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สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป 

 

ภาพรวมของบริษัท 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานและคลังสินคาเพ่ือใหเชาและ/

หรือเพ่ือขายเมื่อมีโอกาสเหมาะสม พรอมกับการใหบริการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเร่ิมตนประกอบการแกผูประกอบการที่สนใจ

เขามาทําธุรกิจในประเทศไทย โรงงานและคลังสินคาของบริษัทต้ังอยูในทําเลที่ไมไกลจากกรุงเทพฯ กลาวคือ บริษัทมีโรงงานต้ังอยูในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคม

อุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด และมีคลังสินคาต้ังอยูในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน (TICON Logistics 

Park) บนถนนบางนา-ตราด ก.ม.39 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง (Laemchabang Logistics Center) บนถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร

เวย) บริเวณแยกหนองขาม และศูนยคลังสินคาวังนอย (Wangnoi Logistics Center) บนนถนนพหลโยธิน ก.ม.55-56 อ.วังนอย จ.อยุธยา 

บริษัทมีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด  และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด  ซึ่ง

บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย โดยบริษัท อีโค  อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ประกอบธุรกิจสรางโรงงานใหเชา

ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สวนบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซึ่งเร่ิมเปดดําเนินการในป 2548 ประกอบธุรกิจสรางคลังสินคา

เพ่ือใหเชา/ขาย  

นอกจากบริษัทยอยดังท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON Property Fund : 

TFUND) ซึ่งถือเปนบริษัทรวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีการลงทุนในกองทุนดังกลาวในสัดสวนรอยละ 20.60  

 ในอดีตท่ีผานมา บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากคาเชารับและคาบริการ โดยมีสัดสวนโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 72 ของรายไดรวม 

อยางไรก็ดีนับต้ังแตไตรมาสท่ี 2/2548 เปนตนไป โครงสรางรายไดของบริษัทไดเปล่ียนไปจากการท่ีบริษัทมีการขายโรงงานให TFUND ใน

ไตรมาสท่ี 2/2548, 2/2549 และ 4/2550 (และมีนโยบายท่ีจะเสนอขายโรงงานใหแก TFUND อยางตอเน่ือง เพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนหน่ึงของ

บริษัท) กลาวคือ รายไดจากการขายโรงงานให TFUND จะเปนสัดสวนท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับรายไดรวมของบริษัทในชวงเวลาท่ีเกิดรายการขาย

ดังกลาว เนื่องจากการขายโรงงานใหแก TFUND ในแตละคราวจะเปนการขายจํานวนหลายโรงงาน และนอกจากรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยให TFUND และรายไดจากคาเชาและคาบริการ ซึ่งมีสัดสวนสูงท่ีสุดและรองลงมาเม่ือเทียบกับรายไดรวมตามลําดับแลว บริษัท

ยังมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกผูซื้อท่ัวไปหรือผูเชาท่ีใชสิทธิซื้อโรงงานตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเชาบางสัญญา 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2550 บริษัทมีโรงงานท่ีใหเชาและรับรูรายไดแลวจํานวน 114 โรงงาน  บนพ้ืนท่ีดิน 453.3738 ไร คิดเปนพ้ืนท่ีเชา 

314,408 ตารางเมตร มีโรงงานท่ีมีสัญญาเชาแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายไดจํานวน 17 โรงงาน มีโรงงานวางพรอมใหเชาจํานวน 31 โรงงาน โรงงานท่ี

อยูระหวางกอสรางจํานวน 33 โรงงาน และมีโรงงานท่ีอยูระหวางการเตรียมการกอสรางจํานวน 63 โรงงาน  

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีคลังสินคาท่ีใหเชาแลวจํานวน 8 หลัง คลังสินคาท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายไดจํานวน 4 

หลัง คลังสินคาพรอมใหเชาจํานวน 3 หลัง คลังสินคาท่ีเริ่มกอสรางแลวจํานวน 17 หลัง และคลังสินคาท่ีอยูในแผนการกอสรางจํานวน 49 หลัง  

ในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงานใหแก TFUND 2,058.5 ลานบาท รายไดคาเชารับและคาบริการ 705.8 ลานบาท มี

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแกผูเชา/ผูซื้อท่ัวไป 397.3 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 1,062.7 ลานบาท  

 บริษัทมีกําไรสุทธิในรอบ 3 ปท่ีผานมา 680.3 ลานบาท 869.2 ลานบาท และ 1,062.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราเพ่ิมโดย

เฉล่ียในชวงป 2548 ถึง 2550 เทากับรอยละ 61.3 ตอป 
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ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) ใหจัดต้ังเปนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส (Logistics Park) บนถนนบางนา-ตราด ก.ม.39 โดยไดรับสิทธิประโยชนท่ีสําคัญ คือ 

