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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

1. วสิยัทศัน์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

1.1  วสิยัทศัน์ 

เป็นผูน้ าการใหบ้ริการสมารท์แพลตฟอรม์ดา้นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรม มุ่งม ัน่พฒันาและต่อยอดธุรกิจดว้ยการ

ท างานโดยน าลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง เพือ่สรา้งสรรคค์วามเป็นเลศิดา้นการบริการทีเ่ขา้ถงึความตอ้งการของโลกอตุสาหกรรมยุคใหม่อย่างครบวงจร 

ภายใตก้ารบรหิารงานในกรอบธรรมาภบิาลทีด่ ีเพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้กี่ยวขอ้งในทกุภาคส่วนเป็นส าคญั 

1.2 เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 

เป็นผูน้ าการใหบ้รกิารสมารท์แพลตฟอรม์ดา้นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม มุ่งเนน้การออกแบบและพฒันาโรงงานและ

คลงัสนิคา้มาตรฐานระดบัสากลทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่ เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้และทศิทางธุรกิจอตุสาหกรรมในยุค

ดจิทิลั ควบคู่ไปกบัการใหบ้รกิารทีท่นัสมยัครบวงจร โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

2. กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำกำรที่ส ำคญั 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มเีหตกุารณส์  าคญัเกี่ยวกบับรษิทั ดงันี้  

➢ ในเดอืนตลุาคม 2559 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดัไดเ้ขา้ร่วมลงทนุในกิจการร่วมคา้ร่วมกบั บริษทั พรอสเพค ดเีวลล

อปเมนท ์จ ากดั  ไดจ้ดัต ัง้บริษทัร่วมลงทุน ชื่อ บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั เพื่อการพฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และ/หรือขาย ในโครงการ 

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

➢ ในเดอืนธนัวาคม 2559 บรษิทัท  าการเพิม่ทนุโดยการออกหุน้สามญั จ านวน 735 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพ

เพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (FPHT) เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

➢ ในเดอืนมกราคม 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทนุเป็นเงนิ 13,230 ลา้นบาท ซึง่หลงัจากการเพิม่ทนุดงักล่าว FPHT มสีดัส่วน

การถอืหุน้ รอ้ยละ 40.95 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

➢ ในเดอืนพฤษภาคม 2560 บรษิทัไดร้บัการปรบัอนัดบัเป็น “A” Stable จากบริษทั TRIS Rating จากความแขง็แกร่งทางการเงนิ

จากการเพิม่ทนุ และความม ัน่คงของกระแสเงนิสดจากการด าเนินธุรกจิ 

➢ ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition หรือ CAC) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

➢ ในเดอืนตลุาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัต ัง้บริษทัย่อย ชื่อ TICON International Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร ์ซึ่งถอืหุน้โดยบรษิทั

รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน และมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การลงทนุในกจิการในต่างประเทศ 

➢ ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัไดร้บัการรบัรองคุณภาพอาคาร คลงัสินคา้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานของ LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดบั Gold Certified โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็น

องคก์รทีเ่ป็นผูน้ าในการก าหนด มาตรฐานอาคารสเีขยีวในประเทศสหรฐัอเมริกา ท  าใหบ้ริษทัเป็นผูน้ าดา้นการพฒันาอาคารคลงัสนิคา้และศูนย์

กระจายสนิคา้ทีม่คีุณภาพมาตรฐาน ระดบัสากล 

➢ ในเดือนธนัวาคม 2560 แปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ ท ัง้ 3 กองไดแ้ก่ TFUND TLOGIS และTGROWTH เขา้สู่

กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and Leasehold Real 
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Estate Investment Trust) ที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ TMAN แลว้เสร็จ ท  าใหก้องทรสัต ์

TREIT เป็นกองทรสัตท์างดา้นอสงัหารมิทรพัย ์เพือ่อตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าใหญ่ทีสุ่ดในประเทศกว่า 3.2 หมืน่ลา้นบาท  

➢ ในเดอืนเมษายน 2561 บริษทัไดจ้ดัต ัง้บริษทัย่อย ชื่อบริษทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ ากดั ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ดว้ยทนุจด

ทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยดงักลา่วจะเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ร่วมกบั STTelemedia Global Data Centres   (บรษิทัในประเทศสงิคโปร์

ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกบั Data Centre) ที่ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อลงทุนและประกอบกิจการดา้นศูนยข์อ้มูลและ

ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยอีืน่ๆในประเทศไทย  

➢ ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซ็ทส ์จ ากดั ไดเ้ขา้ซื้อหลกัทรพัยข์อง บริษทัไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่

จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย บริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) พรอ้มด าเนินการท าค าเสนอซื้อ

หลกัทรพัยข์องกิจการ (Tender Offer) ส่งผลใหบ้ริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษทั เฟรเซอรส์ แอส

เซ็ทส ์จ ากดั มสีดัส่วนการถอืหุน้ในไทคอนรวมรอ้ยละ 67.05 บริษทั เฟรเซอรส ์แอสเซ็ทส ์จ ากดั จงึไดท้  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของไท

คอน ภายหลงัจากการท าค าเสนอซื้อกลุม่เฟรเซอรส์ มสีดัส่วนการถอืหุน้ในไทคอนรวมรอ้ยละ 89.46 

➢ ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ท  าสญัญาร่วมลงทุนกบั JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. (บริษทัในประเทศสิงคโปรซ์ึ่ง

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบั co-working office) โดยจดัต ัง้บริษทัร่วมทุน บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธุรกิจ co-working office ในประเทศไทย ซึ่งถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 51 และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ถอื

หุน้รอ้ยละ 49   

3. โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุม่บริษทั ณ 30 กนัยำยน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัร่วม 

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 23% 

และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

(ถอืหุน้โดยบรษิทัและ TICON International 

Pte. Ltd.) 

PT SLP Surya TICON Internusa 25%  

(ถอืหุน้โดย TICON (HK) Limited) 

บริษทั ทอีารเ์อ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ  ากดั 50%  

(ถอืหุน้โดยบรษิทั TICON) 

 

 

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% 

บริษทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ ากดั              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) 

บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั              51% 

   (ถอืหุน้โดย TICON) 
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รายละเอยีดของบริษทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี้ 

(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 30 กนัยายน 2561 EISCO มทีุนจดทะเบยีนและทุนช 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

พฒันาคลงัสินคา้จ านวนหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ศูนยค์ลงัสินคา้บางพล ีนิคม

อตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง และ สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาและจงัหวดัปราจนีบรุ ี

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 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 วนัที ่30 กนัยายน 2561 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มทีนุจดทะเบยีนและทนุ

ช 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 ่30 กนัยายน 2561 TMAN มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

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

โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศ ซึง่ปจัจบุนัมกีารลงทนุในประเทศอนิโดนีเซยี 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TICON (HK) Limited มทีนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ 16.13 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

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

2560 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศ 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TICON International Pte. Ltd. มทีนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ 238.45 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

(7) บริษทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ ำกดั (TICON Technology Company Limited) ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน 

จดัต ัง้ขึ้นในเดอืนเมษายน 2561 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุและประกอบกจิการดา้นศูนยข์อ้มลูและธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีอืน่ ๆ  
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 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ ากดั มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 1 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ บรษิทัมกีารลงทนุในบริษทัร่วม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real 

Estate Investment Trust: TREIT) 

TREIT จดัต ัง้ขึ้นในเดือนธนัวาคม 2557 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่เกี่ยวเนื่องกบักิจการอุตสาหกรรม  

โดยอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นอสงัห าริมทรพัย์ที่ 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 อินด ัสเทรียล โกรท เป็นทรสัต์เพื่อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์และในช่วงสงิหาคมของปี 2561 มกีารกูย้มืเงนิเพือ่ซื้อคลงัสนิคา้จาก TPARK และแปลงสภาพสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่

ลงทนุโดยการเช่าจาก TICON และ TPARK เป็นการลงทุนโดยรบัโอนกรรมสทิธิ์ ท  าใหป้จัจบุนั TREIT มโีรงงานจ านวน 299 หลงั (พื้นทีร่วม 

750,485 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้จ านวน 217 ยูนิต (พื้นทีร่วม 818,231 ตารางเมตร) ตามล  าดบั ท ัง้นี้ TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนั

ในการซื้อโรงงานและคลงัสนิคา้คนืจาก TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงาน และคลงัสนิคา้ทีข่าย/ใหเ้ช่าแก่ TREIT และไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก 

TREIT 

TREIT มีนโยบายจ่ายเงินปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 คร ัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิ 

หลงัปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซึ่งก าไรสุทธขิองกองทรสัตด์งักลา่ว เป็นก าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล ท ัง้นี้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2561 TREIT มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธเิท่ากบั 10.5108 บาทต่อหน่วย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารลงทนุใน TREIT คดิเป็นรอ้ยละ 23 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกท ัง้หมด 

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 34 ยูนิต พื้นทีใ่หเ้ช่ารวม 67,284 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 5 ยูนิต พื้นทีป่ระมาณ 9,648 ตารางเมตร โดยท ัง้นี้ มกีารรบัรู ้

รายไดจ้ากการด าเนินงานของ SLP แลว้ 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 TICON (HK) Limited และ Mitsui & Co., Ltd. แต่ละบริษทัถอืหุน้รอ้ยละ 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 ์ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  ทอีารเ์อ มทีนุจดทะเบยีน 1.0 

ลา้นบาท และทนุช าระแลว้ 1.0 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัถือหุน้รอ้ยละ 50 และบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั นิคม

อตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั แต่ละบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของ ทอีารเ์อ 

ส าหรบัการลงทนุในบริษทัร่วมคำ้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(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 ่30 กนัยายน 2561 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 และถอืหุน้โดยบริษทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 11 ด าเนินธุรกิจ

เช่นเดยีวกบั TICON DEMCO 6 ซึง่ปจัจบุนัไดด้  าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 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 ่30 กนัยายน 2561 TPARK BFTZ มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 350 ลา้นบาท 

(4) บริษัท จสัโค (ประทศไทย) จ ำกดั (JustCo (Thailand) Co., Ltd.: JustCo) ถือหุน้โดยบริษทั 51 และถือหุน้โดย บริษทั 

JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. รอ้ยละ 49  JustCo จดัต ัง้ขึ้นในเดอืนสงิหาคม 2561 เพือ่ลงทนุและประกอบธุรกจิ co-working office และ

ธุรกจิอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในประเทศไทย  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 JustCo มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 213,500,000 ลา้นบาท 

ท ัง้นี้ บรษิทัมเีงนิลงทนุในบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง คอื บรษิทั บางกอกคลบั จ ากดั เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 1.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.11 ของ

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั บางกอกคลบั จ ากดั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใชบ้รกิารของบรษิทัดงักลา่ว 

ควำมสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกจิของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

ปจัจบุนักลุม่เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัถอืหุน้รวมกนัท ัง้ทางตรงและทางออ้มเท่ากบัรอ้ยละ 89.46 ของ

จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ท ัง้หมดของบริษทั ซึ่งบริษทัและ เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ มกีรรมการร่วมกนัคือ นายปณต สริิวฒันภกัดี นาย

โชตพิฒัน ์พชีานนท ์และนายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 9 

ดว้ยองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์และความช านาญในการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทร ัพยค์รบวงจรของบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพ

เพอรต์ี้ ลมิเิตด็ และ บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั กอปรกบัความช านาญในธุรกิจ

ใหเ้ช่าโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ในประเทศที่บริษทัมอียู่น ัน้ จะน ามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกวา้ง ความหลากหลายของสนิคา้และการ

ใหบ้รกิาร และการเตบิโตอย่างย ัง่ยนืของกจิการในอนาคต 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

1.  ภำพรวมของธุรกจิ 

บริษทัเป็นผูพ้ฒันาและบริหารจดัการโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่า(Ready-Built Factory) และ อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า (Ready-Built 

Warehouse) รวมถงึการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธท์รานสฟ์อรม์

ธุรกิจเพือ่เสริมสรา้งความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว ซึ่งบริษทัไดป้ระกาศยุทธศาสตร ์“การขบัเคลือ่นองคก์รในทกุ

มติ”ิ (Total Dimension) ดว้ยจดุมุ่งหมายเพือ่กา้วสู่การเป็น “ผูน้ าการใหบ้ริการสมารท์แพลตฟอรม์ ดา้นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม” 

โดยบริษทัมแีผนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยพ์รอ้มน าเสนอโซลูช ัน่แบบครบวงจร ภายใตแ้นวคดิการพฒันาอย่างย ัง่ยนื พรอ้มเดนิหนา้ผสาน

ความร่วมมอืกบัพนัธมติรเชิงกลยุทธ ์เพือ่ผนึกศกัยภาพผ่านเครือข่ายทีแ่ขง็แกร่ง เพือ่สรา้งแหล่งรายไดใ้หม่ซึ่งจะเป็นมูลค่าเพิม่จาก ธุรกิจหลกั 

พรอ้มมุ่งม ัน่ขบัเคลื่อนการเติบโตคร ัง้ใหม่ ผ่านการต่อยอดสู่การเปิดตวัธุรกิจใหม่เขา้มาเสริมทพัเพื่อตอบความตอ้งการของลูกคา้ในโลก

อตุสาหกรรม 4.0 โดยภาพรวมการด าเนินงานของกลุม่บรษิทัประกอบดว้ยสายธุรกจิ 3 กลุม่ ดงัต่อไปนี้  

1. “กลุม่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม” 

2. “กลุม่เทคโนโลย”ี 

3. “กลุม่สมารท์โซลูช ัน่” 

2. โครงสรำ้งรำยได ้

ในรอบผลการด าเนินงาน 9 เดอืน (มกราคม - กนัยายน 2561) บรษิทัมรีายไดม้าจากการขายโรงงาน และ/หรอื คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทรสัต ์

รวมถงึการขายอาคารคลงัสนิคา้แบบ Built-to-Suit ใหก้บัลูกคา้ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ ท ัง้นี้รายไดจ้ากธุรกจิใหเ้ช่า และบรหิารโรงงาน คลงัสนิคา้ 

และการใหบ้รกิารต่าง ๆ ยงัคงเตบิโต เนื่องจากมอีตัราการเช่า (Occupancy Rate) ทีสู่งขึ้น 

 

โครงสรำ้งรำยได ้ 2559 2560 

รอบระยะเวลำบญัชี 

1 มกรำคม – 30 

กนัยำยน 2561 

  ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 250.68 10.36 194.36 8.07 2,209.57 55.06 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการ 1,172.12 48.44 1,372.60 56.96 1,150.86 28.69 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 201.12 8.31 239.15 9.92 226.90 5.65 

รายไดอ้ืน่ ๆ 248.59 10.28 280.73 11.65 227.24 5.66 

รำยไดก้อ่นสว่นแบ่งไรฯและก ำไรที่รบัรู ้

เพิ่มเติมฯ 

 

1,872.51 

 

77.39 

      

2,086.84 

 

86.60 

     

3,814.56 

 

95.06 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมตาม

วธิีส่วนไดเ้สยี 
252.22 10.42 275.42 11.40 195.56 4.87 

ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 
294.95 12.19 48.30 2.00 2.69 0.07 

รวม 2,419.68 100.00 2,410.56 100.00 4,012.82 100.00 
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3. กลุม่ธุรกจิอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรม 

3.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บรษิทัด าเนินธุรกจิในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมแบบครบวงจร ปจับุนัมพีื้นทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ภายใตก้ารบรหิาร

จดัการรวมท ัง้สิ้นกว่า 2.7 ลา้นตารางเมตร บนท าเลทีต่ ัง้ยุทธศาสตร ์ ซึง่โรงงานและคลงัสนิคา้ของกลุม่บรษิทัไทคอนมที ัง้แบบพรอ้มใช ้ (Ready-

Built) และสรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-Suit) โดยต ัง้เป้าทีจ่ะเพิม่การพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ตามความตอ้งการ

เฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) ใหม้ากขึ้น ซึง่โรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทั ต ัง้อยู่ในท าเลนิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม เขต

อตุสาหกรรม เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม และเขตอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย  

โรงงานของบรษิทัและโรงงานทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั ต ัง้อยู่ในนคิม/สวน/เขต/เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม 16 ท  าเล*  ดงัต่อไปนี้    

 

ที่ต ัง้ 

 

จงัหวดั 

จ ำนวนโรงงำน 

สนิทรพัยข์องไทคอน สนิทรพัยภ์ำยใตก้องทรสัต ์

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 2 13 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา 8 36 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา 23 50 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบรุ ี ชลบรุ ี 19 94 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุ ี 30 - 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี ชลบรุ ี 4 3 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้  ระยอง ระยอง 13 30 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 2 11 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 28 - 

เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 8 17 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 - 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุ ี 7 - 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (3 แห่ง) 

ปราจนีบรุ ี

ชลบรุ ี

8 

- 

- 

42 

*หมายเหต ุไมร่วมพื้นทีร่อการพฒันา 
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และมคีลงัสนิคา้ของบรษิทัและคลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั ต ัง้อยู่ในพื้นที ่24 ท  าเล* ดงัต่อไปนี้ 

 

ที่ต ัง้ 

 

จงัหวดั 

จ ำนวนคลงัสนิคำ้ 

สนิทรพัยข์องไทคอน สนิทรพัยภ์ำยใตก้องทรสัต ์

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั 1 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 2 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (2 แห่ง) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 และ 2 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรีราชา 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (บ่อวนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง  

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(5 แห่ง) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบรุี 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ขอนแก่น 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ล  าพูน 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

พระนครศรีอยุธยา 

ระยอง 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

สมทุรปราการ 

ปราจนีบรุ ี

พระนครศรีอยุธยา 

ชลบรุี 

ขอนแก่น 

ระยอง 

สมทุรสาคร 

ล าพูน 

21 

- 

29 

21 

12 

9 

8 

17 

- 

10 

18 

8 

- 

- 

12 

11 

2 

9 

82 

21 

15 

17 

4 

11 

- 

5 

9 

5 

38 

1 

3 

7 

- 

- 

- 

- 

*หมายเหต ุไม่รวมพื้นทีร่อการพฒันา 

3.2 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

ก. ธุรกจิโรงงำนพรอ้มเช่ำ (Ready-Built Factory) 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่าทีม่คีุณภาพระดบัสากล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ทีเ่ขา้มาต ัง้ฐานการ

ผลิตในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งการถือกรรมสิทธิ์ ในโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการ และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน 

ต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในท าเลทีต่ ัง้ทีม่ศีกัยภาพ และพฒันาโรงงานทีม่รูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมส าหรบัผูป้ระกอบการ

หลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้  เนื่องจากกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจึงไดเ้น ้น 

การใหบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเริ่มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลือกท า เลที่ต ั้งส  าหร ับการพฒันาโรงงาน โดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และการคาดการณ์  

ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพจิารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทนุ ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัท่าเรือ สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 

ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดม้าตรฐานของท าเลทีต่ ัง้น ัน้ ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาโรงงานท ัง้ในเขตประกอบการเสรี และเขตท ัว่ไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งจะแตกต่างกนัในแต่ละท าเลที่ต ัง้ 

ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งอยู่ตดิกบัท่าเรือน า้ลกึทีส่  าคญัของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความ

ตอ้งการของโรงงานในเขตประกอบการเสร ี
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โรงงานของบรษิทัมลีกัษณะเป็นอาคารช ัน้เดยีวพรอ้มช ัน้ลอยเพือ่ใชเ้ป็นส  านกังาน ซึง่พฒันาในบรเิวณพื้นทีด่นิทีม่รี ัว้ก ัน้เป็นสดัส่วน พรอ้ม

ดว้ยป้อมยาม พื้นทีจ่อดรถ และพื้นทีส่  าหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ัง้นี้ โรงงานทีบ่รษิทัพฒันาขึ้นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมตี ัง้แต่ 550 ถงึ 12,000 ตารางเมตร โรงงานของบรษิทัทีส่รา้งในระยะหลงัมขีนาดเลก็ลง เนื่องจ าก

ปจัจบุนัแนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มสูีงขึ้น นอกจากนี้พื้นโรงงานสามารถรบัน า้หนกัไดต้ ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวั

อาคารพฒันา โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึง่ไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ท  าใหไ้ดพ้ื้นทีใ่ชส้อยสูงสุด 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ัง้หมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการต่อสญัญาเช่าได ้นอกจากนัน้ 

บรษิทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลีย่นไปเช่าโรงงานอืน่ของบรษิทัในท าเลทีต่ ัง้หรอืขนาดทีแ่ตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื้อ

โรงงาน  

นอกจากนี้  บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) ซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดด้ขีึ้นและเป็นผลดต่ีอบรษิทัในแง่การลงทนุกบัผลตอบแทนระยะยาว เนื่องจากอายุสญัญาเช่าของโรงงานประเภทนี้จะยาวกว่าอายุสญัญา

เช่าของโรงงานท ัว่ไปประมาณ 5-10 ปี  

ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัมโีรงงานเช่า และโรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า ดงันี้ 

 สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560  ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2561 

 จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ 

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

โรงงานที่มสีญัญาเช่า 

โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

มสีญัญาเช่าใหม่ 

76 

79 

170,655 

215,275 

13,850 

80 

73 

183,630 

194,450 

16,700 

89 

59 

5 

209,005 

168,615 

18,180 

 

รวม 155 399,780 153 394,780 153 395,800 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทั ณ เดอืนกนัยายน 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 57 เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 51 

เนื่องจากความตอ้งการพื้นทีโ่รงงานในเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) ทีเ่พิม่มากขึ้น โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัลงทนุขนาดกลาง 

การเพิม่ขึ้นของพื้นทีเ่ช่ามาจากกลุม่ลูกคา้อเิลก็ทรอนิกส ์กลุม่ลูกคา้ที่เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนรถยนต ์และสนิคา้อปุโภคบรโิภค 

อตัราการเช่าโรงงาน ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 มดีงันี้ 

 ปี 2559 ปี 2560 ณ สิ้นเดือนก.ย. 2561 

อตัราการเช่าโรงงาน (รอ้ยละ) 46 51 57 

หมายเหต:ุ อตัราการเช่ารวมโรงงานทีม่สีญัญาเช่าใหม่ 
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ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานของบรษิทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้  

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภมูิภำค รอ้ยละ 

ยานยนต ์

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

อาหารและเครื่องดืม่ 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

ยาและเวชภณัฑ ์

กระดาษและบรรจภุณัฑ ์

อปุกรณส์  านกังาน 

สิง่ทอ 

อืน่ ๆ 

34.3 

28.9 

5.7 

5.2 

3.8 

3.5 

3.0 

2.7 

12.9 

ญีปุ่่ น 

ยุโรป 

สงิคโปร ์

จนี 

เยอรมนั 

ไทย 

อืน่ ๆ 

37.9 

22.6 

11.7 

9.2 

5.8 

3.7 

9.1 

 

รวม 100.0 รวม  100.0 

หมำยเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ ณ เดอืนกนัยายน ปี 2561 

ข. ธุรกจิคลงัสนิคำ้พรอ้มเช่ำ (Ready-Built Warehouse) 

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เป็นผูพ้ฒันาและบรหิารอาคารคลงัสนิคา้ส  าเร็จรูปทีม่คีุณภาพระดบั

สากลเพือ่ใหเ้ช่า โดยธุรกจิโลจสิตกิสน์บัเป็นกิจกรรมทีส่  าคญัในการกระจายสนิคา้ วตัถดุบิ ชิ้นส่วนอปุกรณ ์สนิคา้ส  าเร็จรูป และผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 

สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ท ัว่ประเทศ และถือเป็นธุรกิจที่ส  าคญัต่อการพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยปจัจุบนันัน้ 

ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส่์วนใหญ่ ยงัจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากส าหรบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ 

ระบบโลจสิตกิส ์ยานพาหนะและอปุกรณ์ต่าง ๆ บริษทัจงึเลง็เหน็โอกาสของการพฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเหล่านัน้เ ช่า 

แทนการลงทนุสรา้งเพือ่เป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบรษิทัต ัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นยุทธศาสตรท์ีส่  าคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ทีด่ ีอาคารคลงัสนิคา้สามารถรองรบัการ

จดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบัน า้หนกัของพื้นอาคาร ความสูงของอาคาร จ านวนประตู

ส  าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอปุกรณช่์วยปรบัระดบัพื้นใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

สญัญาเช่าของบรษิทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าทีม่อีายุเกนิ 3 ปี มสีดัส่วนเพิ่มขึ้น 

จากลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ทีม่รูีปแบบเฉพาะ (Built-To-Suit) ซึ่งมอีายุสญัญาอยู่ทีป่ระมาณ 10 ปี และในอนาคตบริษทัจะน าเสนอสนิคา้รูปแบบ

เฉพาะนี้มากขึ้น เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหด้มีากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดต่ีอการลงทนุระยะยาวของบริษทั นอกจากนี้  บริษทั ยงัมี

บรกิารซื้อคลงัสนิคา้จากลูกคา้เพือ่ใหเ้ช่ากลบัคนื (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัมคีลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ และคลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า ดงันี้  

 สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560 ณ สิ้นเดือนก.ย. 2561 

จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ จ ำนวน พื้นที่เช่ำ 

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

คลงัสนิคา้ที่มสีญัญาเช่า 

คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

มสีญัญาเช่าใหม่ 

101 

80 

449,433 

194,230 

38,904 

116 

100 

523,180 

259,100 

34,340 

124 

61 

2 

538,281 

188,493 

4,540 

 

รวม 181 682,567 216 816,620 187 731,314 
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อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (Occupancy rate) ของบรษิทั ณ เดอืนกนัยายน 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 74 เมือ่เทยีบกบั ณ สิ้นปี 2560 ทีร่อ้ยละ 

68 เนื่องจากในปีทีผ่่านมามผูีเ้ช่าคลงัสนิคา้เพิม่มากขึ้นในเขตบางพล ีและขอนแก่น  ส  าหรบัในปี 2561 นัน้ บรษิทัมพีื้นทีเ่ช่าสุทธ ิ (net addition) 

เพิม่ขึ้นจากปี 2560 เท่ากบั 80,419 ตรม. โดยมปีจัจยัหลกัมาจากลูกคา้กลุ่มโลจสิตกิสท์ีม่กีารขยายตวัของธุรกิจอย่างมากในปีทีผ่่านมา รวมถงึ

กลุม่ผูผ้ลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์กลุม่ธุรกจิออนไลน ์และ กลุม่อาหารและเครื่องดืม่ 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ ณ สิ้นปี 2559 2560 และ ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 มดีงันี้ 

 ปี 2559 ปี 2560 ณ สิ้นเดือนก.ย. 2561 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (รอ้ยละ) 72 68 74 

หมายเหต:ุ อตัราการเช่ารวมคลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่าใหม่ 

ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 ลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี้ 

อตุสำหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภมูิภำค รอ้ยละ 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

สนิคา้อปุโภคบรโิภค 

ยานยนต ์

อาหารและการเกษตร 

ยาและเวชภณัฑ ์

วสัดุก่อสรา้งและอปุกรณ ์

พาณิชยอ์เิลก็โทรนิคส ์

คา้ปลกี 

อืน่ ๆ 

54.4 

14.3 

10.2 

6.1 

5.4 

4.9 

2.8 

0.4 

1.5 

เยอรมนั 

ไทย 

ญีปุ่่ น 

อเมรกิา 

จนี 

สวติเซอรแ์ลนด ์

อติาล ี

ฝร ัง่เศส 

ออสเตรเลยี 

สงิคโปร ์

อืน่ ๆ 

29.9 

27.1 

9.9 

7.4 

6.0 

4.2 

4.1 

4.0 

2.9 

1.8 

2.7 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมำยเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทั ณ เดอืนกนัยายน ปี 2561 

ค. ธุรกจิอำคำรโรงงำนและคลงัสนิคำ้ที่พฒันำข้ึนตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Built-to-Suit) 

บรษิทัไดพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมทีม่กีารออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-Suit) โดยมุ่งม ัน่ทีจ่ะ

ตอบสนองความตอ้งการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัใหก้บัผูป้ระกอบการในแต่ละประเภทกลุม่อตุสาหกรรม ท ัง้ยงัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน

อาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้อย่างสูงสุด รวมถงึเป็นการลดตน้ทนุ และท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในกระบวนการผลติและการจดัเก็บสนิคา้แก่

ผูป้ระกอบการ โดยไทคอนมพีื้นทีใ่นท าเลยุทธศาสตรท์ีจ่ะสามารถรองรบัการพฒันาอาคารแบบ Built-to-Suit ท ัง้ในเขตนิคมอตุสาหกรรม สวน

อตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม และเขตอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย ท ัง้นี้อาคารแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญา

เช่าระยะยาวอายุสญัญาอยู่ระหวา่ง 10-15 ปี ซึง่จะส่งผลบวกกบัอตัราการเช่า สามารถช่วยลดตน้ทนุค่าใชจ่้ายการตลาดต่าง ๆ ได ้และท าใหบ้รษิทั

มรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาว 

 ในปีทีผ่่านมาโครงการ Built-to-Suit ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างด ีซึง่ไทคอนไดส่้งมอบอาคารรวมถงึใหเ้ช่าอาคารแบบ Built-to-Suit ที่

สรา้งตามความตอ้งการเฉพาะบนพื้นทียุ่ทธศาสตรใ์หก้บัลูกคา้ นอกจากนี้ยงัมโีครงการส่วนทีย่งัอยู่ในแผนการพฒันาอกีดว้ย  
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ง. ธุรกจิกำรลงทนุและกำรบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

บริษทัมนีโยบายลงทนุในกองทรสัต ์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยใ์นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 20 ของหน่วยลงทนุท ัง้หมด เพือ่

ผลตอบแทนในรูปเงนิปนัผลสม า่เสมอเป็นประจ าทุกปี นอกจากนัน้ บริษทัยงัไดร้ ับแต่งต ัง้ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์  าหรบัทรพัยส์นิของ 

กองทรสัต ์TREIT จงึท าใหบ้รษิทัมรีายไดป้ระจ าจากค่าบรหิารอสงัหารมิทรพัยอ์กีดว้ย 

จ. ธุรกจิกำรบริหำรและจดักำรกองทรสัต ์

บริษทัด าเนินธุรกิจบรหิารและจดัการกองทรสัต ์TREIT ผ่านบริษทัย่อยไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ TMAN ซึ่ง

บริษทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 70 โดยเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2560 ไทคอนไดม้กีารแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้ 3 กอง ไดแ้ก่ TFUND 

TLOGIS และ TGROWTH เขา้สู่กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน หรอื TREIT นอกจากนี้ ใน

เดอืนตลุาคม 2561 TREIT ยงัไดซ้ื้อทรพัยจ์ากไทคอนอกี 79,106 ตารางเมตร ท าใหมู้ลค่าสนิทรพัยร์วมสูงถงึ 3.2 หมืน่ลา้นบาท ซึ่งในปจัจบุนั

เป็นกองทรสัตอ์ุตสาหกรรมและโลจิสติกสท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย TMAN จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทรสัตเ์ป็น

รายไดป้ระจ าทกุปี และจ่ายเป็นเงนิปนัผลกลบัคนืมาใหก้บับรษิทั  

ฉ. กำรบริกำรอืน่ๆ 

• กำรดดัแปลงงำนอำคำรโรงงำน/คลงัสนิคำ้ 

บริษทัมีทีมงานออกแบบ พฒันา ตลอดจนรบับริหารโครงการ ท าใหบ้ริษทัสามารถใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และ

ดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้

• กำรจดัหำสำธำรณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภค รวมถงึใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคเพือ่ใหพ้อเพยีงต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ รวมถงึแนะน าใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

• กำรขออนุญำตกบัหน่วยงำนรำชกำร 

บรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ ในเรื่องการขอใบอนุญาตทีจ่  าเป็นต่อการเริ่มด าเนินการบรษิทั เช่น ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนัน้ 

บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัพนกังานของลูกคา้ ซึ่งเป็นคนต่างดา้ว โดย

บรกิารนี้ถอืเป็นการบรกิารทีอ่  านวยความสะดวกครบวงจรใหก้บัลูกคา้ต่างชาต ิ(One-Stop-Service) 

• บริกำรอืน่ ๆ 

เนื่องจากบรษิทัอยู่ในธุรกจิมานาน และมสีายสมัพนัธอ์นัดกีบักลุม่คู่คา้หลาย ๆ รายในอตุสาหกรรม บรษิทัจงึสามารถใหบ้รกิารและความ

ช่วยเหลอือืน่ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เท่าทีจ่ะสามารถกระท าได ้เช่น การแนะน าผูจ้  าหน่ายสนิคา้และบคุคลากรทีส่  าคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.3 สทิธิและประโยชน์ของบริษทัและผูป้ระกอบกำรจำกเขตสง่เสริมกำรลงทนุ  

1) สทิธิและประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุส ำหรบัธุรกจิโรงงำนใหเ้ช่ำ 

โครงการพฒันาอาคารโรงงานอตุสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึง่ต ัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมป่ินทอง นคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบรุ ี นิคม

อตุสาหกรรมไฮเทค นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ีนิคมอตุสาหกรรมเอเซยี นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 
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สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี และเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โดยมสีทิธิ

ประโยชนส์  าหรบัอาคารโรงงานอตุสาหกรรมทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารส่งเสรมิดงันี้ 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลมกี าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ : 

- 8 ปีส  าหรบัโครงการในเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง และสวนอตุสาหกรรมโรจนะ-

ปราจนีบรุ ี 

- 7 ปีส  าหรบัโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง สวน

อตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา และนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี 

- 3 ปีส  าหรบัโครงการในนิคมอตุสาหกรรมเอเซยี  

โดยในกรณีทีก่จิการมกีารขาดทนุในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทนุประจ าปีที่เกดิขึ้นในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจากก าไรสุทธทิี่

เกดิขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล โดยมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ 

• ไดร้บัยกเวน้ ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล ไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลนัน้ 

• ไดร้บัอนุญาต ใหน้ าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืช่างช านาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาทีก่  าหนด

ไว ้โดยใหท้  างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ทีต่ามทีก่  าหนดไว ้

• ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหรอืส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้

 

2) สทิธิและประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุส ำหรบัธุรกจิคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทคอนวงันอ้ย 2 ศรรีาชา แหลมฉบงั 2 อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 บางปะกง และขอนแก่น และคลงัสนิคา้ในนิคม

อตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) อมตะซติี้ ระยอง และอมตะซติี้ ชลบรุ ีและโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน ไดร้บัการอนุมตักิารส่งเสรมิการ

ลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ โดยมสีทิธปิระโยชนส์  าหรบัเขตอตุสาหกรรมโลจสิตกิสแ์ละอาคารคลงัสนิคา้ทีไ่ดร้บัการอนุมตักิาร

ส่งเสรมิดงันี้ 

• ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลมกี าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ :  

- 8 ปี ส  าหรบัเขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 ศรีราชา แหลมฉบงั 2 อสีเทริน์ซบีอรด์ บางปะกง และขอนแก่น 

และศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั อสีเทริน์ซบีอรด์ และขอนแก่น และคลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง  

- 7 ปี ส  าหรบัคลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบรุ ีและนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี 

- 3 ปี ส  าหรบัคลงัสนิคา้ในโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน  

โดยในกรณีทีป่ระกอบกิจการขาดทนุในระหว่างนัน้ จะสามารถน าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจากก าไร

สุทธทิีเ่กดิขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล โดยมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ 

• ไดร้บัยกเวน้ ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล ไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลนัน้ 

• ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส  าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ 
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3) สทิธิและประโยชน์แกผู่ป้ระกอบกำรในนิคมอตุสำหกรรมของกำรนิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 

จากการที่บริษทัมีการประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุ ตสาหกรรม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกนอ. 

ผูป้ระกอบการจงึพงึไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจากกนอ. ดงันี้ 

•  สทิธปิระโยชนด์า้นภาษอีากร (เขตประกอบการเสร)ี ไดแ้ก่ การไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษอากรขาเขา้ ภาษมีลูค่าเพิม่และภาษี

สรรพสามิต ส  าหรบัเครื่องจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมท ัง้วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลติ และไดร้บัการยกเวน้ภาษีอากรส าหรบัของส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 

•  สทิธปิระโยชนท์ีไ่ม่เกี่ยวกบัภาษอีากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิ์ในทีด่นิในนิคมอตุสาหกรรมเพือ่ประกอบ

กจิการ ไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างชาตซิึง่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ และช่างฝีมอืเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตพรอ้มใหบ้รกิารขอ

วซ่ีาและ work permit และสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้หากเงนิจ านวนนัน้เป็นเงนิทนุน าเขา้หรอืเป็นเงนิทีม่ ี

ขอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ 

•  สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ ไดแ้ก่ การยื่นขอใบอนุญาตที่จ  าเป็นส าหรบัการประกอบการท ัง้หมดจากกนอ. (โดยปกติตอ้งไดร้บัอนุมตัิจาก

หลายหน่วยงานราชการ) เช่น ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่ประกอบกิจการ ใบอนุญาตปลูกสรา้งและ ใบอนุญาตประกอบกจิการอตุสาหกรรม รวมไป

ถงึ การไดร้บับรกิารส  าหรบัผูล้งทนุในเรื่องค าแนะน าค าปรกึษาเอกสารต่าง ๆ  

3.4 กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ก. ธุรกจิโรงงำนพรอ้มเช่ำ (Ready-Built Factory) 

ธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่าถอืเป็นธุรกิจที่ส  าคญัต่อผูป้ระกอบการชาวต่างชาติที่เขา้มาต ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ซึ่งอาจเลอืกเช่าโรงงานเพือ่ลดตน้ทนุในการด าเนินการและเพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการเริ่มการผลติ 

และลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการใหเ้ช่าโรงงานนัน้ มบีริการแบบครบวงจรเพือ่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ  

การทีป่ระเทศไทยตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ชื่อมต่อประเทศอืน่ในภูมภิาคซึง่เปรยีบเสมอืนศูนยก์ลางของ ภูมภิาค CLMV มแีรงงานทีม่ทีกัษะ และ

มรีะบบโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นี ัน้ ไดด้งึดูดนกัลงทนุจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญีปุ่่ น ประเทศจนี และประเทศยุโรป ใหใ้ชป้ระเทศไทยเป็น

ฐานการผลติ โดยนโยบายส่งเสรมิการลงทนุต่างๆของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) และ โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภูมภิาคตะวนัออก 

(EEC) ของรฐับาลไดม้ส่ีวนสนบัสนุนการขยายตวัของพื้นทีอ่ตุสาหกรรม และความตอ้งการของผูป้ระกอบการต่างประเทศในประเทศไทยและพื้นที่

เขต EEC มากยิง่ขึ้น  

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 

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) 

- ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีซ่ื้อหรอืเช่าจากเจา้ของทีด่นิอตุสาหกรรมในท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย เช่น บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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- ผูพ้ฒันาโรงงานรายย่อยอืน่ๆในตลาด ซึง่บรษิทัไม่ถอืว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าขนาดเลก็ ทีม่คีวาม

ตอ้งการเช่าโรงงานดว้ยตน้ทนุทีไ่ม่สูงนกั 

โดยถงึแมว้่าการแข่งขนัโดยรวมของธุรกจิโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่านัน้ค่อนขา้งสูง แต่อย่างไรก็ตามบรษิทัเป็นผูพ้ฒันาโรงงานใหเ้ช่าที่

ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย และมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นของท าเลทีม่ศีกัยภาพและหลากหลาย รวมถงึมบีรกิารทีค่รบวงจรใหก้บัผูป้ระกอบการซึง่เป็น

ลูกคา้ ใหค้วามช่วยเหลอืในการตดิต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการ และการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจาก BOI 

ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัส  าหรบัธุรกจิโรงงานส าเร็จรูปพรอ้มเช่า คือ ผูผ้ลติชิ้นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์โดยความเสีย่งในการเลกิเช่าเมือ่หมดสญัญาของลูกคา้กลุม่โรงงานนัน้ค่อนขา้งต า่ เนื่องจาก

ลูกคา้มกีารลงทนุ และตดิต ัง้อปุกรณเ์ครื่องจกัร และสายการผลติต่างๆเขา้กบัโรงงาน ท าใหค้วามสามารถในการโยกยา้ยเป็นไปไดย้าก โดยลูกคา้

ส่วนมากจะท าการต่อสญัญาเช่ากบับริษทัเมือ่สญัญาหมดอายุ เวน้เสยีแต่จะเลกิการผลติหรือมคีวามตอ้งการทีจ่ะขยายพื้นทีก่ารเช่า ซึ่งบริษทัจะ

เสนอท าเลและขนาดโรงงานอืน่ๆ ตามความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงของลูกคา้ได ้โดยบรษิทัมขีนาดโรงงานและพื้นทีใ่นการใหเ้ช่าทีห่ลากหลาย  

นอกจากนี้  บริษทัยงัมบีริการรบัสรา้งโรงงานแบบ Built-to-suit ซึ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะเป็นกลุ่มลูกคา้ในอตุสาหกรรมขนาดกลางถงึ

ใหญ่ และมรีะยะเวลาสญัญาเช่าทีค่่อนขา้งยาว ท าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาวมากขึ้น 

ข. ธุรกจิคลงัสนิคำ้พรอ้มเช่ำ (Ready-Built Warehouse) 

ธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าเป็นธุรกจิทีส่  าคญัในการสนบัสนุนธุรกิจโลจสิตกิสเ์พือ่การกระจายสนิคา้ของประเทศ โดยระบบการจดัการดา้นโล

จสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพจะเป็นปจัจยัทีส่่งเสรมิใหม้ผูีป้ระกอบการต่างประเทศใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ระดบัภูมภิาค และท า

ใหเ้กดิการลงทนุจากต่างประเทศเพิม่ขึ้น โดยในปจัจบุนัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าจะกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ศูนยก์ระจายสนิคา้ในจงัหวดั

ส  าคญัของแต่ละภาคของประเทศ และในเขตท่าเรอืแหลมฉบงัและท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 

ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื  

- ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีุณภาพเพือ่ขายและเช่า ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ดบับลวิ

เอชเอคอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)  

- ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้รายย่อยอืน่ๆ ซึง่บรษิทัไม่ถอืว่าเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงเนื่องจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าขนาดเลก็ ทีม่คีวาม

ตอ้งการเช่าดว้ยตน้ทนุทีไ่ม่สูงนกั และรูปแบบโครงสรา้งของอาคารอาจไม่ไดม้าตรฐานการรบัน า้หนกัระดบัสากล 

โดยส าหรบัการแข่งขนักบัคู่แข่งโดยตรงของบรษิทันัน้ บรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบจากท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลายและมศีกัยภาพ และยงัมทีีด่นิพรอ้มสรา้ง

เพือ่น ามาต่อยอดส าหรบัลูกคา้กลุม่ Built-to-suit  

 โดยกลุม่ลูกคา้หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

- ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งและบรหิารคลงัสนิคา้ (Logistics service providers) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัช ัน้น าจากในประเทศ

และต่างประเทศ โดยบรษิทัเหลา่นี้มคีวามสามารถในการบรหิารและจดัการโดยใชร้ะบบ software และระบบจดัการทีท่นัสมยัและ

โดยท ัว่ไปจะไม่ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

- ผูป้ระกอบการประเภทศูนยก์ระจายสินคา้ดว้ยระบบที่ทนัสมยั (Distribution Center) และผูป้ระกอบการศูนยจ์ดัหาจดัซื้อ

ชิ้นส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International procurement office)  

- ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยลูกคา้กลุ่มนี้มคีวามตอ้งการที่จะจดัต ัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้ เพือ่จดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ และ

ผูบ้รโิภคท ัง้ในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 

- กลุ่มบริษทัน าเขา้และส่งออก ซึ่งมคีวามตอ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ทีต่ ัง้อยู่ใกลส้นามบนิและท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เขต

ปลอดอากร 
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- ผูป้ระกอบการธุรกจิออนไลน ์และธุรกจิอคีอมเมริซ์ ท ัง้ทีม่าจากต่างประเทศและในประเทศ 

- ผูป้ระกอบการอื่นๆ ที่มีธุรกิจสนบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการโลจิสติกส ์ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสนิคา้และบริการขนส่ง 

ผูใ้หบ้ริการบรรจสุนิคา้และถ่ายบรรจสุนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิ่ม (การตรวจสอบคุณภาพ การตดิฉลาก การซ่อมแซม และ

การประกอบ/บรรจสุนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเช่าอปุกรณข์นถ่าย ผูใ้หบ้รกิารแรงงานช ัว่คราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 

ท ัง้นี้  บริษทัมกีลยุทธส่์งเสริมการตลาดที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การตดิต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเองโดยตรง และการตดิต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ 

เช่น ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพื่อเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่านัน้ การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล ส ถานทูต

