา้ที0บริหาร  

เมื0อวนัที0 16 มกราคม 2560 

57 การศึกษา 

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์  

 University of Colorado 

- ปริญญาโท วศิวกรรมไฟฟ้าและ

วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ University of 

Colorado 

ประวตักิารอบรม 

- Director Certification Program  

(สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุอาวโุส) ปี 2545  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

- DCP Refresher Course ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

- Audit Committee Program ปี 2553  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

รุ่นที0 11 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ปี 2554 

- ประกาศนียบตัร National Association of 

Corporate Directors ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.7001) เป็นญาติกบั  

ดร. ทวพีร พลูเกษ 

(ผูบ้ริหาร) 

2560 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที0บริหาร บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ TICON (HK) Limited 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

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

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

2537 - 2559    กรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอน

เน็คชั0น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

2541 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอสวไีอ 

2539 - 2558    กรรมการ บมจ. ไทยเคนเปเปอร์  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ หอการคา้ สิงคโปร์-ไทย 

2546 - 2559    กรรมการ และเหรัญญิก สมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

2543 - 2558 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บจก. ฟาบริเนท 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

หลกัสูตร Master Class 18-19 สิงหาคม 

2557 

	

	

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)
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ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นายโสภณ ราชรักษา* 

ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น

ผูอ้าํนวยการใหญ่  

เมื0อวนัที0 16 มกราคม 2560 

46 การศึกษา ญี0ป 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

National Graduate Institute for Policy 

Studies 

- ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์  Michigan   

State University 

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

-  นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที0 

2/2558) 

 

 

ไม่มี1) ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ TICON (HK) Limited, Hong Kong 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 6  

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น 

ไม่มี          

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น 

2559 - ปัจจุบนั คณะทาํงาน การพฒันาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสานพลงั

ประชารัฐ 

2558 - ปัจจุบนั คณะทาํงาน คณะกรรมการลงทุนหอการคา้ไทย 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็. ซี. ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

2558 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทีซีซี แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

2555 - 2558 ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารกลาง ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นางสาวลลติพนัธ์ุ พริิยะพนัธ์ุ 

ประธานเจา้หนา้ที0บริหารสาย

งานการเงิน  

 

52 การศึกษา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

-  หลกัสูตร Company Secretary ปี 2546 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

ร้อยละ 

0.0001) 

ไม่มี 2560 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที0บริหารสายงานการเงิน 

บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ TICON (HK) Limited  

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 

2556 - 2557    กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

2543 - 2559    ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี การเงินและสารสนเทศ  

                  บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นายทโิมธี บรู๊ซ เอด็เวร์ิด* 

ผูจ้ดัการทั0วไปอาวโุส สายงาน

พฒันา	
* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น 

ผูจ้ดัการทั0วไปอาวโุส สายงาน

พฒันา	
 เมื0อวนัที0 1 กนัยายน 2560	  

48 การศึกษา 

- อนุปริญญาบตัรสาขาการเขียนแบบ

ทางดา้นสถาปัตยกรรม  

Royal Melbourne Institute of Technology 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี1) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2558 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทั0วไป (ประจาํประเทศไทย)  

                  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีF  ออสเตรเลีย 

2557 - 2557   ผูจ้ดัการทั0วไป ออสเตรเลียใต ้/ออสเตรเลียตะวนัตก และสรรหาที0ดิน   

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีF  ออสเตรเลีย 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

2553 - 2557    ผูจ้ดัการทั0วไป ควนีส์แลนด ์บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตีF  ออสเตรเลีย 

	

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

ดร. สมศักดิZ ไชยพร 

ผูจ้ดัการทั0วไป 

66 การศึกษา 

- ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์  

Ecole Centrale de Lyon 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี1) ไม่มี 2544 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั0วไป บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นางมารศรี โสภาเสถยีรพงศ์* 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

เมื0อวนัที0 1 เมษายน 2560 

61 การศึกษา 

-   ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

-  หลกัสูตรอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงจดัโดย

ไม่มี1) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

2555 - 2559   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ซึ0 งรับผิดชอบดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายในดว้ย บจก. ทีซีซี แลนด ์ 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (รุ่นที0 

15) 

-   Internal Audit Transformation 

-   Updated COSO Enterprise Risk 

Management: Integrating with Strategy 

and Performance 

	

	

	

	

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

น.ส.กมลกาญจน์ คงคาทอง* 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนกล

ยทุธ์องคก์ร 

*ไดรั้บแต่งตัFงเป็น 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนกล

ยทุธ์องคก์ร  

เมื0อวนัที0 15 กนัยายน 2560 

36 การศึกษา 

-   ปริญญาโท การเงินและการบญัชี 

    London School of Economics and Political 

Science (LSE) 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี	
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นายสามารถ รัศมโีรจน์วงศ์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแล

กิจการ และบริหารความเสี0ยง 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแล