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป 

ปจจัยความเส่ียง 

  ตลอดชวง 18 ปท่ีผานมานับต้ังแตจัดต้ังบริษัทจนกระท่ังถึงปจจุบัน ซึ่งเปนชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะเศรษฐกิจ

โลกมีความผันผวนอยูตลอดเวลานั้น บริษัทสามารถรักษาอัตราการเชา (Occupancy rate) โดยเฉลี่ยในแตละปไดในระดับรอยละ 80-90 ท้ังน้ี 

เหตุผลหลัก 2 ประการท่ีลูกคาคืนโรงงาน คือ การท่ีธุรกิจของลูกคาไมประสบความสําเร็จ ซึ่งบริษัทจะนําโรงงานน้ันใหลูกคารายใหมเชาแทนได

โดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 1-2 เดือน หรืออีกสาเหตุหน่ึง คือ การท่ีลูกคาประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางมาก ทําใหมีความตองการ

ขยายกิจการ ซึ่งบริษัทจะเสนอใหลูกคาเชาโรงงานเพ่ิมหรือเสนอใหลูกคาเชาโรงงานท่ีมีขนาดใหญข้ึนแทนโรงงานเดิม อยางไรก็ตาม ในภาวะปกติ

ลูกคาสวนใหญจะยังคงเชาและตออายุสัญญาการเชาเม่ือครบกําหนด  ซึ่งจากเหตุผลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา อายุของสัญญาเชามิไดเปน

ปจจัยเส่ียงสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2549 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2) จํานวน 25.618 ลาน

หนวย ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ท่ียังไมไดใชสิทธิจํานวนทั้งส้ิน 19,488,884 หนวย ในการน้ี

หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูลงทุนท่ีซื้อหุนสามัญของบริษัทก็อาจะไดรับผลกระทบจาก 

dilution effect ท้ังในเรื่องราคาหุนในตลาดท่ีอาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง อยางไรก็ดี การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท้ังหมดท่ีเหลืออยูดังกลาวขางตนน้ัน กอใหเกิดผลกระทบดังกลาวรอยละ 3.03 

 การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือกของบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2549 ในกรณีท่ีบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย

ออกใหมท่ีใหสิทธิในการซ้ือหรือแปลงสภาพเพื่อซ้ือหุนสามัญ ตอผูถือหุนเดิมและ/หรือตอประชาชนท่ัวไปในอนาคต วิธีการปรับสิทธิดังกลาวอาจ

ไมสามารถชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางครบถวน เนื่องจากสูตรการคํานวณการปรับสิทธิคํานึงถึงเพียงราคา

หลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออกใหม ณ วันปรับสิทธิเทาน้ัน มิไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลาของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด 

นโยบายการจายเงินปนผล 

  บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ อยางไรก็ดี การพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท 
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สวนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

บริษัท 

ช่ือ บริษัท  ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพ่ือการขาย  

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 (บมจ. 666) 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ หอง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153 
เว็บไซต http://www.rent-a-factory.com, http://www.ticon.co.th 

อีเมล ticon@ticon.co.th  
ทุนจดทะเบียน 673,618,000 บาท (ณ วันท่ี 4 มกราคม 2551) 
ทุนชําระแลว 651,418,828 บาท (ณ วันท่ี 4 มกราคม 2551) 
มูลคาท่ีตราไว  1 บาทตอหุน 

 

บริษัทยอย 

บริษัท  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท                                                                                                   

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 49/32   หมูท่ี 5  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท  (662) 679-6565 โทรสาร  (662) 287-3153 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ณ วันท่ี 4 มกราคม 2551) 

ทุนชําระแลว 50,000,000 บาท (ณ วันท่ี 4 มกราคม 2551) 

มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาคลังสินคาเพ่ือวัตถุประสงคในการใหเชา และ/หรือเพ่ือการขาย  

ผูถือหุน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ หอง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   

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

เว็บไซต http://www.ticonlogistics.com 
อีเมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท (ณ วันท่ี 4 มกราคม 2551) 
ทุนชําระแลว 1,000,000,000 บาท (ณ วันท่ี 4 มกราคม 2551) 

มูลคาท่ีตราไว 10 บาทตอหุน 

http://www.rent-a-factory.com/
http://www.ticon.co.th/
mailto:ticon@ticon.co.th
http://www.ticonlogistics.com/
mailto:logistics@ticon.co.th
mailto:logistics@ticon.co.th
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ปจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ การสรางโรงงานและคลังสินคาเพ่ือใหเชา โดยท่ีสัญญาเชาสวนใหญจะมีอายุ 3 ป (โดยมีทางเลือกใน