ส านกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม ตวัแทนซื้อขายอสงัหารมิทรพัย ์และตวักลางอืน่ ๆ  นอกจากนี้  บริษทัยงัมกีารใชส้ือ่

ทางการตลาดประเภทอื่นทีม่ปีระสทิธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานสมัมนา งานแสดงสนิคา้ และการประชุมต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้

ภายใน และต่างประเทศ 

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ธุรกิจโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า เป็นธุรกิจที่ภาครฐัใหค้วามส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง ท ัง้นี้ประเทศไทยไดเ้ผชิญการ

แข่งขนัจากประเทศเพื่อนบา้นในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเทศเวียดนามซึ่งมีแรงงานจ านวนมากที่อายุนอ้ยและค่าแรงต า่ ส่งผลให ้

ผูป้ระกอบการต่างชาตมิกีารพจิารณายา้ยฐานการผลติออกจากประเทศไทยไปยงัประเทศเพือ่นบา้น ดงันัน้ เพือ่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถของ

ประเทศ ภาครฐัจงึเสนอนโยบายโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตรป์ระเทศภายใตน้โยบายไทยแลนด ์

4.0 เพื่อยกระดบัเขตเศรษฐกิจ EEC ใหเ้ป็นเขตพฒันาอุตสาหกรรมระดบัโลก โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนใน EEC จะกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจ

ขยายตวัเฉลีย่ราว 5% ต่อปี สรา้งการจา้งงานในภาคอตุสาหกรรมและบริการ 100 ,000 อตัราต่อปี และสามารถดงึดูดการลงทนุไดม้ากกว่า 1.9 

ลา้นลา้นบาท โดยเฉพาะจากอตุสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม่ อเิลก็ทรอนิกส ์ดิจทิลั หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ รวมถงึการบนิ

และอากาศยาน 

ในปี 2561 ภาวะอตุสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าเริ่มมแีนวโนม้ทีด่ขี ึ้น จากการลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานของ

ภาครฐัในเขต EEC ทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยรฐับาลไดม้กีารวางแผนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในระหว่างปี 2017-2021 มูลค่าการลงทนุรวมราว 

7.13 แสนลา้นบาท ซึง่คาดการณว์่าเมด็เงนิลงทนุของเอกชนท ัง้ไทยและต่างประเทศจะมคีวามชดัเจนมากขึ้นในช่วงปลายปี  ท ัง้นี้การขยายตวัของ

เศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และจนี ปรบัตวัดขีึ้น ในขณะเดยีวกนัการลงทนุของภาคเอกชนมกีาร

ขยายตวัไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาคการส่งออกเพือ่เพิม่ก าลงัการผลติรองรบัการส่งออกทีด่ขีึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ธุรกิจโรงงานใหเ้ช่านัน้ในปี 2561 มอีุปทานลดลงเลก็นอ้ยรอ้ยละ 0.2 ในขณะที่มอีปุสงคเ์พิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.9 เนื่องมาจากดชันี ผลผลติ

อตุสาหกรรมทีม่กีารขยายตวัเพิม่ขึ้น โดยอตุสาหกรรมส าคญัทีส่่งผลบวกไดแ้ก่ สนิคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตข์ยายตวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 12.9 

ยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศทีเ่พิม่ขึ้นรอ้ยละ 16.2 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา และ กลุม่สนิคา้อเิลก็ทรอนิกสข์ยายตวัเพิม่ขึ้นรอ้ย

ละ 4.3 โดยเฉพาะอปุกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ Hard Disk Drive  ตวัเลขสถติกิารลงทนุจากต่างประเทศ (FDI) เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 

[76.7] จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้  

 ส าหรบัธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่านัน้ อปุสงคแ์ละอปุทานยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ทีร่อ้ยละ 16 และ รอ้ยละ 15.3 ตามล  าดบั สบื

เนื่องมาจากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึ้นของผูป้ระกอบการ Third Party Logistics Provider หรอื 3PL โดยศูนยว์จิยักสกิรคาดว่าธุรกจิโลจสิตกิสจ์ะ

เตบิโตไดเ้ป็นอย่างดเีนื่องจากกระแสการปรบัเปลีย่นสู่สงัคมเศรษฐกจิแบบดจิทิลั และการขยายตวัของธุรกจิ E-Commerce ทีท่  าใหม้คีวาม

ตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้เพิม่มากขึ้น โดยคาดว่าคลงัสนิคา้น่าจะขยายตวัรอ้ยละ 5.3 – 7.0 ในปี 2561 ท ัง้นี้แมว้า่อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าจะเพิ่ม

มากขึ้น อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ายงัคงคาดว่าจะมมีาอย่างต่อเนื่อง เพราะผูป้ระกอบการรวมท ัง้บรษิทัทีเ่ชี่ยวชาญดา้นโลจสิตกิสเ์หลา่นี้  มี

นโยบายไม่ตอ้งการลงทนุเพือ่เป็นเจา้ของคลงัสนิคา้ และจะมุ่งหวงัใหผู้ใ้หบ้รกิารทีม่ปีระสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญดา้นการพฒันาโรงงานและ

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าเป็นผูใ้หบ้รกิารดงักลา่ว 
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กลยทุธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

1) ตัง้เป้ำเป็นผูน้ ำในกำรใหบ้ริกำรสมำรท์แพลตฟอรม์ดำ้นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอตุสำหกรรมระดบัสำกล 

บรษิทัเป็นผูน้ าในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประเภท Ready Built อนัดบัหนึ่งของประเทศไทย ซึง่มกีารพฒันาและบรหิาร

โรงงาน และ คลงัสนิคา้แลว้เสร็จมากกว่า 2.7 ลา้นตารางเมตร โดยในอนาคตบรษิทัยงัจะคงการพฒันาโครงการประเภท Ready-Built ในท าเลทีม่ี

ศกัยภาพสูงและมคีวามตอ้งการของลูกคา้ โดยบรษิทัจะลดความเสีย่งจากการหาผูเ้ช่าโดยมมีาตรการเปิดใหลู้กคา้สามารถเช่าลว่งหนา้ (Pre-lease) 

โครงการของบรษิทัทีก่  าลงัจะพฒันาได ้บรษิทัยงัมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ประเภท Built-to-Suit โดยจะน าองค์

ความรูแ้ละประสบการณข์องบรษิทัในเครอืกลุม่บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิตด็ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัมาปรบัใช ้ โดยการ

พฒันาโครงการ Built-to-Suit จะมกีารท างานร่วมกนักบัลูกคา้ต ัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบเพือ่ใหร้องรบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ เทคโนโลยี

และนวตักรรมใหม่ๆ  รวมท ัง้ การพฒันาอาคารสเีขยีวตามมาตรฐานระดบัโลก  เช่น LEED และ EDGE โดยบรษิทัไดม้กีารลงทนุร่วมกบัเครอืข่าย

พนัธมติรทางธุรกจิ ทีจ่ะน าเสนอบรกิารครบวงจรท ัง้ในดา้นการจดัเก็บขอ้มลู รวมถงึพื้นทีส่  านกังานใหเ้ช่าทีอ่ยู่ในท าเล CBD เพือ่ใหบ้รกิารกบัลูกคา้

ทีอ่ยู่ในกลุม่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม 

2) บริหำรสนิทรพัยอ์ยำ่งเบ็ดเสรจ็ (Asset Management Strategy)  

บริษทัมคีวามร่วมมอืกบัเครอืกลุ่มบรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทั จดัต ัง้ทมีงานในการบรหิาร

สนิทรพัยข์องบรษิทัอย่างเบด็เสร็จ โดยไดท้  าการศึกษาโรงงานและคลงัสนิคา้ท ัง้หมดของบรษิทั เพือ่พิจารณาการใชป้ระโยชนข์องสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ 

โดยสนิทรพัยบ์างอย่างอาจสามารถน ามาดดัแปลง ปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง หรอืปรบัเปลีย่นประโยชนใ์ชส้อย เช่น  การปรบัเปลีย่นคลงัสนิคา้ใหเ้ป็น

โรงงานหรอืเป็นโครงการ Built-to-Suit การปรบัเปลีย่นขนาดของอาคารใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด หรอืแมแ้ต่การร่วมมอืกบัพนัธมติร

ในการลงทนุและพฒันาสนิทรพัยเ์หล่านัน้ใหเ้ป็นอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอื่น รวมถงึการขายสนิทรพัยเ์หล่านัน้ใหก้บัผูป้ระกอบการรายอื่น หรือ

ผูป้ระกอบการนิคมอตุสสาหกรรม  

ท ัง้นี้  การบริหารสนิทรพัยข์องบริษทัอย่างเบด็เสร็จ จะช่วยใหบ้ริษทัใชส้นิทรพัยป์จัจบุนัใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด และยงัสามารถน า

รายไดท้ีเ่พิม่ขึ้นมาเสรมิสภาพคลอ่ง และน ามาลงทนุพฒันาโครงการในธุรกจิของบรษิทัอกีดว้ย  

3) เพิ่มศกัยภำพใหก้บัโรงงำนและคลงัสนิคำ้ 

บรษิทัมแีผนปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพใหก้บัโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยนอกเหนือจากการปรบัปรุงเบื้องตน้และการปรบัแบบใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการของลูกคา้ บรษิทัยงัอยู่ระหว่างการศึกษาการน าเอาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ มาปรบัใช ้ เช่น การน าระบบอตัโนมตัใิน

กระบวนการผลติ (Automation) หรอืการพฒันาโรงงานอจัฉรยิะ (Smart Factory) เพือ่เตรยีมพรอ้มและสนองนโยบายภาครฐัในการยกระดบั

อตุสาหกรรมแห่งอนาคต หรอื Thailand 4.0 

4) ตอ่ยอดสูธุ่รกจิที่เกี่ยวขอ้ง 

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการต่อยอดสู่ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งอืน่ๆ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษาธุรกจิดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

การพฒันาอสงัหารมิทรพัยค์รบวงจรหรอืโครงการมกิซยู์สโดยมอีสงัหารมิทรพัยอ์ตุสาหกรรมเป็นตวัหลกั และการศึกษาเขตธุรกจิและเขตการคา้

ควบคู่กบัศูนยโ์ลจสิตกิส ์โดยบรษิทัคาดว่าธุรกจิเหลา่นี้จะสรา้งแพลตฟอรม์ในการต่อยอดและเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิในปจัจบุนั 

5) กำรขยำยฐำนลูกคำ้สูป่ระเทศในกลุม่อำเซียน  
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บริษทัมีกลยุทธท์ี่จะขยายธุรกิจสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะ ในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี 

(CLMV) ซึ่งประเทศดงักล่าวนัน้ยงัมศีกัยภาพสูง มกีารเตบิโตทางเศรษฐกิจสูงในขณะทีค่่าแรงยงัต า่กว่าประเทศไทย และยงัมคีวามตอ้งการของ

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอตุสาหกรรมท ัง้ในดา้นโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยบรษิทัสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างหลากหลายและมผีลติภณัฑท์ีค่รบวงจร 

3.5 กำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

1) กำรจดัหำที่ดิน 

บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และมนีโยบายการจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ สะดวกต่อการ

คมนาคมและมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชนจ์าก BOI ท ัง้นี้ราคาทีด่นิของบรษิทัจะตอ้งไม่สูงเกนิไป และขนาดของทีด่นิจะตอ้งเหมาะสม

เพือ่ใหส้ามารถพฒันาโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

ขัน้ตอน/หลกัเกณฑก์ำรจดัหำที่ดิน 

• ท าเลทีต่ ัง้เหมาะสมอยู่ในท าเลยุทธศาสตร ์มกีารคมนาคมสะดวก ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้ช่า และสามารถไดร้บัสทิธิ

ประโยชนจ์าก BOI  

• ราคาทีด่นิเหมาะสม ในการทีบ่รษิทัจะสามารถสรา้งผลตอบแทนจากค่าเช่าได ้และสามารถแข่งขนักบัผูเ้ลน่รายอืน่ๆในตลาดได ้

• ค านึงถงึการรองรบัการขยายโครงการหรอืการปรบัเปลีย่นรูปแบบโครงการ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผู ้

เช่ารายต่อไป 

2) ทมีงำนพฒันำ/กำรออกแบบ และกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำกอ่สรำ้ง 

 บรษิทัพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้บนทีด่นิทีม่ศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทมีงานพฒันาโครงการทีม่ปีระสบการณ ์โดยมที ัง้ส่วนที่

ด  าเนินการโดยทมีงานภายในของบริษทัเอง ซึ่งช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงานพฒันาและลดตน้ทนุการพฒันาของบริษทั รวมถงึมี

ทีมงานผูอ้อกแบบและที่ปรึกษาโครงการที่ว่าจา้งมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยใหง้านที่ตอ้งการความช านาญและเชี่ยวชาญพเิศษมศีกัยภาพตรงกบั

วตัถปุระสงคข์องบรษิทัและลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึ้น ในส่วนของวสัดุทีส่  าคญัในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรตี บรษิทั

สามารถส ัง่ซื้อวสัดุทีม่คีุณภาพโดยตรงจากผูผ้ลติหลายราย ในคุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมและใกลเ้คยีงกนั  

 ส าหรบัการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง บริษทัมกีารก าหนดนโยบายการเลอืกคู่คา้ทีเ่ป็นรูปธรรม รวมถงึการก าหนดวธิีการปฎิบตัิงาน 

การก าหนดคุณภาพของสนิคา้และบริการ การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูค้า้และการปฏิบตัิต่อผูค้า้อย่างยุติธรรมและเท่าเทยีม โปร่งใส และ 

สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารพจิารณาจากราคากลาง เพือ่ใหบ้รษิทัไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารในราคาทีเ่หมาะสมอกีดว้ย   

ข ัน้ตอน/หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

• จดัท  า Approved Vendor List โดยรวบรวมขอ้มลูผูค้า้ทีม่คีุณสมบตัติรงตามความตอ้งการ แยกตามประเภทของสนิคา้และ

บรกิาร พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงขอ้มลูจากผูค้า้ทีเ่ขา้มาตดิต่อซื้อขายกบับรษิทั 

• พจิารณาคู่คา้ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เช่น มปีระวตัหิรอืชื่อเสยีงทีด่ ีส่งมอบของทีม่คีุณภาพ ครบถว้น ตรงเวลา และมคีวามรู ้

ความเชี่ยวชาญในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ มคีวามพรอ้มท ัง้ดา้นเครื่องมอื อปุกรณแ์ละก าลงัคน มผีลงานในอดตีทีด่เีป็นทีย่อมรบั 

รวมถงึมบีรกิารหลงัการขายทีด่ ี 

• จดัใหม้คีณะกรรมการประมลูเพือ่ใหบ้รษิทัไดร้บัผลประโยชนสู์งสุด โดยบรษิทัจะพจิารณาร่วมกบัราคากลางทีเ่หมาะสม 

• การจดัซื้อจดัจา้งทกุคร ัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี  านาจทกุคร ัง้ 

• มกีระบวนการในการตรวจสอบและประเมนิว่า สนิคา้ทีจ่ดัซื้อจดัจา้งเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนด 

• มเีกณฑใ์นการประเมนิ และคดัเลอืกผูค้า้ทีช่ดัเจนและโปร่งใส  

• มกีารเปิดโอกาสใหผู้ค้า้รายใหม่ๆ ไดเ้ขา้มาเสนอสนิคา้และบรกิารกบับรษิทั 
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3.6 งำนระหวำ่งกำรพฒันำ 

ณ เดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัมงีานทีย่งัไม่ส่งมอบซึง่มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยู่ระหว่างการพฒันา ดงันี้ 

นิคมอตุสำหกรรม / เขตอตุสำหกรรมโลจสิตกิส ์/ 

สวนอตุสำหกรรม / ศูนยค์ลงัสนิคำ้ 

จ ำนวนโรงงำน / 

อำคำร

คลงัสนิคำ้ 

พื้นที่ดิน 

(ไร่) 

พื้นที่เช่ำ    

(ตำรำงเมตร) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบรุ ี

บางพล ี6 

0 

2 

1 

0 

9.1 

34.0 

1,700 

9,880 

34,300 

รวม 3 43.1 45,880 

4. กลุม่ธุรกจิ “เทคโนโลย”ี 

4.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

ประเทศไทยเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพและมคีวามตอ้งการใชง้านบรกิารศูนยข์อ้มลู (ดาตา้เซน็เตอร)์ ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในเทคโนโลยสี  าคญัทีใ่ช ้

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในยุคดจิทิลั ควบคู่ไปกบับรอดแบนด ์คลาวด ์บิก๊ดาตา้ และอนิเตอรเ์น็ต ออฟ ธงิส ์ซึง่เป็นกลุม่เทคโนโลยชีี้วดัระดบั

ความกา้วหนา้ของประเทศต่าง ๆ ในการเปลีย่นผ่านไปสู่ยุคดจิทิลั สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์องประเทศไทยทีมุ่่งสู่ดจิทิลัทรานสฟ์อรเ์มช ัน่และ

นโยบายไทยแลนด ์4.0 ซึง่ภาครฐัไดว้างแผนการพฒันาดา้นดจิทิลัอย่างครอบคลมุต ัง้แต่ปี 2560-2564 โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาขดี

ความสามารถทางดา้นดจิทิลัในภาคส่วนต่าง ๆ และการวางยุทธศาสตรก์ารลงทนุดา้นไอซที ีซึง่จะกลายเป็นกลไกสรา้งเสรมิและเร่งอตัราการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิใหม้ากยิง่ขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แมโ้ครงสรา้งพื้นฐานดา้นบรอดแบนดข์องประเทศไทยจะมศีกัยภาพในการแข่งขนั แต่ประเทศไทยยงัตอ้งพฒันาในแง่

ของปจัจยัขบัเคลือ่นทางเทคโนโลยอีื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชง้านบิก๊ดาตา้ซึง่ไดม้าจากการจดัเก็บขอ้มลูจ านวนมหาศาลจากแหลง่ขอ้มลูที่

แตกต่างกนั พรอ้มเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหป์ระมวลผลอย่างเป็นระบบและถกูตอ้ง และสามารถดงึขอ้มลูทีม่ปีระโยชนม์าใชส้นบัสนุนการท างาน

เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ไดจ้รงิ ถอืเป็นความทา้ทายของผูป้ระกอบการในการบรหิารจดัการขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพ จากปจัจยัดงักลา่ว ส่งผลใหก้าร

พฒันาในข ัน้ต่อไป มแีนวโนม้มุ่งเนน้ไปทีก่ารพฒันาโครงการดาตา้เซน็เตอรม์ากขึ้น ซึง่เป็นการวางโครงสรา้งพื้นฐานดา้นไอททีีม่บีทบาทส าคญัต่อ

ความส าเร็จของอตุสาหกรรมยุค 4.0 เพือ่ใหก้ารเชื่อมโยงการสือ่สารสามารถบูรณาการขอ้มลูแบบเรยีลไทมแ์ละสรา้งความโดดเด่นเหนือคู่แข่งทาง

ธุรกจิได ้โดยในปี 2561 บรษิทัฯไดร้กุตลาดดาตา้เซน็เตอร ์โดยประกาศความร่วมมอืกบั “กลุม่เอสท ีเทเลมเีดยี โกลบอล ดาตา้ เซน็เตอร ์(STT 

GDC)” ผูใ้หบ้รกิารดาตา้เซน็เตอรช์ ัน้น าจากสงิคโปรท์ีม่คีวามเชี่ยวชาญและมศีกัยภาพสูง พรอ้มดว้ยองคค์วามรูแ้ละประสบการณใ์นการใหบ้รกิาร

ดาตา้เซน็เตอรด์ว้ยมาตรฐานระดบัโลก เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต 

4.2 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การใหบ้ริการดาตา้เซ็นเตอรแ์บบ Co-location คือการบริการใหเ้ช่าพื้นทีร่บัฝากเซริฟ์เวอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์เพือ่ใช ้

เป็นศูนยห์ลกั (Main Site) และศูนยส์  ารอง (Back Up Site) แก่ผูม้าใชบ้รกิาร เพือ่บริหารจดัการศูนยข์อ้มลูขององคก์ร หรือเพือ่ใหบ้รกิารศูนย์

ขอ้มลูแก่ลูกคา้ภายนอกทีเ่ป็นรายย่อย โดยมุ่งเนน้การใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน และมคีวามปลอดภยัในระดบัสูง ซึง่รวมถงึระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองที่

ท  าใหเ้ซริฟ์เวอรท์  างานไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพต่อเนื่องตลอด 24 ช ัว่โมง ระบบควบคุมความเย็นและความชื้นทีจ่ะควบคุมอณุหภูมใิหเ้หมาะสมกบั
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อปุกรณ์อเิลค็ทรอนิคสต่์างๆเพือ่ใหอ้ปุกรณ์ไดท้  างานอย่างมปีระสทิธิภาพและยดือายุการใชง้าน และระบบความปลอดภยัเพือ่ปกป้องและดูแล

ความปลอดภยัของขอ้มูลในระดบัสูงสุด ท ัง้นี้  การลงทนุพฒันาดา้นดาตา้เซน็เตอร ์ตอ้งมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัระหว่างท  าเลทีต่ ัง้และ

ระบบโครงสรา้งพื้นฐานของโครงการ พรอ้มท ัง้ทมีผูพ้ฒันาทีเ่ชี่ยวชาญ และระบบรกัษาความปลอดภยัของศูนยข์อ้มลูทีเ่ขม้งวด ในปจัจบุนั ดาตา้

เซ็นเตอรจ์ะตอ้งสามารถรองรบัและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพิม่ขดีความสามารถในการขยายการใหบ้ริการ และทีส่  าคญัคือมรีะบบ

รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว  

ดาตา้เซ็นเตอร ์ถอืว่ามบีทบาทและความส าคญักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยที ัง้หมดในปจัจบุนั นอกจากจะเป็นศูนยก์ารจดัเก็บ

และขบัเคลือ่นการท างานของขอ้มลูแลว้ ดาตา้เซน็เตอรย์งัมส่ีวนส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นเสถยีรภาพและความม ัน่คงขององคก์ร โดยในช่วงหลาย

ปีทีผ่่านมา ความล  า้หนา้ของเทคโนโลย ีท  าใหด้าตา้เซน็เตอรไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัขึ้น โดยมขีนาดเลก็ลง ประสทิธภิาพสูง และใชง้านไดจ้รงิ 

เพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดในยุคดจิทิลั 

4.3 กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

ปจัจบุนัตลาดดาตา้เซ็นเตอรใ์นประเทศไทยมกีารใชง้านเตบิโตต่อเนื่องเฉลีย่ปีละ 15-20% ผูใ้หบ้ริการดาตา้เซ็นเตอรใ์นประเทศไทยมี

ผูใ้หบ้ริการรายใหญ่หลายราย จากกลุ่มเทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร ์ไม่ว่าจะเป็น บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส (เอไอเอส) บมจ.  

อนิเตอรล์ิ้งค ์คอมมวินิเคช ัน่ (ILINK) บมจ. ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ (CSL) บมจ. อนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย (INET) บริษทั เอ็นททีคีอมมวินิเคช ัน่ส ์

จ ากดั (NTT) บริษทั ทซีซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั (TCC Tech) บมจ. ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ (WHA) บริษทั ทรูไอดซี ีจ ากดั หรือจะเป็นดาตา้

เซ็นเตอรท์ีเ่กดิจากทีห่ลายบริษทัร่วมลงทนุเช่น บริษทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จ ากดั (SUPERNAP) ท ัง้นี้จากพฤตกิรรมการเช่าใชด้าตา้เซน็

เตอรท์ีเ่ตบิโตสูงในองคก์รภาคธุรกิจจะสนบัสนุนใหผู้ใ้หบ้ริการและโพรไวเดอรเ์ตบิโตต่อเนื่อง โดยฐานลูกคา้กลุ่มไอซทีหีลกั ๆ คือ ผู ้ใหบ้ริการ

คลาวดเ์ซอรว์สิ อนิเตอรเ์น็ต มเีดยี สถาบนัการเงนิ โทรคมนาคม ภาครฐั และกลุม่ผูใ้หบ้รกิารโซลูช ัน่ดา้นระบบไอทใีหก้บัองคก์รต่าง ๆ ท ัง้นี้โดย

ภาพรวม การทีม่ผูีใ้หบ้ริการจ านวนมากในตลาดย่อมเป็นเรื่องทีด่ีต่อผูใ้ชแ้ละอตุสาหกรรมในระยะยาว เนื่องจากจะเกิดการแข่งขนัในดา้นรา คา 

ดา้นการบรกิาร รวมไปถงึดา้นความรูค้วามสามารถของบคุลากรในอตุสาหกรรม 

กลยทุธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

บริษทัวางเป้าเป็นผูน้ าในการพฒันาและบริหารจดัการดาตา้เซ็นเตอรท์ีท่นัสมยัและรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ไดสู้งสุดในประเทศ

ไทย โดยใชเ้ทคโนโลยีและความเชียวชาญข ัน้สูงจากกลุ่มเอสท ี เทเลมเีดีย โกลบอล ดาตา้ เซ็นเตอร ์ซึ่งมเีสถยีรภาพและความปลอดภยัได ้

มาตรฐานระดบัสากล เพือ่รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให ้บริษทัวางระบบการบรหิาร

จดัการทีท่นัสมยัไดม้าตรฐาน มพีนัธมติรมอือาชพีดูแลพฒันาระบบและโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถงึการใส่ใจกบัการประหยดัพลงังาน เพือ่เสรมิสรา้ง

ความม ัน่ใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร ท ัง้นี้บริษทัมแีนวทางการท าการตลาดล่วงหนา้กบัพนัธมติรเพือ่เจาะลูกคา้รายใหญ่ท ัง้ในและต่างประเทศให ้

เขา้มาใชบ้ริการ ซึ่งลูกคา้ทีม่องหาดาตา้เซ็นเตอรส์เกลนี้  คือกลุ่มที่มฐีานขอ้มูลจ านวนมาก ใชค้ลาวดค์อมพวิติ้ง เช่น มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล  

กลุม่ธุรกจิมเีดยี และสถาบนัการเงนิต่าง ๆ เป็นตน้ ท ัง้นี้ตลาดดาตา้เซน็เตอร ์ถอืเป็นธุรกจิทีน่่าจบัตามอง จากแนวโนม้องคก์รหลายแห่งทีท่รานส์

ฟอรม์เริ่มแตกธุรกิจใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีบัเคลือ่น หนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบประมวลผล และบริหารจดัการขอ้มลูผ่านศูนยข์อ้มลู

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะองคก์รทีมุ่่งเนน้การพฒันาเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัข ัน้สูงตามนโยบายของรฐับาล 

4.4 กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร   
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ส าหรบัการท าธุรกิจดาตา้เซ็นเตอรข์องบริษทัร่วมทุนภายใตก้ลุ่มบริษทัไดว้างมาตรฐานรองรบัการปฏิบตัิการในระดบัสูงสุด ที่มี

เสถยีรภาพในการเก็บรกัษาขอ้มูล และอปุกรณ์เซริฟ์เวอรต่์าง ๆ ภายใตก้ารจดัวางสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดภยั มคีวามยดืหยุ่นสูง สอดคลอ้งกบั

แนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดตามมาตรฐานของกลุ่มอตุสาหกรรม  

จากความร่วมมอืในการร่วมทุนระหว่าง บริษทัและกลุ่มเอสท ีเทเลมเีดีย โกลบอล ดาตา้ เซ็นเตอร ์บริษทัร่วมทุนจึงมบีุคลากรทีม่ี

ความรูค้วามสามารถดา้นการพฒันาโครงการศูนยข์อ้มูล รวมถงึแหลง่เงนิทนุและผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาท ัง้หมด ส าหรบัการสรา้งอาคารดาตา้

เซน็เตอรน์ ัน้ การตดิต ัง้โครงข่ายใยแกว้น าแสง ระบบไฟฟ้า ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบพลงังานส ารอง ถอืเป็นโครงสรา้งพื้นฐานหลกัใน

การพฒันาโครงการ โดยบรษิทัวางแผนการลงทนุสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานทีม่คีวามยดืหยุ่น เพือ่ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงเวริก์โหลดทีร่วดเร็ว โดย

โครงการดงักล่าวสามารถรองรบัการใหบ้ริการเอสเอ็มอีจนถงึองคก์รขนาดใหญ่ในการจดัการทรพัยากรไดส้ะดวก ซึ่งช่วยเพิม่ขดีความสามารถ

แข่งขนัขององคก์รในการประมวลผล และเป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชใ้นประเทศและต่างประเทศทีส่นใจการใชบ้ริการพื้นทีจ่ดัเก็บขอ้มูล ที่

อ  านวยความสะดวกในการสือ่สารเขา้ถงึเจา้หนา้ทีไ่ดอ้ย่างรวดเร็ว ซึง่จะช่วยลดตน้ทนุค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการขอ้มลู และสามารถตอบโจทย์

ความตอ้งการทีห่ลากหลายไดค้รบวงจร 

4.5 งำนระหวำ่งกำรพฒันำ 

ส าหรบัโครงการพฒันาดาตา้เซน็เตอร ์บรษิทัร่วมทนุไดป้ระมาณการงบลงทนุกว่า 7.3 พนัลา้นบาท บนพื้นทียุ่ทธศาสตรข์นาด 16 ไร่ใน

กรุงเทพฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดใหบ้รกิารไดใ้นปี 2563 โดยมแีผนทยอยเปิดใหบ้รกิารเป็นเฟส ดว้ยการวางระบบโครงสรา้งพื้นฐานของดาตา้

เซน็เตอรท์ีด่ ีโครงการจงึสามารถขยายก าลงัการใหบ้ริการไดต้ามความตอ้งการของตลาดทีเ่ตบิโตอย่างรวดเร็วในปจัจบุนั และในอนาคตคาดว่าจะ

มกีารวางแผนลงทนุดาตา้เซน็เตอรแ์ห่งใหม่เพิม่เตมิเพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดอกีดว้ย  

นอกจากนี้ ทางบรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการขอรบัสทิธปิระโยชนส่์งเสรมิการลงทนุ (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ เพือ่

ประกอบกจิการเขตดาตา้เซน็เตอร ์เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามมาตราแห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ 

5. กลุม่ธุรกจิ “สมำรท์โซลูชัน่”  

5.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

ส าหรบักลุ่มสมารท์โซลูช ัน่ เป็นการลงทนุในธุรกิจแนวใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการเชื่อมโยงและผสมผสานบรกิารทีห่ลากหลาย ผ่านการ

พฒันาร่วมกบัพนัธมติรเชิงกลยุทธ ์เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่จากการแบ่งปนัทรพัยากร ความรูค้วามเชี่ยวชาญ เทคโนโลย ีและฐานลูกค ้าร่วมกนั ท ัง้นี้

บริษทัไดเ้ลง็เห็นการขยายตวัของโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่ผูป้ระกอบการพฒันาโครงการแบบผสมผสาน  มฟีงักช์ ัน่และองคป์ระกอบที่เป็น

เทคโนโลยทีนัสมยัตอบรบัไลฟ์สไตลผู์บ้รโิภคยุคใหม่ มแีนวโนม้ในการเตบิโตทีด่ ีบรษิทัจงึวางแผนต่อยอดและพฒันาโซลูช ัน่ใหเ้กดิประโยชนผ่์าน

เทคโนโลยดีจิทิลัโดยรุกตลาดเขา้จบัมอืร่วมทนุกบั “จสัทโ์ค” (JustCo) ผูใ้หบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซระดบัพรีเมยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ซึง่มคีวามเชี่ยวชาญเรื่องการวเิคราะหข์อ้มลู เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัสถานทีท่  างาน และการบรหิารจดัการกลุม่ลูกคา้สมาชกิ พรอ้มฐานลูกคา้

ทีก่วา้งขวางในระดบัภูมภิาค 

5.2 ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบริกำร 

การประกอบธุรกจิโคเวริค์กิ้งสเปซ หรอื การเปิดใหเ้ช่าพื้นทีท่  างานร่วม ถอืเป็นการต่อยอดจากการท าเซอรว์ิสออฟฟิศแบบด ัง้เดมิซึง่เป็น

ธุรกิจที่จบักลุ่มลูกคา้รายเลก็ โดยมขีอ้แตกต่างคือการใหค้วามส าคญักบัฟงักช์ ัน่ และเทคโนโลยีในการออกแบบดว้ยดไีซนท์ี่ยืดหยุ่นคล่อ งตวั 

พรอ้มจดัสรรสิง่อ  านวยความสะดวกครบครนั รองรบัขนาดองคก์รทีห่ลากหลาย ท าใหลู้กคา้ทีม่าใชบ้รกิารโคเวริค์กิ้งสเปซ ไม่ตอ้งเช่าแบบกัน้หอ้งก็
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ได ้สามารถเลอืกเช่าแบบ “Hot Desk” ซึ่งเป็นโตะ๊ท  างานกลางทีใ่ครก็สามารถมาใชไ้ด ้ซึ่งเหมาะส าหรบัหน่วยงานทีไ่ม่ไดเ้ขา้ใชส้ถานทีต่ลอดเวลา

ท าใหส้ามารถใชพ้ื้นทีใ่หเ้กดิประโยชนสู์งสุด หรือหากกรณีมนีดัประชุมก็สามารถเช่าเป็นหอ้งได ้อกีท ัง้จดุเด่นของโคเวิรค์กิ้งสเปซคือ แนวคดิการ

สรา้งสมดุลการท างานกบัการพกัผ่อน ท าใหม้กีารจดัวางส่วนกลางทีร่องรบัการท างานของคนรุ่นใหม่ดว้ยรคีรเีอช ัน่เซอรว์สิ มมุกาแฟ การตกแต่ ง

ดไีซนใ์หม้คีวามห่างไกลรูปแบบเดมิของออฟฟิศท ัว่ไปอย่างชดัเจน โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่กื้อหนุนเสริมสรา้งคอมมูนิตี้ที่สมาชิกสามารถมา

พูดคุยสรา้งปฏสิมัพนัธ ์สรา้งเน็ตเวอรค์กิ้งใหม่ ๆ เชื่อมโยงธุรกิจทกุรูปแบบเขา้ดว้ยกนั จดักิจกรรมสมัมนา เวริค์ช็อป แลกเปลีย่นวิ ธีการท างาน

และแนวความคิดเพือ่มองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจใหก้า้วไกลไปกว่าเดมิ พรอ้มกบัมเีครือข่ายหลายสาขาหลายท าเลเพื่ อดึงดูดผูเ้ช่าดว้ยออปชัน่

สามารถนัง่ท  างานไดห้ลายที ่ซึง่ถอืเป็นความไดเ้ปรยีบทีเ่หนือกว่าการเช่าเซอรว์สิออฟฟิศแบบเดมิ 

ส าหรบัความร่วมมอืทางธุรกิจกบัจสัทโ์คนัน้ ปจัจบุนั บริษทัไดเ้ปิดใหบ้ริการโคเวริค์กิ้งสเปซสาขาแรกในกรุงเทพอย่างเป็นทางการที่

อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์โดยมพีื้นทีใ่หบ้รกิารสองช ัน้ รวมขนาดพื้นทีท่ ัง้หมด 3,200 ตารางเมตร และสาขาทีส่องทีต่กึแคปปิตอล ทาวเวอร ์

ออลซซี ัน่สเ์พลส บนพื้นทีใ่หบ้รกิารขนาด 3,636 ตารางเมตร 

5.3 กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั   

ภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม 

จากกระแสการเตบิโตอย่างสูงของธุรกิจขนาดเลก็และสตารท์อพัใหม่ ๆ ท าใหเ้กิดความตอ้งการสถานที่ท  างานรูปแบบใหม่ที่ใหค้วาม

ยดืหยุ่นสูง ส่งเสริมใหท้  างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธิภาพผ่านการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ และสรา้งคอมมูนิตี้ใหผู้ป้ระกอบการขยายผลทางธุ รกจิ 

ส่งผลใหม้ีผูใ้หบ้ริการโคเวริค์กิ้ งสเปซหลายรายในตลาดปจัจุบนั อาทิ โกลวฟิ์ช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) ฮบับา้ (Hubba) สเปซ 

(Spaces) เดอะเกรทรูม (The Great Room) รีจสั (Regus) ท ัง้นี้พฒันาการของตลาดยงัอยู่ในระยะเริ่มตน้ โดยมภีาพรวมอยู่ทีข่นาด 35,000-

40,000 ตารางเมตรในปี 2560 และจะเตบิโตในอตัรากา้วกระโดดภายในปี 2563  

โดยภาพรวมคาดว่า ธุรกิจโคเวริค์กิ้งสเปซจะเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัของตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพ และมศีกัยภาพในการ

ขยายตวัไดอ้กีมากจากแนวโนม้คนท างานในกลุม่ฟรแีลนซห์รอืท างานอสิระทีม่สีดัส่วนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุม่ธุรกจิสตารท์อพั ทีต่อ้งการมุมคดิ

สรา้งสรรคง์าน รวมถงึกลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอม็อ)ี ซึง่ภาครฐัไดก้ าหนดมาตรการส่งเสรมิเพือ่พฒันาขดีความสามารถในการ

แข่งขนัใหเ้พิม่ขึ้นพรอ้มปรบัตวัเขา้สู่ยุค 4.0 ขณะทีอ่งคก์รธุรกจิขนาดใหญ่หลายแห่งก็ใหค้วามสนใจกบัโคเวริค์กิ้งสเปซ เพือ่สรา้งพลงัใหพ้นกังาน 

ดว้ยบรรยากาศการท างานทีส่รา้งสรรคแ์ละร่วมมอืกนัมากขึ้น นอกจากนี้ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายทางดา้นอาคารส านกังานจากการใชพ้ื้นที่ ใหเ้กิด

ประโยชนสู์งสุด คาดว่าภาพรวมการแข่งขนัระหว่างผูใ้หบ้รกิารโคเวริค์กิ้งสเปซจะทวคีวามเขม้ขน้ จากการทีม่กีารเปิดพื้นทีบ่รกิารมากขึ้นและขยาย

พื้นทีใ่หเ้ช่าใหม้ขีนาดใหญ่ขึ้น พรอ้มขยายธุรกจิเขา้ไปในพื้นทีท่ีเ่ป็นท  าเลทองและย่านไลฟ์สไตลท์ีโ่ดดเด่นมากขึ้น 

กลยทุธท์ำงธุรกจิโดยรวม 

จากกระแสวฒันธรรมแห่งการแบ่งปนัภายใตเ้ทรนดใ์หม่ Sharing Economy เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลใหเ้กิดความ

เปลี่ยนแปลงและการพฒันาสินคา้และบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมในปจัจุบนั บริษทัเชื่อว่ากลยุทธก์ารลงทุนในโคเวิรค์กิ้ งสเปซนัน้ 

สอดคลอ้งกบัเมกะเทรนดท์ีส่ามารถสรา้งโอกาสในการเตบิโตและต่อยอดธุรกจิใหก้บักลุ่มบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยการน าเสนอประสบการณใ์หม่

ใหก้ลุม่คนท างานรุ่นใหม่ นกัท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ และองคก์รธุรกจิทกุขนาดในประเทศไทยไดส้มัผสับรรยากาศการท างานแบบใชพ้ื้นทีร่่วมกนั บน

แนวคิดการออกแบบใหช้ีวติและการท างานใหไ้ปดว้ยกนัมากขึ้น โดยแฝงความสนุกสนาน มชีีวติชีวา มปีฏิสมัพนัธก์นั และกระตุน้ความคิด

สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ โดยบริษทัวางแผนเชิงรุกในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในพื้นทีไ่พรม์โลเคช ัน่ เพือ่กา้วสู่ความเป็นผูน้ าการใหบ้ริการโคเวริค์

กิ้งสเปซในประเทศไทยและอาเซยีน  

ท ัง้นี้  ความร่วมมอืกบัจสัทโ์คนัน้ ถอืเป็นการเพิม่เตมิแพลตฟอรม์การใหบ้ริการออฟฟิศแบบทนัสมยัครบวงจร ส าหรบัลูกคา้ปจัจบุนัใน

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม อกีท ัง้ยงัถอืเป็นอกีกา้วหนึ่งทีส่  าคญัในการต่อยอดธุรกิจของไทคอน เพือ่มุ่งไปสู่แนวทาง การยดึลูกคา้
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เป็นศูนยก์ลาง (Customer-Centric) ในการวางระบบบริหารจดัการทีต่อบสนอง เขา้ถงึและเสริมสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัลูกคา้ ผ่านการใช ้

เทคโนโลยดีา้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชิงลกึ การพฒันาแอพพลเิคช ัน่ และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีส่นบัสนุนการท างานและตอบโจทยผู์ป้ระกอบการ 

เพือ่เสรมิสรา้งเครอืข่ายทางธุรกจิใหก้วา้งขวางขึ้น  

5.4 กำรจดัหำผลติภณัฑห์รือบริกำร   

โคเวริค์กิ้งสเปซจดัเป็นธุรกิจทีใ่ชเ้งนิลงทนุสูง ตอ้งมเีครอืข่ายหลายสาขา บนท าเลทีเ่ป็นไพรมโ์ลเคช ัน่เดนิทางสะดวกเขา้ถงึงา่ย ส  าหรบั

สเกลพื้นทีใ่นการพฒันาแต่ละสาขานัน้มที ัง้ขนาดกลาง 1,000-3,000 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ต ัง้แต่ 3,000-8,000 ตารางเมตร ทกุ ๆ สิง่ทีใ่ชใ้น

ออฟฟิศจ าเป็นตอ้งมกีารบริหารจดัการที่ดี มทีมีงานซพัพอรต์อยู่เบื้องหลงัท ัง้การแกป้ญัหา การบ ารุงรกัษา การอพั เกรดแอพพลเิคช ัน่ และ

โปรแกรมคอมพวิเตอรต่์าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ผูป้ระกอบการจะตอ้งวางแนวทางควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทีด่ ีส  าหรบัรูปแบบการหารายได ้

ของโคเวริค์กิ้งสเปซนัน้ มาจากการเพิม่จ านวนสมาชิกท ัง้ในกลุ่มลูกคา้องคก์ร และกลุ่มลูกคา้รายย่อยท ัว่ไป ดว้ยแพ็คเกจที่ยดืหยุ่นตามความ

ตอ้งการใชง้านท ัง้ในส่วนสตูดโิอ หรือพื้นที ่Hot Desk พรอ้มหอ้งประชุม พื้นทีจ่ดัอเีวนต ์คาเฟ่ และมมุสนัทนาการโดยสมาชิกมคีวามยดืหยุ่น

สามารถท าสญัญาเช่ารายเดอืน หรอืสญัญาเช่าระยะยาว 1-3 ปี 

5.5 งำนระหวำ่งกำรพฒันำ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 สาขาตกึแคปปิตอล ทาวเวอร ์ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเฟส 1 พื้นทีโ่ดยรวมประมาน 1,800 ตารางเมตร ส่วนเฟส 2 

ก าลงัอยู่ในช่วงก่อสรา้งและตกแต่งภายใน ซึง่คาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดอืนกมุภาพนัธ ์ 2562 นอกจากนี้ บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการด าเนนิการเพือ่

เตรยีมลงทนุเปิดสาขาแห่งที ่3 ในโครงการสามย่านมติรทาวน ์บนพื้นทีจ่  านวน 4 ช ัน้ รวม 8,000 ตารางเมตร ซึง่ถอืเป็นสาขาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทย มี

ก าหนดเปิดบรกิารพรอ้มกนักบัโครงการสามย่านมติรทาวนก่์อสรา้งเสร็จภายในปลายปี 2562 
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ปจัจยัควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกจิโดยรวม 

1.1  ควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิ กำรเมืองภำยในประเทศ 

ในภาวะทีบ่รรยากาศการลงทุนในประเทศไทยยงัไม่มคีวามชดัเจนอนัเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมอืง ความตอ้งการ

โรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าก็อาจจะไม่ขยายตวัหรือขยายตวัในอตัราทีต่  า่กว่าปกต ิอย่างไรก็ด ีบริษทัตระหนกัรูใ้นความเสีย่งดงักล่าว

และไดด้  าเนินการเพื่อช่วยลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบับริษทั อาทิเช่น ติดตามสถานการณ์ของลูกคา้อย่างใกลช้ิด กระชบั

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ปจัจุบนัอย่างต่อเนื่องและสม า่เสมอ และเร่งสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลูกคา้รายใหม่ๆ นอกจากนี้บริษทัยงัมี

นโยบายควบคุมปรมิาณการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ใหม่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพือ่มใิหม้ี

จ  านวนของอาคารและพื้นทีใ่หเ้ช่าคงเหลอืมากจนเกนิไป 

ท ัง้นี้  บรษิทัคาดว่ามาตรการพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ของภาครฐัจะช่วยส่งเสรมิภาวะการลงทนุทางตรงจาก

ต่างประเทศในอนาคต รวมถงึช่วยเพิม่ปรมิาณความตอ้งการโรงงานและคลงัสนิคา้ในประเทศโดยรวมอกีดว้ย  