กิจการ และบริหารความเสี0ยง 

เมื0อวนัที0 1 สิงหาคม 2560 

51 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Notre Dame de Namur University 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี1) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

 

นางสาวศิริพร สมบัตวิฒันา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

 

55 การศึกษา 

- ป ริ ญ ญ า ต รี  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

	

	

	

	

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นางสาวลญัจกร คงสกลุ* 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

เมื0อวนัที0 16 กมุภาพนัธ์ 2560 

57 การศึกษา 

- ปริญญาตรี จิตวทิยาอุตสาหกรรม

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

-   การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

    ประกาศนียบตัรบณัฑิต สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นางยูโกะ โฮชิ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและให้

เช่า- โรงงาน 

47 การศึกษา 

- ปริญญาตรี สงัคมศาสตร์  

Chiba University 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นายสมศักดิZ รัตนวริะกลุ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและให้

เช่า- โรงงาน 

58 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

น.ส.ปริ3มโอภา ณชัชาจารุวทิย์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย ์

 

40	
 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และ

สื0อสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นายกฤษณ์ วรีกลุ 

รองผูจ้ดัการทั0วไป และฝ่าย

พฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

49 การศึกษา 

-  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 

 Oregon State University 

ประวตักิารอบรม 

   - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นางสาววรัญญา อนิทร

ไพโรจน์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซืFอ 

 

50 การศึกษา 

-  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์           

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ร้อยละ 

0.0002) 

ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นายภารุจ บุณฑริก 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการก่อสร้าง 

 

43 การศึกษา 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

น างส าวพ รพิ ม ล  ศุ ภ วิ รั ช

บัญชา* 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

การเงิน 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

การเงิน 

เมื0อวนัที0 1 กรกฎาคม 2560 

42 การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ร้อยละ 

0.0001) 

ไม่มี 2559 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

                บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

2544 - 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นางสาวรุ่งทิพ ย์  ภิยโยดิลก

ชัย* 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกลยทุธ์ทาง

การเงิน 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกลยทุธ์ทาง

การเงิน  

เมื0อวนัที0 9 มิถุนายน 2560 

47 การศึกษา 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Monash University 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี1) ไม่มี 2556 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั0น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

2549 - 2556 ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกบญัชี บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตีF  ดีเวลลอป

เมน้ท ์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นางสาวรจนา  อัศววิ เชี ยร

จนิดา* 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและ

บญัชี 

* ไดรั้บการแต่งตัFงเป็น

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและ

บญัชี  

เมื0อวนัที0 20 กมุภาพนัธ์ 2560 

50 การศึกษา 

- ปริญญาโท บญัชี (หลกัสูตรนานาชาติ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

 

ไม่มี1) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

	

	

ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นายอภณิฐั เมฆลอย 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

44 การศึกษา 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์       

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

ดร. ทวพีร พูลเกษ 

รองผูจ้ดัการทั0วไป 

41 การศึกษา 

-  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ - โยธา 

   Illinois Institute of Technology 

ไม่มี2) เป็นญาติกบั  

นายวรีพนัธ์ พลูเกษ 

(ผูบ้ริหาร) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

-  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ - โยธา 

   Illinois Institute of Technology 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี 

นางสาวปิยนาถ ศรีตภาณุ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและให้

เช่า-คลงัสินคา้ 

 

42 การศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ             

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นางสาวมนธนี กมลแมน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย ์

 

43 การศึกษา 

-  ปริญญาโท การจดัการ               University 

of New South Wales 

ประวตักิารอบรม 

 - ไม่มี - 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นายวกิจิ วฒันยง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทีฟิกซ์ 

42 การศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ              

มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

ดร. รนน โชตพิงศ์ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการทั0วไป 

40 การศึกษา 

-  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ - โยธา 

   Illinois Institute of Technology 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 
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ชื3อ-สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การศึกษา / ประวตักิารอบรม สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั (%)

ณ 5 ม.ีค. 61  

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี 

ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง / บริษทั 

นายชิเกยูก ิฮอริเอะ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและให้

เช่า-ระหวา่งประเทศ 

 

58 การศึกษา 

-   ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 

    Tokyo Denki University  

ไม่มี2) 

 

ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

นางสาวหทยักานต์ ดุษฐ

ดนิทร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการสื0อสาร

องคก์ร 

37 การศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ              

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

ไม่มี2) ไม่มี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื3น  

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดัอื3น  

ไม่มี 

หมายเหตุ  :    การเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของบริษทัโดยผู้บริหาร  

1)	
 เปิดเผยสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั เนื0องจากเป็นผูบ้ริหารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

2)
  ไม่ตอ้งเปิดเผยสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั เนื0องจากไม่เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
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3.  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที3เกี3ยวข้อง 

รายชื3อบริษทั บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมค้า บริษทัร่วม บริษทัที3เกี3ยวข้อง 

รายชื3อ  บจก.อโีค  

อนิดสัเทรียล  

เซอร์วสิเซส 

บจก.  