การตออายุสัญญาได) บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากการท่ีลูกคายกเลิกสัญญาเชาหรือไมตอสัญญาเม่ือสัญญาเชาหมดอายุลง 

อยางไรก็ดี ในชวง 18 ปท่ีผานมานับต้ังแตจัดต้ังบริษัทจนกระท่ังถึงปจจุบัน ซึ่งเปนชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะ

เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอยูตลอดเวลาน้ัน บริษัทสามารถรักษาอัตราการเชา (Occupancy rate) โดยเฉลี่ยในแตละปไดในระดับรอยละ 80-

90 ท้ังนี้ เหตุผลหลัก 2 ประการท่ีลูกคาคืนโรงงาน คือ การท่ีธุรกิจของลูกคาไมประสบความสําเร็จ ซึ่งบริษัทจะนําโรงงานนั้นใหลูกคารายใหมเชา

แทนไดโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 1-2 เดือน หรืออีกสาเหตุหน่ึง คือ การท่ีลูกคาประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางมาก ทําใหมีความ

ตองการขยายกิจการ ซึ่งบริษัทจะเสนอใหลูกคาเชาโรงงานเพ่ิมหรือเสนอใหลูกคาเชาโรงงานที่มีขนาดใหญข้ึนแทนโรงงานเดิม อยางไรก็ตาม ใน

ภาวะปกติลูกคาสวนใหญจะยังคงเชาและตออายุสัญญาการเชาเมื่อครบกําหนด  ซึ่งจากเหตุผลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา อายุของสัญญาเชา

มิไดเปนปจจัยเส่ียงสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวาโอกาสท่ีบริษัทจะประสบกับปญหาสภาพคลองทางการเงินน้ันมีนอยมาก เน่ืองจากรายได

หลักของบริษัทมาจากคาเชาโรงงานซึ่งมีเสถียรภาพและมีการเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี ท่ีผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง

การเงิน  บริษัทสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนใหแกสถาบันการเงินภายในกําหนดเวลา อีกท้ังมีสภาพคลองสวนเกินเหลือเพ่ือใชเปนสวนหนึ่ง

ของเงินลงทุนเพ่ือขยายกิจการของบริษัทดวย 

2. ความเส่ียงจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกุมภาพันธ 2549 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 จํานวน 25.618 ลานหนวย ใหแกกรรมการและ

พนักงานท่ีไดรับคัดเลือกของบริษัท (อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.04502 หุนสามัญ ท่ีราคาหุนละ 8.661 บาท) ณ วันท่ี 4 

มกราคม 2551 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิจํานวนทั้งส้ิน 19,488,884 หนวย 

ในการน้ี หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือดังกลาวไดทําการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูลงทุนท่ีซื้อหุน

สามัญของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ท้ังในเร่ืองของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนท่ีลดลง 

ดังตอไปน้ี 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน  (ณ 4 มกราคม 2551) 
จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 651,418,828 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน 

จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 671,785,101 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 96.97 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีลดลง 3.03 % 
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3. ความเส่ียงจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

เสนอขายหลักทรัพยของบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมท่ีใหสิทธิในการซ้ือหรือแปลงสภาพเพ่ือซ้ือหุนสามัญตอผูถือหุน

เดิมและ/หรือตอประชาชนท่ัวไปในอนาคต วิธีการปรับสิทธิดังกลาวอาจไมสามารถชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยาง

ครบถวน เน่ืองจากสูตรการคํานวณการปรับสิทธิคํานึงถึงเพียงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออกใหม ณ วันปรับสิทธิเทาน้ัน มิไดคํานึงถึงมูลคา

ตามเวลาของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. ประวัติความเปนมา 

 บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทและเร่ิมดําเนินธุรกิจในป 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ในช่ือ “บริษัท ไทย คอนเน็คช่ัน จํากัด”  

โดยกลุมผูกอต้ัง คือ กลุมซิต้ีเรียลต้ี  และกลุม H&Q Asia Pacific โดยในเวลาตอมาบริษัทไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอน

เน็คช่ัน จํากัด” และ “บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)” ตามลําดับ ปจจุบัน กลุมซิต้ีเรียลตี้ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจ

นะ จํากัด (มหาชน)  นายไว เชง ควน  และกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน เปนผูถือหุนรายใหญและผูกําหนดทิศทางหลักของบริษัท 

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเก่ียวกับบริษัท ดังน้ี 

 ในเดือนมกราคม 2547 บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิเพ่ิมทุนจํานวน 50 ลานหุน เสนอขายใหแกกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน (Thailand 