1.2  ควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย 

บรษิทัประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ช่าในการอตุสาหกรรมซึ่งตอ้งใชเ้งนิลงทนุปรมิาณสูงในการซื้อทีด่นิและ

ก่อสรา้ง เงนิลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเงนิกูย้ืมมาจากสถาบนัการเงนิและจากการออกหุน้กูโ้ดยบริษทั  ตน้ทุนของเงนิกูย้ืมเหล่านัน้ก็คือ

ดอกเบี้ยซึง่ผนัผวนไปตามอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิ อย่างไรก็ด ีบรษิทัมเีพยีงหนี้สนิและหุน้กูท้ีอ่ยู่ในสกลุเงนิบาทเท่านัน้ 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากทีสุ่ดหากบรษิทัมภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระดอกเบี้ยในอตัราลอยตวั ในปี

ทีผ่่านๆมาบริษทัใชก้ลยุทธช์ าระคนืหนี้ทีเ่ป็นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพือ่ช่วยลดภาระดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยเป็นแบบ

ลอยตวั โดยมาใชว้ธิกีารออกหุน้กู ้ซึ่งมรีะยะเวลาครบก าหนดหลากหลายแตกต่างกนั  หุน้กูส่้วนมากมอีตัราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที ่เพื่อ

บริหารภาระดอกเบี้ยของบริษทัใหไ้ดป้ระสทิธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามกรอบนโยบายบริหารเงิน (Treasury Policy) ของบริษทั ณ 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทัมภีาระหนี้คงเหลอือยู่ไม่มาก ซึ่งหมายถงึว่าความเสีย่งของบริษทัจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยได ้

ลดลงอย่างมนียัส  าคญั 

1.3  ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในโครงกำรในอนำคต 

บริษทัมคีวามเสี่ยงจากการลงทนุในโครงการในอนาคตที่ไม่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อรายไดห้รือกระทบ

ความม ัน่คงทางการเงนิของบริษทัในระยะยาว ปจัจบุนับริษทัมวีธิีการบริหารความเสีย่งนี้ โดยเพิม่การพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมและ

คลงัสนิคา้ตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ช่า (Built-to-Suit) เพิม่การพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ซึง่ไดม้กีารเช่าไวก่้อน 

(Pre-lease) จ ากดัขนาดของเงนิลงทุนในแต่ละโครงการของบริษทัมใิหม้ากจนอาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัโครงสรา้งทางการเงนิของ

บริษทัไดใ้นกรณีที่โครงการไม่ไดร้บัผลส าเร็จ นอกจากนี้บริษทัยงัควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทุนที่ใชพ้ฒันาอาคารแต่ละประเภทให ้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัความตอ้งการของตลาด และควบคุมสดัส่วนของเงนิลงทนุในแต่ละจงัหวดัไม่ใหเ้กดิการกระจกุตวัในพื้นที่

ใดพื้นทีห่นึ่งอกีดว้ย 

2. ควำมเสีย่งของธุรกจิพฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

2.1 ควำมเสีย่งจำกสญัญำเช่ำระยะส ัน้ 
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จากการที่สญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จงึอาจท าใหน้กัลงทุน

กงัวลว่าบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไม่ต่อสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ดี โดยท ัว่ไปเมื่อลูกคา้เริ่มท  าการผลติแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากนัน้การที่ บริษทัมโีรงงาน/

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในหลายท าเลทีต่ ัง้ อกีท ัง้ผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิทีห่ลากหลาย และมาจากหลายประเทศ จงึเป็นการกระจาย

ความเสีย่งของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนัน้ โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ใน

พื้นทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันัน้ หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บรษิทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหม่ไดไ้ม่ยาก การทีบ่รษิทัมนีโยบาย

ควบคุมปริมาณการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ท าใหบ้รษิทัสามารถเสนอผูเ้ช่า

เพือ่ขยายอายุของสญัญาเช่าใหเ้กนิกว่า 3 ปีไดอ้กีดว้ย 

2.2 ควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของผูเ้ช่ำ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 38 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ น โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 

34 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต ์และรอ้ยละ 29 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนในกลุ่มอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ในขณะทีลู่กคา้ที่

เช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัรอ้ยละ 30 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศเยอรมนี  

โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 54 เป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ดงันัน้หากมกีารลดลงของการลงทนุในอตุสาหกรรมดงักลา่ว และมกีารลดลง

ของการลงทนุจากประเทศญีปุ่่ นและจากประเทศเยอรมนี ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวมีไม่มาก ถึงแมว้่าลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า จะยา้ยออกไปท าการผลติสนิคา้ในประเทศอื่นๆทีม่อีตัราค่าจา้งแรงงานต า่กว่าของประเทศไทยและมสีทิธปิระโยชนท์าง

การคา้ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยไม่ม ีแต่ก็ไม่ไดย้า้ยออกไปเสยีท ัง้หมดโดยยา้ยเฉพาะสายการผลติชิ้นส่วนทีม่กีารใชแ้รงงานมาก

เท่านัน้ รฐับาลไทยมนีโยบายส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงในการผลติ ใหผู้ป้ระกอบการ

ยา้ยฐานเขา้มาผลติสนิคา้และบรกิารในประเทศไทย ซึง่อตุสาหกรรมเหลา่นัน้จะเขา้มาแทนทีอ่ตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ทีม่กีารใชแ้รงงานในการผลติมาก ท าใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานต่อจากลูกคา้ในกลุ่มอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ที่

ยา้ยออกไป นอกจากนี้  กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนตย์งัเป็นอตุสาหกรรมทีม่แีนวโนม้การเตบิโตทีด่ี  จากการยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลติ

รายใหญ่มายงัประเทศไทย ส่งผลใหค้วามตอ้งการชิ้นส่วนยานยนตม์โีอกาสเตบิโตไดอ้กี 

นอกจากความเสีย่งจากการกระจกุตวัของกลุม่อตุสาหกรรมทีเ่ช่าโรงงานแลว้ ธุรกจิผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิสเ์ป็นธุรกจิทีม่สีดัส่วนการ

เช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัสูงที่สุด อย่างไรก็ด ีบริษทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมไีม่มากเช่นกนั เนื่องจากบรษิทัในกลุ่มผูใ้หบ้ริการโลจิ

สติกสม์ีการใหบ้ริการจดัเก็บ และ/หรือขนส่งสินคา้ที่หลากหลายและไม่มีคว ามเกี่ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ชิ้นส่วนยานยนต ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้อปุโภค-บรโิภค เอกสาร สนิคา้เพือ่สุขภาพและความงาม สารเคมต่ีางๆ เป็นตน้  

ส าหรบัการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นนัน้ ผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหนื่งในประเทศไทย จึงเป็นเหตุให ้

บริษทัซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานส าเร็จรูปสูงที่สุดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้รายใหญ่ของประเทศมีลูกคา้เช่าโรงงานและ

คลงัสนิคา้จากประเทศญีปุ่่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บรษิทัมคีวามเหน็ว่าในภูมภิาคเอเชยี ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในล  าดบัตน้ๆที่

นกัลงทุนมคีวามสนใจเขา้มาลงทุนจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทนุการผลติ ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าทีม่าจากประเทศ

ญีปุ่่ นจงึเป็นความเสีย่งทีร่บัได ้

นอกจากนัน้ การที่โรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัมลีกัษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงสามารถรองรบัความตอ้งการใชข้อง

ผูป้ระกอบการในทกุอตุสาหกรรมและทกุประเทศ 

2.3  ควำมเสีย่งจำกกำรที่เรียกเกบ็เงนิตำมสญัญำเช่ำไม่ได ้
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บริษทัมขี ัน้ตอนป้องกนัความเสี่ยงและมาตรการตดิตามเรียกเก็บเงนิจากผูเ้ช่า โดยก าหนดใหพ้นกังานในแผนกบญัชีมหีนา้ที่

รบัผดิชอบตดิตามในเบื้องตน้ หลงัจากนัน้หากไม่สามารถติดตามเรยีกเก็บเงนิค่าเช่าจากลูกคา้ได ้แผนกบญัชีจะด าเนินการส่งจดหมาย

ทวงถามไปยงัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ท  าการช าระค่าเช่าที่คงคา้งอยู่ หากลูกคา้ยงัไม่ช าระค่าเช่าใหก้บับริษทั บริษทัจะมอบหมายใหแ้ผนก

กฎหมายด าเนินการทางคดีกบัลูกคา้ต่อไปโดยส่งจดหมายแจง้ใหลู้กคา้รบัทราบดว้ย แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษทัมีการบริหาร

จดัการและค านึงถงึความสมัพนัธก์บัผูเ้ช่าเป็นอย่างด ีกอปรกบัมนีโยบายในการคดัเลอืกผูเ้ช่าทีม่คีุณภาพ 

2.4 ควำมเสีย่งจำกกำรที่โรงงำน/คลงัสนิคำ้บำงสว่นที่วำ่งอยูจ่ะไม่มีผูเ้ช่ำ 

เศรษฐกิจไทยมแีนวโนม้ขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่องต ัง้แต่ตน้ปี 2561 โดยมแีรงขบัเคลือ่นจากอปุสงคท์ ัง้ในและนอกประเทศ เป็น

ผลจากการส่งออกสนิคา้และการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัดต่ีอเนื่องตามปรมิาณการคา้โลกและเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ รวมท ัง้การบรโิภคและ

การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตวัดีขึ้น ดา้นปริมาณการส่งออกก็มีการขยายต ัวต่อเนื่องในหลายหมวดสินคา้ โดยเฉพาะ ชิ้นส่วน

อเิลก็ทรอนิกส ์ชิ้นส่วนยานยนต ์และสนิคา้เกษตรแปรรูป ซึ่งสอดคลอ้งกบัทศิทางการเติบโตของปริมาณการคา้โลกและเศรษฐกิจ

ประเทศคู่คา้ 

การลงทนุภาคเอกชนมแีนวโนม้ขยายตวัเพิม่ขึ้นตามการขยายตวัของการส่งออกสนิคา้และการบรโิภคในภาคเอกชนซึง่สะทอ้นมา

จาก (1) อตัราการใชก้ าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึ้นในหลายอตุสาหกรรม อาท ิยานยนต ์อาหารและเครื่องดืม่ (2) ปริมาณการน าเขา้สนิคา้ทนุ

และเครื่องจกัรทีเ่พิม่มากขึ้น (3) ความตอ้งการสนิเชื่อภาคธุรกิจทีสู่งขึ้น (4) แผนการลงทนุของบริษทัขนาดใหญ่ทีช่ดัเจนมาก ขึ้น (5) 

มาตรการช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยของภาครฐั เช่น โครงการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนและโครงการปฏรูิปการเกษตร และ (6) มูลค่าการ

ขอรบัการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กอปรกบัโครงการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานของภาครฐั โครงการ EEC (Eastern 

Economic Corridor) และโครงการ PPP (public-private partnership) ทีม่คีวามชดัเจนมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิม่ความเชื่อม ัน่ใหก้บั

ภาคธุรกจิและส่งเสรมิบรรยากาศการลงทนุ และอาจช่วยดงึดูดการลงทนุจากต่างประเทศเขา้มาทีป่ระเทศไทยมากขึ้น 

จากการทีบ่ริษทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ต ัง้อยู่ในท าเลที่ต ัง้ที่หลากหลาย ท าใหบ้ริษทัสามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้หลาย

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ทีป่ระกอบการในอตุสาหกรรมใด ผลติสนิคา้เพือ่ท  าตลาดภายในหรือต่างประเทศ ท ัง้ทีเ่ป็นลูกคา้เดมิหรือที่

เป็นลูกคา้ใหม่ ดงันัน้บรษิทัจะยงัคงสามารถบรหิารจดัการใหโ้รงงาน/คลงัสนิคา้บางส่วนทีว่่างอยู่ของบรษิทัเป็นทีส่นใจของผูเ้ช่าไดต่้อไป 

ซึง่บรษิทัมพีื้นทีโ่รงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าตลอดจนทีด่นิเปลา่รอการพฒันาในพื้นที ่EEC อยู่จ านวนหนึ่ง 

2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพงิผูร้บัเหมำกอ่สรำ้งนอ้ยรำย 

การว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจ านวนนอ้ยรายใหท้  าการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรือคลงัสนิคา้ใหก้บับรษิทัมคีวามเสีย่ง เนื่องจากหาก

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดที่รบังานเป็นจ านวนมากจากบริษทัเกิดประสบปญัหาซึ่งอาจท าใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปโดยล่าชา้กว่าที่

ก าหนดหรอืท าใหก้ารก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จจะส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อบรษิทัได ้

การก่อสรา้งอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ในหลายกรณีจ าเป็นทีจ่ะตอ้งว่าจา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวามรู ้มปีระสบการณ ์และมเีทคโนโลยี

เฉพาะเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งอาคารที่มคีุณลกัษณะพเิศษซึ่งแตกต่างไปจากอาคารหลงัอื่นๆ ท าใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งบางรายไดร้บัการ

ว่าจา้งใหก่้อสรา้งอาคารในจ านวนทีม่ากกว่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายอืน่ๆ ซึ่งเป็นเรื่องทีจ่  าเป็นส  าหรบัธุรกจิของบรษิทั อย่างไรก็ตาม บรษิทั

ตระหนกัดีถงึความเสี่ยงจากการที่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอาจประสบปญัหาอนัจะมผีลกระทบต่อบริษทัได ้จึงไดก้ าหนดใหบ้ริษทัตอ้งไม่

ว่าจา้งใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่งรายใดรบังานก่อสรา้งมูลค่าสูง (ต ัง้แต่ 200 ลา้นบาทขึ้นไป) จากบรษิทัจนมมีูลค่าของงานทีอ่ยู่ในมอื

สูงเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่างานก่อสรา้งทีย่งัไม่แลว้เสร็จ (Work to Complete) ท ัง้หมดของบรษิทั 

2.6 ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำตแิละอบุตัภิยั 
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ในปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอทุกภยัในพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทมุธานี โดยอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่าทีอ่ยู่ในพื้นทีด่งักลา่วไดร้บัความเสยีหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการด าเนินธุรกจิ  

และไม่สามารถช าระค่าเช่าใหแ้ก่บรษิทั รวมท ัง้ผูเ้ช่าไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าเป็นจ านวนมากและต่อเนื่องกนัมาหลงัจากนัน้หลาย

ปี ท ัง้นี้ เหตอุทุกภยัอาจท าใหน้กัลงทนุมคีวามกงัวลว่าบรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเผชญิกบัเหตอุทุกภยัไดอ้กีในอนาคต อนัจะส่งผลใหบ้รษิทั

มอีาคารโรงงานว่างเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

บริษทัไดม้ีการท าประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายที่เกิดกบัทรพัยส์ิน รวมท ัง้การประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจหยุดชะงกั 

(Business Interruption) เพือ่ลดผลกระทบหากเกดิเหตกุารณด์งักลา่วขึ้นอกี ซึง่แมบ้รษิทัจะตอ้งช าระ 

ค่าเบี้ยประกนัภยัในอตัราทีสู่งขึ้นจากเดมิ แต่บริษทัสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัจากผูเ้ช่ าทีเ่ช่าโรงงานหรือคลงัสนิคา้ของ

บริษทัได ้ซึง่ในปจัจบุนัค่าเบี้ยประกนัภยัดงักลา่วไดป้รบัลดมาอยู่ในระดบัปกตแิลว้ นอกจากนัน้ผูพ้ฒันานิคมอตุสาหกรรมรวมท ัง้เขต

อตุสาหกรรม (Logistics Park) ของบรษิทั ในพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา และปทมุธานี ไดส้รา้งแนวคอนกรตีป้องกนัน า้เพิม่ โดย

แนวป้องกนัน า้ดงักลา่วจะสามารถช่วยปกป้องทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในพื้นทีไ่ด ้

3. ควำมเสีย่งของธุรกจิลงทนุ พฒันำและบริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 

ปจัจุบนับริษทัมีการลงทุนในต่างประเทศ ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 2561 เมือ่เปรียบเทยีบสดัส่วนของเงนิลงทนุทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศกบัสนิทรพัยร์วมของบริษทัแลว้ ถอืว่าอยู่ในระดบัต า่ 

คอืประมาณ 1.3%  

การลงทุนระยะยาวในต่างประเทศ บริษทัมนีโยบายการติดตามความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอย่ างต่อเนื่อง โดยประเมนิ

เปรยีบเทยีบความคุม้ค่าของตน้ทนุของการใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น กบั แนวโนม้และทศิทาง

ของอตัราแลกเปลีย่นอย่างต่อเนื่อง เพือ่จะปิดความเสีย่งจากความผนัผวนของเงนิตราต่างประเทศ    

ในปี 2558 บริษทัท  าการลงทุนในต่างประเทศโดยเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของบริษทร่วม PT SLP Surya TICON 

Internusa ผ่านบรษิทัย่อยในฮ่องกงซึง่ไดแ้ก่ Ticon (HK) Limited เพือ่พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศอนิโดนีเซยี การ

ลงทนุดงักลา่วท าใหบ้รษิทัมสีนิทรพัยใ์นสกลุเงนิต่างประเทศ บริษทัร่วมซึง่จดทะเบยีนในประเทศอนิโดนีเซยีมทีนุจดทะเบยีน ณ วนัที ่

18 มกราคม 2561 คดิเป็นมลูค่า 2,412.8 ลา้นรูเปียห ์ 

บริษทัร่วมในประเทศอนิโดนีเซยีจะท าการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่าโดยเฉลีย่ปีละ 50,000 - 51,000 ตารางเมตร 

และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจ านวนทีลู่กคา้ตอ้งการ ท ัง้นี้ เพือ่ลดความเสีย่งจากการ

ไม่มผูีเ้ช่าโรงงาน/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) ที่

ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้เหมอืนกนักบับรษิทั นกัลงทนุอาจเกิดความรูส้กึกงัวล

ว่าจะมกีารแข่งขนักนัทางธุรกจิะหว่างบรษิทักบักองทรสัตฯ์เพือ่ช่วงชงิผูเ้ช่าและรายไดค่้าเช่า 
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บริษทัไดร้บัการว่าจา้งจากกองทรสัตฯ์ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) โดยมหีนา้ที่ในการหาผูเ้ช่าใหม่

ตลอดจนใหบ้ริการต่างๆแก่ผูเ้ช่า ไม่ต่างจากทีบ่ริษทัไดก้ระท าอยู่แลว้กบัอสงัหาริมทรพัย์ของบริษทัเอง การทีบ่ริษทัไดร้บัการว่าจา้ง

ดงักล่าวจากกองทรสัต์ฯ เป็นการขยายขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทัและกองทรสัต์ฯจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ

อสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัเป็นผูบ้รหิาร ซึง่ท  าใหม้โีอกาสเพิม่ขึ้นในทางธุรกจิ มากกว่าทีจ่ะเป็นการสรา้งการแข่งขนัระหว่างกนั 

3.3 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในธุรกจิใหม่ 

ในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัต ัง้ บริษทั ไทคอน เทคโนโลยี จ ากดั (TICON Technology) เพื่อประกอบธุรกิจ Data Centre 

ใหบ้รกิารดา้นการจดัเก็บขอ้มลูทีท่นัสมยั และปลอดภยั ในมาตรฐานระดบัสากล รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท ัง้

ในประเทศและต่างประเทศ  

บริษทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ ากดั ไดร่้วมทนุกบั เอสท ีเทเลมเีดยี โกลบอล ดาตา้เซ็นเตอร ์หรือเอสทที ีจดีีซ ี(ST Telemedia 

Global Data Centres - STT GDC) พนัธมติรระดบัโลกทีม่คีวามเชี่ยวชาญในธุรกิจดาตา้เซน็เตอรจ์ากประเทศสงิคโปร ์เพือ่รุกธุรกิจ

ดาตา้เซ็นเตอรใ์นประเทศไทย บริษทัมแีผนการทีจ่ะน าเอาเทคโนโลย ีความรู ้ความเชี่ยวชาญของท ัง้สองบริษทัมาใชพ้ฒันาดาตา้เซ็น

เตอรข์นาดใหญ่แห่งแรกบนพื้นทียุ่ทธศาสตรใ์จกลางกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าจะพฒันาและใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2563 

นอกจากนี้บริษทัยงัไดล้งทนุร่วมกบับริษทั JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. พนัธมติรจากประเทศสงิคโปร ์ผูใ้หบ้ริการโคเวริก์

กิ้งสเปซ (Co-working space) ระดบัพรเีมีย่มอนัดบัหนึ่งในภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่จสัทโ์คมคีวามเชี่ยวชาญ ท ัง้ดา้นการ

วเิคราะหข์อ้มูล เทคโนโลยีเกี่ยวกบัสถานทีท่  างาน และการบริหารจดัการกลุ่มลูกคา้สมาชิก การจดัต ัง้ บริษทั จสัทโ์ค (ประเทศไทย) 

จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจ Co-working office ซึ่งปจัจบุนัเปิดด าเนินการแลว้ 2 สาขาในพื้นที่ศูนยก์ลางธุรกิจ โดยสาขาแรกต ัง้อยู่ที ่

อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้และสาขาที่สองอยู่ที่ อาคาร แคปปิตอลทาวเวอร ์ใน อ อล ซีซ ัน่ส ์เพลส ถนนวิทยุ 

หลงัจากประสบความส าเร็จในการเปิดใหบ้ริการท ัง้ 2 สาขา บรษิทัมแีผนจะเปิดสาขาเพิม่ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเปิดใหบ้ริการในช่วงไตร

มาสที ่4 ของปี 2562 

ส าหรบัความเสีย่งจากการลงทนุในธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผูเ้ล่นรายใหม่ การแข่งขนัจากผูเ้ลน่รายเดมิในตลาด ตลอดจน

การเขา้ใจถงึความตอ้งการของลูกคา้ในสนิคา้และบรกิาร ปจัจบุนับริษทัควบคุมความเสีย่งเหล่านี้ โดยวธิีวเิคราะหอ์ตัราการเตบิโตของ

ธุรกิจใหม่ โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถงึวธิีคดัเลอืกผูร่้วมลงทนุที่มปีระสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความพรอ้ม ค วาม

น่าเชื่อถอื และมจีรยิธรรมในการท าธุรกจิเป็นทีย่อมรบัของตลาดในระดบัภูมภิาคเอเซยี หรอืระดบัโลก บรษิทัยงัมกีระบวนการคดัเลอืก

ผูร่้วมลงทนุจากต่างประเทศโดยใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธร์ะยะยาวดว้ย ท ัง้นี้ เพื่อท  าความรูจ้กั ตระหนกั และเขา้ใจในผูร่้วม

ลงทนุแต่ละรายก่อนทีจ่ะตกลงท าการลงทนุร่วมกนั 
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ทรพัยส์นิที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 

1. ที่ดิน โรงงำน และคลงัสนิคำ้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 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 0.00 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 15 4 - 19 1,193.37 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 29 1 - 30 138.25 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 4 4 - 8 383.74 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 5 8 - 13 562.64 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 7 16 - 23 874.09 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 1 - - 1 12.98 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู 2 - - 2 0.00 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี 1 3 - 4 207.21 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี 1 6 - 7 375.77 

 เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร  6 2 - 8 90.76 

 นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย 15 13 - 28 1,008.06 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - ปราจนีบุร ี

 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 

1 

- 

7 

- 

- 

- 

8 

- 

783.32 

56.34 

 ที่ดนิระหวา่งรอการพฒันา - - - - 832.78 

รวมโรงงำน 88 65 - 153 6,519.31 

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

และศูนยค์ลงัสนิคา้ ตามที่กลา่วขา้งตน้ ยกเวน้ที่ดนิในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั และศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2   
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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 20 1 - 21 2,505.42 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  - - - - 48.56 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน แหลมฉบงั  10 19 - 29 2,003.94 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 1 5 - - 5 878.26 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 2 5 11 - 16 2,373.26 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (A) - - - - 0.00 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 (B) 10 2 - 12 142.93 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (A) 7 2 - 9 325.63 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 2 6 - 8 777.57 

 เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน ศรีราชา 1 16 - 17 803.29 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง 1 4 6 - 10 603.33 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี1 - - - - 1,163.26 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2 10 - - 10 1,570.43 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี3 - - - - 908.06 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี4 5 - - 5 1,153.50 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี5 3 - - 3 413.16 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี6 - - 1 1 1,130.13 

 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - ปราจนีบุรี 8 - - 8 86.14 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 12 - - 12 435.91 

 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 11 - - 11 455.39 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้ล  าพูน 

 ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร 

 ที่ดนิระหวา่งรอการพฒันา 

9 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

2 

- 

394.67 

2,017.60 

2,328.68 

รวมคลงัสนิคำ้ 124 63 1 188 22,519.12 

รวมทัง้หมด 212 128 1 341 29,038.48 

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

และศูนยค์ลงัสนิคา้ ตามที่กลา่วขา้งตน้ ยกเวน้ที่ดนิในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั และศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี2  

 มูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั มีมูลค่ารวม 37,146 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ  

โดยการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมดงักล่าว จะใชเ้กณฑร์าคาตลาดส าหรบัที่ดนิรอการพฒันาและ/หรือที่ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ธิี

พจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ส  าหรบัอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิราคาอาคาร

โรงงาน และคลงัสนิคา้ดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพื้นที่ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  อย่างไรก็ตาม มูลค่า

ยุตธิรรมดงักลา่ว ไม่รวมงานระหว่างก่อสรา้งซึง่มมีลูค่าตามบญัชจี  านวน 521 ลา้นบาท 
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2. สนิทรพัยถ์ำวรอืน่ ๆ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรอืน่ ๆ ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ มูลคำ่ทำงบญัชีสทุธิ 

เครื่องมอืและเครื่องใช ้  133.9 

   ทีด่นิ อาคาร   96.1 

เครื่องตกแต่ง ตดิต ัง้ และอปุกรณส์  านกังาน  68.6 

ยานพาหนะ 

                          รวม 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 

                          รวม 

  24.8 

 323.4 

 (204.1) 

 119.3 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 

                          รวม 

55.6 

                              (29.4) 

                         26.2 

3. รำยละเอยีดของสญัญำเช่ำที่ดินและอำคำรส ำนกังำน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทัมสีญัญาเช่าทีด่ินที่นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 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) 6,891,315.56 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 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 8 และไมม่กีารปรบัเปลีย่นค่าเช่าใด ๆ ส าหรบัสญัญาที ่7 

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

3.  หากผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า (ส าหรบัสญัญาที่ 7) ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกว่า 90 วนัก่อนสญัญาเช่าจะสิ้นสุดเพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วงพจิารณา 

4.  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 สญัญาเช่าล  าดบัที่ 4-6 อยู่ระหว่างด าเนินการต่ออายุสญัญาเช่า โดยมรีะยะเวลาการเช่า 30 ปี เริ่มต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีญัญาเช่าพื้นทีส่  านกังาน ซึง่สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้รายการระหว่างกนั 
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4. สนิทรพัยถ์ำวรที่ใชค้ ้ำประกนั 

ณ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ โดยใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งค า้ประกนั ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยเ์พื่อค ้ำประกนั วงเงนิ 
เงนิกู ้

ปจัจุบนั 
วนัที่ท ำสญัญำ 

1. 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 และ 38798 ตั้งอ ยู่บน ศูนย์คล ังสินค ้าอีสเทิร์นซีบอร์ด  1 (B) พรอ้มสิ่ ง 

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

1 (C) พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และโฉนดที่ดนิเลขที่ 65884, 195061, 195063-4 และ 195066-7 ต ัง้อยู่บน

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 (A) 

1,043.16 

 

0.00 

 

 

03/04/2557 ถงึ 30/06/2565 

 

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 31/12/2567 

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

สมทุรสาคร พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

2,000.00 760.50 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) 

5.59 

 

5.59 

 

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 9.20 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 ้ 6,871.16 760.50  

รวมเงนิกู ้และหนงัสอืค ้ำประกนั 7,031.47 799.41  
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5. นโยบำยเงนิลงทนุของบรษิทั 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 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. 

บจก. ไทคอน เทคโนโลย ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์
 

ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 

 

ลงทุนและประกอบกิจการดา้น 

   ศูนยข์อ้มูลและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง

กบัเทคโนโลย ี

10 ลา้นบาท 

 
 

238.5 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

(5,446 ลา้นบาท) 

1 ลา้นบาท 

70 

 
 

100 

 

100 

- 

 
 

- 

 

- 

 

7 ลา้นบาท 

 
 

238.5 ลา้นดอลลา่รส์งิคโปร ์

(5,740 ลา้นบาท) 

1 ลา้นบาท 

บรษิทัรว่ม      

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 

PT SLP Surya TICON Internusa 

 

บจก. ทอีารเ์อ ดเีวลลอปเมน้ต ์

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่

เกี่ยวเน่ืองกบักิจการอตุสาหกรรม 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โรงงานและ

คลงัสนิคา้โดยใหเ้ช่า/ขาย 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

25,174 ลา้นบาท 

 

 

603.2 ลา้นรูปี 

(1,657 ลา้นบาท) 

1 ลา้นบาท 

23/1 

 

 

25 

 

50 

3,525 ลา้นบาท/2 

 

 

355 ลา้นบาท/3 

 

0.3 ลา้นบาท 

 

6,033.6 ลา้นบาท 

 

 

414.2 ลา้นบาท 

 

0.5 ลา้นบาท 

บรษิทัรว่มคำ้      

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้ เพาเวอร ์ 6 จ  ากดั   

(ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

5 ลา้นบาท 51 2.90 ลา้นบาท 2.55 ลา้นบาท 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้ เพาเวอร ์ 11 จ  ากดั 

(ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

4 ลา้นบาท 51 2.37 ลา้นบาท 2.04 ลา้นบาท 

บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั 

(ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 

ก่อสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

 

350 ลา้นบาท 60 211.18 ลา้นบาท 210.00 ลา้นบาท 

 

บจก. จสัโค (ประเทศไทย) 

ลงทุนและประกอบกิจการ  

 Co-working office และธุรกิจอื่น 

 ที่เกี่ยวขอ้งในประเทศไทย 

214 ลา้นบาท 51 110.9 ลา้นบาท 108.9 ลา้นบาท 

บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง      

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

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

 

 
/2
 ภายหลงัหกัก าไรทีย่งัไมเ่กิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์ านวน 1,730 ลา้นบาท ท ัง้นี้ ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 TREIT มกี าไรสุทธิ 

3,013 ลา้นบาท 

 /3
 ท ัง้นี้ ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 PT SLP Surya TICON Internusa มกี าไรสุทธิ 0.9 ลา้นบาท 

 /4
 ภายหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุจ านวน 0.74 ลา้นบาท 
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บรษิทัมกีารควบคุมและการบรหิารในบรษิทัย่อยท ัง้หา้บรษิทัอย่างสมบูรณ ์ซึง่ยกเวน้ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์นอกจากนี้ บรษิทัมไิด ้

มกีารควบคุมและมิไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

แต่อย่างใด (โปรดดูความเหน็ของผูบ้รหิารในการลงทนุใน TREIT ในหวัขอ้ “การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ”) 
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ขอ้พพิำททำงกฎหมำย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 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 ่30 กนัยำยน 2561)  

ทนุช ำระแลว้ 1,834,142,375 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 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 ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 12,500,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100 

 

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) 679-6567 

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 

อเีมล logistics@ticon.co.th 

ทนุจดทะเบยีน 11,500,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

http://www.ticon.co.th/
mailto:ticon@ticon.co.th
http://www.ticonlogistics.com/
mailto:logistics@ticon.co.th
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ทนุช ำระแลว้ 11,500,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100 

 

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 ดอลลำรส์หรฐั (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 2,800,000 ดอลลำรส์หรฐั (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ - 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100 

 

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 ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 10,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 70 

 

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 ดอลลำรส์หรฐั (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 16,130,000 ดอลลำรส์หรฐั (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 1 ดอลลำรส์หรฐัต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100 
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TICON International Pte. Ltd.  

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในกจิกำรในต่ำงประเทศ 

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

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898 

ทนุจดทะเบยีน 238,453,999 ดอลลำ่รส์งิคโปร ์(ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 238,453,999 ดอลลำ่รส์งิคโปร ์(ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 1 ดอลลำรส์งิคโปรต่์อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100 

 

บริษทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ ำกดั 

ประเภทธุรกจิ ลงทนุและประกอบกจิกำรดำ้นศูนยข์อ้มลูและธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยอีืน่ ๆ 

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 

ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 1,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำท 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100 

บริษทัร่วมคำ้ 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั  

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

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

ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 5,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 51 

 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั  

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 59 หมู่ที ่1 ต ำบลสวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี 12000 
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 โทรศพัท ์(662) 959-5811-5  โทรสำร (662) 959-5822 

ทนุจดทะเบยีน 4,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 4,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 51 

 

บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนและคลงัสนิคำ้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั  

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 ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 350,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 60 

 

บริษทั จสัทโ์ค (ประเทศไทย) จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทั) 

ประเภทธุรกจิ ลงทนุและประกอบธุรกจิ co-working office และธุรกจิอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในประเทศไทย 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)   

ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 11/1 อำคำรเอ ไอ เอ สำทรทำวเวอร ์ช ัน้ที ่9 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  

 กรุงเทพมหำนคร 10120 

 โทรศพัท ์(662) 055-8600 โทรสำร (662) 055-8601 

ทนุจดทะเบยีน 213,500,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 213,500,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 51 

บริษทัร่วม 

ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุใน อสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์ไทคอน   (ถอืหุน้โดยบริษทัและบรษิทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในกรรมสทิธิ์และสทิธกิำรเช่ำ ในอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีด่นิ และสิง่ปลูกสรำ้งทีเ่ป็น

คลงัสนิคำ้ โรงงำน และ/หรอื ส  ำนกังำน 

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

Ltd. 
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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 25,173,622,620 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้  25,173,622,620 บำท (จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยทรสัต)์ (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561)  

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 9.5363 บำทต่อหุน้ (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 23 

 

PT SLP Surya Ticon Internusa   (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนและคลงัสนิคำ้ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ 

ผูถ้อืหุน้  TICON ( HK ) Limited 

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 รูเปียะห ์(ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 603,200,000,000 รูเปียะห ์(ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 13,000 รูเปียะห ์ต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 25 

 

บริษทั ทอีำรเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทั) 

ประเภทธุรกจิ พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)   

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 ่30 กนัยำยน 2561) 

ทนุช ำระแลว้ 1,000,000 บำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561) 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 50 

 

ผูเ้กี่ยวขอ้งอืน่ ๆ 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 โทรศพัท ์(662) 229-2800   โทรสำร (662) 359-1259 
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ผูส้อบบญัชี  นำงสำวปทัมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่9832 

  บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 

  1 ถนน สำทร ใต ้ช ัน้ 50-51 เอม็ไพรท์ำวเวอร ์แขวงยำนนำวำ  

  เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

 โทรศพัท ์(662) 677-2000 โทรสำร (662) 677-2222 
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สว่นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

1. จ ำนวนทนุจดทะเบยีน และทนุช ำระแลว้ 

ณ วนัที่ 30 ก ันยายน 2561 บริษ ัทมีทุนจดทะเบียน 2,751,213,562 บาท ซึ่งเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ 1,834,142,375 บาท 

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

2. กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

หุน้กู ้

บริษทัมกีารออกหุน้กู ้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนั ซึ่ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มภีาระหนี้ท ัง้สิ้น 

14,220 ลา้นบาท ซึง่เป็นหุน้กูจ้  านวนรวม 14.22 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คร ัง้ที่ออก จ ำนวนที่ออก (ลำ้นบำท) วนัที่ออก อำยุ 

2/2554 

2/2556 

1,000.0 

 500.0 

26 กนัยายน 2555 

15 พฤษภาคม 2556 

   10  ปี 

 7 ปี 

5/2556 

1/2557 

2/2557 

2/2558 

 

3/2558 

 

1/2559 

 

1/2561 

620.0 

600.0 

800.0 

1,000.0 

1,000.0 

600.0 

700.0 

100.0 

2,300.0 

1,500.0 

2,500.0 

1,000.0 

18 ตลุาคม 2556 

17 มกราคม 2557 

18 กรกฎาคม 2557 

15 พฤษภาคม 2558 

15 พฤษภาคม 2558 

14 สงิหาคม 2558 

14 สงิหาคม 2558 

18 พฤษภาคม 2559 

18 พฤษภาคม 2559 

14 มนีาคม 2561 

14 มนีาคม 2561 

14 มนีาคม 2561 

 6  ปี 

 5  ปี 

 7 ปี 

 4 ปี 

 7 ปี 

 5 ปี 

 8 ปี 

 4 ปี 

 7 ปี 

 3 ปี 

 5 ปี 

 10  ปี 

รวม   14,220.0   

เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 หุน้กูข้องบริษทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติโดยบรษิทั ทรสิเรตติ้ง จ ากดั ในระดบั “A” แนวโนม้เครดติ 

Stable และหุน้กูบ้างส่วนใชอ้นัดบัเครดติองคก์ร ซึง่จดัโดยบรษิทั ทรสิเรตติ้ง จ ากดั ในระดบั “A” Stable 

ตัว๋เงนิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  บรษิทัไม่มตี ัว๋เงนิคงคา้ง 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1  สว่นที่ 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 
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3. ผูถ้อืหุน้ 

4. นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ีโดยบรษิทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยค านึงถงึ

ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ท ัง้นี้  ในปจัจุบนัไม่มสีญัญากูย้มืเงินระหว่างบริษทั 

กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จ ากดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

 

รำยช่ือผูถ้อืหุน้ รวบรวมรำยช่ือ ณ วนัที่ 30 พฤศจกิำยน 2561 

 จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. กลุม่เฟรเซอรส์ 

บริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ ากดั 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

889,853,278 

751,004,000 

 

48.52 

40.95 

 1,640,857,278 89.47 

2. กลุม่ซิตี้ เรียลตี้ 

 บรษิทั ซติี้ วลิลา่ จ ากดั 

 

20,000,000 

 

1.09 

 20,000,000 1.09 

3. DBS Bank Ltd. 

4. นำยจตพุล เกรียงไชยกจิกลุ  

5. นำยวรพนัธ ์เทพบญัชำพร 

6. บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

7. บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร ์จ ำกดั 

9. นำงสำวพรเพญ็ เดชวไิลศรี 

10. อืน่ ๆ 

รวม 

49,589,000 

20,000,000 

6,687,800 

5,835,524 

5,610,600 

3,429,215 

2,815,500 

79,317,458 

2.70 

1.09 

0.36 

0.32 

0.31 

0.19 

0.15 

4.32 

1,834,142,375   100.00 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   

 

โครงสรา้งการจดัการ 49 

โครงสรำ้งกำรจดักำร 

1. โครงสรำ้งภำยในบริษทั ณ 30 กนัยำยน 2561 
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บริษทัมคีณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

2. คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ9 ท่าน ดงันี้ 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม   ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

    กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทดี ี

2. นายตรขีวญั บนุนาค   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 

4. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่งและกรรมการก ากบัดูแล 

     กจิการทีด่ ี

5. นายชาล ีโสภณพนิช  กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

6. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม กรรมการสรรหาและ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายชาย วนิิชบตุร   กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม และกรรมการบรหิาร 

8. นายปณต สริวิฒันภกัด ี  กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ  

      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ 

   ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

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

ชื่อร่วมกบั นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์หรอื นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์รวมเป็นสองคนพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ท ัง้นี้  นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์นายปณต สริิวฒันภกัดี และนายอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์ เป็นตวัแทนของกลุ่มเฟรเซอรส์ และนายชาล ี

โสภณพนิช เป็นตวัแทนของ บรษิทั ซติี้ วลิลา่ จ ากดั 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. ปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ประโยชนท์ีด่ทีีสุ่ดแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตัสิ  าคญั 4 ประการคอื 

ก. การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

ข. การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ (Duty of Loyalty) 

ค. การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั  และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ (Duty of 

Obedience) 

ง. การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยควร

จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพจิารณาเป็นการลว่งหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร 

และตอ้งไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาทีก่  าหนดตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อคร ัง้  

4. ด าเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ การสอบบญัชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และการ

บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล และเชื่อถอืได ้
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5. จดัใหม้กีารท างบการเงนิ ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิทัใหม้คีวามถกูตอ้ง เพือ่แสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน

ในรอบปีทีผ่่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองโดยท ัว่ไป และตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

6. ก าหนดวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธข์องบริษทั ตลอดจนนโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบรษิทั ควบคุม

ก ากบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณทีก่  าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

7. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลของบรษิทั (ถา้ม)ี 

8. ด าเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบ หรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพและครอบคลุม รวมท ัง้มกีารตดิตาม

และทบทวนการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างสม า่เสมอ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารจะสามารถน าวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธท์ี่

ก าหนดขึ้นไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

9. ดูแลใหบ้ริษทั และบริษทัย่อยปฎบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่  าคญั หรอืกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

10. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธุรกจิ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทนุกบัผูป้ระกอบการ

รายอืน่ ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายจดัการ 

11. พจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้ เปลีย่นแปลง บคุคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย/บริษทัร่วม ตามสดัส่วน

การถอืหุน้ รวมถงึก าหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการทีบ่ริษทัเขา้ไปลงทนุในบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม เพือ่

แสดงว่าบรษิทัมกีลไกการก ากบัดูแลบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วมตามทีก่  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

12. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ  านาจในการแต่งต ัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ตลอดจน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดุย่อยดงักลา่ว 

ท ัง้นี้  การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก าหนดนัน้ ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหค้ณะกรรมการชุดย่อย

ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดส่้วนเสยี หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ถา้ม)ี 

เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการธุรกจิปกต ิและเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป หรอืเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ

พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการตามทีก่  าหนดเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่  าคญัของบรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรอืประกาศอืน่ใด

ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหบ้คุคลใดปฏบิตักิารแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท  าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร หรือบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บัมอบ

อ านาจไวอ้ย่างชดัเจน 

13. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

ได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี  านาจ และภายใน
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ระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจดงักลา่ว

ขา้งตน้ไดเ้มือ่เหน็สมควร 

ท ัง้นี้  การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดส่้วนเสยี หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ถา้ม)ี เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการธุรกิจ

ปกต ิและเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป หรอืเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ โดยอยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการตามทีก่  าหนดเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิที่

ส  าคญัของบรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรอืประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

14. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมส่ีวนไดเ้สยีของตน หรือของบคุคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ตาม “แบบรายงาน

การมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร” ทีบ่รษิทัก าหนดขึ้น ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนประกาศก าหนด นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ที่แจง้ใหบ้ริษทัทราบถงึความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับริษทั/บริษทัย่อย/

บริษทัร่วม ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลกีเลีย่งการท ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม 

15. กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทั/

บริษ ัทย่อย/บริษ ัทร่วมซึ่งย ังไม่มีการ เ ปิดเผยต่อสาธารณชน ท ัง้ที่ไดม้าจากการกระท าตามหนา้ที่หรือในทางอื่นใด  

ที่มหีรืออาจมผีลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม เพื่อประโยชนต่์อตนเอง หรือผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม ท ัง้นี้  หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งยงัไม่มกีาร

เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแก่บคุคลใด ๆ และ

ตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามระยะเวลาทีก่  าหนด ก่อนทีข่อ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

16. ด าเนินการใหบ้รษิทัมกีารจดัท  านโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละหลกัจริยธรรมส าหรบักรรมการและพนกังาน รวมท ัง้ตดิตามให ้

มกีารปฏบิตัแิละการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ 

17. ก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารจดัท  านโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ มกีารน านโยบายและมาตรการการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัช ัน่ไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ซึง่รวมถงึการสือ่สารและเผยแพร่ใหก้บัพนกังานและคู่คา้ทราบอย่างท ัว่ถงึดว้ย 

18. ก าก ับดูแลใหบ้ริษ ัทมีนโยบาย กระบวนการ แล ะช่องทางในการร ับและจ ัดการขอ้รอ้งเรียนที่โปร่งใสและเหมาะสม 

มกีระบวนการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและเก็บขอ้มลูท ัง้หมดเป็นความลบั 

19. แต่งต ัง้เลขานุการบริษทั เพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมกรรมการและ  

ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้ าแนะน าแก่กรรมการ และบรษิทัในการปฏบิตัติน และด าเนินกจิการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบ

ทีเ่กี่ยวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอ อกีท ัง้ดูแลใหก้รรมการ และบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

และทนัเวลา 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร 

1. ดูแลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร ใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื แต่ตอ้งไม่มส่ีวนร่วม และไม่กา้วก่ายในการบรหิารงานปกตปิระจ าวนั 

โดยใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสูงสุด ภายใตก้รอบอ านาจทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการ 