ไทคอน  

โลจิ

สตคิส์  

พาร์ค 

Shanghai 

TICON 

Investment 

Management  

Co., Ltd.  

TICON 

(HK) 

Limited 

บจก. ไทคอน  

แมนเนจเม้นท์ 

TICON 

International 

Pte. Ltd. 

Demco6 

Demco11 

TPARK 

BFTZ 

TREIT SLP TRA บมจ. สวน  

อตุสาหกรรม       

โรจนะ 

กลุ่มซิตีT

เรียลตีT 

บมจ. 

หลกัทรัพย์ 

เอเซีย พลสั 

กรุ๊ป โฮล

ดิTงส์ 

บจก.  

นิคม

อตุสาหกรรม 

เอเซีย 

1. นายชายนอ้ย เผื0อน

โกสุม 

2. นายตรีขวญั บุนนาค 

3. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

4. นายชาลี โสภณพนิช 

5. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์

6. นายชาย วนิิชบุตร 

7. นายปณต สิริวฒันภกัดี 

8. นายอุเทน โลหชิต

พิทกัษ ์

X 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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X, // 
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// 

 

 

 

 

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

TREIT:  ทรัสตเ์พื0อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 

SLP:  PT SLP Surya TICON Internusa 

Demco6: บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั 

Demco11: บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั 

TPARK BFTZ: บริษทั ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี0ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                                          125 

TRA: บริษทั ทีอาร์เอ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จากดั 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี0ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 122 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี3ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

1. รายละเอยีดเกี3ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

ชื3อ บจก. อโีค อนิดสัเทรี

ยล เซอร์วสิเซส 

บจก. ไทคอน โลจสิตคิส์ 

พาร์ค  

 

Shanghai TICON 

Investment 

Management Co., Ltd. 

บจก. ไทคอน แมนเนจ

เม้นท์ 

 

TICON (HK) Limited 

 

TICON International 

Pte. Ltd. 

1. นายอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์  X    / 

2. นายวรีพนัธ์ พลูเกษ X / / / X / 

3. นายโสภณ ราชรักษา / / / / / / 

4. นางสาวลลิตพนัธุ์ พิริยะ
พนัธุ์ 

/ / X  / / 

5. นายสรร วเิทศพงษ ์    X   

6. นายโสภณ บุญยรัตพนัธ์    /   

7. นายพีระพฒัน ์ศรีสุคนธ์    /   

8. นายมิฉิโอะ มาเอดะ    /   

 

หมายเหตุ  : /   =   กรรมการ X   =   ประธานกรรมการ       //   =   กรรมการบริหาร     
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี0ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน                                                                                  123 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี3ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

(1) หน่วยงานภายนอก (outsource) 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื0อวนัที0 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ครัG งที0 1/2560 ไดแ้ต่งตัGง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ที0

ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ให้ปฏิบติัหนา้ที0ผูต้รวจสอบภายในร่วม (Internal Audit Co-sourcing) กบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั 

โ ด ย บ ริ ษั ท  

เคพีเอม็จี ภูมิไชย ที0ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ไดม้อบหมายให้ นายสุกิจ วงศถ์าวราวฒัน์ ตาํแหน่งกรรมการบริหาร บริษทั เคพีเอม็จี 

ภู มิ ไ ช ย  

ที0ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ที0ผูต้รวจสอบภายในร่วมของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที0ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั และนายสุกิจ วงศ์

ถ า ว ร า วั ฒ น ์ 

แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าที0ดงักล่าว เนื0องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ ในการ

ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที0มีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะ 18 ปี ไดรั้บวุฒิบตัรดา้นการ

ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor) จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัยงัไดจ้ดัตัGงฝ่ายตรวจสอบภายในเพื0อทาํ

หนา้ที0ประสานงานกบัผูต้รวจสอบที0วา่จา้งจากภายนอก (outsource) ดว้ย 

(2) บุคลากรภายในของบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื0อวนัที0 10 พฤษภาคม 2560 ครัG งที0 2/2560 ไดแ้ต่งตัGง นางมารศรี โสภาเสถียรพงศ ์

ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตัGงแต่วนัที0 10 พฤษภาคม 2560 เนื0องจากมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานดา้นบญัชี การเงิน และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที0มีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะกว่า 20  ปี 

เ ค ย เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม ใ น ห ลั ก สู ต ร 

ที0 เกี0ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน  ได้แก่ Updated COSO Enterprise Risk Management Integrating with 

Strategy and Performance , Internal Audit Transformation และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็น

ว่ า  

มีความเหมาะสมที0จะปฏิบติัหนา้ที0ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทัGงนีG  การพิจารณาและอนุมติั แต่งตัGง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่น

การอนุมติั หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี0ยวกบัการประเมินราคาทรัพยสิ์น 124  

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี3ยวกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มีขอ้มูล - 
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เอกสารแนบ 5 อื,น ๆ 125  

เอกสารแนบ 5 อื3น ๆ 

- ไม่มีขอ้มูล - 
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