2. เป็นประธานอย่างเป็นธรรมในทีป่ระชมุท ัง้ในการประชมุคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุใชส้ทิธอิอกเสยีง และปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างเคร่งครดั 
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กำรแตง่ต ัง้คณะกรรมกำรบริษทั 

การแต่งต ัง้กรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั โดยคณะกรรมการสรรหาของบรษิทั  

จะเป็นผูเ้สนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่ด  ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาตามล  าดบั ท ัง้นี้  ขอ้บงัคบั

ของบรษิทัก าหนดใหก้ารแต่งต ัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ดงันี้  

1. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งต ัง้กรรมการเพิม่เตมิ หรอืแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

ก. ผูถ้อืหุน้หนึ่งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ท ัง้หมดตาม (ก) เลอืกบคุคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

ค. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล  าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ เท่ากบัจ านวนกรรมการที่จะมใีนการ

เลอืกต ัง้คร ัง้น ัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึ่งไดร้บัการเลอืกต ัง้ในล  าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการทีจ่ะมไีดใ้น

การเลอืกต ัง้คร ัง้น ัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะสาเหตอุืน่ใด นอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบริษทั 

1. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจ มคีวามซื่อสตัย ์สุจริต มี

จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอทุศิความสามารถและปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่างเตม็ที่ 

2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้ตอ้งไม่มสีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่ชีื่ออยู่ในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทีอ่อกหลกัทรพัยต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่

ออกหลกัทรพัย ์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรื อเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือ

กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือ

ประโยชนข์องบคุคลอืน่ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งต ัง้ 

4. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญาที่บริษทัท  าขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือถอืหุน้

เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ และตอ้งปฏิบตัิตามประกาศและขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5. กรรมการควรทีจ่ะสามารถแสดงความคดิเหน็ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาก าหนดกลยุทธ ์การบรหิารงาน การใช ้

ทรพัยากร การแต่งต ัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรการการด าเนินกิจการ ตลอดจนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของ

กรรมการท่านอืน่หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความทดัเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

3. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรหิาร ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ดงันี้ 

1. นายปณต สริวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการบรหิาร 
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3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์  กรรมการบรหิาร 

4. นายโสภณ ราชรกัษา กรรมการบรหิาร และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรหิารจะก าหนดการพฒันาเชงิกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทัไทคอน อนุมตัริายละเอยีดดา้นการลงทนุ ท ัง้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัทาง

การเงนิ และทีไ่ม่ใช่เรื่องทางการเงนิ เพือ่ใหบ้รรลซุึง่วตัถปุระสงคข์องบรษิทั เพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว และก ากบัดูแลการด าเนินการของ

กลุม่บรษิทั 

1 คณะกรรมการบรหิารมอี  านาจ และกระท าการสิง่ต่าง ๆ หรอืกระท าการแทนบรษิทั ในเรื่องทีพ่ึง่ปฏบิตั ิและไม่ขดัต่อขอ้บงัคบับริษทั 

หรือขอ้บงัคบัทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจน โดยตอ้งปฏบิตัิหรือกระท าการแทนบริษทัในทีป่ระชุมของบริษทั นอกเหนือจากประเด็นต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี้ อนัสงวนไวเ้ป็นการเฉพาะ เพือ่การตดัสนิใจโดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

1.1 การขายหรอืการโอน ซึง่ภาระหนา้ทีห่รอืทรพัยส์นิของบรษิทั ไม่ว่าจะท ัง้หมดหรอืส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

1.2 การด าเนินธุรกรรมใด ๆ ส าหรบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัอนัเป็นทรพัยส์นิทีส่  าคญัของบรษิทั 

1.3 การแต่งต ัง้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการพิจารณาก าหนด การแกไ้ขหรือการเปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดของบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการชดุย่อยใด ๆ 

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 ทีไ่ดร้บัการลงนาม 

2.8 ตดิตามและทบทวนระบบการด าเนินการทางบญัชขีองบรษิทัในประเทศจนีเป็นระยะ ๆ อนัรวมถงึการใชต้ราประทบัการเงนิ 

(Finance seal) และการต ัง้ผูม้อี  านาจลงนามร่วมกนั เพือ่บรหิารจดัการเกี่ยวกบัรายจ่าย 

3. คณะกรรมการบริหารจะก าหนดเงือ่นไขทีร่ะบคุุณสมบตัขิองผูส้มคัร ทบทวนและอนุมตักิารแต่งต ัง้/การเสนอชื่อ ส  าหรบัต าแหน่ ง 

ฝ่ายบรหิารอาวุโสของกลุม่บรษิทัไทคอน รวมถงึ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ผูอ้  านวยการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงนิ 

และผูบ้รหิารอาวุโสของบรษิทั  

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี้ 

1. นายตรขีวญั บนุนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
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3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ท ัง้นี้ กรรมการตรวจสอบท ัง้สีท่่านมคีวามรู ้และประสบการณเ์พยีงพอ ทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

โดยมนีางมารศร ีโสภาเสถยีรพงศ ์ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏบิตังิานในต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทั มรีายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง และเชื่อถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัท  ารายงานทางการเงนิ ท ัง้รายไตรมาส และประจ าปี 

2. พจิารณาใหค้วามเหน็รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ท ัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิลตามวธิกีาร และมาตรฐานสากล 

4. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิาน ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุดา้น มปีระสทิธผิล และสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการท างาน การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยั

ของขอ้มลู และระบบเครอืข่ายสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

7. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีกระบวนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีส่อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากบั

ดูแลต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธผิล 

8. ใหค้วามเห็นชอบกฎบตัร แผนงาน และความเหมาะสมเพยีงพอในการจดัสรรทรพัยากร อตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รวมท ัง้สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและความกา้วหนา้ทางวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน 

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้และประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้หน่วยงานภ ายนอกที่

ใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายใน รวมท ัง้ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้ และค่าตอบแทนบคุคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท  าหนา้ทีผู่ส้อบบญัชีของบริษทั โดยพจิาณาความ

เหมาะสมและประเมนิประสทิธภิาพการท างานของผูส้อบบญัช ีเพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา และขออนุมตัต่ิอที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้มกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพือ่ขอความเหน็จาก

ผูส้อบบญัชใีนเรื่องต่าง ๆ 

11. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในใหม้คีวามสมัพนัธก์นั และลดความ

ซ า้ซอ้นในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

12. จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบท ัง้ในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจ าทกุปี 

พรอ้มท ัง้รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

13. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน และก ากบัดูแลในเรื่องดงักลา่ว 
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14. เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทั เพือ่ชี้แจงและ/หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งต ัง้ผูส้อบ

บญัชดีว้ย 

15. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ัง้ เพื่อคณะกรรมการ

บริษทัจะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทนัเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้ผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่4 ใหจ้ดัท  าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมี

ความเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

16. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพยีงพอ และความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามเหตกุารณ ์หรอืสถานการณท์ีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง และ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

17. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหนา้ที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเรยีก ส ัง่การใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของ

บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งมาใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมท ัง้แสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รึกษาทางวชิาชี พอื่นใดเมือ่

เหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามค าส ัง่ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่คณะกรรมการบรษิทั

เป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและบคุคลท ัว่ไป 

5. คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2561 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

เจา้หนา้ที่บริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และบุคคลอื่นที่มอี  านาจและหนา้ที่รบัผดิชอบส าหรบัการวางแผน การส ัง่การ และการ

ควบคุมกจิการต่าง ๆ ของบรษิทั) ของกลุม่บรษิทั 

• ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละท่าน และบคุลากรฝ่ายบรหิารทีส่  าคญัแต่ละท่านของกลุม่บรษิทั 

• การวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

การทบทวนของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทกุดา้นทีเ่กี่ยวกบัค่าตอบแทน อนัรวมถงึ ค่าตอบแทน

ของกรรมการ ค่าตอบแทนพเิศษแก่กรรมการผูท้ีป่ฏบิตัหินา้ทีพ่เิศษหรือปฏิบตัิเพิม่เป็นพเิศษใหก้บัทางบริษทัหรือกลุ่มบริษทั เงนิเดอืน ค่าเบี้ย

ประชมุ โบนสั การใหส้ทิธซิื้อหลกัทรพัย ์รางวลัจูงใจ รางวลัตอบแทนโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และผลประโยชนต์อบแทนอืน่ ๆ 

2. วตัถปุระสงคห์ลกั 
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• ก าหนดกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส ส  าหรบัการพฒันานโยบายเกี่ยวกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และส าหรบั 

การก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละท่าน 

• ก าหนดระดบัและโครงสรา้งของค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชนใ์นระยะยาวและนโยบายการบรหิารความเสีย่งของ

กลุม่บรษิทั ใหม้ลีกัษณะทีเ่หมาะสม ดงึดูด รกัษา และจูงใจกรรมการใหม้กีารดูแลทีด่ต่ีอกลุม่บรษิทั และผูบ้รหิารใหม้กีารดูแล

จดัการกลุม่บรษิทัใหป้ระสบซึง่ผลส าเร็จ รวมถงึภาระความรบัผดิชอบของทางกลุม่บรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ขอ้ก ำหนด 

1. ด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่านโยบายและระบบค่าตอบแทนของกลุ่มบริษทัตามที่ ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษทั ตรงตาม

วตัถปุระสงคแ์ละกลยุทธข์องกลุม่บรษิทั และถกูน าไปปฏบิตัติามภายในกลุม่บรษิทัอย่างเหมาะสม 

2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัทิางดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องบรษิทัเป็นประจ าทกุปี รวมถงึแผนประสทิธิภาพ/ขอ้จ ากดั 

และ/หรอืการใหร้างวลัจูงใจระยะยาวอืน่ ๆ เพือ่ทีจ่ะ 

• สนบัสนุนแผนการใหร้างวลัจูงใจระยะยาวและการใหส้ทิธิ ร่วมกนักบัการจดัสรรหุน้หรือการใหส้ทิธิ์การซื้อหุน้ หรือการให ้

ผลตอบแทนแบบมกี าหนดระยะเวลาแบบอืน่ ๆ ซึง่จะอนุญาตใหส้ามารถใชผ้ลประโยชนไ์ดบ้างส่วนเท่านัน้ในแต่ละปี 

• สนบัสนุนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารใหถ้อืครองหุน้เอาไวน้านเกินกว่าระยะเวลาการให ส้ิทธิ 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 าเนินงานและค่าตอบแทนของกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิาร กรรมการบรหิาร 

และผูบ้รหิาร ตามนโยบายและกระบวนการค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิโดยพจิารณารวมถงึประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้  

• อตัราส่วนที่ส  าคญัและเหมาะสมของค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริหารและผูบ้ริหารนัน้ ควรมีลกัษณะเป็นโคร งสรา้งที่

เชื่อมโยงรางวลัตอบแทนเขา้กบัผลการด าเนินงานของบรษิทัและรายบคุคล รางวลัตอบแทนทีอ่งิตามผลการด าเนินงานดงักล่าว

นัน้ ควรจะสอดคลอ้งกนักบัผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ และตอ้งสนบัสนุนความส าเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษทั รวมถงึ

นโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทั 

• ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการที่มใิช่ผูบ้ริหาร ตอ้งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัระดบัของผลงานที่มีส่วนช่วยสนบัสนุนบริษทั  

ในดา้นของความพยายาม เวลาทีใ่ชไ้ป และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ หรอืแผนจดัสรรหุน้ของบรษิทัใหก้บักรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิาร 

เพือ่ทีผ่ลประโยชนข์องกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิารดงักลา่วจะไดส้อดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

4. เสนอวตัถปุระสงค ์เกณฑก์ารปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนการประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร กรรมการแต่ละท่าน 

และคณะกรรมการบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. ทบทวนภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั อนัเกิดขึ้นจากการยกเลกิสญัญาจา้งกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าสญัญาจา้ง

ดงักลา่วนัน้ประกอบเขา้ไวด้ว้ยขอ้ก าหนดการเลกิจา้งทียุ่ตธิรรมและสมเหตสุมผล ซึง่จะไม่เป็นการเอื้อเฟ้ือทีม่ากเกนิไป และพจิารณา

การใชข้อ้ก าหนดในสญัญา เพื่อใหท้างกลุ่มบริษทัสามารถทวงคืนค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ใน
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สถานการณ์พเิศษ อย่างการประกาศผลลพัธข์อ้มูลทางการเงนิที่ผิดพลาด หรือการด าเนินงานที่ไม่ถูกตอ้งที่ส่งผลใหเ้กิดความ

เสยีหายทางการเงนิต่อทางกลุม่บรษิทั 

6. ด าเนินการและอนุมตักิารใหผ้ลตอบแทน เช่น การใหผ้ลตอบแทนพเิศษ โบนสั การจดัสรรหุน้ของบรษิทัหรอืแผนการใหร้างวลัจูงใจ

ระยะยาวอืน่ ๆ แก่ผูบ้รหิารอาวุโสของกลุม่บรษิทั โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของกลุม่บรษิทั 

7. ใหค้ าแนะน าตามทีจ่  าเป็นแก่ผูบ้ริหาร เกี่ยวกบันโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ส  าหรบัลูกจา้งประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ผูบ้รหิาร 

6. คณะกรรมกำรสรรหำ 

คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2561 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  

โดยพจิารณาถงึความสมดุลระหว่างกรรมการบรหิารและกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้ริหาร ระหว่างกรรมการอสิระและกรรมการทีม่ใิช่

กรรมการอสิระ รวมถงึขอบเขตและลกัษณะของการด าเนินการของกลุ่มบริษทั ความตอ้งการของธุรกิจ และความจ าเป็นทีจ่ะ

หลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่เหมาะสมในองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

1.2 ทบทวนโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบ และประเด็นดา้นความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และใหค้ าแนะน าแก่

คณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัการปรบัปรุงที่จ  าเป็น คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจไดต้ลอดเวลาว่ามี

กรรมการอสิระทีเ่ขม้แขง็และเป็นอสิระอยู่ในองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบรษิทันัน้ตอ้งประกอบ

ขึ้นจากกรรมการอสิระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม 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 ัง้กรรมการ

เขา้ด ารงต าแหน่งและแต่งต ัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ คณะกรรมการสรรหาตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบและการเขา้

ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั และพจิารณาขดีความสามารถ การทุ่มเทอทุศิตน การมส่ีวนช่วยสนบัสนุน และการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการแต่ละท่าน (เช่น การเขา้ร่วม ความพรอ้ม การเขา้มามส่ีวนร่วม และความเปิดเผย) รวมถงึบทบาท
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ของกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าชื่อของกรรมการทีน่ าเสนอเพือ่รบัการแต่งต ัง้กรรมการ

บรษิทั และการแต่งต ัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ สู่คณะกรรมการบรษิทันัน้จะถกูเปิดเผยในรายงานประจ าปี (รวมถงึ

การเปิดเผยซึง่กระบวนการสรรหาและกระบวนการเสนอชื่อ) 

1.5 ก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั เพื่อรบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั และใหค้ าแนะน า

เกี่ยวกบัประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ส  าหรบัต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร / ผูอ้  านวยการใหญ่/ ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารสายงานการเงนิ 

1.6 ระบผูุส้มคัร ทบทวน และอนุมตักิารเสนอชื่อส  าหรบัต าแหน่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

• กรรมการบรษิทั หรอืกรรมการแทน (ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต ัง้ หรอืการแต่งต ัง้เพือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่) 

• สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการสรรหา) รวมถงึการประเมนิคุณสมบตัแิละประสบการณข์องผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อแต่งต ัง้รายใหม่คนใดเขา้

สู่คณะกรรมการบริษทั และการใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัว่าการเสนอชื่อดงักล่าวควรจะไดร้บัการสนบัสนุน

หรอืไม่ 

1.7 ด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าในกรณีที่จะมกีารแต่งต ัง้กรรมการแทน กรรมการแทนนัน้ควรที่จะมคีวามคุน้เคยกบักิจการของ

บริษทั และตอ้งมคีุณสมบตัิที่เหมาะสม หากว่ามกีารเสนอชื่อบคุคลหนึ่ งบคุคลใดเขา้รบัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการแทน แทน

กรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาตอ้งด าเนินการใหม้ ัน่ใจว่าบคุคลดงักลา่วนัน้ มคีุณสมบตัทิีค่ลา้ยคลงึกบั

กรรมการอสิระ ก่อนทีจ่ะแต่งต ัง้บคุคลผูน้ ัน้ขึ้นเป็นกรรมการแทน 

1.8 ด าเนินการทบทวนเป็นรายปี และตามแต่สถานการณท์ีจ่  าเป็น ไม่ว่ากรรมการนัน้มคีวามเป็นอสิระหรอืไม่ และพจิารณาถงึปจัจยั

ทีส่  าคญัขอ้อืน่ ๆ 

1.9 หากคณะกรรมการสรรหาพจิารณาไดว้่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่ง มลีกัษณะทีอ่าจไม่เขา้ข่ายของการท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาจะไดน้ าเสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาต่อไป และ

หากว่าคณะกรรมการสรรหาพจิารณาว่ากรรมการท่านหนึ่งท่านใดนัน้ไม่มคีวามเป็นอสิระ คณะกรรมการสรรหาก็จะน าเสนอผล

การทบทวนแก่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาต่อไปเช่นเดยีวกนั 

1.10 ทบทวนต าแหน่งกรรมการอื่น ๆ ทีก่รรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งอยู่ และพจิารณาว่ากรรมการท่านนัน้ ๆ สามารถปฏบิตัิ 

และพิจารณาว่าที่ผ่านมาท่านไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ของตนเองในฐานะกรรมการคนหนึ่งของบริษทัไดอ้ย่างพอเพียงหรือไม่ โดย

พิจารณาจากจ านวนการเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการในบริษทัอื่น ๆ และหนา้ที่หลกัอื่น ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน 

คณะกรรมการสรรหาจะไดใ้ชดุ้ลยพนิิจของตนเองในการก าหนดจ านวนข ัน้สูงสุดของการเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการใน

บรษิทัอืน่ ๆ ซึง่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งได ้

1.11 ทบทวนขอ้มลูส  าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรรมการบริษทั ทีจ่ะตอ้งรวบรวมไวใ้นรายงานประจ าปี ขอ้มลูส  าคญัดงักลา่วนัน้จะประกอบ

ไปดว้ยขอ้มลูของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนของคุณสมบตัทิางดา้นการศึกษาและดา้นความเชี่ยวชาญ การถอืครองหุน้ในส่วน

ของบริษทัและบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนัน้ด  ารงต าแหน่งอยู่ (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกหรือ

ประธานกรรมการ) วนัทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการเป็นคร ัง้แรก วนัทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการคร ัง้ลา่สุด และต าแหน่ง

กรรมการอื่น ๆ ทีก่รรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งอยู่ หรือเคยด ารงต าแหน่งในช่วงระยะเวลาสามปีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นการ

แต่งต ัง้ในต าแหน่งกรรมการบรหิาร มใิช่กรรมการบรหิาร หรอืกรรมการอสิระ และหนา้ทีห่ลกัอืน่ ๆ 
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7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ท่าน ดงันี้ 

1. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั* กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมำยเหต ุ: ร.ศ.ธิตพินัธุ ์เชื้อบญุชยั ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2561 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1. พจิารณาและอนุมตันิโยบาย วตัถปุระสงค ์และกรอบการบริหารความเสีย่ง ส  าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิานในกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงของพนกังานในองคก์ร ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของธุรกิจ ท ัง้นี้นโยบาย 

วตัถปุระสงค ์และกรอบการบรหิารความเสีย่ง จะไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าทกุปี และใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้  

2. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษทัใหค้รอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ ์ (Business & 

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

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

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

3. ก ากบัดูแลใหม้ีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจัจยัท ัง้ภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไว ้และมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กิดขึ้นของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบไุว ้เพือ่จดัล  าดบัความเสีย่งและ

เลอืกใชว้ธิจีดัการความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

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 และในกรณีทีม่ปีจัจยัหรือเหตุการณ์ส  าคญั ซึ่งอาจมผีลกระทบ  

ต่อบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเร็วทีสุ่ด 

10. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุริต

คอรร์ปัช ัน่ และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

11. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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8. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ดงันี้ 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

4. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั* กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

หมายเหตุ : ร.ศ.ธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการ เม่ือวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

1. พจิารณาและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

3 ทบทวนแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั โดยเปรียบเทยีบกบัแนวปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4. พจิารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัใินการด าเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความย ัง่ยนื (Sustainability Management: 

SM) ซึ่งรวมถงึการด าเนินกิจกรรม จดัท  าโครงการ เพือ่สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. พจิารณาและทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ต่อคณะกรรมการ

บรษิทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

7. พจิารณาและทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

8. ท าการเปิดเผยหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และแนวปฏบิตัิทีด่ีที่เกี่ยวขอ้งต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้  

พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชมุชน และสงัคม 

9. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะท างานเพือ่เตรียมความพรอ้มของเอกสารในการเขา้รบัการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการ โดยหน่วยงานกลาง

ภายนอกองคก์ร 

10. ใหค้ าปรกึษาแก่ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

11. ใหค้ าปรึกษาแก่คณะท างานเพื่อเตรียมความพรอ้มของเอกสารในการขอต่ออายุ ใบรบัรองการเป็น CAC Certified Company  

โดยหน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร 

12. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตัิ 

9. ผูบ้ริหำร 

รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ณ 3 ตลุาคม 2561 มดีงันี้ 

1. นายโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการใหญ่ 

2. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

3.  นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 
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4. นายแฮรี่ ยาน เก็ก ว ี1) ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารรายได ้

5. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี

6. นางสาวกมลกาญจน ์คงคาทอง ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทนุ 

7. นางสาวเธ่ห ์ชวิ ฮาร ์2) ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

8. นางสาวลก เชง ย ี3) ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารการออกแบบ 

หมำยเหต ุ: 

1) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2561 

2) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2561 

3) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2561 

ขอบเขต และอ ำนำจหนำ้ที่ของผูบ้ริหำร 

ผูบ้ริหารมอี  านาจหนา้ที่ด  าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ท ัง้นี้  การใชอ้  านาจ  

ของผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากผูบ้ริหารมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

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

บทบำท หนำ้ที่ของผูบ้ริหำรสูงสดุ 

1. น านโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัมาพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ และปฏบิตัใิหเ้กดิผลส าเร็จ บรรลวุตัถปุระสงค ์

ภายใตก้ารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

2. วางแผนกลยุทธท์างดา้นการเงนิ การลงทนุ การบรหิาร และการพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้หมาะสมกบับรษิทั 

3. น าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมตัเิรื่องส  าคญัต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การจดัประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การคดัเลอืกเสนอแต่งต ัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

4. อนุมตัเิรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานทีส่  าคญัต่าง ๆ ของบรษิทั 

5. รบัทราบขอ้รอ้งเรียนและรบัแจง้เบาะแสการทุจริต รวมถงึ ขอ้ขอ้งใจ เกี่ยวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บรษิทั จากผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยด าเนินการตามข ัน้ตอนการจดัการเรื่องทีม่กีารรอ้งเรยีน 

6. เป็นผูม้อี  านาจในการบงัคบับญัชาพนกังานทกุ ระดบัช ัน้ 

7. คดัเลอืกบคุคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทั ที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อ 

เป็นผูบ้รหิาร 

ผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีและกำรเงนิของบริษทั ณ วนัที ่3 ตลุาคม 2561 มดีงันี้ 

1. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 

2. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี

3. นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยุทธท์างการเงนิ 

4. นางสาวนุสรา วงศสุ์ขศิร ิ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารการเงนิ 

เลขำนุกำรบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้ นำงสำวลลิตพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ซึ่งเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม  

ใหด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั เพือ่ท  าหนา้ทีเ่กี่ยวกบัการประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษทั การประชุมผูถ้อืหุน้ และควบคุมดูแลกิจการ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
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บทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

1. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทัในเรื่องขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่บริษทั

ตอ้งปฏบิตัติาม และตดิตามใหบ้รษิทัปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งสม า่เสมอ รวมท ัง้มกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส  าคญัต่อบรษิทั 

2. ดูแลเรื่องการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ท ัง้การจดัเตรยีม จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ การจดัการ

ประชมุ และการบนัทกึ จดัท  าและเผยแพร่มตทิีป่ระชมุ 

3. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัใหผู้บ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัทราบ เพือ่ใหป้ฏบิตัติาม 

4. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทะเบยีนกรรมการ และ

ผูบ้รหิารของบรษิทั รายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารเป็นตน้ 

5. ดูแล และควบคุมใหม้ีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ส าหรบัการตดัสินใจของ  

นกัลงทนุ 

6. เป็นผูป้ระสานงานและสือ่กลางระหว่างผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 

7. ดูแลและรบัผดิชอบหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

10. คำ่ตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้ริหำร 

เกณฑก์ำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร 

บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้ านึงถงึผลประกอบการของบริษทั

รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณา  

ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2561 มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ดงันี้ 

 คำ่ตอบแทน 

1. เบี้ยประชมุ  

• คณะกรรมการบรษิทั  

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/คร ัง้การประชมุ 

- กรรมการ 10,000 บาท/คน/คร ัง้การประชมุ 

• คณะอนุกรรมการ  

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/คร ัง้การประชมุ 

2. โบนสั ขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของบรษิทั 

3. สทิธใินการซื้อหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ

จากโครงการ ESOP ทีก่  าหนดใหเ้ป็น

ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ 

ไม่ม ี

 ค่าตอบแทนท ัง้หมด จ านวนไม่เกนิ 15,000,000 บาท 
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กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูบ้ริหำรสูงสดุ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัตามเกณฑ์ 

ชี้วดัระดบัองคก์ร (Corporate KPIs) และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสูงสุด 

10.1  คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

ในรอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

(ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี้ 

 หน่วย : บาท 

กรรมกำร 
เบี้ยประชมุ

คณะกรรมกำร 

เบี้ยประชมุ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โบนสักรรมกำร 

นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 160,000 60,000 1,530,000 

นายตรขีวญั บนุนาค 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

นายธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 

นายชาล ีโสภณพนิช 

80,000 

40,000 

80,000 

40,000 

60,000 

40,000 

60,000 

- 

1,370,000 

1,200,000 

1,000,000 

1,100,000 

นายปณต สริวิฒันภกัด ี

นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์

50,000 

70,000 

- 

- 

1,000,000 

1,000,000 

นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

นายชาย วนิิชบตุร 

40,000 

70,000 

- 

- 

1,200,000 

1,000,000 

รวม 630,000 220,000 10,400,000 

ส าหรบัผูบ้รหิารของบรษิทันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร

จ านวน 8 ท่าน (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี้ 

 จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทนุส  ารองเลี้ยงชพีและกองทนุประกนัสงัคม 

14,760,000 

3,185,360 

600,262 

รวม 18,545,622 

10.2  คำ่ตอบแทนอืน่ ๆ 

ในรอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร

ของบรษิทั ดงันี้ 

1. ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หนา้ที่บริหารของบริษทั (Directors & Officers Liability Insurance) ดว้ย

วงเงนิความรบัผดิไม่เกนิ 100,000,000 บาท 

2. ประกนัสุขภาพ (Health Insurance) ใหก้บักรรมการบรษิทั 9 ท่านเป็นจ านวน 207,324 บาท  และผูบ้รหิารจ านวน 8 ท่าน 

เป็นจ านวนเงนิ 141,702 บาท) 
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นอกจากนี้  ผูบ้ริหารยงัไดร้บัสิทธิผลประโยชนอ์นัพงึไดร้บัจากการเป็นพนกังานบริษทั อาท ิเงนิเดอืน โบนสั และกองทนุส ารอง

เลี้ยงชพี เป็นตน้ 

11. บคุลำกร 

ณ วนัที ่3 ตลุาคม 2561 บรษิทัมพีนกังานรวมท ัง้สิ้น 277 คน ดงันี้) 

แผนก จ ำนวนพนกังำน (คน) 

ผูอ้  านวยการใหญ่ 1 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิ 1 

รองผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 

ฝ่ายบรหิารรายได ้ 28 

ฝ่ายสายงานบรกิารองคก์ร 50 

ฝ่ายบรหิารทีด่นิ 3 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 61 

ฝ่ายการก่อสรา้ง 52 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 6 

ฝ่ายส านกัผูอ้  านวยการใหญ่/ ศูนยค์วามเป็นเลศิ 4 

ฝ่ายการออกแบบ 7 

ฝ่ายสายงานการเงนิ 42 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 

ฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทนุ 16 

รวมท ัง้สิ้น 277 

11.1 คำ่ตอบแทนรวมของพนกังำน 

ค่าตอบแทนรวมทีเ่ป็นตวัเงนิของพนกังานในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 255.87 ลา้นบาท ซึ่ง

อยู่ในรูปของเงนิเดอืน โบนสั สวสัดกิารอืน่ ๆ เงนิสมทบ กองทนุส  ารองเลี้ยงชพีทีบ่รษิทัจ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดัอบรมสมัมนา 

11.2 นโยบำยกำรพฒันำบคุลำกร 

บริษทัจดัใหม้ีการอบรม และสมัมนาแก่พนกังานอย่างสม า่เสมอ ซึ่งรวมถึงการชี้ แจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจถึงข ัน้ตอน 

การปฏบิตังิานในส่วนงานทีร่บัผดิชอบ นอกจากนี้ เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ และทกัษะในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และพนกังาน บรษิทัเปิด

โอกาสใหแ้ก่พนกังาน ในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพิม่เตมิอกีดว้ย 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรท ัง้สิ้น 9.30 ลา้นบาท  

11.3 ขอ้พพิำทดำ้นแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

- ไม่ม ี- 
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กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการมคีวามมุ่งม ัน่และตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีเพือ่ใหอ้งคก์รมกีารเตบิโต

อย่างย ัง่ยืน ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ดว้ยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม สรา้งความเชื่อม ัน่แล ะ

ความสมัพนัธท์ี่ดต่ีอบคุลรอบดา้น เสริมสรา้งความเขา้ใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี โอกาส ความ

เสีย่ง ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินกิจการตามหลกัธรรมาภบิาลขององคก์รดว้ยความโปร่งใส ภายใต ้ “มาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ” โดยทีค่ณะกรรมการบริษทัมแีผนการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอย่างสม า่เสมอ และตดิตามดูแลใหม้กีารเผยแพร่

คู่มอื “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” ผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์http://www.ticon.co.th ของบริษทั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยีทกุกลุม่ไดม้โีอกาสรบัทราบแนวทางปฏบิตัแิละการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

 นอกจากนี้  บริษทัยงัถอืเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนกังานใหม่ และการสื่อสารเผยแพร่ไปยงับุคลากรของบริษทัทุกระดบัเพื่อให ้

รบัทราบและยดึถอืปฏบิตัเิป็นค่านิยมควบคู่ไปกบัการบรหิารและการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กลยุทธ ์และเป้าหมาย

เพื่อความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ รวมถงึความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ท ัง้นี้  บริษทัยงัคงยึดหลกัปฏบิตัิครอบคลุ ม

เนื้อหา 5 หมวด กล่าวคือ สทิธิของผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี การเปิดเผยขอ้มลูและความ

โปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการควบคู่ไปกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่สี  าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 โดยมกีารด าเนินการ

ในปี 2561 ดงันี้ 

1. สทิธิของผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสทิธิข ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ โดยบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมใชส้ทิธิของตน

อย่างเตม็ทีผ่่านการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึมกีารสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ในการด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เปิดโอกาสใหม้ส่ีวนร่วม

ตดัสนิใจเรื่องส  าคญัของบริษทั เช่น การเขา้ร่วมประชุมเพือ่ใชส้ทิธิออกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเป็นอสิระและเท่าเทยีมกนั กา รลงคะแนน

เสยีงเลอืกต ัง้ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การน าเสนอวาระการประชุมหรือ

ค าถามทีต่อ้งการใหต้อบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดล้ว่งหนา้ และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของบรษิทัอย่างรวดเร็ว ครบถว้น และเพยีงพอผ่านช่องทางที่

เขา้ถงึไดง้่าย ท ัง้นี้  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิและผลประโยชนข์องตน อกี ท ัง้ยงัมนีโยบาย

ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัในการเขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะข ัน้ตอนทีส่  าคญัของการประชมุ เพือ่ใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัในระหว่างผูถ้อืหุน้ 

สามารถด าเนินการประชมุไปไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ อนัไดแ้ก่ การคดัเลอืกสถานทีจ่ดัการประชมุซึ่งมรีะบบขนส่งมวลชน

เขา้ถงึและเพยีงพอเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้ร่วมการประชมุไดอ้ย่างสะดวก และก าหนดเวลาจดัประชมุในช่วงบ่ายเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาใน

การเดนิทาง การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูและศึกษาเอกสารการประชมุโดยจดัส่งเอกสารการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุใหล้ว่งหนา้ก่อน

วนัประชมุเพือ่ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ การก าหนดช่องทางการลงทะเบยีน ณ สถานทีจ่ดัการประชมุส  าหรบัผูถ้อืหุน้แต่

ละประเภท ท ัง้บคุคลธรรมดา นิตบิคุคล และนกัลงทนุสถาบนั โดยไดน้ าระบบบารโ์คด (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง

เพือ่ช่วยใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนและการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเร็วถกูตอ้งและแม่นย ายิง่ขึ้น  

อนึ่ง หนงัสอืนดัประชมุของบริษทัมขีอ้มูลส  าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลประกอบการพจิารณาลงคะแนน

เสยีงไดอ้ย่างครบถว้น รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่หผู้ถ้อืหุน้เพือ่สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื่องได ้โดยหนงัสือมอบ

ฉนัทะดงักลา่ว มขีอ้มลูกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ประชมุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ได ้นอกจากนี้  บริษทัไดแ้นบขอ้บงัคบับริษทัส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ไปกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ย พรอ้มท ัง้การใหข้อ้มู ลและ

รายละเอยีดเกี่ยวกบัเอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่เป็นหลกัฐานในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชุม บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเสนอ



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

 

การก ากบัดูแลกจิการ 67 

เพิม่วาระการประชมุ และเสนอชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมาเป็นกรรมการบรษิทัล่วงหนา้โดยบริษทัไดช้ี้แจงหลกัเกณฑ ์และเปิดเผยวิธกีาร

ในการเสนอเรื่องดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทั มคีณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท ัง้ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบรษิทัเขา้

ร่วมประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการของบรษิทั หรือบคุคลทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหเ้ป็นประธานในทีป่ระชมุ จะด าเนินการใหม้กีารพิจารณา

วาระการประชุม และลงคะแนนเสยีงเป็นไปตามล  าดบัวาระที่ก าหนดในหนงัสอืนดัประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนัน้ บริษทัไดแ้จง้จ านวนและ

สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุท ัง้ดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหม้สีาระส าคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ ค าชี้แจงทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ค าถามขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ รวมท ัง้คะแนนเสยีงทีต่อ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนัน้ในส่วนของรายงานการประชุมบริษทั มกีารจดัท  ารายงานการ

ประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้มรีะบบการจดัเก็บรายงานการประชุมทีด่สีามารถตรวจสอบและอา้งองิไดท้ ัง้นี้  เพือ่ให ้

รายงานการประชมุมคีวามครบถว้นสมบูรณม์ากยิง่ขึ้น บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึผลการลงคะแนนเสยีงเพิม่เตมิในรายงานการประชมุดว้ย  

ท ัง้นี้  บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ท ัง้ในรูปแบบภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชิญประชุมซึง่เผยแพร่ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดอืน และรายงานการประชุมทีเ่ผยแพร่ภายใน 14 วนันับ

แต่วนัประชมุรวมท ัง้วดีทีศัน ์ซึง่บนัทกึภาพในวนัประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรม ด ิโอ

กรุะ เพรสทจี เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร และมกีรรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชมุ 14 ท่าน 

2. กำรปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยำ่งเทำ่เทยีม 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและดูแลใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นธรรมและย ัง่ยนื ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยไดด้  าเนินการต่าง ๆ ดงันี้  

บริษทัมนีโยบายที่จะรกัษาสทิธิของผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ประธานในที่ประชุมไดด้  าเนินการ

ประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้

แต่อย่างใด ท ัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุรายมสีทิธเิสนอบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดย

หนึ่งหุน้มสีทิธิออกเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อสิระของบริษทัหรือบคุคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวง

พาณิชยป์ระกาศก าหนด ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอื

เชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 

ท ัง้นี้  บริษทัไดจ้ดัท  ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 และจดัใหม้กีารเผยแพร่วดีทิศันบ์นัทกึภาพการประชมุผูถ้อืหุน้ทา ง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.ticon.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนี้  บริษทัไดต้ดิตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

หรือผูถ้อืหุน้ รวมถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มูลและโอกาสรวมถงึการท าธุรกรรมในลกัษณะทีไ่ม่สมควร เช่น การ

ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนงดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัต่อสาธารณะเพือ่เป็นการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในที่อาจมกีระทบต่อราคาหลกัทรพัยไ์ปใชเ้พือ่ประโยชนท์ ัง้ต่อตนเองหรอืต่อ

ผูอ้ื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะโดยวธิีใดก็ตาม ท ัง้นี้  ยงัมแีนวทางในการพจิารณาถงึวธิีการตดิตามและควบคุมไม่ใหเ้กิ ดการ

ฝ่ืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู การรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเชื่อถอื และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู 
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3. บทบำทของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีว่าความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทัจะบรรลุวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และย ัง่ยืนไดด้ว้ยการ

สนบัสนุนจากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกลุ่มต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พนกังานบริษทั ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ สถาบนัการเงนิ เจา้หนี้  ผูใ้ หกู้ย้มืเงนิ ชุมชน

และสงัคม เพือ่ความย ัง่ยนืยิง่ขึ้น จงึใหฝ่้ายจดัการใหค้วามส าคญัต่อการไม่ละเมดิสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่ กลา่วคอื การ

ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ใหค้วามส าคญัเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภยั และสุขอนามยั การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ต ามสญัญา 

และเงือ่นไขทางการคา้การจดัหาผลติภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ท ัง้ในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์และการ

ใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจนการรกัษาความลบัของลูกคา้ การปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ การปฏบิตัติามกรอบกตกิา

การแข่งขนัที่ดี ไม่ท  าลายคู่แข่งขนัดว้ยวิธีการไม่สุจริต และการรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษทัไดม้ีการพิจารณาปรบัปรุง

กระบวนการปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกลุม่ต่างๆ ภายใตน้โยบายต่อไปนี้ 

3.1 นโยบำยกำรปฏบิตัติอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ 

(1) ผูถื้อหุน้ ใหจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส  าคญัต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ที ่

เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ การประกาศทางหนงัสอืพิมพ ์การจดัท าข่าวประชาสมัพนัธ ์

หรือการจดัส่งจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นตน้ 

(2) พนกังาน เนือ่งจากพนกังานคือทรพัยากรทีส่  าคญัทีสุ่ดในการด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงใหค้วามส าคญักบัพนกังานทกุคน

โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ มกีารปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและเคารพสทิธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ท ัง้ในดา้น

โอกาส ผลตอบแทน และค่าประโยชนอ์ืน่ๆ สวสัดิการทีจ่  าเป็น การแต่งต ัง้โยกยา้ย ความกา้วหนา้ การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะการท างานในดา้น

อืน่ๆ รวมถงึความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการท างานและสภาพแวดลอ้ม 

(3) ลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ทีจ่ะแสวงหาวธีิการ ทีจ่ะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผลยิง่ขึ้น

ตลอดเวลา บริษทัยดึม ัน่ในการรกัษา และปฏบิตัติามสญัญาทีท่  าไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขาย

ทีม่คีณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม นอกจากน้ี ยงัเนน้ถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พือ่ประโยชน์

โดยมชิอบ รวมท ัง้ผ่อนปรน และร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามทีเ่กิดความเดือดรอ้น 

(4) คู่คา้ เจา้หน้ีและ/หรือลูกหน้ี บริษทัปฏิบตัิต่อคู่คา้ เจา้หน้ีและ/หรือลูกหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค านึงถงึประโยชน์

สูงสุดของบริษทัและต ัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อท ัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณท์ีท่  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์รวมท ัง้ปฏบิตัติามพนัธสญัญาทีต่กลงกนัไว ้

(5) คู่แข่งทางการคา้ บริษทัปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากลไม่ละเมดิความลบั หรือลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แขง่ 

บริษทัยดึม ัน่ในการด านินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั ในปีทีผ่่านมาบริษทั

ไม่มขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคู่แข่งทางการคา้ 

(6) กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน บริษทัด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001 อย่าง

เคร่งครดัดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีารควบคมุตรวจสอบอย่างใกลช้ิดท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของคู่คา้ทีด่  าเนินธุรกิจกบับริษทั

ด าเนินงานดว้ยการค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความย ัง่ยนืในการท าธุรกิจร่วมกนั 

(7) ชุมชนและสงัคม บริษทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกิจทีเ่ป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสรา้งสมดลุระหว่าง

การเตบิโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั 

3.2  นโยบำยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตและกำรคอรร์ปัชัน่  
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 คณะกรรมการบริษทัยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และ

แนวทางการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีรวมท ัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และตระหนกัดวี่าการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ส่งผลกระทบต่อก าร

พฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคมและความม ัน่คงของประเทศ โดยมนีโยบายในการสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ดงันี้ 

(1) บริษทัตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจติส  านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่บคุลากรในการปฏบิตังิานอย่างซื่อสตัย ์โปร่งใส เทีย่งตรง 

เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมท ัง้บริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

(2) บคุลากรตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืรบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดจากบคุคลอืน่ทีม่หีนา้ที ่หรอื

ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั เวน้แต่ในโอกาส หรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์นินัน้ตอ้งไม่ใช่สิง่ผดิกฎหมาย รวมท ัง้ไม่อาศยัต าแหน่ง

หนา้ทีห่รอืแสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ 

(3) บริษทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิคอรร์ปัช ัน่ 

และบรหิารจดัการใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

(4) บรษิทัตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม รวมท ัง้พฒันาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ 

และถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัและมใิหม้กีารทจุรติหรอืมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

(5) บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสื่อสาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริง เกี่ยวกบั

มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

(6) บริษทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้ อ้มลู 

หรอืผูแ้จง้เบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมท ัง้มมีาตรการในการตรวจสอบ และก าหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบที่

เกี่ยวขอ้ง 

(7) บรษิทัควรสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้นโดยหน่วยงานหรอืองคก์รต่าง ๆ เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัและสนบัสนุนการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่  

ท ัง้นี้ บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติแลว้ 

เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 

3.3 นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรไม่ละเมิดทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

บริษทัเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาและมนีโยบายหา้มการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปญัญาทกุประเภท โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทั ดงันี้  

(1) พนกังานทกุคน มหีนา้ทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนัเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญาของบรษิทัเพือ่มใิหข้อ้มูลเหลา่นัน้ร ัว่ไหล 

และตอ้งไม่น าทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่าง ๆ ของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตวัหรอืเพือ่บคุคลอืน่โดยมไิดร้บัอนุญาต 

(2) พนกังานทกุคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรตต่ิอทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นและไม่น าผลงานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาของ

ผูอ้ืน่ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

3.4 นโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนุษยชน 

(1) บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดัและไม่สนบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
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(2) บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเขา้รบัการ

อบรม การเลือ่นต าแหน่ง การเลกิจา้งหรอืการใหอ้อกจากงานอนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาต ิสผีวิ ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผูม้ี

ครรภค์วามคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

(3) บรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนมสีทิธิเท่าเทยีมกนัในการท างานภายใตก้ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าส ัง่ต่าง ๆ 

ของบรษิทั 

3.5 นโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม และกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

 บรษิทัมคีวามมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั เพือ่การเจรญิเตบิโตทางธุรกิจอย่างย ัง่ยนืของบริษ ัท 

โดยเนน้การปฏิบตัิงานที่มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละการเติบโตไปพรอ้มกนัของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มอย่าง

เหมาะสม ดงันัน้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื ดงันี้ 

(1) การน าพาองคก์รดว้ยแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลีย่นวธิีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best 

Practice) ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทกุกลุม่ของบรษิทั 

(2) ด าเนินการใหแ้นวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการตดัสนิใจของ

บรษิทั 

(3) ส่งเสรมิการฝึกอบรม การใหค้วามรู ้และการใหค้ าแนะน าทีม่ ุ่งเนน้วธิปีฏบิตัติามแนวทางดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

(4) สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาคเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3.6 นโยบำยสิง่แวดลอ้ม 

 บรษิทัด าเนินธุรกจิใหบ้รกิาร โดยยดึม ัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามมุ่งม ัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของ

ผูใ้ชบ้รกิารพนกังาน และชมุชน 

(2) สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3) ปฏบิตัหินา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(4) ทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย เพือ่ปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

(5) เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.7 นโยบำยกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

วตัถปุระสงค ์

(1) เพือ่ส่งเสริม ใหบ้คุลากรของบรษิทัด าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง โปร่งใสยุตธิรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัคาดหวงัใหท้กุคนรายงานโดยสุจรติถงึการปฏบิตัิทีข่ดั 

หรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักลา่วใหบ้รษิทัรบัทราบ ซึง่บรษิทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรอืด าเนินการใหเ้กิดความถกูตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุตธิรรม และ

เป็นไปตามกฎหมายทีม่กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจรติแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทัท  าหนา้ทีดู่แล และใหค้ าแนะน า ตลอดจนสอดส่องการกระท าต่าง ๆ ของ

บคุลากรของบรษิทัใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความสุจรติใจ 
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 ขอบเขตกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

(1) เมือ่มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฏบิตัทิีด่ ีในเรื่องต่อไปนี้  

1.1 การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนวปฏบิตัขิองนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

1.3 การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 

1.4 การกระท าทจุรติ 

(2) พบการกระท าทีท่  าใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อบรษิทั 

 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 ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และก าหนดวนัแจง้ความคบืหนา้ของเรื่องทีร่อ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงันี้  

• กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัอย่างรา้ยแรง ใหด้  าเนินการโดยด่วนทีสุ่ด 

• กรณีอืน่ ใหด้  าเนินการโดยเร็ว 

• กรณทีเ่ป็นการสอบถามท ัว่ไป เช่นค าถามเกี่ยวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มกีารลงทะเบยีนรบัเรื่อง แต่จะส่งเรื่องใหก้บัฝ่าย

งานทีร่บัผดิชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

1.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มูลจากผูร้อ้งเรยีน ดงันี้ 

• ชื่อ - นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้

• วนัทีร่อ้งเรยีน 

• ชื่อบคุคล หรอืเหตกุารณท์ีร่อ้งเรยีน 

• ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งอืน่ ๆ 

mailto:audit_committee@ticon.co.th
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1.3 เมือ่ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้ าหนดชัน้ความลบัตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นการสอบถามท ัว่ไป) และด าเนินการ

ดงันี้ 

• ส ัง่ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนด า เนินการหาขอ้เทจ็จรงิส ัง่การตามอ านาจหนา้ที่ 

• ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนจะตอ้งสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจดัการกบัเรื่องรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบต่อไป 

2. การรวบรวมขอ้มลู การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ และการส ัง่การ 

2.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีน จะตอ้งรวบรวมและตรวจสอบขอ้มลูหลกัฐานหากการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนกระท าผดิ จริง 

หรือ มคีวามผดิจริง และเห็นว่าจะตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ใหห้ารือกบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งท ัง้นี้  ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ทราบ พรอ้มท ัง้ส  าเนาเรื่องดงักลา่วใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ 

2.2 หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่าผูถู้กรอ้งเรียนไม่มคีวามผดิ หรือเป็นเรื่องทีเ่กิดจากความเขา้ใจผดิ หรือไดใ้ห ้

ขอ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรยีน หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารประพฤต ิหรือปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่า ควรใหปิ้ดเรื่องโดยไม่มี

การลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนเสนอเรื่องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาล  าดบัเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมตัิ และส าเนาเรื่องใหผู้ ้

ประสานงานเรื่องรอ้งเรยีน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ จากนัน้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

3.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนตอ้งแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบ 

3.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน แจง้ผลการด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ และบนัทกึผลของการด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนไว ้โดย

น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

3.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

กำรรอ้งเรียนโดยไม่สจุริต 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มูลใด ๆ ทีพ่สูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบคุลากรของบริษทัจะ

ไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบคุคลภายนอกทีเ่ป็นผูก้ระท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย ทางบรษิทัจะด าเนินคดกีบับคุคลนัน้ต่อไป 

มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

1. บรษิทัจะเก็บขอ้มลู และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นความลบั 

2. บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าทีจ่  าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งทีม่าของขอ้มูล หรือ

บคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม 

4. กรณีทีผู่ร้อ้งเรียน หรือผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเหน็ว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิด

ความเดือดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถรอ้งขอใหบ้ริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครองที่

เหมาะสมก็ไดห้รอืบรษิทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หาก

เหน็ว่าเป็นเรื่องทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 
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5. บริษทัจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน 

ลกัษณะงานสถานทีท่  างาน ส ัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรือกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผู ้

แจง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

บทลงโทษเม่ือไม่ปฏบิตัติำมมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

นโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของวนิยัในการปฏิบตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ไม่

ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

3.8 นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

บรษิทัมนีโยบาย และวธิกีารดูแลผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตน ดงันี้  

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร เกี่ยวกบัหนา้ทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัย ์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์

ของบรษิทัตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามกฎหมายดงักลา่ว 

(2) บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่าหากบคุลากรที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่ เป็นสาระส าคญัอนัจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหลกัทรพัย ์ตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทนัทตี ัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูล และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อ

บคุคลอืน่โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

(3) บรษิทัจะชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัท ีในกรณีทีม่ขี่าวสารใด ๆ ท ัง้ทีเ่ป็น

จรงิและไม่เป็นจรงิร ัว่ไหลออกสู่สาธารณชน ท ัง้นี้ เพือ่ไม่ใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุท ัว่ไป 

(4) กรรมการ ผูบ้รหิารตอ้งงดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเผยแพร่งบการเงนิแก่สาธารณชน 

รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้รหิารนบัรวมคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

 กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 

นบัรวมคูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุตภิำวะ 

จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) เปลี่ยนแปลง 

10 มีนำคม 2560 30 พฤศจกิำยน 2561 เพิ่มข้ึน/ลดลง (หุน้) 

 กรรมกำร    

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม  - - - 

2.  นายตรขีวญั บนุนาค  1,349,362 - (1,349,362)* 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ - - - 

4. นายธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั  - - - 

5. นายปณต สริวิฒันภกัด ี - - - 

6. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ - - - 

7. นายชาล ีโสภณพนิช  36,232,635 - (36,232,635)* 

8. นายชาย วนิิชบตุร  - - - 

9. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ - - - 

 ผูบ้ริหำร    

1. นายโสภณ ราชรกัษา  - - - 

2. ดร.สมศกัดิ์ ไชยพร  - - - 

3. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ 79 176,179 176,079 

4. นายแฮรี่ ยาน เก็ก ว ี - - - 



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

 

การก ากบัดูแลกจิการ 74 

 กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 

นบัรวมคูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุตภิำวะ 

จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) เปลี่ยนแปลง 

10 มีนำคม 2560 30 พฤศจกิำยน 2561 เพิ่มข้ึน/ลดลง (หุน้) 

5. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา - - - 

6. นางสาวกมลกาญจน ์คงคาทอง - - - 

7. นางสาวเธ่ห ์ชวิ ฮาร ์ - - - 

8. นางสาวลก เชง ย ี - - - 

หมำยเหต:ุ * เป็นการขายหลกัทรพัยต์ามค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ (Tender Offer) จากบริษทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ ากดั 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

 เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทยีมกนั บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ รายงานประจ าปี นโยบาย

และกิจกรรมเพื่อสงัคมท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทัที่ 

www.ticon.co.th โดยบริษทัไดด้  าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปจัจบุนัอย่างสม า่เสมอ นอกจากนี้  บริษทัไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มลูผล

การด าเนินงานในแต่ละไตรมาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ และผูท้ีส่นใจ โดยมผูีบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมประชมุชี้แจง

และตอบขอ้ซกัถาม 

ท ัง้นี้ ผูส้นใจสามารถตดิต่อบคุคลดงัต่อไปนี้ ซึง่เป็นผูดู้แลงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัเพือ่สอบถามขอ้มลูของบรษิทั 

ชื่อ - ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ 

นางสาวอญัชล ีเจยีรธรรม 

ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

 

หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์ 

175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์(662) 679 6565 

โทรสาร  (662) 287 3153 

อเีมล ์    anchalee.j@ticon.co.th  

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทั เพือ่สอบถามผลการด าเนินงาน และเขา้

เยี่ยมชมโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทั รวมท ัง้การจดัประชุมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์พรอ้มกบัการจดัแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงผล

ประกอบการและภาพรวมธุรกิจแลว้ บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity day) ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นประจ าทกุไตรมาส และกิจกรรมพบปะนกัลงทนุ/นกัวเิคราะหท์ีจ่ดัโดยบริษ ัทหลกัทรพัย ์เพือ่เป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล และ

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้รหิารและนกัลงทนุ และเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ้น นอกจากนัน้ บริษทัยงัมกีารเดินทางไป

ต่างประเทศเพือ่ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุทีม่ไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2561 บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุต่างประเทศนกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย และ

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ดงันี้ 

กจิกรรมการน าเสนอขอ้มลู จ านวนคร ัง้ 

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 3 

นกัลงทนุพบผูบ้รหิารของบรษิทั 13 

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และจดัแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน 2 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุในประเทศ 41 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ 3 

 

mailto:anchalee.j@ticon.co.th
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 อนึ่ง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบริษทัและขอ้มูลทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงนิ

ดงักลา่วจดัท  าขึ้น ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไปในประเทศไทย โดยบรษิทัไดเ้ลอืกใชน้โยบายทางบญัชทีีเ่หมาะสมและใชน้โยบายทางบญัชี

เดียวกนัในแต่ละรอบปีบญัชี ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงาน

ทางการเงนิ และระบบควบคุมภายในของบรษิทั รวมท ัง้การเปิดเผยขอ้มลูทีส่  าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่า

การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไป นอกจากนี้  คณะกรรมการบรษิทัยงั

ไดจ้ดัท  ารายงานคณะกรรมการบริษทั เพือ่น าเสนอในรายงานประจ าปีต่อผูถ้อืหุน้เพือ่ใหท้ราบถงึผลการด าเนินงานและประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่

เกดิขึ้นในรอบปีดว้ยท ัง้นี้  

 ท ัง้นี้  ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษทัถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยขอ้มูลที่มี

สาระส าคญัภายในระยะเวลาทีก่  าหนด 

5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

5.1 โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 

 (1)  โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคุณวุฒมิคีุณสมบตั ิทกัษะ ความรู ้และมปีระสบการณท์ี่

เป็นประโยชนก์บับรษิทัสามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูม้อี  านาจจดัการ 5 คน กรรมการ

ทีเ่ป็นอสิระ 4 คน 

 (2)  ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบแยกต่างหากจากกนัและ

ไม่ใช่บคุคลเดยีวกนั โดยประธานกรรมการมาจากการเลอืกต ัง้ของกรรมการบรษิทั ท  าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ โดยควบคุมการประชมุของ

คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ต ัง้ค าถามหรือ

ขอ้สงัเกตใหค้ าปรึกษาและใหข้อ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบรษิทั แต่จะไม่กา้วก่ายในการบริหารจดัการกิจการขอ ง

บริษทั ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและผูอ้  านวยการใหญ่ท าหนา้ที่บริหารจดัการกิจการของบริษทัและก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไป

ตามขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการบรษิทั นโยบายและแผนการประกอบธุรกจิของบรษิทั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

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

ความเหน็ เกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างอสิระ โดยบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดข ัน้ต า่

ของส านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 (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 

5.2 คณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบริษทั 

(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจ มคีวาม

ซือ่สตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอทุศิความสามารถและปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่างเตม็ที่ 

    (2) กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้ตอ้งไม่มสีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่ีชื่ออยู่ในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทีอ่อกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย  ์
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    (3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือ

ประโยชนข์องบคุคลอืน่ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งต ัง้ 

    (4) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัท  าขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอื

ถอืหุน้เพิม่ขึ้นหรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

    (5) กรรมการตอ้งแสดงความคดิเหน็ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช ้

ทรพัยากร การแต่งต ัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรการการด าเนินกิจการ ตลอดจนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการท่าน

อืน่หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความทดัเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

5.3 คณุสมบตักิรรมกำรอสิระ (update นิยำมใหม่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ.39/2559) 

บรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี้  

(1) ถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั ท ัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งนิเดื อนประจ าหรือผูม้อี  านาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล  าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ท ัง้นี้  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่

ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส  

พีน่อ้ง และบตุร รวมท ัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 (4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท ัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั หรือผู ้มี

อ  านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ความสมัพนัธท์างธุรกิจรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่ อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการ

รบัหรือใหกู้ย้มื ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท  านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่ส ัญญามภีาระ

หนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ต ัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิของบริษ ัท หรือต ัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า 

ท ัง้นี้  การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ ี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุม

ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผูีส้อบบญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

2 ปี 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงนิ 

ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัและ

ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปี  

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรือถอืหุ ้นเกินรอ้ยละ 1 

ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการขอ งบริษทั

หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั  

  ภายหลงัไดร้บัการแต่งต ัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล  าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

5.4 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการไม่อาจแบ่งได ้

พอดจี านวนหนึ่งในสาม ใหใ้ชจ้  านวนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งนัน้ ใหพ้จิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่ง

นานทีสุ่ดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่งใหม่ได ้

(2) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้แลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี้ 

ก. ตาย 

ข. ลาออก 

ค. ขาดคุณสมบตัหิรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั หรือตามหลกัเกณฑก์ าหนดในประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ง. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

จ. ศาลมคี าส ัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง 

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษิทั  การลาออกใหม้ผีลต ัง้แต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั  

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัเลอืกต ัง้บคุคลทีม่ี

คุณสมบตัคิรบถว้นขึ้นเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนัน้จะเหลอืนอ้ ยกว่า 2 เดอืน 

โดยบคุคลทีเ่ขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 

5.5 บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
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(1) คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผูน้ ามีวิสยัทศัน์ ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการไดม้ส่ีวนร่วมในการก าหนดใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน ์ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจน

ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่  าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล เพือ่เพิม่มูลค่าทาง

เศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการ และความม ัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

(2) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและก าหนดใหม้กีารทบทวนอย่างนอ้ย ปีละ 1 คร ัง้ 

(3) บริษทัไดม้กีารจดัท  าจรรยาบรรณของบริษทั โดยคณะกรรมการไดเ้หน็ชอบในการน าไปปฏบิตั ิซึ่งจรรยาบรรณของบริษทั

ประกอบดว้ยขอ้พึงประพฤติพึงปฏิบตัิของกรรมการและผูบ้ริหาร และของพนกังานที่ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิตนต่อบริษทั 

ผูร่้วมงาน บคุคลภายนอก และสงัคมตามหลกัจรยิธรรมทีด่ ีซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่่านมากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนไดร้บัทราบและ

เขา้ใจอย่างดถีงึขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัตินทีเ่หมาะสม และถูกตอ้งทางจริยธรรม และยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกิจของบรษิทั

ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติและเทีย่งธรรมเพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทกุกลุม่ รวมท ัง้สาธารณชนและสงัคม 

(4) ในการพจิารณาการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน ์กรรมการที่มส่ีวนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงด

ออกเสยีงในวาระนัน้ 

(5) ในดา้นการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตดิตามและรบัทราบแผนการจดัการความเสีย่งของบรษิทัจากการรายงานของ

ฝ่ายบรหิารในรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการทกุคร ัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(6) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทัท ัง้คณะ (Evaluation on the 

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

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจ าทกุปีเพือ่เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่

ละท่านแสดงความคิดเหน็ต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและเพือ่ช่วยในการพจิารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและอปุสรรคต่างๆ ในการ

ปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา 

5.6 กำรประชมุคณะกรรมกำร 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัจดัขึ้นอย่างนอ้ยทกุไตรมาส โดยบริษทัจะแจง้ก าหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหก้รรมการทราบ

ล่วงหนา้ทกุปี เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชมุไดอ้ย่างพรอ้มเพรยีงกนั ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดวาระ

การประชุมที่ชดัเจน โดยบริษทัจะจดัส่งหนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัเพื่อให ้

กรรมการไดม้เีวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยมผูีบ้รหิารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมเพือ่ชี้แจงรายละเอยีดและตอบขอ้

ซกัถามของคณะกรรมการบริษทั ท ัง้นี้  ประธานกรรมการเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุท่านไดแ้สดงความคิดเหน็อย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน 

และสรุปมตขิองทีป่ระชมุในแต่ละวาระการประชมุ กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและจะตอ้ง

ออกจากการประชมุในระหว่างการพจิารณาวาระนัน้ ๆ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 กรรมการบรษิทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 

(มกีารประชมุรวมท ัง้สิ้น 8 คร ัง้) 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 8/8 

2. นายตรขีวญั บนุนาค 8/8 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 4/8 
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4. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 8/8 

5. นายชาล ีโสภณพนิช 4/8 

6. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ 4/8 

7. นายชาย วนิิชบตุร 61/8 

8. นายปณต สริวิฒันภกัด ี 41/8 

9. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 7/8 

หมายเหต ุ: 
1
 หมายถงึ จ านวนครัง้ทีก่รรมการท่านนัน้ไมอ่าจเขา้ร่วมประชมุในสถานทีเ่ดยีวกนักบักรรมการท่านอืน่ได ้แต่ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (ทางโทรศพัท)์ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุคร ัง้ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัการประชมุ จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารเพือ่

ส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัก่อนการประชุม เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุโดยมรีายละเอยีดสาระส าคญั และขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ ครบถว้นและ

เสร็จสมบูรณภ์ายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมท ัง้มหีนา้ทีจ่ดัเก็บเอกสารเกี่ยวกบัการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ทีใ่ห ้

ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทัในกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ 

5.7 กำรประเมินผลกำรปฏบิตังิำน 

5.7.1 กำรประเมินผลกำรบฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ท ัง้รำยคณะและรำยบคุคล) 

 บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานและทบทวนผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ (ท ัง้

รายคณะและรายบคุคล) เป็นประจ าทกุปี ซึง่แบบประเมนิฯ ทีใ่ชน้ ัน้ บรษิทัไดน้ าแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใหเ้หมาะสม

กบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการของบรษิทัรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมนิจะถกูน ามาใชใ้นการพฒันาการปฏิบตัิ

หนา้ทีแ่ละการด าเนินงานของคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 

 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ดงันี้ 

  (1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ    

  (2) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

  (3) การประชมุคณะกรรมการ 

  (4) การท าหนา้ทีข่องกรรมการ 

  (5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

  (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 โดยมรีะดบัคะแนนตัง้แต่ 0 – 4 จากไม่เหน็ดว้ยอย่างมากจนถงึเหน็ดว้ยอย่างมาก ซึง่ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการตรวจสอบท ัง้รายคณะและรายบคุคล ส าหรบัการปฏบิตังิานในระหว่างปีบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 กรรมการเหน็

ดว้ยกบัการด าเนินการที่ผ่านมาอย่างมาก รวมท ัง้เห็นว่าคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบมกีารด าเนินการและปฏิบตัิหนา้ที่

กรรมการไดอ้ย่างดเียีย่ม 

 5.7.2 กำรประเมินผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้ริหำรระดบัสูง 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของ

บรษิทั การด าเนินงานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัสภาวการณเ์ศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะน า

ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูงต่อไป 

 5.7.3 แผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 
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คณะกรรมการไดก้ าหนดใหม้ีการจดัท  าและรายงานเกี่ยวกบัแผนการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) ส าหรบัต าแหน่ง

ผูบ้ริหารระดบัสูง และต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบคุคลเป็นหลกั ท ัง้นี้

บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบับคุคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะทีจ่  าเป็นตามต าแหน่งงาน 

เพือ่สบืทอดงานในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสูงในต าแหน่งส าคญัไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะผูบ้รหิารและต าแหน่งในสายงานหลกั ซึง่เนน้การสรร

หาจากบุคลากรภายในองคก์ร โดยแต่ละปีจะก าหนดใหม้กีารพจิารณาเลือ่นต าแหน่งตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรที่มผีลการ

ปฏิบตัิงานที่ดีและมศีกัยภาพไดเ้ติบโตในต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล  าดบัข ัน้ ในส่วนของการด าเนินกลยุทธแ์ละการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูงทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง หรือหมดวาระการด ารงต าแหน่งหรือเกษยีณอายุ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผูท้บทวนหลกัการ ตลอดจนคดัเลอืกผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมคีุณสมบตัเิหมาะสม 

ส าหรบัผูบ้ริหารทีไ่ดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นบคุลากรทีจ่ะสบืทอดต าแหน่งนอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ีพ่รอ้มดว้ยคุณสมบตัแิละประสบการณ์

การท างานในสายงานทีเ่หมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดความรูป้ระสบการณด์ว้ยการหมนุเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งและ

เขา้รบัอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมที่จ  าเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตัิหนา้ที่ในต าแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และ

เพือ่ใหม้กีารส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบรหิารงานอย่างต่อเนื่อง ส  าหรบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทั มกีารวางระบบดา้นการ

บริหารทรพัยากรบคุคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม ตดิตามประเมนิผลอย่างเพยีงพอ ท ัง้ในดา้นกระบวนการสรรหาเพือ่ใหไ้ดบ้คุลากรทีม่คีวามรู ้

ความสามารถตามที่ก าหนด มรีะบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มกีารก าหนดหนา้ที่ความรบัผดิชอบ การปฏิบตัิงานของบุคลากร 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน การพฒันาบคุลากร และการสือ่สารทีม่ปีระสทิธิภาพ เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามสามารถและการบริหารทรพัยากร

บุคคลของบริษทัมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเนน้ที่ประโยชนใ์นการพฒันาสมรรถนะของพนกังานและความชดัเจนในการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานส าหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถและผลการปฏบิตังิาน 

5.8 กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

(1) กำรอบรมส ำหรบักรรมกำรและผูบ้ริหำร  

 คณะกรรมการมนีโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้กีาร ฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทั เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงและการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง ท ัง้หลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษทั โดยคณะกรรมการทกุท่านตอ้ง

ไดร้บัการฝึกอบรม เพือ่ใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการและผูบ้ริห ารระดบัสูงของบริษทัใหค้วามส 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) 

กำรเขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมกำรที่จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

กรรมกำร หลกัสูตร 

นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 

- The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) 

- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 

- Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 

นายตรขีวญั บนุนาค - Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560 

- Director Accreditation Program ปี 2549 

- Director Certification Program 2544  
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นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ - Director Accreditation Program 2551 

ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั -   Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 

-   Director Certification Program (DCP ปี 2543) 

นายปณต สริวิฒันภกัด ี -  Director Certification Program (DCP 46/2547) 

-  Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 

-  Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 

นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ - Director Certification Program (DCP 155/2555) 

นายชาล ีโสภณพนิช -  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 

ปี 2558  

- Director Accreditation Programปี 2548  

นายชาย วนิิชบตุร - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 

-  Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 

นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ - Boardroom Success through Financing & Investment (“BFT”), 

conducted by Thai Institute of Directors  

 

การเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในระหว่างปีบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 

กรรมการ รายละเอยีด 

ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั สมัมนาหวัขอ้ “บทบาทหนา้ทีข่องสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ” จดัโดยบรษิทั 

 

 (2) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏบิตัเิพือ่ใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ใหม่ โดยบริษทัจดัเอกสารหรือจดับ รรยายสรุป 

(Briefing) เพือ่ใหก้รรมการใหม่เขา้ใจธุรกิจ และการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ

บรษิทัมหีนา้ทีใ่นการปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชมุร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรือเจา้หนา้ที่

ทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ชี้แจงและตอบขอ้ซกัถาม ซึ่งบริษทัไดด้  าเนินการตามแนวปฏบิตั ิโดยบรรยายสรุปขอ้มูลบริษทั พรอ้มท ัง้จดัเตรียมเอกสา รขอ้มูล

สรุปใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทั คู่มอืกรรมการบริษทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณของ

บริษทั อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการท ัง้ปี พรอ้มกนันี้บริษทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรตาม

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

5.9 คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

บริษทัไดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะเพื่อติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกลช้ิดและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัอย่างสม า่เสมอ ซึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 

 (1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ

บรษิทั ตามหลกับรหิารจดัการและการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมปีระสบการณท์างดา้นการบญัช ีการเงนิ การบรหิารธุรกจิและดา้น

กฎหมาย มคีวามเป็นอสิระและมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของรายงานทางการเงนิตามขอ้ก าหนดของตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทั ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั รวมถงึบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมผู ้ถอืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างครบถว้นและเป็นอสิระ โดยเนน้การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีการมรีะบบการ

ตรวจสอบภายในทีด่ ีและส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบเชิงป้องกนั ทีค่รอบคลุมถงึการบริหารความเสีย่ง และการปกป้องผลประโยชนข์องผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสยีทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 

(มกีารประชมุรวมท ัง้สิ้น 6 คร ัง้) 

1. นายตรขีวญั บนุนาค 6/6 

2. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 6/6 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 4/6 

4. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 6/6 

ปจัจุบนั ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและเป็นผูดู้แลกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชุม จดัเตรียมระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุม

ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ทีบ่นัทกึรายงานการประชมุ และจดัเก็บเอกสารการประชมุ 

 (2) คณะกรรมกำรบริหำร 

 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั มหีนา้ที่ก าหนดกลยุทธข์อง

แผนการด าเนินงานของบริษทั แผนการลงทุนท ัง้ในเรื่องทางการเงนิและที่มใิช่เรื่องทางการเงนิ และปฏิบตัิหนา้ที่ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ผลประโยชนข์องกลุม่บรษิทั 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 กรรมการบรหิารแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 

(มกีารประชมุรวมท ัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1. นายปณต สริวิฒันภกัด ี 01/1 

2. นายชาย วนิิชบตุร 01/1 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 1/1 

4. นายโสภณ ราชรกัษา 1/1 

หมายเหต ุ: 
1
 หมายถงึ จ านวนครัง้ทีก่รรมการท่านนัน้ไมอ่าจเขา้ร่วมประชมุในสถานทีเ่ดยีวกนักบักรรมการท่านอืน่ได ้แต่ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (ทางโทรศพัท)์ 

 (3) คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน มหีนา้ทีดู่แลใหบ้ริษทัมกีารด าเนินการทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการ และผูบ้ริหาร รวมท ัง้การ

จดัหาสวสัดกิารทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมต่อพนกังานของบรษิทั 
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 ในการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบกบัระดบั

ทีป่ฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั รวมท ัง้หนา้ที ่ความรบัผดิชอบ  

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 

(มกีารประชมุรวมท ัง้สิ้น 3 คร ัง้) 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 3/3 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 2/3 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี  2/3 

 (4) คณะกรรมกำรสรรหำ 

 คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึง่แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการสรรหา มหีนา้ที่

ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิีการในการคดัเลอืกกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และผูอ้  านวยการใหญ่ของบรษิทั เพือ่ใหเ้กดิ

ความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ีจ่ะมาด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 

 ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 

(มกีารประชมุรวมท ัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1.  นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ 1/1 

2. นายตรขีวญั บนุนาค 1/1 

3. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ 01/1 

หมายเหต ุ: 
1
 หมายถงึ จ านวนครัง้ทีก่รรมการท่านนัน้ไมอ่าจเขา้ร่วมประชมุในสถานทีเ่ดยีวกนักบักรรมการท่านอืน่ได ้แต่ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (ทางโทรศพัท)์ 

 (5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่านซึง่แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งมหีนา้ทีพ่จิารณาประเมนิและตดิตามความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ และทบทวนแนวทางและเครื่องมอือย่างสม า่เสมอ เพือ่ใชใ้นการบริหาร

ความเสีย่งอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพต่อการด าเนินธุรกรรมดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั  

 ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี้ 

 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 

(มกีารประชมุรวมท ัง้สิ้น 2 คร ัง้) 

1. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ 2/2 

2. นายตรขีวญั บนุนาค 2/2 

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี 02/2 

4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 2/2 

5. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 2/2 

หมายเหต ุ: 
2
 หมายถงึ จ านวนครัง้ทีก่รรมการท่านนัน้ไมอ่าจเขา้ร่วมประชมุในสถานทีเ่ดยีวกนักบักรรมการท่านอืน่ได ้แต่ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (ทางโทรศพัท)์ 
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 (6) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการ มีหนา้ที่จดัท  านโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทางการ

ปฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการนอกจากนี้ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มหีนา้ทีใ่นการจดัท  านโยบาย และแนวปฏบิตัิ

ในการด าเนินงาน ดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งใหค้วามส าคญัในการดูแลสงัคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมท ัง้ จดัท  าทบทวน ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง

ปฏบิตั ิตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 สมาชกิคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการแต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี้ 

 จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 

(มกีารประชมุรวมท ัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 1/1 

2. นายตรขีวญั บนุนาค 1/1 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ 1/1 

4. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 1/1 

5.10 กำรสรรหำและแตง่ต ัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

1. กรรมกำรอสิระ 

 บริษทัก าหนดสดัส่วนของกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระใหม้ไีม่ต า่กว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทีม่อียู่และตอ้งไม่

นอ้ยกว่า 3 คน โดยคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัดูแลหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 2. กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

    2.1 กำรสรรหำกรรมกำร 

 คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาสรรหาบคุคลเพือ่แต่งต ัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งท ัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและ

ที่ก าหนดออกก่อนตามวาระ โดยพิจารณาในดา้นต่าง ๆ กล่าวคือ คุณสมบตัิกรรมการที่สอดคลอ้งตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง โครงสรา้ง

คณะกรรมการ ความจ าเป็นขององค์กร ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชนต่์อบริษทั ความเป็นอิสระ และ

สามารถอทุศิเวลาและท าประโยชนใ์หก้บับรษิทัได ้

 ส าหรบัโครงสรา้งกรรมการ บริษทัก าหนดสดัส่วนของกรรมการอสิระไวไ้ม่ต า่กว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทีม่อียู่ และตอ้งไม่

นอ้ยกว่า 3 คน ในขณะที ่จ  านวนตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่จะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้เพือ่การถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้  

คณะกรรมการจะรบัฟงัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้รายย่อย ซึง่เสนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการหรอืกรรมการ

อิสระของบริษทัดว้ย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกต ั้ง เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดต้าม

หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด ดงัรายละเอยีดปรากฏในขอ้ 1.สทิธขิองผูถ้อืหุน้  

 โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเลอืกต ัง้กรรมการโดยผูถ้อืหุน้เป็นดงัต่อไปนี้ 

 (1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้กรรมการใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

 (2) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ท ัง้หมดตามขอ้ 1. เลอืกต ัง้บุคคลคนเดยีว

หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้  
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 (3) บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล  าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกต ัง้

ในคร ัง้น ัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดร้บัเลอืกต ัง้ในล  าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ให ้

ประธานทีป่ระชมุออกเสยีงไดเ้พิม่ขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

 กรณีทีต่  าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งต ัง้

บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งจะเหลอืนอ้ยกว่า 2 เดอืน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลืออยู่

ของกรรมการซึ่งตนแทน ท ัง้นี้  มติการแต่งต ัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

 2.2 กำรสรรหำผูบ้ริหำร 

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู ้

พจิารณาเบื้องตน้ในการกล ัน่กรองสรรหาบคุคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างด ีรวมถงึสามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถปุระสงค ์เป้าหมายทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัก าหนดไวไ้ด ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

6.  กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัมกีารส่งบคุคลเพือ่เป็นตวัแทนของบริษทัไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคุม ในบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม (ดูรายละเอยีดกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้อี  านาจควบคุมใน

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทั ไดท้ี ่“เอกสารแนบ 1 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง และ

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการบรษิทัย่อย”) 

 ท ัง้นี้  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมได ้

จะตอ้งมคีุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง และจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

 บุคคลผูไ้ดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคุม ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าว มหีนา้ที่ด  าเนินการเพื่อ

ประโยชนท์ีด่ทีีสุ่ดของบริษทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี้  ในการลงมตหิรือใชส้ทิธิออกเสยีงในเรื่องส  าคญัของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม 

ซึ่งอยู่ในระดบัเดยีวกบัที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง บคุคลทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้น ัน้ตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ก่อนทีจ่ะไปลงมตหิรอืใชส้ทิธใินเรื่องส  าคญันัน้ ๆ ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บคุคลทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้จากบรษิทัดงักล่าว 

ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัย่อยมกีารจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทกึบญัชีใหบ้ริษ ัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงนิรวมไดท้นัก าหนด 

รวมท ัง้ ตอ้งดูแลใหบ้รษิทัย่อยมขีอ้บงัคบัในการท ารายการเกี่ยวโยงกนัทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัอกีดว้ย 

7.  คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

(1) คำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ในรอบปีบญัชีงวดวนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 

2561 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,300,000 บาท 

(2) คำ่บริกำรอืน่ (Non-audit Fee) 

ค่างานบรกิารปรกึษาทางดา้นกฎหมายใหแ้ก่ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,660,173 บาท และค่า

งานบรกิารปรกึษาทางดา้นภาษใีหแ้ก่ บรษิทั ส  านกัภาษ ีเคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 160,500 บาท 



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

 

การก ากบัดูแลกจิการ 86 

กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดีในเรื่องอืน่ ๆ 

บรษิทัไดม้กีารปฎบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่สี  าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดไว ้ในเรื่องอื่นๆ 

อาทเิช่น การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจะยดึแนวทางปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ต่ีอไป 

ท ัง้นี้ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทัฯ มไิดเ้ป็นบคุคลเดยีวกนัและมกีารแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการท าหนา้ที่บริหารคณะกรรมการซึ่งสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดโ้ดยอิสระภายใต ้

บทบาท หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีก่  าหนด และคณะกรรมการมหีนา้ทีก่  ากบัดูแลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการ ส่วนประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารเป็น

หวัหนา้ฝ่ายจดัการซึง่ท  าหนา้ทีบ่รหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ตามวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 
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ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมการบริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยเติบโตอย่างย ัง่ยืน จึงมนีโยบายใหด้  าเนินธุรกิจของ

บริษทัและบริษทัย่อยควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีภายใตห้ลกัการส าคญัตามแนวทางทีต่ลาด

หลกัทรพัยม์กีารเผยแพร่ รวมถงึวฒันธรรมองคก์รซึ่งก าหนดสมรรถนะหลกั  (core competency) ทกัษะและคุณลกัษณะที่ทุกคนในองคก์ร

จ าเป็นตอ้งมเีป็นพื้นฐานทีจ่ะน าองคก์รไปสู่วสิยัทศันท์ีก่  าหนดไว ้ประกอบไปดว้ย 

CO-CREATE (CO) กำรร่วมสรำ้งสรรค ์กล่าวคือ การท างานร่วมกนัอย่างมเีป้าหมายในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ

ท างานร่วมกบัลูกคา้ คู่คา้และเพือ่นร่วมงาน โดยร่วมกนัคดิสรา้งสรรค ์แกป้ญัหา การพฒันาปรบัปรุง เพิม่ประสทิธภิาพหรอืคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  

RESILIENT (RE) สำมำรถรบัมือกบักำรเปลี่ยนแปลง กลา่วคอื มคีวามยดืหยุ่น ยอมรบัการเปลีย่นแปลง รูจ้กัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

หรือวธิีการท างาน เพือ่ใหเ้กิดผลส าเร็จ รวมถงึมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นและกระตุน้ตนเอง และคนรอบขา้งใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง พรอ้มท ัง้

สามารถน าเทคโนโลยทีนัสมยัมาประยุกตใ์ชอ้ย่างสรา้งสรรค ์ 

STRIVE FOR RESULTS (S
®
) กลา่วคอื มเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการท างาน และมุ่งม ัน่ผลกัดนัใหเ้กดิผลส าเร็จ รบัผดิชอบต่อผลลพัธ์

ทีเ่กดิขึ้น ชอบทา้ทายตนเองและไม่ยอมแพต่้อปญัหาและอปุสรรค 

กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

          เพื่อการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม บริษทัจึงไดป้ระมวลแบบแผนก าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติของบุคลากรทีพ่งึ

กระท าในการด าเนินธุรกจิและการปฏบิตังิานในวถิทีางภายใตก้รอบคุณธรรม ในวถิีทีส่รา้งสรรค ์เสมอภาคและเท่าเทยีมกนั เพือ่สรา้งรากฐานและ

รกัษาภาพพจนข์องบรษิทัใหเ้ป็นบรษิทัทีม่กีารเตบิโตอย่างย ัง่ยนืไวใ้นคู่มอืมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิ ัท 

(Code of Conduct) โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีต ัง้แต่ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ คู่สญัญารบัจา้ง ลูกคา้ และคู่แข่ง 

ใหไ้ดเ้ขา้ร่วมเกี่ยวขอ้งในธุรกรรมอย่างเสรี สามารถเขา้ถงึขอ้มูลที่เหมาะสมไม่ปกปิดหรือบดิเบือนขอ้มูล รวมท ัง้ปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย และ

ขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั   

 แนวทางในการปฏบิตั ิ

▪ ดา้นการปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทยีม ท ัง้ระหว่างคู่คา้เองและระหว่างคู่คา้

กบับรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม การปฏบิตัติามขอ้สญัญาอย่างเคร่งครดั ไม่เรยีกรบัประโยชนจ์ากคู่คา้  

▪ ดา้นการจดัซื้อ จดัหาอย่างมปีระสทิธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้รวมถงึสามารถรกัษาภาพพจนท์ี่ดีของบริษทัไวอ้ย่าง

ต่อเนื่อง จงึก าหนดใหป้ฏบิตัติามนโยบายจดัซื้อ จดัจา้ง ซึง่ก าหนดแนวทางของการป้องกนัความไม่ยุตธิรรมทีอ่าจเกดิขึ้นในกระบวนการ

จดัซื้อจดัหาและการปฏบิตัตินต่อผูค้า้ รวมถงึการละเวน้การปฏบิตัทิีจ่ะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่       

▪ ดา้นความเกี่ยวขอ้งทางการเมอืงอย่างมคีวามรบัผดิชอบ บริษทัเป็นองคก์รที่เป็นกลางทางการเมอืงและยดึม ัน่ในประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ โดยบริษทัจะไม่อนุญาตใหน้ าตราหรือสญัลกัษณ์ของบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืงไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้ม แต่บคุลากรยงัสามารถใชส้ทิธทิางการเมอืงของตนไดต้ามครรลองของกฎหมาย 

▪ ดา้นการเคารพต่อสทิธิในทรพัยส์นิหรือทรพัยส์นิทางปญัญา เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่กระทบต่อสทิธิ์ของบคุคลอืน่ 

จงึก ากบัใหป้ฏบิตัิงานและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรอบคอบระมดัระวงั เคารพลขิสทิธิ์ของเจา้ของทรพัยส์นิทาง

ปญัญา การรกัษาความลบัทางการคา้ การไม่เผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือ

กฎหมาย  
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กำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่  

 คณะกรรมการบริษทัยดึม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และตระหนกัดวี่าการทจุริตคอรร์ปัช ัน่เป็นเรื่องใกลต้วัทีอ่าจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินธุรกรรมกบัคู่คา้ ความสามารถในการแข่งขนั ศกัยภาพในการพฒันานวตักรรม การพฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคม และความ

ม ัน่คงของประเทศ จงึสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โดยบริษทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective Active Coalition Against Corruption Council : CAC) เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 

2560 และก าหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิทั (Code of Conduct) และไดก้ าหนดใหม้นีโยบาย

ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ (Anti Corruption Policy) เพือ่บคุลากรของบริษทัรวมถงึบริษทัย่อยและบรษิทัร่วมไดถ้อืปฏบิตั ิภายใตก้ารก ากบั

ดูแลของคณะกรรมการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายจดัการ

หรอืผูบ้รหิาร  

 แนวทางในการปฏบิตั ิ

▪ การสนบัสนุนการสรา้งจติส านึกและค่านิยม ทศันคตใิหบ้คุลากรปฏบิตังิานอย่างซือ่สตัย ์โปร่งใส เทีย่งตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบ

ต่างๆ การต่อตา้นสนบัสนุนคอรร์ปัช ัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร  

▪ ก าหนดใหบ้คุลากรตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์นิ หรือผลประโยชนอ์ื่นใดจากบคุคลอื่นทีม่หีนา้ทีห่รอื

ธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบับรษิทั เวน้แต่ในโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์นินัน้ตอ้งไม่ใช่สิง่ผดิกฎหมาย รวมท ัง้ไม่อาศยั

ต าแหน่งหนา้ทีห่รอืแสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ 

▪ การจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิคอรร์ปัช ัน่ และบรหิารจดัการ

ใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

▪ การจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม รวมท ัง้พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ

ใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัและมใิหม้กีารทจุรติหรอืมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

▪ การจดัใหม้กีารสื่อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

▪ การสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้นโดยหน่วยงานหรอืองคก์รต่าง ๆ เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ัน่  

 บริษทั ไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศนใ์หแ้ก่พนกังานใหม่พรอ้มคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกจิ ซึ่งหมายรวมถงึมาตรการและนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย บทบาทหนา้ที ่และยดึถอืปฏบิตั ิท ัง้

ยงัไดจ้ดัสมัมนาหวัขอ้ “บทบาทหนา้ทีข่องสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต” ขึ้นเมือ่วนัจนัทรท์ี ่27 สงิหาคม พ.ศ.

2561 โดยไดร้บัเกียรติจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย( IOD) จดัส่งวทิยากรมาบรรยายเพือ่เป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจ

บทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิก “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต : Thailand's Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption (CAC)” เสรมิสรา้งความตระหนกัรูเ้กี่ยวกบับทบาทหนา้ทีข่องบคุลกร รวมถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกลุม่ต่างๆ ระบุ

ความเสีย่งและโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ในข ัน้ตอนกระบวนการปฏบิตังิาน และช่วยวดัผลการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้น

ทจุริตคอรร์ปัช ัน่ รวมถงึนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีนอกจากนี้  บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ภาพวดีทิศันเ์พือ่ใหพ้นกังานทุกคนไดเ้ขา้ชมเ พื่อเป็น

ส่วนหนึ่งของการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีป่ราศจากคอรร์ปัช ัน่ 
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กำรเคำรพสทิธิมนุษยชน  

 บริษทั ตระหนกัถงึการเคารพต่อความเป็นมนุษยข์องทกุคนเพราะทรพัยากรบคุคลเป็นปจัจยัส  าคญัทีส่ามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ ผลผลติ 

การแข่งขนั ความน่าเชื่อถอืและยกย่อง ซึ่งเป็นรากฐานในการพฒันาทรพัยากรดา้นต่างๆ จงึมแีนวทางส่งเสริมการปฏบิตัติามหลกั การดา้นสิทธิ

มนุษยชนซึ่งเป็นสทิธิพื้นฐานทีม่มีาแต่ก าเนิด ไม่ว่าจะสญัชาต ิเชื้อชาตเิผ่าพนัธุ ์สผีวิ ศาสนา ภาษา สถานะทางสงัคม  กฎหมาย ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีทอ้งถิน่ หรอืประเทศใดทีเ่ขา้ไปลงทนุหรอืขอ้งเกี่ยว รวมถงึปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากล  

 แนวทางในการปฏบิตั ิ

▪ ใหบ้คุลากรของบริษทัท  าความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนโดยตรงใหถ้ีถ่ว้น  และปฏบิตัติามอย่าง

เคร่งครดัและในกรณี ทีต่อ้งไปปฏบิตังิานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศ

ปลายทางก่อน รวมถงึตอ้งปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากล และไม่สนบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

▪ ก าหนดใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียนการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ รวมถงึมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน กรณี

มขีอ้สงสยัหรือขอ้ขอ้งใจเมือ่พบพฤตกิรรมไม่เหมาะสมหรือขดัต่อกฎหมายหรอืมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ เพือ่ป้องกนัการปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรือ

บคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัเนื่องมาจากสาเหตแุห่งการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการท าผดิกฎหมายหรอืการผดิจรรยาบรรณ  

กำรปฏบิตัติอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม  

 บรษิทั ใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากเป็นทรพัยากรส าคญัซึ่งการปฏบิตังิานต่างๆ ตอ้งอาศยัความรู ้

ความสามารถ ก าลงักาย และก าลงัใจในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย จงึสนบัสนุนใหม้กีารบริหารจดัการต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกบั

การเตบิโตทางธุรกิจเพือ่การพฒันาไปสู่ความย ัง่ยนื โดยการไม่ใชแ้รงงานเดก็ ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั การใหค้วามคุม้ครองทางสงัคมและสภาพกา ร

ท างาน การใหค้วามคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน การดูแลท ัง้ในเรื่องการใหโ้อกาส ผลตอบแทนและสวสัดกิาร การแต่งต ัง้ 

โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างท ัว่ถงึ  

 แนวทางในการปฏบิตั ิ

▪ การจดัใหม้เีงื่อนไขการจา้งที่เป็นธรรม การใหค่้าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ หรือตามขอ้ตกลงการจา้งและตามมาตรฐาน

อตุสาหกรรมหรอืมาตรฐานการครองชพีทีค่วรจะเป็นท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว รวมถงึสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล กองทนุส  ารองเลี้ยง

ชพี โบนสัตามผลการปฏบิตังิานของพนกังานและผลประกอบการของบรษิทั เสื้อยูนิฟอรม์ เป็นตน้    

▪ การพจิารณาจา้งหรือเลกิจา้งโดยผ่านกระบวนการพจิารณาและตดัสนิใจตามข ัน้ตอนทีก่  าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมไม่ขึ้นอยู่กบับคุคลใด

บคุคลหนึ่งเพยีงคนเดยีวหรอืการเลอืกปฏบิตั ิ 

▪ การพฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิม่พูนศกัยภาพ เพื่อสรา้งโอกาสในการเรียนรูแ้ละความกา้วหนา้ การเลื่ อนต าแหน่งเมือ่มี

โอกาสเหมาะสม  

▪ การสนบัสนุนสิง่อ านวยความสะดวกในการท างานตามความเหมาะสม เพือ่ใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

▪ การใหโ้อกาสพนกังานในการเขา้ถงึหรือรบัทราบขอ้มลูทีส่  าคญัเกี่ยวกบัผลการด าเนินการ ทศิทางการด าเนินกิจการ รวมถงึจดัใหม้สีือ่

ช่องทางต่างๆ เพือ่การมส่ีวนร่วมน าเสนอขอ้คดิเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง   
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บริษทั ใหค้วามส าคญัในการมส่ีวนร่วมพฒันาองคก์ร ใส่ใจในความเป็นอยู่และสภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน จงึจดัใหม้ช่ีองทางในการ

สื่อสาร ประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อพนกังาน เช่น ป้ายประชาสมัพนัธภ์าพเคลื่อนไหว หรือการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทาง

แอพพลเิคช ัน่โทรศพัทเ์คลือ่นที ่และส่งเสรมิการสรรคส์รา้งกจิกรรมร่วมกนัโดยเปิดโอกาสใหม้กีารจดัต ัง้ชมรม อาท ิแบดมนิตนั ฟตุบอล และจติ

อาสา เป็นตน้ และยงัค านึงถงึการส่งเสรมิสุขภาพกายทีด่ ีโดยการจดัใหพ้นกังานสามารถใชส้ทิธิในการเขา้ใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีบ่รษิทัจดัไวใ้ห ้

ไดท้กุวนัตามจ านวนทีก่  าหนด เพือ่เป็นการดูแลทีต่น้เหตนุอกเหนือจากการจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพเป็นประจ าปีทกุปี จดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ

ท ัง้ภายในและภายนอกสถานประกอบการเพื่อเสริมสรา้งความสามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นก าลงัใจหรือรางวลัใหแ้ก่พนกังานเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบักลยุทธข์ององคก์ร จดัใหพ้นกังานไดม้โีอกาสร่วมในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึ้นเพือ่สรา้งความสามคัค ีช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั และกจิกรรม

เพื่อสงัคมที่บริษทัจดัขึ้น รวมถึงมีการใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท า งาน โดยรวมเป็นเนื้ อหาส่วนหนึ่งในการ

ปฐมนิเทศนพ์นกังานใหม่เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจท ัง้ในระหว่างการปฏบิตังิานตามปกตแิละสามารถเอาตวัรอดไดใ้นสถานการณฉุ์กเฉิน 

เช่น การท  างานในทีสู่ง การหนีไฟ การดบัเพลงิ การใชอ้ปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานประจ าวนั เป็นตน้  

การพฒันาบคุคลากรภายในองคก์ร – สรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้หก้บัพนกังานในปี 2561 

บริษทั ใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรของบริษทั โดยจดัใหม้หีลกัสูตรการอบรมภายใน

ดา้นต่างๆ อาท ิหลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่สื่อสารในประชาคมระดบัอาเซยีน เพือ่การพฒันาดา้นทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

โดยการจดัใหม้กีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษกบัอาจารยช์าวต่างชาตแิบบไม่เก็บค่าใชจ่้าย ซึง่พนกังานทกุระดบัมสีทิธิ์เขา้ทดสอบระดบัทกัษะเพือ่

จดัช ัน้เรียนทีเ่หมาะสมรวมถงึการทดสอบหลงัจบหลกัสูตรเพือ่เประเมนิผลการเรียนรู ้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งโอกาสทีจ่ะกา้วหนา้ในสายงาน

ใหก้บัพนกังานได ้การจดัใหม้กีารอบรมหลกัสูตร “การปรบัทศันคตเิพือ่การท างานแบบ WIN WIN” ใหก้บัพนกังานเพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจใน

การปฏบิตังิานอย่างรบัผดิชอบต่อองคก์ร โดยมีเนื้อหาในการจดัระบบการท างานเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง สนิคา้/บริการ ทีม่คีุณภาพ การท าความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัจติวทิยาทีม่คีวามส าคญัต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทกุระดบัในฐานะของผูบ้รกิาร การผสานแนวคดิวชิาจติวทิยา การพฒันาทกัษะบรกิารทีเ่นน้คุณภาพ

และประสทิธภิาพของการบรกิารแบบแทจ้รงิ การสรา้งมนุษยส์มัพนัธใ์นการประสานงาน การพฒันา EQ-AQ การเพิม่พูนทศันคตเิชงิบวก ค่านิยม 

วฒันธรรมทีด่ใีนการท างานเป็นทมี เชาวนอ์ารมณ ์ประสทิธภิาพในการท างาน รวมถงึกลยุทธใ์นการพฒันาตนเองและพฒันางาน สรา้งแรงกระตุน้

เรื่องเป้าหมายสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ และใหโ้อกาสพนักงานเขา้รบัการอบรมสมัมนาหลกัสูตรอื่นๆ ทีห่น่วยงานภายนอกจดัขึ้นในปีทีผ่่านมา รวม

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 60 หลกัสูตร คดิเป็นจ านวนช ัว่โมงเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่า 3 ช ัว่โมง/คน/ปี คดิเป็นค่าใชจ่้ายท ัง้สิ้นกว่า 4.36 ลา้นบาท  

 ตวัอย่างรายชื่อหลกัสูตรการอบรมทีบ่รษิทัไดจ้ดัขึ้นส  าหรบับคุลากรทกุระดบัในปีทีผ่่านมา (ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม-30 กนัยายน 2561) 

ไดแ้ก่ 

➢ หลกัสูตรการบรหิารงานเอกสารและจดัเก็บเอกสารเพือ่การท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

➢ หลกัสูตรเพือ่การพฒันาการบรหิารจดัการ Management Development Program (MDP) 

➢ บทบาทหนา้ทีข่องสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ 

➢ หลกัสูตร Commercial Contracts for Drafting and Negotiating Summit 2018 

➢ หลกัสูตร ISO 9001:2015 

➢ หลกัสูตร Train The Trainer for TOpp SAP SuccessFactors และ Evaluation for SAP SuccessFactors 

➢ หลกัสูตร Buzan Mind Mapping Workshop 

➢ หลกัสูตร VENUE EXPENSES FOR TICON RETREAT 2018 
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ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บริษทั ตระหนกัถงึการด าเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างานของพนกังาน จงึจดัใหม้กีารดูแลรกัษา

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ มกีารจดัอบรมปฐมนิเทศนแ์ละเผยแพร่ความรูใ้ห ้

พนกังานไดร้บัทราบและค านึงถงึขอ้ก าหนดตามแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั พรอ้มท ัง้จดัใหม้สีิง่อ  านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพยีงพอ

และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยอนัเนื่องจากการท างานและการสูญเสยีชวีติจากอบุตัเิหตุ 

 แนวทางในการปฏบิตั ิ

▪ บริษทั ถอืว่าการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของ

ผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบั โดยจดัสรรทรพัยากรท ัง้บคุลากร เวลา และงบประมาณใหเ้พยีงและเหมาะสม เพือ่ใหก้ารด าเนินงาน

บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว ้

▪ บรษิทั จะด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามกฏหมายและขอ้ตกลงต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานโดย

ยดึถอืขอ้ก าหนดทีก่  าหมายระบเุป็นมาตรฐานข ัน้ต า่ในการด าเนินงาน 

▪ บรษิทั จะด าเนินการในการคน้หาและก าหนดมาตรการควบคุมความเสีย่งและป้องกนัอนัตรายจากการด าเนินงานในทกุๆ กจิกรรมทีอ่ยู่

ในความรบัผดิชอบของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดต่อผูป้ฏิบตัิงาน ท ัง้ที่เป็นพนกังานของบริษทั ผูร้บัเหมา ทรพัยส์ิน 

สภาพแวดลอ้ม รวมท ัง้สาธารณชน  โดยจะก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี 

▪ บริษทั จะพฒันาระดบัความสามารถ โดยสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง 

▪ บริษทั พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัความคดิเหน็จากทกุๆ ฝ่ายในการจดัท านโยบาย รวมท ัง้การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และจดัใหม้กีารทบทวนในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่น ามาปรบัปรุงการด าเนินงาน 

▪ นโยบายฉบบันี้จะสือ่สารใหบ้คุลากรทกุระดบัในองคก์รทราบ และพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณชน   
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ในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารสรุปขอ้มลูการบาดเจบ็ดงัต่อไปนี้  

สรุปสถติกิำรเกดิอบุตัเิหตปุระจ ำปี 2561 

                    

อบุตัเิหต ุ

เดอืน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

อบุตัเิหตรุา้ยแรง (เสยีชวีติ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อบุตัเิหตถุงึข ัน้หยุดงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อบุตัเิหตไุม่ถงึข ัน้หยุดงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

โรคทีเ่กดิจากการท างาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

จ านวนวนัหยุดงาน 0 0 0 0 3 0 14 0 0 17 

รวมอบุตัเิหต ุ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

ช ัว่โมงการท างาน 97480 93216 101744 82704 93216 95200 101744 99464 95200 859968 

I.F.R*(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 10.73 10.50 9.83 0.00 0.00 3.49 

           

อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ I.F.R  =  

จ านวนรายผูบ้าดเจบ็ทีเ่กดิขึ้น 

X 1,000,000 ช ัว่โมง 

จ านวนช ัว่โมงการท างานท ัง้หมดของหน่วยงานนัน้ หน่วยเป็นช ัว่โมง 

           

ในปี 2561 อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ของพนกังานคดิเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มค่ีาเท่ากบั 5 คร ัง้ 

           

อตัราความรุนแรงการบาดเจบ็ I.S.R = 

จ านวนวนัหยุดงานทีเ่สยีไป 

X 1,000,000 ช ัว่โมง 

จ านวนช ัว่โมงการท างานท ัง้หมดของหน่วยงานนัน้ หน่วยเป็นช ัว่โมง 

           

ในปี 2561 อตัราความรุนแรงการบาดเจบ็ของพนกังานคดิเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มค่ีาเท่ากบั 26 วนั 

 
ควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

 บริษทั ตระหนกัถงึการรกัษามาตรฐานของสนิคา้และบริการทีด่ ี และมุ่งพฒันาใหม้คีุณภาพอยู่ในระดบัช ัน้น าของประเทศ จงึใส่ใจใน

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชง้าน ลกัษณะการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การมสุีขอนามยัทีด่ ีการบรกิาร

และการใหข้อ้มูลที่จ  าเป็นท ัง้ก่อนและหลงัตกลงเป็นลูกคา้ รวมถงึผลกระทบต่อผู บ้ริโภค สงัคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในระยะยาว เพื่อ

จรรยาบรรณในการประกอบกจิการทีด่แีละก่อใหเ้กดิการบรโิภคอย่างย ัง่ยนื โดยค านึงถงึความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 
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 แนวทางในการปฏบิตั ิ

▪ การมุ่งม ัน่พฒันาสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล และมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 

▪ การใหบ้รกิารดว้ยความรวดเร็ว มอีธัยาศยัดแีละไม่เลอืกปฏบิตัิ  

ในปีทีผ่่านมา บริษทั ยงัคงเดนิหนา้รกัษาและพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิานรวมถงึการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง โดยไดก้ารรบัรองระบบ

บรหิารงานคุณภาพ จากเดมิ ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ในขอบเขตของการใหบ้รกิาร “The development of logistics parks and 

the provision of warehouses on lease with related maintenance and property management services. ” จากหน่วยงานร ับรอง

มาตรฐานสถาบนั UKAS ส  าหรบัคลงัสนิคา้รวมท ัง้สิ้นจ านวน 9 แห่ง ในพื้นที ่วงันอ้ย บางนา บางพล ีแหลมฉบงั เพือ่เป็นการรบัรองมาตรฐานการ

ก ากบัดูแลท ัง้การออกแบบ ตดิต ัง้ และการพฒันาการผลติ การตดิต ัง้ และการบริการ รวมถงึกระบวนการวเิคราะหป์จัจยัเสี่ ยงและโอกาสที่จะ

กระทบต่อความสามารถในการใหบ้รกิาร เช่น มกีารก าหนดระยะเวลาในการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม มกีระบวนการรบัขอ้รอ้งเรยีนการใชบ้ริการ การ

เปิดโอกาสแสดงความคดิเหน็ การสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืในการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาท การจดัใหม้รีะบบบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมผลติภ ัณฑ ์

เป็นตน้ ซงึบ่งบอกไดถ้งึคุณภาพและประสทิธิภาพทีด่ขีองการด าเนินงานภายในองคก์ร ท  าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ว้ย

บรกิารทีด่แีละมคีุณภาพ  

กำรร่วมพฒันำชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 บริษทั ค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุ่มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จงึใหค้วามส าคญักบั

การด าเนินกิจกรรมท ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ท ัง้ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม ท านุบ  ารุงศาสนา อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิรวมท ัง้สนบัสนุน

การศึกษา และสาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน บริษทัจึงไม่ละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ท ั้งของพนกังานในบริษทั บุคคลซึ่งอาศยัอยู่ในชุมชน

แวดลอ้มสถานประกอบการของบริษทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ และใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มรอบดา้นที่ต ัง้อาคารโรงงานหรือ

คลงัสนิคา้ เพือ่ใหค้นทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานทีต่ ัง้อาคารเหล่านัน้สามารถใช ้ชีวติประจ าวนัต่อไปไดต้ามปกตแิละมคีุณภาพ

ชวีติทีด่ ีรวมถงึไดร้บัการยอมรบั เชื่อถอื เชื่อม ัน่ในการด าเนินธุรกจิ 

แนวทางในการปฏบิตั ิ

▪ การมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในองคก์ร

หรอืน าทรพัยากรทีอ่ยู่นอกองคก์รมาใชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุดท ัง้ต่อองคก์รและชมุชนส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข

และย ัง่ยนื 

▪ การปลูกฝงัจติส านึกเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มแก่บคุลากรทกุระดบั 

 กจิกรรมไทคอนมอบรกั ปีที่ 6 

กิจกรรมเพือ่สงัคมของไทคอนจดัขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที ่6 ภายใตช้ื่อโครงการ “ไทคอนมอบรกั” เพือ่แบ่งปนัรอยยิ้มและความสุข

ใหแ้ก่ชมุชนและสงัคมท ัง้ไกลและใกล ้เพือ่เสรมิสรา้งโอกาสในการมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นในระยะยาว ซึง่ในปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 บริษทัไดศึ้กษา

คน้ควา้ หาขอ้มลูพบว่าในสงัคมไทยยงัคงตอ้งการการพฒันาในหลายๆ พื้นทีท่ ัง้คลา้ยคลงึและแตกต่างกนั จงึก่อใหเ้กดิโครงการหลกัๆ ในปีทีผ่่าน

มารวม 2 โครงการ ไดแ้ก่ 

ไทคอนมอบรกั “สรำ้งรกั บำ้นพกัใหน้อ้ง” 
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จากการพบว่าเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลยงัคงมีอุปสรรคในการเดินทางไปศึกษาในโรงเรียนที่มศีกัยภาพเพยีงพอต่อการพฒันาและ

ส่งเสริมใหไ้ดร้บัการศึกษาในระดบัทีสู่งขึ้น เนื่องจากการคมนาคมทีไ่ม่เอื้ออ านวยดว้ยทีอ่ยู่อาศยันัน้ห่างไกลจากสถานศึกษา จงึมกีาร เขา้ส  ารวจ

พื้นทีจ่งัหวดัเชียงรายซึ่งเป็นจงัหวดัทีม่พีนกังานในบริษทัเป็นคนพื้นทีจ่งัหวดัดงักล่าว บริษทัจงึไดพ้จิารณาจดัใหม้โีครงการ “สรา้งรกั บา้นพกัให ้

นอ้ง” จากการเขา้ส  ารวจพื้นที่จงัหวดัเชียงรายโดยไดส้มทบทนุเพื่อสรา้งอาคารหอพกัส าหรบันกัเรียนโรงเรียนปอวทิยา อ.เวยีงแก่ง จ.เชียงรา ย 

พรอ้มส่งเจา้หนา้ทีแ่ละวศิวกรเขา้ไปดูแลการก่อสรา้งจนแลว้เสร็จและไดม้พีธิีการการส่งมอบ พรอ้มมอบอปุกรณก์ฬีา ของทีร่ะลกึ ด าเนินกิจกรรม

สนัทนาการร่วมกบัเด็กนกัเรยีนกว่าสามรอ้ยคน เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 โดยคณะท างานและพนกังานจติอาสาในเครอืบรษิทัไทคอนฯ น า

โดย คุณโสภณ ราชรกัษา ผูอ้  านวยการเป็นประธาน สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่คณะครูและเดก็นกัเรยีนเป็นอย่างมาก 

 ไทคอนมอบรกั “ตอ่ยอดกำรศึกษำ พฒันำชมุชน” 

จากการส ารวจพื้นทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ต ัง้อยู่โดยการเขา้พบปะพูดคุยกบัประชากรและบคุลากรในพื้นที ่พบว่าใน

เขตจงัหวดัอยุธยามกีารขยายตวัทางอตุสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพิม่ปรมิาณประชากรในพื้นทีร่อบดา้นจากแรงงานซึ่งเขา้มาท างานโรงงาน

ย่านนี้ บรษิทัจงึเลง็เหน็ถงึการเขา้ไปสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชมุชนรอบดา้น โดยจดัโครงการไทคอนมอบรกั EP.2 ขึ้นภายใตช้ือ่ 

“ต่อยอดการศึกษา พฒันาชมุชน” ในพื้นที ่ต.อทุยั อ.อทุยั จ.พระนครศรอียุธยา เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2561 ซึง่แบ่งออกเป็นสองส่วนดงันี้  

1) ร่วมสมทบทนุถวายผา้ป่าเพือ่สรา้งอาคารหอประชมุ(อเนกประสงค)์ใหแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล โดยจดัพธิสีงฆร่์วมกบั

ประชากรในพื้นที ่ณ สถานทีต่ ัง้โรงพยาบาล จากการรวบรวมเงนิสมทบทนุจากกลุ่มบริษทัไทคอนและพนกังาน ท ัง้นี้  เพือ่รองรบั

การเขา้ใชบ้รกิารของประชากรในพื้นที ่จากเดมิทีเ่ป็นสถานีอนามยัขนาดเลก็และมพีื้นทีอ่าคารจ ากดัไม่สามารถรองรบักิจกรรมการ

ใหบ้รกิารไดอ้ย่างเพยีงพอในโอกาสต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประชากร การใหบ้รกิารฉีดวคัซนีคราวละมากๆ      

2) การบรจิาคชดุคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณแ์ละเกา้อี้ใหแ้ก่โรงเรยีนวดัจ าปา เพือ่ต่อยอดการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนในโรงเรยีนซึง่พบว่า

คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ช ารุดเสยีหายและไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการใชง้าน รวมถงึการใหค้ าความช่วยเหลอืในการจดัการ

เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตเพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นสื่อในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลที่มปีระโยชนไ์ด ้พรอ้มกนันี้  ยงัไดม้อบของเล่นเสริม

พฒันาการใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนทกุคน และท ากจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะร่วมกนัอกีดว้ย  

กจิกรรมอนุรกัษป่์ำชำยเลน 

เนื่องจากไทคอน เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการทีม่โีรงงานอตุสาหกรรมใหบ้ริการในพื้นทีน่ิคมอตุสาหกรรมบางปู จงึไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

อนุรกัษ/์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและล  าคลองในพื้นที ่ณ ศูนยศึ์กษาธรรมชาตกิองทพับก(บางปู) เฉลมิพระเกยีรต ิ สถานพกัผ่อนกรมพลาธิการทหารบก 

ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ โดยการเขา้ร่วมรบัฟงัการบรรยายหลกัการและเหตุผลในการรณรงคอ์นุรกัษ์

ธรรมชาต ิภายใตก้ิจกรรมซึ่งจดัโดย ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมบางปู ในการนี้  กลุ่มพนกังานจติอาสาจงึไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรมลงพื้น ที่

ปลูกป่าชายเลนพรอ้มเก็บขยะซึ่งตกคา้งในบริเวณโดยรอบร่วมกบัเครือข่ายระหว่างนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผูป้ระกอบการ หน่วยงานทอ้งถิน่ 

ชมุชนรอบนิคมฯ และโรงเรยีน ซึง่ลว้นเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจากสงัคมโดยรอบ 

อำคำรสเีขียวช่วยลดโลกรอ้น  

 ไทคอนยงัคงเดินหนา้พฒันาอาคารคลงัสนิคา้และศูนยก์ระจายสนิคา้ที่มคีุณภาพมาตรฐานระดบัสากลอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถงึ

ความส าคญัในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงสงัคมและชุมชนโดยรอบโครงการที่มกีารสรา้งอาคารโรงงานและ
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คลงัสนิคา้ จงึเดนิหนา้พฒันาอาคารคลงัสนิคา้สเีขยีว ภายใตน้โยบายทีก่  าหนดใหก้ารพฒันาโครงการใหม่ตอ้งผ่านมาตรฐาน LEED ทกุโครงการ 

โดยเป็นการรบัรองคุณภาพอาคารคลงัสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึง่เป็นองคก์รทีเ่ป็นผูน้ าในการก าหนดมาตรฐานอาคารสเีขยีวในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

โดยใชร้ะบบการประเมนิคุณภาพอาคารแบบ LEED Scorecard Rating System (LEED CS) ส  าหรบัอาคารทีส่รา้งเพือ่ใหเ้ช่าโดยเฉพาะ  

 โครงการล่าสุดทีบ่ริษทัไดพ้ฒันาใหก้บัลูกคา้เพือ่ท  าเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ท ัว่ประเทศ  มขีนาดพื้นทีก่ว่า35,000 ตารางเมตร คาดว่าจะ

แลว้เสร็จพรอ้มใชง้านไดภ้ายในตน้ปี 2562 ซึ่งจะช่วยประหยดัพลงังานไดม้ากกว่า 53 เปอรเ์ซ็นต ์เมือ่เทยีบกบัคลงัสนิคา้ท ัว่ไป ลดค่าใชจ่้ายดา้น

พลงังานลงไดก้ว่า 66,000 เหรยีญสหรฐัต่อปี หรอืประมาณ 2.2 ลา้นบาทต่อปี (เมือ่เทยีบกบัค่ามาตรฐาน ASHRAE) และยงัสามารถประหยดัการ

ใชน้ า้ภายในอาคารลงไดถ้งึกว่า 400 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี จากการการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การเลอืกใชอ้ปุกรณ์ทีท่นัสมยั การใชห้ลอดไฟ 

LED ทีม่ปีระสทิธิภาพสูงเพือ่ช่วยใหป้ระหยดัพลงังานไดม้ากขึ้น รวมถงึการน าเทคโนโลยผีลติไฟฟ้าจากแผงโซลารม์าใชเ้พื่อเพิม่สดัส่วนการใช ้

พลงังานบรสุิทธิ์ ท ัง้นี้ นอกเหนือจากจะช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลงแลว้ยงัช่วยส่งเสรมิคุณภาพชวีติและสุขภาพของผูป้ฏบิตังิานในโรงงานหรอื

คลงัสนิคา้ใหด้ขีึ้นอกีดว้ย 

 โครงกำร Carbon Footprint for Organization 

 บริษทั ตะหนกัถงึความส าคญัในการป้องกนัมลภาวะ การใชท้รพัยากรอย่างย ัง่ยืน และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม จึงได ้

ทบทวนการด าเนินโครงการ Carbon Footprint for Organization : CFO เพือ่รวบรวมขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกประเภทต่างๆ เช่น การ

เผาไหมอ้ยู่กบัที(่Stationary Combustion) การเผาไหมเ้คลือ่นที ่(Mobile Combustion) การร ัว่ซมึ (Fugitive Emission) ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

กระดาษ และน า้ ซึง่อยู่ในระหว่างการด าเนินการน าขอ้มลูทีร่วบรวมไดย้อ้นหลงัต ัง้แต่ปี 2558 เรื่อยมาจนถงึปี 2561 ไปวเิคราะหแ์ละจดัท  ารายงาน

เพือ่น าเสนอในปีถดัไป 
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสมพอเพยีง ท ัง้ในระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตังิาน ซึ่งถอืว่าเป็นกระบวนการทีส่  าคญัของการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท  าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธิภาพ และเกิดความม ัน่ใจอย่าง

สมเหตสุมผลว่าการด าเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์สรา้งผลประโยชนต์อบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มลูทางการเงนิ และ

การด าเนินงานครบถว้นน่าเชื่อถอื การปฏบิตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัค ับต่างๆ และป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น โดยที่

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561 ไดม้กีารพจิารณาผลการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยอา้งองิ “แบบประเมนิความ

เพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่า 

บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจบุนั และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี้ 

1.  องคก์รและสภำพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในทีด่ี โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทัที่

ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของก าไรต่อหุน้ประจ าปีนัน้ๆ รวมท ัง้ไดม้กีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมากบัเป้าหมายทีก่  าหนด โดยหาก

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บรษิทัจะท าการวเิคราะหห์าสาเหตเุพือ่ประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบรหิารงานในปีต่อไป ท ัง้นี้โครงสรา้งองคก์รของบรษิทั

มสีายการบงัคบับญัชา มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในการท ารายการต่างๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่สามารถให ้

การอนุมตัใินเรื่องนัน้ๆ ได ้นอกจากนัน้ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบอย่างเดด็ขาดระหว่างการอนุมตักิารบนัทกึรายการทางบญัชีและการ

ดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

บริษทัก าหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการแต่ละชุดมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้อืหุน้อยู่ในกรอบของการมจีริยธรรมทีด่ ีและรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ส่งเสริมและตดิตาม

ความคบืหนา้ของกระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมท ัง้ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอืน่ทีจ่  าเป็นเพือ่การพฒันา 

บริษทัเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption or CAC) ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท  านโยบายและวางระบบควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัความเสีย่งเรื่องคอรร์ปัช ัน่ของ

ธุรกิจ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และ

แนวทางการก ากบักจิการทีด่ ี

2.  กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

บริษทัก าหนดใหน้โยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคญัของบริษทั และไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวน 5 ท่าน ท าหนา้ทีก่  ากบัและติดตามการบริหารจดัการความเสี่ยงของบรษิทัภายในหน่วยงานต่างๆทีไ่ดร้บัการ

ประเมนิว่ามคีวามเสีย่งจากการปฏบิตังิาน ซึง่ความเสีย่งเหลา่นัน้อาจเกิดขึ้นจากปจัจยัภายนอกหรือปจัจยัภายในบรษิทั ปจัจยัภายนอกที่ท  าใหเ้กิด

ความเสีย่งมหีลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง ภยัธรรมชาต ิราคาวสัดุก่อสรา้ง อตัราดอกเบี้ยภายในประเทศ อตัราแลกเปลีย่น 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ส่วนปจัจยัภายในทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง ไดแ้ก่ การบริหารโครงการลงทนุของบรษิทั อายุของสญัญาเช่า การ

กระจกุตวัของผูเ้ช่า และการลงทนุในธุรกจิใหม่ เป็นตน้ 
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บริษทัท าการประเมนิหาความเสีย่งทีส่  าคญัจากขนาดของผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นกบัเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

และก าหนดผูร้บัผดิชอบความเสีย่งนัน้ๆ ในหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของความเสีย่ง พรอ้มท ัง้มอบหมายใหก้ารบริหารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบ

ของผูบ้รหิารทกุคน มกีารวางแผน ก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง จดัใหม้กีารตดิตามการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร

เป็นประจ าและรายงานผลการตดิตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ นอกจากนัน้บริษทัยงัจดัใหม้ี

การฝึกอบรมความรูใ้หก้บัพนกังานอย่างสม า่เสมอเพือ่ใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งทีต่อ้งกระท า

อย่างต่อเนื่อง 

3. กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน 

บริษทัมมีาตรการควบคุมภายในที่มคีวามเหมาะสมกบัความเสี่ยงขององคก์ร และครอบคลุมกระบวนการส าคญัต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม เช่น มกีารก าหนดนโยบายบรหิารเงนิ นโยบายเกี่ยวกบัการบริหารจดัการงบประมาณ ระเบยีบวธิีปฏบิตัเิกี่ยวกบักระบวนการจดัซื้อจดั

จา้ง ตลอดจนการทบทวนเอกสารก าหนดอ านาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการท ารายการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร รวมถงึการ

แบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างการอนุมตั ิการบนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพื่อเป็นการตรวจสอบ

ซึง่กนัและกนั นอกจากนี้  ในปี 2561 บริษทัยงัไดม้กีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอก คือ บรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ากดั เขา้มาให ้

ค าแนะน าในการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานของบรษิทั รวมท ัง้ระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และบริษทัไดก้ าหนดใหฝ่้าย

ส านกัผูอ้  านวยการใหญ่ และศูนยค์วามเป็นเลศิเป็นผูค้วบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงานมกีารปฏิบตัติามนโยบาย ระเบยีบการปฏิบตัิงานทีเ่กี่ยวข ้อง

อย่างเคร่งครดั 

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีระบวนการปฏบิตังิานและการควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบ  ารุงรกัษา และดา้นความปลอดภยัของระบบ

เทคโนโลยีที่เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบิตังิานและส่งเสรมิใหม้กีารควบคุมผ่านระบบสารสนเทศทีร่ดักมุมากขึ้น เช่น ระบบ Salesforce ทีใ่ชส้  าหรบักระบวนการขายและการส่งเสริม

การตลาด ระบบ SAP Success Factor ส าหรบับริหารจดัการทรพัยากรบุคคล และระบบ K2 ส าหรบัสนบัสนุนการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 

รวมท ัง้ใชต้ดิตามการใชจ่้ายตามงบประมาณของบรษิทั 

บริษทัมกีารรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว รวมท ัง้บคุคลทีเ่กี่ยว

โยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมท ัง้มีการ

ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนัอยู่เสมอ เมือ่มกีารพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมระหว่างกนันัน้ บรษิทัมนีโยบายใหค้ านึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็น

ส าคญัและพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับคุคลภายนอกและตอ้งกระท าโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนไดส่้วนเสยีในธุรกรรมนัน้ เพือ่ป้องกัน

การหาโอกาสหรอืน าผลประโยชนข์องบรษิทัไปใชส่้วนตวั ท ัง้นี้ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและ

การปฏิบตัิของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนัซึ่งอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่าง

ครบถว้นเพยีงพอ ส าหรบับริษทัในเครือ บริษทัมกีระบวนการตดิตามดูแลการด าเนินการรวมท ัง้ก าหนดแนวทางใหบ้คุคลทีบ่ริษทัแต่งต ั้งใหเ้ป็น

กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัในเครือนัน้ถอืปฏบิตัแิละรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นระยะ ท ัง้นี้  เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายในการลงทนุ

ของบรษิทั 

4.  ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มูล 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูลทีไ่ดร้บัท ัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งถอืเป็นเครื่องมอืส  าคญัในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการปฏบิตังิานและรายงานทางการเงนิ เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการ ฝ่า ย

บรหิาร ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กี่ยวขอ้ง อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลทีถ่กูตอ้งครบถว้น เพยีงพอ  เป็นปัจจบุนั เชื่อถอืได ้เขา้ใจง่าย เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

ด าเนินธุรกจิและการแข่งขนั 
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บริษทัไดจ้ดัใหม้ีขอ้มูลที่ส  าคญัต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยการจดัท ารายงา นเชิง

วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบหลกัการและเหตผุล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เทจ็จริง จดั ส่งขอ้มูลเพือ่ศึกษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการล่วงหนา้ 7 วนั 

โดยมเีลขานุการบรษิทัซึง่มหีนา้ทีใ่หค้  าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานใหม้ี

การปฏิบตัิตามมตคิณะกรรมการบริษทั รวมท ัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนยก์ลางในการจ ัดท าและจดัเก็บเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ 

หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็น

ระบบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการได ้

บริษทัมีการจดัท  ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ รวมถึงข ัน้ตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อจดัท  ารายงานทางการเงนิ ซึ่งมีการ

ตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ัง้การพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหใ้ชน้โยบาย

บญัชตีามหลกัเกณฑท์ีร่บัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ ท ัง้นี้การพจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบรษิทัก่อนการเผยแพร่รายงาน

ทางการเงนิต่อสาธารณชน เพือ่เป็นการตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและ

โปร่งใส 

5.  ระบบกำรตดิตำม 

บริษทัมรีะบบการตดิตามการด าเนินงานในระดบับริหาร และในระดบัปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่  าหนด คณะกรรมการ

บริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาทีอ่าจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางทีช่ดัเจน ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมปีระเด็นส าค ัญทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อองคก์ร จะก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบน าเสนอรายงาน เพือ่ทบทวนการปฏบิตัิงานและการวเิคราะหส์าเหตุตลอดจนร่วมพจิารณาเพื่อ

อนุมตั ิแกไ้ขปญัหาภายในเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสมและใหร้ายงาน การปฏบิตัแิละตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้  บริษทัยงัก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว ้เพื่อให ้

ม ัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในทางดา้นการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ

ปฏบิตังิานทางธุรกจิหลกั ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหฝ่้ายตรวจสอบภายในด าเนินการจดัซื้อและตดิต ัง้โปรแกรมส าเร็จรูปดา้น

การตรวจสอบชัน้น า เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน ท ัง้โปรแกรมการบริหารจดัการงานตรวจสอบภายใน (Audit 

Management) และโปรแกรมส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่การตรวจสอบ (Data Analytics) เพือ่ยกระดบัใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน

ของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อกีท ัง้ยงัสามารถรองรบักบัขอ้มลูขนาดใหญ่ทีม่คีวามซบัซอ้นไดม้ากขึ้น 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้  าการประเมนิความเสี่ยงในภาพรวมขององคก์รเพื่อจดัท  าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2561 และได ้

ด  าเนินการตรวจสอบตามแผนงาน ซึ่งในปี 2561 นี้  ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  า เนินการตรวจสอบระบบงานจดัซื้อจดัจา้ง ระบบการบริหาร

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ Cybersecurity เพือ่สอบทานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู และ

ระบบเครือข่ายสือ่สารใหม้ปีระสทิธิผล โดยไดส้อบทานข ัน้ตอนการปฏบิตังิานและระบบงานใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัดิา้นการควบคุมภายในที่ด ี

และสอดคลอ้งกบักฎและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงใหค้ าปรึกษาพรอ้มท ัง้ขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล รวมท ัง้ติดตามการปฏิบตัิงาน ของบริษทัตามขอ้สงัเกตและ

ขอ้เสนอแนะทีใ่หไ้ว ้โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ถงึผลการสอบทาน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะในเรื่องที่

ตรวจสอบรวมท ัง้ผลการตดิตามตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีใ่หไ้วใ้นไตรมาสก่อนๆ 

หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งต ัง้ นางมารศรี โสภาเสถยีรพงศ ์ใหด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัต ัง้แต่ปี 

2560 เนื่องจากมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นบญัช ีการเงนิ และการตรวจสอบภายในธุรกจิ/อตุสาหกรรมทีม่ลีกัษณะเดยีวกบับรษิทั มาเป็น

ระยะกว่า 20  ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานดา้นตรวจสอบภายใน  และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ
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ด าเนินงานของบริษทั จงึเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีด่งักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ ท ัง้นี้  การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งต ัง้ ถอด

ถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิทัจะตอ้งผ่านการอนุมตั ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษทัมอบหมายให ้นายพีรดนย ์พูลพิพฒัน ์ ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน เพื่อท  าหนา้ที่ก ากบัดูแล

หน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฏเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 

1. รำยละเอยีดของรำยกำรระหวำ่งกนั 

1.1 รายการระหว่างกนัทีส่  าคญั 

ล ำดบั

ที่ 

บคุคลที่อำจมีควำม

ขดัแยง้ 

ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลคำ่รำยกำร/มูลคำ่

คงคำ้ง  (ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. กองทุน รวม สาธรซิ ตี้  

ทาวเวอร ์

มี ผู ้ถื อ หุ ้น ให ญ่ ซึ่ ง มี

ความสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้

และกรรมการของบรษิทั 

1.1 ค่าเช่าและบริการ

อาคารส านกังาน และ

ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ 

15.77 บริษทัมีการเช่าพื้นที่ส  านกังานจากกองทุน

รวมสาธรซติี้ทาวเวอร ์ซึ่งกองทนุดงักล่าวมผูี ้

ถอืหุน้ใหญ่ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้และ

กรรมการของบรษิทั ดงันี้ 

1.  กลุ่มซิตี้เรียลตี้ ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของกองทุนรวมสาธรซิตี้ทาวเวอร ์ถอืหุน้ใน

บริษทัท ัง้ทางตรง และทางออ้ม รอ้ยละ 1.09 

(ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561) 

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นกรรมการผูม้ี

อ  านาจลงนามของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม

ซติี้เรยีลตี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พิจารณารายการดงักล่าวแลว้ โดยมีการ

พจิารณาประกอบกบัขอ้มลูอตัราค่าเช่าอาคาร

ส านกังาน และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในบรเิวณ

ใกลเ้คียงก ับอาคารส านักงานของบริษ ัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ร าย ก าร ร ะ ห ว่ า งก ัน ด ั ง ก ล่ าว มี ค ว าม

สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด 

โด ย มี ก า ร ให ้บ ริ ก า ร  แ ล ะ มี เงื่ อ น ไข

เช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอืน่ท ัว่ไป 

2. บรษิทั นิคมอตุสาหกรรม 

เอเซยี จ ากดั 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษิทั 

2.1 ค่าบริการติดต ั้ง

ป้ายโฆษณา และค่า

ซ่อมแซม 

3.61 บริษ ัท มี ก ารซื้ อ ที่ ดิ น จ ากบ ริษ ัท  นิ ค ม

อุตสาหกรรมเอเซีย จ ากดั ซึ่งมีกรรมการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  นาย

ชาล ีโสภณพนิช 

บริษ ัทมีการใชส้ื่อโฆษณาประชาสมัพ ันธ์

ทางการตลาดโดยตดิต ัง้ป้ายโฆษณาหนา้นิคม

อุตสาหกรรมเอเซีย และช าระค่าซ่อมแซม 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาจากค่าบริการ ค่า

ซ่อมแซมและค่ าบ ารุงร ักษาเป็นอ ัตราที่

เทยีบเท่ากบัผูร้บับรกิารรายอื่นทีอ่ยู่ในบรเิวณ

เดี ย วกัน  คณ ะกรรมการต รวจสอบมี

ความเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี
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ล ำดบั

ที่ 

บคุคลที่อำจมีควำม

ขดัแยง้ 

ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลคำ่รำยกำร/มูลคำ่

คงคำ้ง  (ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บ ารุงรกัษาส าหรบัการใชพ้ื้นทีส่่วนกลาง ความจ าเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้น

ตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบตัิกนัอยู่

โดยท ัว่ไป 

3. บริษ ัท ริเวอร์ไซด์ การ์

เดน้  มารน่ีา จ ากดั 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษิทั 

3.1 ค่าบริการติดต ั้ง

ป้ายโฆษณา และค่า

ไฟฟ้าส่องป้ายโฆษณา 

0.51 

 

บริษทัมกีารใชบ้ริการตดิต ัง้ป้ายโฆษณา และ

ค่าไฟฟ้าส่องป้ายโฆษณา เพื่อประชาสมัพนัธ์

บริษทักบับริษทั ริเวอรไ์ซด ์การเ์ดน้ มารีน่า 

จ ากดั ซึ่งมกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบรษิทั คอืนายชาล ีโสภณพนิช 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมกีารพจิารณาจากอตัราค่าบริการที่

อ ยู่ ในบริเวณ ใกลเ้คียง  คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดงักลา่วเป็น

รายการที่มีความจ าเป็น และสมเหตุสมผล 

และเกิดขึ้ นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่

ปฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

4. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 

มี ผู ้ถื อ หุ ้น ให ญ่ ซึ่ ง มี

ความสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้

และกรรมการของบรษิทั 

4.1 หนงัสอืค า้ประกนั 9.72 บรษิทัมกีารท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคาร

กรุ งเทพ  จ าก ัด  (มหาชน ) โดยธนาคาร

ดงักล่าวมีกลุ่มโสภณพนิชเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

ณ สิ้ น เดือนกันยายน 2561 ซึ่งธุรกรรม

ทางการเงนิดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด 

และเป็นประโยชนก์บับรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณา

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นรายการที่มีความสม เหตุสมผล และ

เกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ ขอ้ก าหนด 

และเงื่อน ไขต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวขอ้งมีความ

เหมาะสม และปฏบิตักินัโดยท ัว่ไป 

4.2 เงนิกูย้มืระยะยาว - 

4.3 ต ัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 

4.4 เงนิฝากออมทรพัย ์ 137.25 

4 .5  ค่ าธ ร รม เนี ย ม

ธนาคาร 

0.01 

   4.6 รายไดค่้ากระแส 

ไฟฟ้า 

0.13 บริษทัมีการเรียกช าระค่ากระแสไฟฟ้าจาก

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดต้ดิต ัง้

เครื่องใหบ้ริการทางการเงินอ ัตโนม ัติ (ตู ้

เอที เอ็ม ) เพื่ ออ านวยความสะดวกด ้าน

ธุรกรรมทางการเงิน  ตามที่ ผู เ้ช่ าอาค าร
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ล ำดบั

ที่ 

บคุคลที่อำจมีควำม

ขดัแยง้ 

ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลคำ่รำยกำร/มูลคำ่

คงคำ้ง  (ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คลงัสินคา้ในบางโครงการของบริษทัขอให ้

ด  าเนินการตดิต ัง้ 

5. บริษทั สวนอตุสาหกรรม

โรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษิทั 

5.1 ค่าใชจ่้าย

สาธารณูปโภค

ส่วนกลาง 

1.65 บริษ ัทมีการถือกรรมสิทธิ์ ที่ ดิ น ในสวน

อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ร จ น ะ  จ ั ง ห ว ั ด

พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี จึงตอ้งมี

การช าระค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

ใหแ้ก่ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ทีเ่ป็นผู ้

ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ซึ่งมกีรรมการด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  นายชาย  

วนิิชบตุร 

บริษทัไดม้ีการช าระค่านายหนา้ส  าหรบัผูเ้ช่า

รายย่อย ใหแ้ก่ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจ

นะ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แล ว้  โดยมีก ารพิจารณ าจาก ค่ าใช ้จ่ าย

สาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหนา้ที่

ช  าระเป็นไปตามเงือ่นไขปกติเช่นเดียวกบัผู ้

ถอืกรรมสทิธิ์ที่ดินรายอี่นในบริเวณดงักล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็น 

และสมเหตสุมผล  

5.2 ค่านายหนา้ส  าหรบั

ผูเ้ช่ารายย่อย 

0.71 

6. บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร ์

โลจสิตกิส ์จ ากดั 

มีก รรมก ารที่ มีค ว าม

เกี่ยวโยงกับกลุ่มของผู ้

ถื อ หุ ้น ร าย ให ญ่ ข อ ง

บรษิทั 

6.1 รายไดค่้าเช่า และ

ค่าบรกิาร 

4.32 บริษ ัทมี ราย ได ้ค่ า เช่ า  และบริก ารขอ ง

คล ังสิน ค ้า  ที่ ได ้ร ับ จาก บริษ ัท  เบ อร์ลี ่      

ยุคเกอร ์โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึ่งมกีรรมการที่มี

ความเกี่ยวโยงกบักลุ่มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัราค่าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ กบัผู ้

เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

 

6.2 ค่าภาษโีรงเรอืน 0.16 บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์โลจสิติกส ์จ ากดั ได ้

ช าระค่าภาษโีรงเรอืนใหแ้ก่บรษิทั  
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ล ำดบั

ที่ 

บคุคลที่อำจมีควำม

ขดัแยง้ 

ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลคำ่รำยกำร/มูลคำ่

คงคำ้ง  (ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7. บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

โลจสิตกิ จ ากดั 

มีก รรมก ารที่ มีค ว าม

เกี่ยวโยงกับกลุ่มของผู ้

ถื อ หุ ้น ร าย ให ญ่ ข อ ง

บรษิทั 

7.1 รายไดค่้าเช่า และ

ค่าบรกิาร 

8.65 บริษ ัทมี ราย ได ้ค่ า เช่ า  และบริก ารขอ ง

คลงัสนิคา้ ทีไ่ดร้บัจากบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 

โลจสิตกิ จ ากดั ซึ่งมกีรรมการทีม่คีวามเกี่ยว

โยงกบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัราค่าเช่า และบริการของคลงัสนิคา้ กบัผู ้

เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มี

ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

8. บรษิทั เบอรล์ี ่         

ไดน่าพลาส จ ากดั 

มีก รรมก ารที่ มีค ว าม

เกี่ยวโยงกับกลุ่มของผู ้

ถื อ หุ ้น ร าย ให ญ่ ข อ ง

บรษิทั 

8 .1  ร าย ได ้ ค่ า ง าน

ซ่อมแซม 

0.83 บริษทัมรีายไดค่้างานซ่อมแซมของคลงัสนิคา้ 

ทีไ่ดร้บัจากบริษทั เบอรล์ี ่ไดน่าพลาส จ ากดั 

ซึ่งมกีรรมการทีม่คีวามเกี่ยวโยงกบักลุ่มของ

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัรารายไดค่้าซ่อมแซมของคลงัสนิคา้ กบัผู ้

ใหบ้รกิารรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่

มคีวามสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

9. บ ริ ษ ั ท  อ า ค เ น ย์

ป ร ะ กั น ภ ั ย  จ า ก ั ด 

(มหาชน) 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษิทั 

9.1 ค่าเบี้ยประกนัภยั

ทรพัยส์นิ 

4.81 

 

บริษทัมีการท าประกนัภยัของอาคารโรงงาน 

และคลงัสนิคา้ กบับริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั 

จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษ ัท คือ  นายโชติพ ัฒน ์    

พชีานนท ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัราค่าบริการ ก ับผู ใ้หบ้ริการรายอื่น ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็น 
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ล ำดบั

ที่ 

บคุคลที่อำจมีควำม

ขดัแยง้ 

ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลคำ่รำยกำร/มูลคำ่

คงคำ้ง  (ลำ้นบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

ของรำยกำร 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

 

10. บริษทั อาคเนย์ประกนั

ชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

มกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษิทั 

10.1 ค่ าเบี้ ยประกัน

สุขภาพ และอุบตัิเหตุ

ในกลุม่พนกังาน 

1.69 

 

บริษทัมกีารท าประกนัสุขภาพ และอุบตัิเหตุ

ของพนกังาน กบับริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ 

จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมกีรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษ ัท คือ  นายโชติพ ัฒน ์    

พชีานนท ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทได ้

พจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ โดยมีการพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัราค่าบริการ ก ับผู ใ้หบ้ริการรายอื่น ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็น 

และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา

ตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 
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1.2 รายการระหว่างกนัทีม่เีง ือ่นไขปกต ิและปฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

ล ำดบัที่ บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลคำ่รำยกำร  

(ลำ้นบำท) 

1. บรษิทั บางกอก คลบั จ ากดั มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 0.57 

2. บริษทั ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าบริการหอ้งประชุม ค่าอาหาร 

และเครื่องดืม่ 

1.38 

3. บริษทั ทซีีซี ลกัซชู์รีโฮเทลส ์

และรสีอรท์ จ ากดั 

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าบรกิารหอ้งประชมุ 0.58 

4. บรษิทั ทซีซี ี โฮเทลคอล

เลค็ช ัน่ จ ากดั 

มผูีถ้อืหุน้ทีม่คีวามเกี่ยวโยงกบั

กลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ

บรษิทั 

ค่าบรกิารหอ้งประชมุ 0.05 

5. บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์

จ ากดั 

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 0.11 

 

6. บริษทั โทนิค อินเตอรเ์นช ัน่

แนล จ ากดั 

มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่าบริการหอ้งประชุม ค่าอาหาร 

และเครื่องดืม่ 

0.11 

7. บริษ ัท  ฟู้ ด  ออฟ  เอ เชี ย 

จ ากดั 

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 0.11 

8. บริษ ัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 

จ ากดั 

มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่ า

โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร ์

และค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ต 

5.16 

9. บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพ

เพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่าทีพ่กัส  าหรบัพนกังาน 0.03 

10. บริษทั อาคเนย์แคปปิตอล 

จ ากดั 

มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่าเช่ารถยนต ์ 1.11 

11. บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าสนิคา้เบด็เตลด็ 0.57 

12. บริษทั. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจ

เม ้นท์ แอนด์ ดิ เวลลอป

เมน้ท ์จ ากดั 

มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

เงนิสนบัสนุนกจิกรรม 0.10 

13. บ ริษ ัท  ที ซี ซี  แ อส เซ็ ท ส ์ มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง ค่ าที่ ป รึ ก ษ าด ้าน อ อ ก แ บ บ 0.60 
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ล ำดบัที่ บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร มูลคำ่รำยกำร  

(ลำ้นบำท) 

(ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการของบรษิทั สถาปตัยกรรม 

14. บริษทั นอรท์ สาธร โฮเต็ล 

จ ากดั 

มี ผู ้บ ริ ห ารด า ร งต าแ ห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่ าห ้อ งพ ัก  ค่ าอ าห าร  แ ล ะ

เครื่องดืม่ 

0.17 

15. บริษทั เฟรเซอร ์สวที รเิวอร ์

วลัเลย่ ์สงิคโปร ์

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าหอ้งพกั  0.17 

16. บริษทั เฟรเซอร ์พร็อพเพอร์

ตี้ คอรป์อเรท เซอรว์สิ พทีอี ี

แอลทดี ีสงิคโปร ์

มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่าต ัว๋เครื่องบนิ และหอ้งพกั 0.24 

17. บริษ ัท  แปซิ ฟิ ค  เล เซอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าต ัว๋เครื่องบนิ และหอ้งพกั  1.12 

18. บรษิทั สาธรทรพัยส์นิ จ ากดั มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าหอ้งพกั  0.78 

19. บม จ . อม ริน ท ร์พ ริ้ น ติ้ ง 

แอนด ์พบัลซิซิง่ 

มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าสือ่ และสิง่พมิพ ์ 0.18 

20. บ ริ ษ ั ท  เอ ฟ  แ อ น ด์  บ ี

อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั 

มีก รรมก ารด ารงต าแห น่ ง

กรรมการของบรษิทั 

ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 0.35 

21. บมจ. โออชิ ิกรุป๊ มีกรรมการที่มีความเกี่ยวโยง

กบักลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบรษิทั 

ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ 0.0002 
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2. ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

บริษทั ท  ารายการระหว่างกนัดว้ยความระมดัระวงัโดยค านึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั การท า

รายการระหว่างกนัของบรษิทักบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งทกุรายการเป็นรายการตามธุรกจิปกต ิหรอืเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผล

เพือ่สนบัสนุนธุรกิจปกตขิองบริษทั โดยเงือ่นไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัทีเ่กิดขึ้นจะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ปกตแิละเป็นไป

ตามราคาตลาดและด าเนินการเช่นเดยีวกบัทีป่ฏบิตักิบัลูกคา้ท ัว่ไปทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 

3. มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงือ่นไขการคา้โดยท ัว่ไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัและ  

บริษทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ดงันี้  บริษทัอาจมรีายการระหว่างกนัในอนาคต บริษทัจงึขออนุมตัใินหล ักการ

จากคณะกรรมการบริษทัใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที่ 

วญิญูชนพงึกระท ากบัคู่สญัญาท ัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธิพลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง และปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยเรื่องรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

ในกรณีที ่กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร มส่ีวนไดเ้สยีหรือมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร ผูม้ีส่วนไดเ้สียผูน้ ัน้ไม่มีอ  านาจในการอนุมตัิรายการดงักล่าวกบับริษทั บริษทัจะจดั ใหม้ีผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเป็นผูใ้ห ้

ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูถ้อืหุน้ 

ตามแต่กรณี ท ัง้นี้ บรษิทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัทีส่  าคญัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

4. นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

บริษทัมนีโยบายการท ารายการระหว่างกนัทีเ่กิดขึ้นในปจัจบุนัและอนาคตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

โดยถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัลูกคา้ท ัว่ไป ดว้ยนโยบายการก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมและเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป โดยผ่านกระบวนการพจิารณา

อนุมตัทิีช่ดัเจน โปร่งใส ยุตธิรรม เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และตอ้งเป็นไปตามอ านาจอนุม ัติ

การท ารายการระหว่างกนั 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิที่ส ำคญั 

1. ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ปี 2559 ถงึ 2560   

นางสาวรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 

บรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั 

ปี 2561 (1 มกรำคม 2561 ถงึ 30 กนัยำยน 2561) 

ปทัมวรรณ วฒันกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 9832 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

  

  

 

 

สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

รายงานผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2559 ถึง 30 กนัยายน 2561 ไดใ้หค้วามเห็นว่า งบการเงนิของบริษทัไดจ้ดัท  าขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรใน

สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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2.   งบกำรเงนิ 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ              (หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 

ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม ตรวจสอบ 

2559(1) 2560(2) ณ 30 กนัยำยน 2561(2) 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์
          

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
          

เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 284,268,251 0.79 1,518,173,000 3.70 5,932,966,000 13.80 

เงนิลงทนุช ัว่คราว 22,144,140 0.06 1,101,562,000 2.69 514,962,000 1.20 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 138,029,561 0.38 750,388,000 1.83 271,881,000 0.63 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหน่ึงปี - - 15,779,000 0.04 16,480,000 0.04 

เงนิปนัผลคา้งรบั - - 328,117,000 0.80 - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 108,668,574 0.30 144,855,000 0.35 143,663,000 0.33 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย - - 2,038,000 0.00 - - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 359,144,312 0.69 43,292,000 0.11 68,057,000 0.16 

กลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - - - - 1,000,663,000 2.33 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 912,254,838 2.53 3,904,204,000 9.53 7,948,672,000 18.49 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน         
  

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 240,000 - 240,000 0.00 240,000 0.00 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่งัไม่เรียกช าระ 121,170,552 0.34 145,069,000 0.35 169,073,000 0.39 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ - - 295,152,000 0.72 283,087,000 0.66 

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 4,840,475 0.01 215,002,000 0.52 327,321,000 0.76 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 2,915,233,379 8.08 3,633,607,000 8.87 3,879,917,000 9.02 

เงนิลงทนุในบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 256,500 - 257,000 0.00 257,000 0.00 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 17,639,902,311 48.87 16,605,408,000 40.52 14,487,361,000 33.69 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ช่า 13,607,243,626 37.70 14,920,772,000 36.41 14,551,072,000 33.84 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 180,561,960 0.50 149,818,000 0.37 119,312,000 0.28 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 3,526,299 0.01 11,165,000 0.03 26,191,000 0.06 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี - - 182,383,000 0.45 197,395,000 0.46 

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย - - 242,451,000 0.59 343,076,000 0.80 

ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหนา้ 684,192,061 1.90 653,400,000 1.59 628,950,000 1.46 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 23,306,253 0.06 23,386,000 0.06 37,149,000 0.09 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 35,180,473,416 97.47 37,078,110,000 90.47 35,050,401,000 81.51 

รวมสนิทรพัย ์ 36,092,728,254 100 40,982,314,000 100 42,999,073,000 100 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่)          (หน่วย : บาท) 

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม  ตรวจสอบ 

2559(1) 2560(2) ณ 30 กนัยำยน 2561(2) 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

หน้ีสนิและสว่นของผูถ้ือหุน้           

หน้ีสนิหมนุเวียน           

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 2,026,247,663 5.61 - - - - 

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

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 493,477,245 1.37 331,767,000 0.81 379,031,000 0.88 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,473,011 0.01 1,628,000 0.00 235,000 0.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 291,266,000 0.81 - - - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 254,227,294 0.70 - - 126,749,000 0.29 

หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,020,000,000 11.14 4,100,000,000 10.00 1,600,000,000 3.72 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,318,998 0.00 4,428,000 0.01 3,614,000 0.01 

รายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ทีถ่งึก าหนดภายในหน่ึงปี - - 50,196,000 0.12 55,803,000 0.13 

ประมาณการหน้ีสนิระยะส ัน้ - -   - - - - 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 139,968,102 0.39 408,163,000 1.00 138,501,000 0.32 

หน้ีสนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไว ้

เพือ่ขาย - - - - 47,284,000 0.11 

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 8,290,978,313 22.97 4,896,182,000 11.95 2,351,217,000 5.47 

หน้ีสนิไม่หมนุเวยีน           

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,730,848 0.00 202,000 0.00 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 492,500,000 1.36 - - - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวอื่น 778,163,458 2.16 - - 633,747,000 1.47 

หุน้กู ้ 13,320,000,000 36.90 9,220,000,000 22.50 12,620,000,000 29.35 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 41,998,075 0.12 39,566,000 0.10 40,000,000 0.09 

ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว - - - - - - 

หน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 62,984,974 0.17 229,144,000 0.56 264,189,000 0.61 

เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 367,945,470 1.02 400,374,000 0.98 364,587,000 0.85 

รายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ 1,318,758,362 3.65 1,262,604,000 3.08 1,345,049,000 3.13 

รวมหน้ีสนิไม่หมนุเวยีน 16,384,081,187 45.39 11,151,890,000 27.21 15,267,572,000 35.50 

รวมหน้ีสนิ 24,675,059,500 68.37 16,048,072,000 39.16 17,618,789,000 40.97 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่)          (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  
 

งบรวม 

ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม  ตรวจสอบ 

2559(1) 2560(2) ณ 31 กนัยำยน 2561(2) 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

สว่นของผูถ้ือหุน้           

ทนุเรือนหุน้           

ทนุจดทะเบยีน  
      

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

      (2560: หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)       

      (2559: หุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)           

      (2558: หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,834,142,375 5.08 2,751,214,000 6.71 2,751,214,000 6.40 

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 3.05 1,834,142,000 4.48 1,834,142,000 4.27 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7,343,380,077 20.35 19,838,380,000 48.41 19,838,380,000 46.14 

ก าไรสะสม             

   - จดัสรรแลว้ -ส  ารองตามกฎหมาย 126,374,017 0.35 273,738,000 0.67 275,121,000 0.64 

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,775,269,638 7.69 2,969,584,000 7.25 3,441,884,000 8.00 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 116,468,471 0.19 10,447,000 0.03 (23,201,000) (0.05) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 11,412,112,770 31.62 24,926,291,000 60.82 25,366,326,000 58.99 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 5,555,984 0.02 7,951,000 0.02 13,958,000 0.03 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,417,668,754 31.63 24,934,242,000 60.84 25,380,284,000 59.03 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้ือหุน้ 36,092,728,254 100 40,982,314,000 100 42,999,073,000 100 

 

 

(1) ปี 2559 บริษทับนัทกึรายการภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีโดยน ายอดรวมของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชขีองทกุบรษิทัภายในกลุม่สุทธกิบัยอดรวมของหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชขีอง

ทกุบรษิทัภายในกลุม่ 

(2) ปี 2560 และ 2561 บรษิทับนัทกึรายการภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีโดยทีแ่ต่ละบรษิทัจะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสุทธกิบัหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีส่งผลใหใ้นปีดงักลา่วนี้จะ

แสดงรายการท ัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย  
งบก ำไรขำดทนุ            (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม ตรวจสอบ 

2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

รำยได ้               

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,172,118,655 62.60 1,372,603,000  64.29 1,043,348,000  67.26    1,150,863,000  30.15 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 46,586,275 2.49 80,883,000  3.79 77,343,000  4.99        55,581,000  1.46 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 250,675,813 13.39 194,358,000  9.10 148,568,000  9.58    2,209,565,000  57.88 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 32,306,808 1.73 36,594,000  1.71 28,782,000  1.86        15,984,000  0.42 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 201,121,219 10.74 239,153,000  11.20 146,327,000  9.43      226,897,000  5.94 

ดอกเบี้ยรบั 6,766,462 0.36 103,246,000  4.84 69,383,000  4.47        60,286,000  1.58 

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั - - -  -                 -    -                 -    - 

ก าไรทีร่บัรูจ้ากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์ 294,951,979 15.75 48,302,000  2.26                 -    - 2,693,000 0.07 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 103,623,088 5.53 5,029,000  0.24                 -    -                 -    - 

รายไดอ้ื่น 59,308,417 3.17 54,975,000  2.57 37,565,000  2.42        95,384,000  2.50 

รวมรำยได ้ 1,872,506,737 100 2,135,143,000 100 1,551,316,000 100 3,817,253,000 100 

ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย                 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 332,557,436  17.76 409,829,000  19.19 317,411,000  20.46      343,530,000  9.00 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 39,045,201  2.09 56,653,000  2.65 59,153,000  3.81        42,305,000  1.11 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 160,164,425  8.55 77,269,000  3.62 59,400,000  3.83    1,593,529,000  41.75 

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 27,214,505  1.45 31,933,000  1.50 25,585,000  1.65        11,432,000  0.30 

(โอนกลบั) ประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์ (59,325,829) (3.17) -  -                 -    - -  - 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 43,330,188  2.31 36,228,000  1.70 31,154,000  2.01         32,058,000  0.84  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 479,566,472  25.61 527,042,000  24.68 356,477,000  22.98      612,973,000  16.06 

ค่าเสือ่มราคา 181,139,366  9.67 219,443,000  10.28 162,555,000  10.48      150,407,000  3.94 

ค่าใชจ่้ายอื่น 19,778,661  1.06 3,892,000  0.18                 -    -                 -    - 

รวมตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย 1,223,470,425 65.34 1,362,289,000 63.80 1,011,735,000 65.22 2,786,234,000 72.99 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 252,389,096  13.48 275,416,000  12.90 173,578,000  11.19 195,564,000 5.12 

ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม  -   -    -  -                 -    -      (102,005,000) (2.67) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 1,196,377,387  63.89 1,048,270,000  49.10 713,159,000  45.97 1,124,578,000 29.46 

(ค่าใชจ่้าย) ทางการเงนิ (811,957,686) (43.36) (570,914,000) (26.74) (445,458,000) (28.71)      (414,952,000) (10.87) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคล 384,419,701  20.53 477,356,000  22.36 267,701,000  17.26 709,626,000 18.59 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได ้ (106,319,774) (5.68) 5,045,000  0.24 (20,956,000) (1.35)       (41,962,000) (1.10) 

ก ำไรสทุธิ 278,099,927 14.85 482,401,000 22.59 246,745,000 15.91 667,664,000 17.49 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย  

งบก ำไรขำดทนุ (ตอ่)           (หน่วย : บาท) 

 

งบรวม 

ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม ตรวจสอบ 

2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้บริษทั 275,025,315 14.69 480,006,000 22.48 244,911,000 15.79 657,349,000 17.22 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 3,074,612 0.16 2,395,000 0.11 1,834,000 0.12 10,315,000 0.27 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.25 0.27 0.14 0.36 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ           (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  
 

งบรวม 

ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม ตรวจสอบ 

2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

                  

ก ำไรส ำหรบังวด 278,099,927 100.14 482,401,000 111.33 246,745,000 121.61 667,664,000 105.27 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ :                 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 2,681,572 0.97 (57,500,000) (13.27) (43,851,000) (21.61) (33,648,000) (5.27) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีก่ าหนดไว ้ (3,834,519) (1.38) 10,504,000 2.42 - - - - 

หกั ผลกระทบของภาษีเงนิได ้ 766,904 0.28 (2,101,000) (0.48) - - - - 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ส ำหรบังวด (386,043) (0.14) (49,097,000) (11.33) (43,851,000) (21.61) (33,648,000) (5.27) 

                                    

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรบังวด  277,713,884  100 433,304,000 100 202,894,000 100 634,016,000 100 

                   

กำรแบ่งปนัก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม                 

ส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทั 274,639,272 98.89 430,909,000 99.45 201,060,000 99.10 623,701,000 98.37 

ส่วนที่เป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 3,074,612 1.11 2,395,000 0.55 1,834,000 0.90 10,315,000 1.63 

   
277,713,884 100 433,304,000 100 202,894,000 100 634,016,000 100 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

 งบกระแสเงนิสด           (หน่วย : บาท)  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม   ตรวจสอบ 

2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน       

ก าไร (ขาดทนุ) ส  าหรบังวด 278,099,927 482,401,000 246,745,000 667,664,000 

ปรบัรายการทีก่ระทบก าไรเป็นเงนิสดรบั (จ่าย)         

   ภาษีเงนิได ้ 106,319,774 (5,045,000) 20,956,000  41,962,000 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 436,122,337 530,674,000 409,714,000 406,877,000 

   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - 2,548,000 - 20,195,000 

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 15,197,137 910,000 1,007,000 - 

   หน้ีสูญ 3,010,598 - - - 

   ตดัจ าหน่ายภาษหีกั ณ ทีจ่่าย - 1,138,000 - - 

   ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์ 150,571,004 72,913,000 56,157,000 1,497,853,000 

   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่าย อาคาร และอปุกรณ์ (1,267,879) (1,118,000) (696,000) (20,975,000) 

   ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (103,623,088) (5,029,000) - - 

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายเงนิลงทนุในบริษทัทีเ่ลกิกิจการ - - - - 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการเลกิกิจการบริษทัย่อย - - - - 

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

   (กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 7,716,965 8,186,000 6,140,000 1,582,000 

   รบัรูร้ายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ (64,221,338) (56,384,000) (37,799,000) (146,601,000) 

   รบัรูค่้าใชจ่้ายค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหนา้ 30,791,814 30,792,000 23,094,000 23,094,000 

   ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ (โอนกลบัรายการ) (59,325,829) - - 20,522,000 

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (สุทธจิากภาษ)ี (252,389,096) (275,416,000) (173,578,000) (195,564,000) 

   ก าไรทีร่บัรูจ้ากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย  ์ (294,951,979) (48,302,000) - (2,693,000) 

   ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม - - - 102,005,000 

   ดอกเบี้ยรบั (6,766,462) (103,246,000) (69,383,000) (60,286,000) 

   ตน้ทนุทางการเงนิ 807,355,536 570,914,000 445,458,000 414,952,000 

   ผลขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษหีกั ณ ทีจ่่าย - - - 4,682,000 

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน   1,054,236,043 1,205,936,000 927,815,000 2,775,269,000 

สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง       

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (101,485,960) (5,026,000) (7,857,000) (35,429,000) 

   ลูกหน้ีอื่น - (63,969,000) (16,577,000) (51,130,000) 

   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ - (32,397,000) - 11,364,000 

   เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง (35,834,850) - - - 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 4,235,805 102,395,000 115,216,000 (24,824,000) 

   ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหนา้ -                   -     -                        -    

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 124,576 (80,000) 207,000  (13,763,000) 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

 งบกระแสเงนิสด (ตอ่)           (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม   ตรวจสอบ 

2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ  

        

หน้ีสนิด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       

   เจา้หน้ีการคา้ - 231,000 5,998,000 746,000 

   เจา้หน้ีอื่น 18,530,609 28,577,000 (9,010,000) 73,608,000 

   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 6,234,697 318,621,000 209,161,000 (293,878,000) 

   ประมาณการหน้ีสนิ (63,387,623) - - (2,586,000) 

   เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 64,961,263 32,429,000 14,733,000 11,497,000 

   รายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ - - - 234,653,000 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ - (704,000) (750,000) 4,926,000 

   จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (1,758,200) (114,000) (114,000) (1,148,000) 

เงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 945,856,360 1,585,899,000 1,238,822,000 2,689,305,000 

   รบัดอกเบี้ย 6,119,375 - - - 

   จ่ายดอกเบี้ย (814,634,263) - - - 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (50,198,822) (64,158,032) (49,092,000) (126,012,000) 

เงนิสดสทุธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 87,142,650 1,521,741,000 1,189,730,000 2,563,293,000 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ       

เงนิลงทนุช ัว่คราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 39,060 (1,079,418,000) (2,304,390,000) 586,600,000  

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น (33,698,244) (1,734,716,000) (1,091,173,000) (437,166,000) 

เงนิลงทนุในการร่วมคา้เพิม่ขึ้น (599,990) (209,400,000) (209,400,000) (108,885,000) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 1,013,520,985 75,528,000  - - 

เงนิสดรบัจากการลดมลูค่าหน่วยลงทนุ - 1,923,000  - 599,251,000  

เงนิสดรบัจากการคนืทุนจากบริษทัย่อยที่เลกิกิจการ - - - - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนัลดลง (เพิ่มขึ้น) 57,190,970 - - - 

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - 20,400,000  2,400,000  - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (110,265,196) (71,860,000) (71,860,000) - 

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย (1,865,817,357) (1,256,811,000) (1,029,341,000) (428,522,000) 

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (11,584,374) (11,593,000) (10,280,000) (5,452,000) 

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจ าค่าที่ดนิ - - (6,000,000) - 

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1,309,033) (8,428,000) (107,000) (16,084,000) 

รบัเงนิปนัผลจากบริษทัร่วม 323,866,663 353,723,000  225,263,000  526,350,000  

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอปุกรณ ์ 2,423,577 1,394,000  971,000  53,664,000  

ดอกเบี้ยรบั - 101,227,000  56,326,000  56,817,000  

เงนิสดสทุธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (626,232,939) (3,818,031,000) (4,437,591,000) 826,573,000  
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 งบกระแสเงนิสด (ตอ่)           (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม   ตรวจสอบ 

2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

 
      

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ       

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ (ลดลง) เพิ่มขึ้น (10,000,000) (2,030,000,000) (2,030,000,000) - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะส ัน้จากบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,060,000,000  -  -  - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 106,986,000  -  -  - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาว 430,000,000  -  -  760,496,000  

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

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - (1,060,000,000) (1,060,000,000) - 

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (71,600,000) (783,766,000) (783,766,000) - 

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (424,489,358) (1,032,391,000) (1,032,391,000) - 

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระคนืหุน้กู ้ (3,250,000,000) (4,020,000,000) (4,020,000,000) (4,100,000,000) 

เงนิสดรบัจากออกหุน้ทุน - 13,230,000,000  13,230,000,000  - 

เงนิปนัผลจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ของบริษทั (549,650,270) (146,740,000) (146,740,000) (187,974,000) 

ดอกเบี้ยจ่าย - (626,908,000) (505,061,000) (447,595,000) 

เงนิสดสทุธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (308,753,628) 3,530,195,000 3,652,042,000  1,024,927,000 

        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (1,777,672) -  -  - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (849,621,589) 1,233,905,000  404,181,000  4,414,793,000  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 1,133,889,840  284,268,000  284,268,000  1,518,173,000  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี  284,268,251 1,518,173,000 688,449,000 5,932,966,000 
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)           (หน่วย : บาท) 

  

  

  

  

งบรวม 

ตรวจสอบ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม   ตรวจสอบ 

2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ 

ขอ้มูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ       

เงนิสดจ่ายระหว่างปี       

   ดอกเบี้ยจ่ายทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ 20,542,895 - - - 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 

  
  

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยอ์สงัหาริมทรพัย์ 150,571,004 - - - 

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุเป็นที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ -                -    11,590,000             6,490,000  

   โอนที่ดนิ อาคารและอปุกรณไ์ปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุที่อยู่ในระหว่างการพฒันาและ

สนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและ อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่า 

-                -                        -                        -    

   ซื้ออสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ และที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ทีย่งัไม่ไดจ่้ายช าระ 230,307,866 95,402,000 112,576,000 98,500,000 

   เงนิมดัจ าค่าที่ดนิที่บนัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์ -                -    -                     -    

   โอนลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่งัไม่เรียกช าระเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภท

เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

- - - 197,000 

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุเป็นกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อื

ไวเ้พื่อขาย 

- - - 1,000,466,000 

   โอนเงนิมดัจ าจากลูกคา้เป็นหน้ีสนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่

ถอืไวเ้พือ่ขาย 

- - - 47,284,000 

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - 278,533,000 - - 

   เงนิปนัผลคา้งรบั - - - - 

   โอนหน่วยลงทุนในบริษทัร่วมเพือ่ช าระค่าหุน้เพิ่มทนุในบริษทัย่อย - - - - 

   โอนลูกหน้ีอื่นเพือ่ช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในบริษทัย่อย - - - - 

   มลูค่าหน่วยลงทนุจากการลดทุนคา้งรบั - 544,334,000 - - 

   โอนค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - - - 1,414,000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                   

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่  าคญั  120 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทัยอ่ย 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวำคม ตรวจสอบ 

    2558 2559 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)        

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.24 0.11 0.80 3.38 

2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.19 0.05 0.69 2.86 

3 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)  0.63 0.01 0.63 0.58(1) 

4 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  23.48 21.54 23.06 36.65(1) 

5 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ (วนั)  15.33 16.71 15.61 17.46(1) 

6 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า)  1.41 1.87 3.42 11.58(1) 

7 ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  255 193 105 55.27(1) 

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)        

8 อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%)     - รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย  ์ 38.38 65.37 68.91 42.97 

                              - ไม่รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย  ์ 70.78 71.63 70.14 70.15 

9 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 20.39 20.06 18.96 18.69 

10 อตัราก าไรอื่น (%) 3.58 2.11 2.46 N.A. 

11 อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 362.36 30.54 512.11 408.21 

12 อตัราก าไรสุทธ ิ (%) 15.86 14.69 22.48 17.22 

13 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%)  6.65 2.38 2.64 3.49(1) 

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)        

14 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%)  2.28 0.76 1.25 3.57(1) 

15 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%)  4.63 2.31 3.20 4.59(1) 

16 อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.14 0.05 0.06 0.12(1) 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio)        

17 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.10 2.16 0.64 0.69 

18 อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.88 1.95 0.53 0.59 

19 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 2.35 1.47 1.83 2.93 

20 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า) 1.02 0.18 0.33 0.64 

21 อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) 71.39 53.35 38.21 75.34 

 
         

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

 ลูกคา้ และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมเท่านัน้ 

 (1) ปรบัเป็นอตัราส่วนแสดงผลท ัง้ปี (Annualised)  
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กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีของกลุ่มบริษทัจากเดมิคอืวนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นวนัที ่1 ตลุาคม 

ถงึวนัที ่30 กนัยายนของปีถดัไป โดยเริ่มต ัง้แต่งวดบญัชสีิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป ดงันัน้งบการเงนิส  าหรบังวดบญัชีสิ้นสุดวนัที ่

30 กนัยายน 2561 จงึไดจ้ดัท  าขึ้นตามวนัสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบญัชีใหม่เป็นคร ัง้แรก โดยเป็นงบการเงนิส  าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที ่ 1 

มกราคม 2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2561 

 เพือ่ประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงนิในการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูทางการเงนิ รวมถงึการอธบิายสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้นหรือ

ลดลงไดอ้ย่างเหมาะสม จงึไดเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบังวด 9 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 กบังวดเดยีวกนั

ของปีก่อน โดยผูใ้ชง้บการเงนิสามารถดูรายละเอยีดไดใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 41 เรื่องขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. ผลกำรด ำเนินงำน  

1.1 รำยได ้

1.1.1 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและคำ่บริกำร 

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 30 กนัยายนของปี 2560 และ 2561 รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ มีจ  านวน 

1,043.3 ลา้นบาท และ 1,150.9 ลา้นบาทตามล  าดบั คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.3 ขณะทีต่น้ทนุจากการใหเ้ช่าและบรกิาร มจี  านวน 317.4 ลา้น

บาท และ 343.5 ลา้นบาท ตามล  าดบั ซึง่คดิเป็นก าไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเท่ากบั รอ้ยละ 69.6 และรอ้ยละ 70.1 ตามล  าดบั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในรอบ 9 เดอืนของปี 2561 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.3 เมือ่เทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของพื้นทีใ่หเ้ช่าใหม่สุทธขิองผูเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยพื้นที่เช่าเฉลีย่ของโรงงานและคลงัสนิคา้เพิม่ขึ้นรอ้ย

ละ 16.9   

1.1.2 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหำริมทรพัย/์ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์

ในปี 2560 บริษทัไม่มรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT เนื่องจาก

บริษทัไดร้บัเงนิทนุจากการเพิม่ทนุเมื่อตน้ปี 2560 เป็นจ านวนเพยีงพอส าหรบัรองรบัการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดสี  าหรบัรอบเวลา 9 เดอืนของปี 

2561 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT มูลค่ารวม 1,693 ลา้นบาท โดยสามารถรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทนุ จ านวน 1,569.2 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 41.1 เมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมท ัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืบนัทกึอยู่ในรายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ ในงบแสดงฐานะทาง

การเงิน ท ัง้นี้ การขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TREIT ในปี 2561 นี้  เป็นไปตามเงื่อนไขการแปลงสภาพกองทุนรวม (TFUND, TLOGIS, และ 

TGROWTH) เป็น TREIT 

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TREIT ดว้ยวธิขีายขาดในกรรมสทิธิ์ของท ัง้ทีด่นิและอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ บรษิทับนัทกึ

รายการขายทรพัยส์นิดงักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นงบก าไรขาดทนุไดท้ ัง้จ  านวน ในขณะทีก่ารใหเ้ช่าทีด่นิพรอ้มการขาย/ใหเ้ช่า

อาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ บริษทับนัทกึการใหเ้ช่าทีด่นิเป็นค่าเช่าทีด่นิรบัล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิท ัง้จ  านวน ซึ่งจะทยอยรบัรูร้ายไดค่้าเช่า

ตามอายุสญัญาเช่าทีด่นิ และบนัทกึการขายขาดในกรรมสทิธิ์และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายในงบก าไรขาดทนุท ัง้

จ  านวน ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2557) ทีถ่อืว่าการใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

1.1.3  รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้กบ่คุคลหรือกจิกำรอืน่ 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทนุรวม/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ บรษิทัยงัมรีายได ้

จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ทีเ่ป็นผูเ้ช่า รวมถงึบคุคล/กจิการอืน่ตามโอกาสทีเ่หมาะสม โดยในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 
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กนัยายนของปี 2560 และ 2561 บริษทัมกีารขายทีด่นิและอาคารโรงงานใหแ้ก่บคุคลหรอืกิจการอื่นเท่ากบั 148.6 ลา้นบาท และ 640.4 ลา้นบาท

ตามล  าดบั 

อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้ีม่ไิดเ้กิดขึ้นอย่างสม า่เสมอ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัการ

ตดัสนิใจของลูกคา้ในการใชส้ทิธซิื้ออสงัหารมิทรพัยต์ามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเช่าเป็นส าคญั นอกจากนัน้ ก าไรข ัน้ตน้ของการขายอสงัหารมิทรพัย์

แต่ละอสงัหาริมทรพัย์มีความแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของอสงัหาริมทรพัย์ รวมท ัง้ท  าเลที่ต ัง้ของ

อสงัหารมิทรพัยท์ีข่าย ขณะทีก่ารขายทีด่นิเปลา่ มไิดเ้กดิขึ้นอย่างสม า่เสมอ โดยขึ้นอยู่กบัโอกาสทีเ่หมาะสม และก าไรข ัน้ตน้ของการขาย 

1.1.4 รำยไดท้ี่เกี่ยวเน่ืองกบับริษทัร่วม (TREIT SLP และ ทอีำรเ์อ) และบริษทัร่วมคำ้ (TPARK BFTZ และ JustCo) 

1)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน TREIT SLP ทอีารเ์อ TPARK BFTZ และ JustCo 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน TREIT SLP ทอีารเ์อ TPARK BFTZ และ JustCo ขึ้นอยู่กบัสดัส่วนการลงทุน

ของบรษิทั และก าไรของบรษิทัร่วม และบรษิทัร่วมคา้  

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 2560 และ 2561 บริษทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุ

ในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้จ านวน 173.6 ลา้นบาท และ 195.6 ลา้นบาทตามล  าดบั คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 12.7 หรือเพิม่ขึ้นจ านวน 22.0 

ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการที ่TREIT มผีลการด าเนินงานทีด่ขีึ้นจากการทีม่อีตัราการใหเ้ช่าของโรงงาน/คลงัสนิคา้ทีสู่งขึ้น และบริษทัมี

สดัส่วนการถอืหน่วยใน TREIT ทีเ่พิม่มากขึ้น 

2)  รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 2560 และ 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ากการเป็น

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตจ์  านวน 146.3 ลา้นบาทและ 226.9 ลา้นบาท ตามล  าดบั เพิม่ขึ้น 80.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 55.1  โดยมสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึ้นของค่าบรหิารจดัการ TREIT (REIT Management Income) จากการแปลงสภาพกองทนุ 

TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2560  ท าใหบ้ริษทัรบัรูร้ายไดค่้าบริหารจดัการเพิม่ขึ้นจากทรพัยส์นิที่

บรหิารทีเ่พิม่ขึ้น และค่านายหนา้จากการจดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่ TREIT 

3)  ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุรวม/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

บริษทัจะสามารถรบัรูก้  าไรเพิม่เตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมือ่ TREIT มกีารขายสนิทรพัยท์ี่

ซื้อจากบรษิทัใหแ้ก่บคุคล/กจิการอืน่ หรอืเมือ่บรษิทัลดสดัส่วนการลงทนุใน TREIT  

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่  1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมกี าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิดงักลา่วจ านวน 2.7 ลา้น

บาท ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ TREIT มีการขายที่ดินและโรงงานใหแ้ก่บุคคลอื่น  ในขณะที่รอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนไม่มีการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT และไม่มกีารลดสดัส่วนการลงทนุ บรษิทัจงึไม่มกีารรบัรูก้  าไรเพิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TREIT 

1.1.5  รำยไดอ้ืน่ ๆ 

นอกจากรายไดท้ีก่ลา่วขา้งตน้ บรษิทัยงัมรีายไดป้ระเภทอืน่อกี ซึง่ประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการทีบ่ริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัใหท้  าการต่อเติม/

ดดัแปลงโรงงานและคลงัสนิคา้ทีเ่ช่าอยู่ ซึง่ปกตบิรษิทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจ านวนนอ้ยเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม  

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  
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รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกดิจากการทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลูกคา้ทีเ่ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 2560 และ 2561 บริษทัมรีายไดค่้าสาธารณูปโภค

จ านวน 28.8 ลา้นบาท และ 16.0 ลา้นบาท ตามล  าดบั ซึง่ลดลง 12.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 44.5  โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการที่

บรษิทัมกีารโอนมเิตอรน์ า้ และไฟฟ้า บางส่วนใหผู้เ้ช่าเป็นผูจ่้ายช าระเอง 

3) รายไดอ้ืน่ 

 รายไดอ้ื่น ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดค่้าภาษโีรงเรือนและทีด่นิที่เก็บจากผูเ้ช่ารายย่อยจ านวน 51.8 ลา้นบาท และ

ก าไรจากการขายส านกังานของบรษิทัย่อยในเซีย่งไฮจ้  านวน 21.0 ลา้นบาท 

 ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 2560 และ 2561 บริษทัมรีายไดอ้ื่นจ านวน 37.6 ลา้น

บาท และ 95.4 ลา้นบาท ตามล  าดบั เพิม่ขึ้น 57.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการเปลีย่นวธิีการบนัทกึบญัชีของรายไดค่้าภาษโีรงเรือนและ

ทีด่นิและจากการทีบ่รษิทัมกี าไรจากการขายส านกังานของบรษิทัย่อยในเซีย่งไฮ ้ 

1.2 คำ่ใชจ้ำ่ย 

1.2.1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัจ ำหน่ำยและบริหำร 

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 2560 และ 2561 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและ

บรหิารจ านวน 550.2 ลา้นบาท และ 795.4 ลา้นบาท ตามล  าดบั คดิเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 44.6 

ท ัง้นี้  องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบรหิาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน ค่าเสือ่มราคาของ

โรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสร็จแต่ยงัไม่มผูีเ้ช่า โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 61.3 และรอ้ยละ 53.4 ของค่าใชจ่้าย

ในการขายและบรหิาร ส  าหรบัปี 2560 และ 2561 ตามล  าดบั 

ในรอบ 9 เดอืนของปี 2561 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบรหิารเท่ากบั 795.4 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงเวลา

เดียวกนัปีก่อนหนา้จ านวน 245.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 44.6 เนื่องจากการเติบโตที่มากขึ้นของบริษทัท  าใหค่้าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน

เพิ่มขึ้นจ านวน 98.6 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัปีก่อนหนา้ นอกจากนัน้ยงัมค่ีาใชจ่้ายภาษีโรงเรือนและที่ดนิเพิ่มขึ้นจากการเปลีย่นวธิีการ

บนัทกึบญัช ีอย่างไรก็ตามค่าเสือ่มราคาของโรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสร็จแต่ไม่มผูีเ้ช่ามจี  านวนลดลงเนื่องจากบรษิทัมผูีเ้ช่าเพิม่มากขึ้น 

1.2.2 ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 2560 และ 2561 ตน้ทนุทางการเงนิมจี  านวน 445.5 ลา้นบาท 

และ 415.0 ลา้นบาทตามล  าดบั คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 6.9  เนื่องจากในรอบ 9 เดอืนของปี 2561 บรษิทัไดช้ าระคนืหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระคนื โดย

ใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุในช่วงตน้ปี 2560  

1.2.3 ก ำไรที่ยงัไม่เกดิจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 

 ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 2561 บรษิทัมกี าไรทีย่งัไม่เกดิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้

บรษิทัร่วม โดยค านวณตามสดัส่วนทีบ่รษิทัถอืหน่วยใน TREIT จ านวน 102.0 ลา้นบาทซึง่แสดงเป็นส่วนหกัจากก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์

ให ้TREIT ในงบก าไรขาดทนุ ในขณะทีไ่ม่มรีายการดงักลา่วในช่วงเวลาเดยีวกนัของรอบปีก่อนหนา้เนื่องจากไม่มกีารขายทรพัยส์นิให ้TREIT 
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1.3 ก ำไร 

1.3.1 ก ำไรขัน้ตน้ 

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 2560 และ 2561 บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่า

โรงงาน/คลงัสนิคา้ เท่ากบัรอ้ยละ 69.6  และรอ้ยละ 70.2 ตามล  าดบั ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหนา้  

ในขณะทีร่อบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 2560 และ 2561 บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการ

ขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 60.0 และรอ้ยละ 27.9 ตามล  าดบั คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 32.1 ซึง่มสีาเหตหุลกัเนื่องจากในปี 2561 ส่วนหนึ่ง

ของการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เป็นรายการขายทรพัยส์ินแบบสิทธิการเช่า ไม่ใช่การขายกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ นอกจากนี้การขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอืน่ในรอบ 9 เดอืนของปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นการขายทีด่นิเปลา่ 

1.3.2 ก ำไรสทุธ ิ

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 2560 และ 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

ซึง่คดิตามวธิส่ีวนไดเ้สยี และแสดงอยู่ในงบการเงนิรวม เท่ากบั 244.9 ลา้นบาท และ 657.3 ลา้นบาทตามล  าดบั และก าไรสุทธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.14 

และ 0.36 บาทตามล  าดบั 

 การเพิม่ขึ้นของก าไรสุทธดิงักลา่วมสีาเหตหุลกัมาจากการทีบ่รษิทัมกี าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึ้น มรีายไดจ้าก

การใหเ้ช่าและบริการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนัน้บริษทัยงัมรีายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น จากการแปลงสภาพกองทุน TFUND 

TLOGIS และ TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2560 ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 

2. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที่ 30 ก ันยายน 2561 บริษทัมีสินทรพัย์รวมท ัง้สิ้น 42,999.1 ลา้นบาท ซึ่งรอ้ยละ 67.5 ของสินทร ัพย์รวมเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ รอ้ยละ 20.4 ของสนิทรพัยร์วมคอืเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และรอ้ยละ 9.8 ของสนิทรพัยร์วมเป็นเงนิ

ลงทนุในบรษิทัร่วม และบรษิทัร่วมคา้  

สนิทรพัยร์วมของบริษทัเพิม่ขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 2,016.8 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 4.9 สาเหตหุลกัมาจากการ

เพิม่ขึ้นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

2.1.1  อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ใหเ้ช่า ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 และ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมอีสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนรวมจ านวน 31,526.2 ลา้นบาท และ 29,038.4 ลา้นบาท 

ตามล  าดบั 

ณ สิ้นงวดบญัช ี2561 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2,487.7 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 7.9 สาเหตุหลกัเนื่องจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT และบุคคลหรือกิจการอื่น ในรอบ 9 เดือนของปี 2561 และการบนัทกึ

รายการสนิทรพัยท์ีร่อการขายอกีจ านวนหนึ่งไวใ้นหมวดสนิทรพัยห์มนุเวยีน  

2.1.2  ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทัมทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 119.3 ลา้นบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 

30.5 ลา้นบาท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 20.4 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการจ าหน่ายอาคารส านกังานทีเ่ซีย่งไฮ ้
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2.1.3 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่ครำว  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทนุช ัว่คราวจ านวน 6,447.9 ลา้นบาท 

เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ านวน 3,828.2 ลา้นบาท โดยเงนิลงทนุช ัว่คราวประกอบดว้ย เงนิฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย ์และใบรบัฝากเงนิทีม่อีายุ

ระหว่าง 3 ถงึ 12 เดือน ซึ่งเป็นการลงทนุทีม่คีวามเสี่ยงต า่ และถอืเป็นทางเลอืกทางหนึ่งในการบริหารเงนิของบริษทัที่ใหผ้ลตอบแทนจากการ

ลงทนุในอตัราทีสู่งกว่าการฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคารพาณิชย์ ท ัง้นี้ เงนิสด และเงนิลงทนุช ัว่คราวดงักล่าวคาดว่าจะถูกน ามาใชใ้นการ

ลงทนุในตน้ปี 2562 

2.1.4 ลูกหน้ีกำรคำ้-สทุธิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ลูกหนี้การคา้-สุทธิ จ านวน 72.8 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ านวน 11.2 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เพิม่ขึ้นจากลูกหนี้ตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่งัไม่เรยีกช าระ จ านวน 8.8 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตาม บรษิทัมกีารเก็บค่ามดัจ าการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจ านวน 3-6 เท่าของค่าเช่าและค่าบรกิารรายเดอืน 

ทีบ่รษิทัไดร้บัจากผูเ้ช่า เพือ่บรรเทาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากการผดินดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 

2.1.5  ลูกหน้ีอืน่ 

 ณ สิ้นงวดปี 2560 บรษิทัมกีารบนัทกึรายการเงนิลดทนุคา้งรบัจากการแปลงสภาพกองทนุ TFUND TLOGIS และ 

TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2560 จ านวน 544 ลา้นบาท ซึง่รายการดงักลา่วถกูบนัทกึบญัชใีนรายการลูกหนี้อืน่ เงนิจ านวน

ดงักลา่วนี้บรษิทัไดร้บัจรงิในเดอืนมกราคม 2561 ในขณะทีร่อบสิ้นงวดบญัช ี2561 ไม่มรีายการเงนิลดทนุจากการแปลงสภาพกองทนุ 

2.1.6 เงนิปนัผลคำ้งรบั 

 ณ สิ้นงวดปี 2560 บริษทัมกีารบนัทกึรายการเงนิปนัผลคา้งรบัจากการแปลงสภาพกองทุน TFUND TLOGIS และ 

TGROWTH เป็น TREIT ในช่วงเดือนธนัวาคม 2560 จ านวน 328.1 ลา้นบาท ซึ่งเงนิปนัผลดงักล่าวบริษทัไดร้บัจริงในเดือนมกราคม 2561 

ในขณะทีร่อบสิ้นงวดบญัช ี2561 ไม่มรีายการดงักลา่ว 

2.1.7 กลุม่สนิทรพัยท์ี่จะจ ำหน่ำยที่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อขำย 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมกีารบนัทกึบญัชีอสงัหาริมทรพัยส่์วนที่จะขายแก่ TREIT ภายในเดือนธนัวาคม 

2561 จ านวน 1,000.7 ลา้นบาท ไวใ้นหมวดของสนิทรพัยห์มนุเวยีน ในขณะทีไ่ม่มรีายการดงักลา่วในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ 
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2.1.8 เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย/ร่วม/ร่วมคำ้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 

หน่วย: ลา้นบาท        

บริษทั 
ความสมัพนัธ์กบั

บริษทั 

สดัส่วนร้อยละ 
(ของทุนช าระ

แล้ว) 

เงินลงทุน 
(ค านวณตาม 
วิธีราคาทุน) 

สดัส่วนร้อยละ 
(ของสินทรพัย์
รวมของบริษทั) 

เงินลงทุน 
(ค านวณตาม 
วิธีส่วนได้เสีย) 

สดัส่วนร้อยละ 
(ของสินทรพัย์
รวมของบริษทั
และบริษทัย่อย) 

เงินลงทุน 
(หลงัหกัค่าเผื่อ
การด้อยค่าของ

เงินลงทุน) 
1. กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรม            

1.1 บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จ ากดั  บรษิทัย่อย 99.99%                 12.50  0.03% - - - 
1.2 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั  บรษิทัย่อย 99.99%            11,515.00  27.15% - - - 
1.3 Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd บรษิทัย่อย 100.00%                 65.39  0.15% - - - 
1.4 บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั บรษิทัย่อย 69.99%                   7.00  0.02% - - - 
1.5 TICON (HK) Ltd.  บรษิทัย่อย 100.00%                575.08  1.36% - - - 
1.6 TICON International Pte. Ltd. บรษิทัย่อย 100.00%              5,740.49  13.53% - - - 
1.7 ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน บรษิทัร่วม 23.43%              6,033.61  14.23%              3,524.94  8.20% - 
1.8 PT SLP Surya TICON Internusa บรษิทัร่วม 25.00%                414.16  0.98%                354.65  0.82% - 
1.9 ทอีารเ์อ ดเีวลลอปเมน้ต์ จ ากดั  บรษิทัร่วม 50.00%                   0.50  0.001%                   0.32  0.0007% - 
1.10 บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั  บรษิทัร่วมคา้ 51.00%                   2.55  0.01%                   2.90  0.01% - 
1.11 บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั  บรษิทัร่วมคา้ 51.00%                   2.04  0.005%                   2.37  0.01% - 
1.12 บรษิทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั  บรษิทัร่วมคา้ 59.99%                210.00  0.50%                211.18  0.49% - 

2. กลุ่มดาต้า เซน็เตอร ์            
2.1 บรษิทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ ากดั บรษิทัย่อย 99.99%                   1.00  0.002% - - - 

3. กลุ่มสมารท์โซลชูัน่            
3.1 บรษิทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั  บรษิทัร่วมคา้ 51.00%                108.89  0.26%                110.87  0.26% - 

4. กลุ่มอ่ืนๆ            
4.1 บรษิทั บางกอกคลบั จ ากดั  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 0.11% - - - - 0.26 
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2.1.9 คำ่เช่ำที่ดินจำ่ยลว่งหนำ้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมค่ีาเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 629.0 ลา้นบาท ลดลง 24.5 ลา้นบาท จากสิ้นปี 

2560 ค่าเช่าทีด่นิจ่ายลว่งหนา้เป็นรายการทีเ่กดิจากการเช่าทีด่นิระยะยาว เพือ่พฒันาคลงัสนิคา้ ท ัง้นี้รายการดงักลา่วจะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในงบก าไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.1.10  สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมทีรพัยส์นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชีจ  านวน 197.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 15.0 ลา้นบาท  

ส่วนใหญ่เกดิจากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีของก าไรทีย่งัไม่เกดิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในเดอืนสงิหาคม 2561  

2.2 หน้ีสนิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมหีนี้สนิรวมท ัง้สิ้น 17,618.8 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 1,570.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.8 จาก

สิ้นปี 2560 

หนี้สนิรวมของบริษทัมเีงนิกูย้มืเป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 85.0 ของหนี้สนิรวม การเพิม่ขึ้นของหนี้สนิรวมเกิดจาก

รายการทีส่  าคญั ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืท ัง้หมดของบริษทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มจี  านวน 14,980.5 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 1,660.5 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 12.5 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิ้นงวดบญัชี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของหุน้กูใ้นตน้ปี 2561 

เนื่องจากบรษิทัมแีผนการลงทนุเพิม่เตมิในอนาคตอย่างมาก และอตัราดอกเบี้ยในช่วงเวลาดงักลา่วเหมาะสมในการออกหุน้กู ้

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจี  านวน 14,220 ลา้นบาท ซึ่งหุน้กูท้ ัง้หมดทีอ่อกมอีายุระหว่าง 3 ถงึ 

10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงือ่นไขของการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูท้ี่ส  าคญัคือ การด ารงอตัราส่วน

หนี้สนิ/หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่เกนิ 2.5-3.0 เท่า ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยผดิเงือ่นไขของการกูย้มืทีส่  าคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมียอดเจา้หนี้ การคา้จ านวน 99.0 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้จ านวน 5.4  

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.8 ซึง่เกอืบท ัง้จ านวนของเจา้หนี้การคา้เป็นเจา้หนี้ ค่าก่อสรา้ง 

2.2.3 ภำษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลคำ้งจำ่ย  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมยีอดภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลคา้งจ่ายจ านวน 3.6 ลา้นบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 

0.8 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธลิดลงเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา จงึท าใหม้ภีาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลทีต่อ้งช าระลดลง 

2.2.4 ประมำณกำรหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทัมยีอดประมาณการหนี้สนิจ านวน 24.2 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัมกีารประกนัรายได ้

จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TREIT ในดอืนสงิหาคม 2561 
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2.2.5 ประมำณกำรหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทัมปีระมาณการหนี้สนิไม่หมนุเวยีนส าหรบัส  าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ซึ่งเป็นการ

ประมาณการภาระของบรษิทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมือ่ออกจากงาน จ านวน 40.0 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้ือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน ต ัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา 

โดยบนัทกึส่วนทีเ่ป็นยอดสะสมทีค่  านวณจนถงึสิ้นปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนี้สนิ และบนัทกึส่วนทีเ่ป็นการกนัส  ารองผลประโยชนข์องพนกังานในแต่ละปี

เป็นค่าใชจ่้าย 

2.2.6  รำยไดค้ำ่เช่ำที่ดินรบัลว่งหนำ้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมรีายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ จ านวน 1,400.9 ลา้นบาท จากการใหเ้ช่าที่ดินแก่ 

TGROWTH และ TREIT ในปี 2556 และ 2561 เป็นระยะเวลา 28-30 ปี โดยบรษิทัจะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทนุ ตามวธิเีสน้ตรงตลอด

อายุสญัญาเช่า 

2.2.7  หน้ีสนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทัมหีนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจี  านวน 264.2 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2560 

จ านวน 35.0 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างในการค านวณภาษเีงนิไดข้องการรบัรูร้ายการทีแ่ตกต่างกนัระหว่างทางบญัชแีละทางภาษ ีส  าหรบั

การใหเ้ช่าอาคารแก่ TREIT ในเดอืนสงิหาคม 2561  

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 25,380.3 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ านวน 446.0 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.8 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของก าไรสะสมของบรษิทั 

2.4 ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงนิทนุ 

วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทีส่  าคญัของบรษิทัคอื การจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้ง เงนิทนุทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทั และเพิม่มลูค่าหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

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  าใหบ้ริษทัลดการพึง่พาการจดัหาเงนิทนุ  จากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และ 

การเพิม่ทนุซึง่มค่ีาใชจ่้ายทีม่ากกว่า ท ัง้นี้ในเดอืนธนัวาคม 2560 TFUND TLOGIS และ TGROWTH ไดถ้กูแปลงสภาพเป็น TREIT แลว้ 

นอกจากแหล่งเงนิทนุดงักล่าว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้ายุ 3-10 ปี ซึ่งถอืเป็นแหล่งเงนิทนุทีส่  าคญัอกีแหล่งหนึ่งของบริษทัที่มี

ตน้ทนุต า่กว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

2.5 สภำพคลอ่ง 

ในรอบระยะเวลาต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีกระแสเงนิสดสุทธิที่ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 

3,107.6 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 282.2 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการจดัหาเงนิ 

1,024.9 ลา้นบาท  
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จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามที่กล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมสีภาพคล่องทางการเงนิส  าหรบัการด าเนิน

ธุรกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทยีบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2560 (ปรบัปรุงใหม่) (การค านวณอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่

สามารถอธิบายสภาพคล่องของบรษิทัได ้เนื่องจากบรษิทัไม่มกีารบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวยีน ท ัง้นี้  ลกัษณะสนิทรพัยข์อง

บริษทัส่วนใหญ่เป็นที่ดนิและโรงงาน ซึ่งจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนของบรษิทั ในขณะทีร่ายการเจา้หนี้การคา้ค่าทีด่นิ  และค่าก่อสรา้งจะ

ถกูบนัทกึเป็นหนี้สนิหมนุเวยีน จงึท าใหอ้ตัราส่วนสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนี้สนิหมนุเวยีนมค่ีาต า่) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ค านวณจาก 

(เงนิกูย้มื+หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 0.59 เท่า เพิม่ขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากบั 0.53 เท่า และมอีตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สุทธิ เท่ากบั 0.34 เท่า 

ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากบั 0.43 เท่า เนื่องจากในช่วงตน้ปี 2561 บริษทัออกหุน้กูเ้พิม่เตมิในช่วงตน้ปี 2561 เนื่องอตัราดอกเบี้ยมคีวาม

เหมาะสมในการออกหุน้กูเ้วลาดงักลา่ว ในขณะเดยีวกนับรษิทัมกีารช าระหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอน โดยเงนิกูย้มืท ัง้หมดไดถ้กูน ามาใชป้ระโยชนใ์น

การขยายกจิการ อย่างไรก็ดปีจัจบุนัอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ยงัอยู่ในระดบัต า่ ซึง่ถอืเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ

ส  าหรบัการเตบิโตไดใ้นอนาคต  

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ซึง่ค านวณจาก 

(ก าไรสุทธ+ิดอกเบี้ยจ่าย+ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล+ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วม) 

ดอกเบี้ยจ่าย 

เท่ากบั 2.93 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากบั 1.83 เท่า เนื่องจากบริษทัมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้นจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในปี 2561 ซึ่งแสดงไดถ้งึความสามารถในการช าระดอกเบี้ยของบริษทัที่ดขีึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษทัไม่เคยประสบ

ปญัหาในการช าระดอกเบี้ย 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั ซึง่ค านวณจาก 

(เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน+ดอกเบี้ยจ่าย) 

(จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี้ยจ่าย) 

เท่ากบั 0.75 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากบั 0.2 เท่า เนื่องจากบริษทัมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้นจากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT.ในปี 2561 แสดงถงึความสามารถในการช าระภาระผูกพนัของบรษิทัทีด่ขี ึ้น  
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3. แนวโนม้ในอนำคต  

ทศิทางการขยายตวัของธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย สอดคลอ้งกบัอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาพรวมในปีนี้ 

จดีพีมีแีนวโนม้เตบิโตไดด้ ีโดยมปีจัจยัการฟ้ืนตวัจากตลาดโลก ขณะทีก่ารลงทนุในภูมภิาคเอเชยีมปีรมิาณทีม่ากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องถงึประเทศไทย

ทีค่าดว่าท ัง้ปีจะขยายตวัไดต้ามคาดการณ ์เนื่องจากดอกเบี้ยยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต า่ และการส่งออกเตบิโตดขีึ้น ขณะทีแ่นวโนม้ในปีหนา้มปีจัจยั

บวกจากภาครฐัในดา้นความคบืหนา้การลงทนุโครงสรา้งพื้นฐาน ซึ่งเป็นแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศทีด่อีย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ความชดัเจนในโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ออีซี)ี ภายหลงัพ.ร.บ. เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 มผีลบงัคบั

ใช ้ร่วมกบันโยบายภาครฐัทีผ่ลกัดนัส่งเสริมการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) จะเป็นสิง่ทีช่่วยเพิม่ความ

เชื่อม ัน่และดงึดูดการลงทนุใหเ้พิม่มากขึ้น บริษทัฯ คาดว่า ปจัจยับวกทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชโ้รงงานอตุสาหกรรม และ

คลงัสนิคา้ปรบัตวัสูงขึ้น ควบคู่กบัระบบเศรษฐกจิดจิทิลัทีจ่ะเขา้มาผลกัดนัใหภ้าคอตุสาหกรรมซึ่งเป็นจดุแขง็ของประเทศ ปรบัตวัไปสู่วฏัจกัรใหม่

ของการเตบิโตในอนาคตดว้ยเช่นกนั  

ในปีที่ผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มรองรบัการเปลี่ยนผ่านเขา้สู่ภูมิทศันอ์ุตสาหกรรมยุค 4.0 ผ่านการวางแผนลงทุนเสริม

ศกัยภาพธุรกิจใหม่ดว้ยเทคโนโลยทีี่เป็นไปตามทศิทางตลาดโลก พรอ้มก าหนดแผนกลยุทธ ์(Road Map) เพือ่กา้วไปสู่ความเป็นผูน้ าในธุรกิจ

ใหบ้ริการ “สมาร์ทแพลทฟอร์มดา้นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม”  ร่วมกบัยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ (Total 

Dimension) เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัรอบดา้น อาท ิมุ่งเนน้การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ การปรบัปรุงสนิคา้และบริการใหค้รบวงจรตอบ

โจทยค์วามตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไป การส่งเสริมและน านวตักรรมใหม่ๆ มาปรบัใชก้บัธุรกิจ การน ามาตรฐานและกระบวนการท างานตามหลกั

สากลมาปรบัใช ้เพือ่ใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด ท ัง้นี้  บริษทัคาดการณ์ว่า การเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 

2562 จะมแีนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และบริษทัฯ พรอ้มลงทนุเพือ่ขยายงานในโครงการต่าง ๆ ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศในกลุ่ม

อาเซยีนและ CLMV โดยบรษิทัฯ มสีถานะทางการเงนิทีด่แีละมช่ีองทางการบรหิารการเงนิครบวงจร จากการทีม่กีองทรสัต ์TREIT เป็นหนึ่งในกล

ยุทธใ์นการสรา้งเครื่องมอืทางการเงนิส  าหรบัระดมทนุเพือ่การขยายงานและลงทนุต่าง ๆ ในระยะยาว  โดยบริษทัฯ มคีวามมุ่งม ัน่ทีจ่ะส่งเสริมให ้

กองทรสัต ์TREIT สามารถจดัหาและลงทนุในสนิทรพัยท์ีม่คีุณภาพ เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหน่วยอย่างต่อเนื่อง สามารถดงึดูดความ

สนใจจากนกัลงทนุ ท ัง้ในประเทศและจากต่างประเทศ 

ส าหรบัทศิทางการด าเนินงานต่อจากนี้ บรษิทัฯ จะมุ่งเนน้การต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอรม์แบบผสมผสาน (Integrated Platform) ผ่าน

ความร่วมมอืกบัพนัธมติรเชงิกลยุทธ ์เพือ่ผนึกศกัยภาพผ่านเครอืข่ายทีแ่ขง็แกร่ง เพือ่สรา้งแหลง่รายไดใ้หม่ซึง่จะเป็นมลูค่าเพิม่จากธุรกจิหลกั คอื 

“อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม (Industrial Property)” ทีไ่ดว้างแนวทางส าคญัในการบูรณาการเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานและพื้นที่ใหบ้ริการในท าเลยุทธศาสตร ์ใหส้ามารถรองรบักลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve และมุ่งเนน้การปรบัสนิคา้และบริการใหม้ี

ความหลากหลายขึ้น มฟีงักช์ ัน่และองคป์ระกอบที่เป็นเทคโนโลยีทนัสมยั ผ่านการลงทุนขยายขอบข่ายธุรกิจใน “กลุ่มดาตา้เซ็นเตอร ”์ (Data 

Centre) และ ”กลุม่สมารท์โซลูช ัน่” (Smart Solution) เพือ่สรา้งการเตบิโตอย่างย ัง่ยนื โดยมแีนวทางในการเสรมิศกัยภาพท ัง้ 3 กลุม่ธุรกจิดงันี้ 

• กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม (Industrial Property) ใชก้ลยุทธเ์พือ่ปรบัรูปแบบอาคารเดมิเพิม่ประสทิธิภาพการใชง้าน

ของอาคารที่มอียู่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้มากขึ้น (Asset Enhancement Initiatives: AEIs) พรอ้มน าเทคโนโลยี

สมยัใหม่ อาท ิระบบออโตเมช ัน่ (Automation) ระบบคลงัสนิคา้และโรงงานอจัฉริยะ (Smart Logistics and Smart Factory) มา

ประยุกตใ์ชเ้พือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัลูกคา้ ภายใตแ้นวคดิการพฒันาอย่างย ัง่ยนืเพือ่มุ่งสู่การเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว  

• กลุม่ดาตา้เซน็เตอร ์(Data Centre) ภายใตค้วามร่วมมอืกบั “กลุม่เอสท ีเทเลมเีดยี โกลบอล ดาตา้ เซน็เตอร ์(STT GDC)” ผูใ้หบ้รกิาร

ดาตา้เซน็เตอรช์ ัน้น าจากสงิคโปรท์ีม่ศีกัยภาพสูงดว้ยองคค์วามรู ้ และประสบการณใ์นการใหบ้รกิารดว้ยมาตรฐานระดบัโลก บรษิทั 
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วางแผนสรา้งดาตา้เซน็เตอรข์นาดใหญ่แห่งแรกบนพื้นทียุ่ทธศาสตรใ์จกลางกรุงเทพ ดว้ยการใหบ้รกิารทีม่เีสถยีรภาพความปลอดภยัใช ้

เทคโนโลยขี ัน้สูงตามมาตรฐานสากล เพือ่รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

• กลุม่สมารท์โซลูช ัน่ (Smart Solution) เป็นการสรา้งโมเดลธุรกจิใหม่ตามแนวโนม้การปรบัเปลีย่นจากกระแส Digital Disruption ซึง่

จะช่วยสนบัสนุนเป้าหมายของไทคอนในการน าเสนอโซลูช ัน่ทีค่รบวงจรมากยิง่ขึ้น ภายใตค้วามร่วมมอืกบั “จสัทโ์ค (JustCo)” ผู ้

ใหบ้รกิารโคเวริค์กิ้งสเปซระดบัพรเีมยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยไดเ้ริ่มเปิดสาขาแรกในกรุงเทพฯ ทีต่กึเอไอเอ สาทร 

ทาวเวอร ์และสาขาทีส่องทีต่กึแคปปิตอล ทาวเวอร ์ออล ซซี ัน่ส ์เพลส และยงัมแีผนในการขยายสาขาเพิม่เตมิในอกีหลายพื้นที่ 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท  ำใหผู้อ้ืน่ส  ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัขอรบัรองว่ำ 

(1) งบกำรเงนิ และขอ้มูลทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญั

เกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทั และบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัท ัง้ของบริษทั  และ 

บรษิทัย่อยอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักลำ่ว และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมนิ

ระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่19 กุมภำพนัธ ์2561 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและ 

กำรเปลีย่นแปลงทีส่  ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมท ัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท  ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั  และ

บรษิทัย่อย 

ในกำรนี้  เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรท ัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัที่บริษทัไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมำยให ้ 

นางสาวนภทัร ศุภนันทพร เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ ไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นางสาวนภทัร ศุภนันทพร  

ก ำกบัไว ้บรษิทัจะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลำ่วขำ้งตน้ 

 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

 

1.    นำยโสภณ รำชรกัษำ  ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่                                  
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ผูร้บัมอบอ านาจ      
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วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 
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กรรมการ 
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-   The Role of the Chairman Program (RCP 

33/2557) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   Financial Institutions Governance 

Program (FGP 3/2554) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Directors Accreditation Program (DAP 

63/2550) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

                  กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2559 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรพัยากรบคุคลและ   

                   ก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ดมีเีตอร ์คอรป์อเรช ัน่ 

2559 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและรองประธานกรรมการ บมจ. ทปิโกแ้อสฟลัท ์

2559 - ปจัจบุนั  กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

                   ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบมจ. พริมามารีน 

2555 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

                   และสรรหา และประธานกรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล 

                   บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2560 - ปจัจบุนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ทรพัยท์พิย ์

2553 - ปจัจบุนั  กรรมการ บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนอืน่  

2559 - 2561  กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ เงนิทนุหมนุเวยีน กรมบญัชกีลาง 

2556 – 2557    ประธานกรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี

2554  -  2561  กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

 2553 – 2559    กรรมการ คณะกรรมการประเมนิผลงานรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

2553 – 2555    ประธานคณะกรรมการบรหิาร สถาบนัสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม สภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2552 - 2561  กรรมการ สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

2551 – 2553    ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมตกิสแ์ละ

การกล ัน่ 

2551 – 2553    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท. 

2550 – 2551    กรรมการผูจ้ดัการใหญ ๋บมจ. อะโรเมตกิสแ์ละการกล ัน่ 

นำยตรีขวญั บนุนำค 

กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่2 เมษายน 2547 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

62 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  

University of North Texas, USA 

ประวตัิกำรอบรม 

-  Advance Audit Committee Program 

(AACP) 27/2560 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   Director Accreditation Program ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   Director Certification Program ปี 2544  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2547 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

                  กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

                  บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2551 - 2559    กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

2541 - ปจัจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหา 

บมจ. เอสวไีอ  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอม็เมอรลัด ์เบย ์รีสอรท์  

2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอม็เมอรลัด ์เบย ์วลิลา่ 

2549 – ปจัจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

วนัที ่27 มนีาคม 2561 

  

 

 

                   บมจ. สยามอตุสาหกรรมเกษตรอาหาร 

2538 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. โกลด ์มาสเตอร ์

นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์

กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการสรรหา 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่2 เมษายน 2547 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

วนัที ่27 มนีาคม 2561 

57 กำรศึกษำ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ  

University of Southern California, USA 

ประวตัิกำรอบรม 

- Director Accreditation Program 2551 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  

รุ่นที ่9 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2547 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

                  และกรรมการสรรหา 

                  บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี่ 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวไีอ  

2550 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั  

2543 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์  

2536 - ปจัจบุนั กรรมการ และผูอ้  านวยการบริหาร การลงทนุกลุม่ บมจ. ทรู คอรป์อเรช ัน่  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

2549 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลอีตุสาหกรรมพลาสตกิ  

2543 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง  

2533 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เมโทรแมชนีเนอรี่  



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

ร.ศ.ธิติพนัธุ ์เช้ือบญุชยั 

กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่24 เมษายน 2560 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

วนัที ่24 เมษายน 2560 

 

66 กำรศึกษำ 

-   พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

School 

-   เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนตบิณัฑติยสภา 

-   นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

ประวตัิกำรอบรม 

-   Financial Institutions Governance 

Program (FGP 3/2547) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-   Director Certification Program (DCP  

ปี 2543) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

                  และกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

                   บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

2561 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. แอสเสท็ เวลิด์ คอรป์ 

2559 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดูแล

บรรษทัภบิาล บมจ. ยูนิเวนเจอร ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

2559 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย)  

2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ซ ีแอนด ์ซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลเวนเจอร์ 

2552 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

                  บมจ. หลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์

2553 - 2556  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนอืน่  

2538 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา  

                   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2521 - 2556 อาจารยป์ระจ า คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำยปณต สริิวฒันภกัดี 

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่16 มกราคม 2560 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

วนัที ่24 เมษายน 2560  

 

41 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

The London School of Economics and 

Political Science, UK  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมการผลติ 

Boston University, USA 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวศิวกรรม อตุสาหกรรม 

และเศรษฐศาสตร ์

Massachusetts University, USA 

ประวตัิกำรอบรม 

-  Director Certification Program (DCP 

46/2547) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Director Accreditation Program (DAP 

10/2547) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  Finance for Non-Finance Directors (FND 

10/2547) 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

เป็นญาตกิบั 

นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ 

ซึง่เป็นกรรมการของ

บริษทั 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

         และกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2555 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. แผ่นดนิทองพร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

2550 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

                  กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการก ากบัดูแลบรรษทัภบิาล                  

                  บมจ. ยูนิเวนเจอร ์

2550 - 2560    กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 

2548 - 2560    กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บรุีรมัย ์ดเีวลลอปเมนท ์

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็วาย พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมนท ์

2560 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดวีฒันา 

2560 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. สริิด  ารงธรรม 

2560 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทรพัยส์มบูรณ์ พร็อพเพอรต์ี้ส ์พลสั 

2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอเชยีน แคปปิตอล 

2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัด ี

2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. น า้ใจ ไทยเบฟ (โซเชยีล เอ็นเตอรไ์พรส์) 

2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัด ี

2558 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

2558 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดเีวลลอปเมน้ท ์

2558 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีโฮลดิ้งส ์(2519) 

2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยว์ฒันา 

2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. วนั แบงค็อก 

2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. โทนิค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เลคววิ กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์ คลบั 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด 

2556 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) 

2556 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยส์ริิ 

2555 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก.เอส เอม็ เจ ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์

2554 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีเอก็ซบิชิ ัน่ แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์

2554 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิ ัน่ ออกาไนเซอร ์

2554 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซ.ีซ.ีแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์

2554 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ 

2554 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ชวีาสม อนิเตอรเ์นชัน่แนล เฮลท ์รีสอรท์ 

2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. นอรธ์ ปารค์ เรียลเอสเตท 

2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. นอรธ์ ปารค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลบั 

2552 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก.หนองคายคนัทรี กอลฟ์คลบั 

2552 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เดอะชะอ า ยอรช์ คลบั โฮเต็ล 

2551 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก.เทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร ์

2550 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก.อเดลฟอส 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

2550 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 

2549 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก.คริสตอลลา 

2549 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก.พรรณธิอร 

2547 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก.เบยีรท์พิย ์บริวเวอรี่ (1991) 

2545 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. อธิมาตร 

2545 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. แก่นขวญั 

2545 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. สุราบางยีข่นั 

2545 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอส.เอส.การสุรา 

2545 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เทพอรุโณทยั 

2544 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ี

2560 – 2561 กรรมการ บจก. ฟ้าประทานแผ่นดนิทอง 

2560 – 2561 กรรมการ บจก. วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส ์

2554 – 2561 กรรมการ บจก. ทซีซี ีเทรด แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์

2551 – 2560 กรรมการ บจก. นอรม์ 

2550 – 2560 กรรมการ บจก. อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำยโชติพฒัน์ พีชำนนท ์ 

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

กรรมการสรรหาและ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่16 มกราคม 2560 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

วนัที ่27 มนีาคม 2561 

56 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร   

University of Missouri, USA 

- ปริญญาตรีสาขานิตศิาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิกำรอบรม 

- Director Certification Program (DCP 

155/2555) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

เป็นญาตกิบั 

นายปณต สริิวฒันภกัด ี 

ซึง่เป็นกรรมการของ

บริษทั 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

                  บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

2554 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ  บมจ. เสริมสุข 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บิก๊ซ ีเซอรว์สิเซส 

2559 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บริษทั เฟรเซอรส์ แอนดน์ีฟ ลมิเิต็ด 

2551 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนย ์แคปปิตอล 

2551 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย ์

2551 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีเทคโนโลยี 

2550 - ปจัจบุนั ทีป่รึกษา บจก. ทซีซี ีโฮลดิ้ง 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำยชำล ีโสภณพนิช 

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่30 มนีาคม 2548 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

วนัที ่26 เมษายน 2559 

58 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  

The University of Chicago, USA 

ประวตัิกำรอบรม 

-  Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที ่7 ปี 2558  

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Programปี 2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2548 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2537 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา                      

                  บมจ. หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งล ์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2560  - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์

2557 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บล. เอเชยีพลสั 

2540 - ปจัจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการ บจก. นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี  

2530 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอเซยีเสริมกจิ  

2530 - ปจัจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการ บจก. ซติี้เรียลตี้ 

นำยชำย วินิชบตุร 

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

กรรมการบริหาร 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2555 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

วนัที ่24 เมษายน 2560 

 

 

45 กำรศึกษำ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ Boston University, 

USA 

ประวตัิกำรอบรม 

- Director Accreditation Program (DAP 

10/2547) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Finance for Non-Finance Directors (FND 

10/2547) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2555 - ปจัจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  

2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited  

2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

2555 - 2559 กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2560  - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์

2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3  

2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4  



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร ์ 

2547 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอรต์ี้  

2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้งส ์

2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้งส ์

นำยอเุทน โลหชิตพิทกัษ ์

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที ่16 มกราคม 2560 

 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

วนัที ่27 มนีาคม 2561 

46 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตัิกำรอบรม 

-   Boardroom Success through Financing & 

Investment (“BFT”) จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.00 

(ณ วนัที ่30 

พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีบมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ TICON (HK) Limited 

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ TICON Management Co., Ltd. 

2561 – ปจัจบุนั Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

ไมม่ ี         

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. (Singapore) 

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (Singapore) 

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลย ี

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. วนั แบงค็อก โฮลดิ้งส ์

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. วนั แบงค็อก เวนเจอรส์ 

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ Farnborough Business Park Ltd. 

2561 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอื

หุน้ใน TICON 

(รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL 

(Luxembourg)  

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

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

2559 - ปจัจบุนั กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. 

2556 - ปจัจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายการลงทนุกลุม่  

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ ลมิเิต็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน 

TICON (รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอืหุน้ของคู่

สมรสและบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ 

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั 

นำยโสภณ รำชรกัษำ* 

ผูอ้  านวยการใหญ่ และรกัษาการ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

 

* ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นรกัษาการ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  

เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2561 

47 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

National Graduate Institute for Policy 

Studies, Japan 

- ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร ์Michigan   

State University, USA 

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิกำรอบรม 

- Board Success through Financing & 

Investment (BFI) (5/2018 : IOD Thai 

Institute of Director) 

- นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิ 

อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ. รุ่นที ่

2/2558) 

 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)
 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการใหญ่และรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

         บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทพีารค์ บเีอฟทแีซด 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส 

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

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 

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

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6  

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

ไมม่ ี         

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. จสัทโ์ค (ประเทศไทย) 

2561  - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลย ี

2560  - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์

2558 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์

2555 - 2558 ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารกลาง ทซีซี ีโฮเทล กรุป๊ 



บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 56-1 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน 

TICON (รอ้ยละ) โดย

นับรวมกำรถอืหุน้ของคู่

สมรสและบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุตภิำวะ 

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั 

นำงสำวลลติพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงาน

การเงนิ และเลขานุการบริษทั  

 

53 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิกำรอบรม 

-   หลกัสูตร การวางแผนภาษแีละจดัท าบญัชี

ธุรกจิอสงัหาริมทรพัย ์รุ่นที ่41 ปี 2561 

-   หลกัสูตร Management Development 

Program 1 ปี 2561 

-  หลกัสูตร Company Secretary ปี 2546 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.01 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิ และเลขานุการบริษทั 

บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

2559 - ปจัจบุนั กรรมการ ทพีารค์ บเีอฟทแีซด 

2558 - ปจัจบุนั กรรมการ TICON (HK) Limited  

2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส 

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

2556 - 2557    กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลย ี
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน 

TICON (รอ้ยละ) 

โดยนับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรสและ

บตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติ

ภำวะ 

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั 

ดร. สมศกัด์ิ ไชยพร 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

67 กำรศึกษำ 

- ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์ 

Ecole Centrale de Lyon, France 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิกำรอบรม 

- หลกัสูตร Management Development 

Program 1 

 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.

2561) 

ไมม่ ี 2544 - ปจัจบุนั ผูจ้ดัการท ัว่ไป บจก. อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2560 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

 

น.ส.กมลกำญจน์ คงคำทอง* 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทนุ 

 

*ไดร้บัแต่งต ัง้เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2561 

37 กำรศึกษำ 

-   ปริญญาโท การเงนิและการบญัช ี

    London School of Economics and 

Political Science (LSE), UK 

ประวตัิกำรอบรม 

- หลกัสูตร Management Development 

Program 1 ปี 2561 

 

 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.

2561) 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธแ์ละการลงทนุ  

           บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2559 – 2560 ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ จ ากดั 

(มหาชน) ประเทศไทย 

2557 – 2559 ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์, 

สงิคโปร ์

2554 – 2557 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารสนิเชื่อระดบัภูมภิาค CIMB Bank Berhad สงิคโปร ์

2549 – 2554 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ DBS Bank, สงิคโปร ์

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

2561 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. จสัทโ์ค (ประเทศไทย) 

2561  - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี 

2560  - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต ์ 



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

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี  านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั                                          147 

 

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน 

TICON (รอ้ยละ) 

โดยนับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรสและ

บตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติ

ภำวะ 

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั 

นำยแฮรี่ ยำน เกก็ วี 

ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร

รายได ้

 

*ไดร้บัแต่งต ัง้เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 

2561 

40 กำรศึกษำ 

-Master of Science (Real Estate), National  

University of Singapore 

-Bachelor of Science in Estate Management, 

The University of Reading, UK 

ประวตัิกำรอบรม 

-ไมม่-ี 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.

2561) 

ไมม่ ี 2561 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได ้บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2552 -  2561 ผู อ้  านวยการฝ่ายบริหารรายได ้, Ascendas Funds Management Ltd., 

ผูจ้ดัการ Ascendas-REIT, Singapore 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

นำงสำวเธ่ห ์ชิว ฮำร ์

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

 

*ไดร้บัแต่งต ัง้เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 

2561 

38 กำรศึกษำ 

- Bachelor of Science in Mathematics, 

University Technology of Malaysia 

- Certificate of Commerce in International 

Business & Banking and Chinese Culture 

ประวตัิกำรอบรม 

- Certified Financial Planner 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.

2561) 

ไมม่ ี 2561 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2552 - 2561 ผู จ้ ัดการฝ่ายการลงทุน , Ascendas Funds Management Ltd., ผู จ้ ัดการ 

Ascendas-REIT, Singapore 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 
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ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน 

TICON (รอ้ยละ) 

โดยนับรวมกำรถอื

หุน้ของคู่สมรสและ

บตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติ

ภำวะ 

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั 

นำงสำวลก เชง ยี 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 

การออกแบบ 

 

*ไดร้บัแต่งต ัง้เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 

2561 

51 กำรศึกษำ 

- Master of Science (Real Estate), National 

University of Singapore 

- Bachelor of Building, The University of 

New South Wales, Australia 

ประวตัิกำรอบรม 

-ไมม่-ี 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.

2561) 

ไมม่ ี 2561 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2559 - 2561 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการพฒันา , Ascendas-Singbridge Singapore 

Operations  

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 

นำงสำวรจนำ อศัววิเชียรจนิดำ* 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี

 

* ไดร้บัการแต่งต ัง้เมือ่วนัที ่20 

กมุภาพนัธ ์2560 

51 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท บญัช ี(หลกัสูตรนานาชาต)ิ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิกำรอบรม 

-หลกัสูตร Management Development  Program 1 

-หลกัสูตร เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 

ระดบับริหาร 

 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.

2561) 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ีบมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไมม่ ี

หมำยเหต ุ :    กำรเปิดเผยกำรถอืหลกัทรพัยข์องบริษทัโดยผูบ้ริหำร  

1) 
 เปิดเผยสดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทั เนื่องจากเป็นผูบ้ริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

2)
  ไมต่อ้งเปิดเผยสดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทั เนื่องจากไมเ่ป็นผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
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3.  เลขำนุกำรบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้ นำงสำวลลิตพนัธุ ์พิริยะพนัธุ  ์ซึ่งเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ 

ทีเ่หมาะสม ใหด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั เพือ่ท  าหนา้ทีเ่กี่ยวกบัการประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ ของบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุน้ และ

ควบคุมดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณุสมบตัขิองเลขำนุกำรบริษทั 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพื้นฐานการด าเนินกิจการของบริษทั กฎหมาย และกฎระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่

เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั และ/หรอืผ่านการอบรมหลกัสูตรเกี่ยวกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเลขานุการบรษิทั 

2. มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหินา้ที ่มคีวามรูใ้นหลกัการการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและสามารถใหค้ าแนะน าและขอ้คดิเหน็

เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการได ้

3. มปีระสบการณใ์นการปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานุการบรษิทั 

บทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

1. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทัในเรื่องขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแล

ทีบ่รษิทัตอ้งปฏบิตัติาม และตดิตามใหบ้รษิทัปฏบิตัติามอย่างถกูตอ้งสม า่เสมอ รวมท ัง้มกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส  าคญัต่อบรษิทั 

2. ดูแลเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั ท ัง้การจดัเตรียม จดัส่งหนงัสอืเชิญประชุม 

การจดัการประชมุ และการบนัทกึ จดัท  าและเผยแพร่มตทิีป่ระชมุ 

3. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัใหผู้บ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัทราบ เพือ่ใหป้ฏบิตัติาม 

4. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทะเบียน

กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารเป็นตน้ 

5. ดูแล และควบคุมใหม้กีารเผยแพร่สารสนเทศของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ส าหรบัการตดัสนิใจของ  

นกัลงทนุ 

6. เป็นผูป้ระสานงานและสือ่กลางระหว่างผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 

7. ดูแลและรบัผดิชอบหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
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 บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมคำ้ บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
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1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 

2. นายตรีขวญั บุนนาค 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4. นายธติิพนัธุ ์เชื้อบุญชยั 

5. นายชาล ีโสภณพนิช 

6. นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์

7. นายชาย วนิิชบุตร 

8. นายปณต สริิวฒันภกัดี 

9. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์
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เอกสำรแนบ 3 รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน 

1.หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2560 คร ัง้ที ่2/2560 ไดแ้ต่งต ัง้ นางมารศร ีโสภาเสถยีรพงศ ์ใหด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัต ัง้แต่วนัที ่10 

พฤษภาคม 2560 เนื่องจากมปีระสบการณใ์นการปฏบิตังิานดา้นบญัช ีการเงนิ และการตรวจสอบภายในธุรกจิ/อตุสาหกรรมทีม่ลีกัษณะเดยีวกบับรษิทั มาเป็นระยะกว่า 20  ปี เคยเขา้รบัการอบรมใน

หลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายใน และมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการด าเนินงานของบรษิทั จงึเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่วไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ 

ท ัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตั ิ แต่งต ัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิทัจะตอ้งผ่านการอนุมตั ิ หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

คุณสมบตัขิองผูด้  ารงหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน TICON (รอ้ยละ) โดยนับรวม

กำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำง

กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำงมำรศรี โสภำเสถยีรพงศ ์

 

ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

68 กำรศึกษำ 

-   ปริญญาโท บญัชมีหาบณัฑติ    

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-   ปริญญาตรี บญัชบีณัฑติ  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิกำรอบรม 

-   หลกัสูตรอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงจดัโดย

สถาบนั 

    บณัฑติบริหารธุรกจิศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณ์ 

    มหาวทิยาลยั (รุ่นที ่15) 

-   Managing Cybersecurity Threats 

-   Fraud Essentials & Different Types of 

Fraud Schemes 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2560 - ปจัจุบนั   ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 

ภายใน บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2555 - 2559     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายงานบญัชแีละการเงนิ ซึง่รบัผดิชอบดูแลฝ่าย

ตรวจสอบภายใน บจก. ทซีซี ีแลนด ์ 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบียนอืน่  

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจ ำกดัอืน่  

ไมม่ ี
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2.หวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน 

บรษิทัมอบหมายให ้นายพรีดนย ์พูลพพิฒัน ์ ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน (Compliance Department) เพือ่ท  าหนา้ทีก่  ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฏเกณฑข์องหน่วยงาน

ทางการทีก่  ากบัดูแลการประกอบธุรกจิของบรษิทั โดยมคีุณสมบตัขิองผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ / ต ำแหน่ง 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้คร ัง้แรก 

วนัที่ไดร้บักำรแต่งต ัง้ลำ่สดุ 

อำย ุ

(ปี) 

กำรศึกษำ / ประวตัิกำรอบรม สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน TICON (รอ้ยละ) โดยนับ

รวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุ

นิติภำวะ  

ควำมสมัพนัธท์ำง

ครอบครวัระหว่ำงกรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี 

ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง / บริษทั  

นำยพีรดนย ์พูลพิพฒัน์   

 

ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายและ

ก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน 

32 กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท นิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมาย

จนี Zhejiang University, China 

-  ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวตัิกำรอบรม 

ประกาศนียบตัหิลกัสูตรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ

บริษทั (Advances For Corporate Secretaries) 

โดยสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 

0.00 

(ณ วนัที ่30 พ.ย.2561) 

ไมม่ ี 2561-ปจัจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดูแลการ 

ปฏบิตังิาน บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

2560-2561      หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน  

บริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559-2560    หวัหนา้งานฝ่ายกฎหมาย บจก. นทลนิ  

2558-2559    ทีป่รึกษากฎหมาย ส านกังาน ทีป่รึกษ 

ากฎหมายฟารอ์สีต ์ 

2555-2556   ทีป่รึกษากฎหมาย ส านกังาน ทีป่รึกษา 

กฎหมายฟารอ์สีต ์ 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบียนอืน่  

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจ ำกดัอืน่  

ไมม่ ี
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เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรประเมินรำคำทรพัยส์นิ 

- ไม่มขีอ้มลู - 
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