Equity Fund) โดยในเดือนกุมภาพันธ 2547 กองทุนเพ่ือการรวมลงทุนไดเขามาเปนผูถือหุนรายใหญรายหน่ึงของบริษัท ในการเปล่ียนแปลง

โครงสรางการถือหุนของบริษัทดังกลาว สงผลใหในปจจุบัน กลุมซิต้ีเรียลต้ี บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) นายไว เชง ควน  และ

กองทุนเพ่ือการรวมลงทุน เปนผูกําหนดทิศทางหลักของบริษัท 

 ในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทไดรับคัดเลือกเปนบริษัทในกลุมท่ีใชในการคํานวณดัชนี “SET 100” ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 ในเดือนสิงหาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด เพ่ือ

วัตถุประสงคในการพัฒนาโครงการสวนการขนสงและคลังสินคา (Logistics Park) ใหเชาและ/หรือเพ่ือขาย 

 ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทไดรับเลือกเปน “Thailand Developer of the Year 2005” ซึ่งเปนรางวัลสําหรับผูประกอบการใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประจําป 2548 ท่ีสํารวจโดยนิตยสาร Euromoney 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ไดจัดอันดับความนาเช่ือถือของบริษัท ในระดับ “A” คงท่ี 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2549 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ/พนักงาน จํานวนรวม 25.618 ลานหนวย 

 ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกันจํานวนรวม 1,500 ลาน

บาท เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทไดดําเนินการขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลเปนการเฉพาะเจาะจงจํานวน 107,000,000 หุน 

ราคาหุนละ 19 บาท โดยบริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายรวมทั้งส้ิน 2,033 ลานบาท (กอนหักคาใชจายท่ีเก่ียวของ)  

 ในเดือนกุมภาพันธ 2550 บริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด ไดจัดอันดับความนาเช่ือถือของบริษัท ในระดับ “A” คงท่ี 

 ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหจัดต้ังเปนเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส (Logistics Park) บนถนนบางนา-ตราด กม.39 และไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษี  

 ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND) จํานวน 50 ลานหนวย คิด

เปนสัดสวนรอยละ 13.16 ของหนวยลงทุนท้ังหมดของ TFUND รวมมูลคา 525 ลานบาท ใหแก GE Real Estate Investment Holdings 

 ในเดือนกันยายน 2550 บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน จํานวน 500 ลานบาท เสนอ

ขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)         แบบ 56-1 
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2. ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินคาใหเชา/ขายในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และ

ทําเลอื่นท่ีมีศักยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษัทต้ังอยูในนิคม/สวน/เขตสงเสริมอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ี 

ท่ีต้ัง จังหวัด     เขตสงเสริมการลงทุน 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค   พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ – อยุธยา  พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 

นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน)   ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี   ระยอง เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู   สมุทรปราการ เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง 

ระยอง 
ระยอง 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 
เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3* 

* ในกรณีท่ีนักลงทุนยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2548 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยหลังจากน้ันจะถือวาอยูในเขต

สงเสริมการลงทุนท่ี 2 

คลังสินคาของบริษัทต้ังอยูในพ้ืนท่ีดังตอไปน้ี 

ท่ีต้ัง จังหวัด     เขตสงเสริมการลงทุน 

ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา 

ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 
ศูนยคลังสินคาวังนอย 

ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

 

 บริษัทมีบริษัทยอย ไดแก บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด โดยบริษัทและ

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูจัดสรางโรงงานใหเชา สวนคลังสินคาใหเชาดําเนินการโดยบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค 

จํากัด ท้ังนี้ รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 

1. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (“EISCO”) ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดําเนิน

ธุรกิจเชนเดียวกับบริษัท และถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานมาตรฐาน

ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเปนโครงการท่ีมีรูปแบบเชนเดียวกับโครงการของบริษัท โดยเริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน 2544  และไดรับ

อนุมัติใหไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเม่ือเดือนสิงหาคม 2544  

  ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2551 EISCO มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 50 ลานบาท โดยในป 2546 EISCO ไดรับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2000  



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)         แบบ 56-1 

 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10 

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (“TPARK”)  ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จัดต้ังข้ึนในเดือนสิงหาคม 

2548  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคลังสินคาใหเชา/ขายใน 3 ทําเล ไดแก ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง เชตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนบางนา และ

ศูนยคลังสินคาวังนอย       โดย TPARK  ไดรับการสงเสริมการลงทุนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน    ซึ่งเปนเขต

อุตสาหกรรมโลจิสติคสแหงแรกในประเทศไทย และในปจจุบัน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติใหการสงเสริมการ

ลงทุนในการพัฒนาศูนยคลังสินคาท่ีวังนอยภายใตเง่ือนไขของเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส  

  ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด มีทุนชําระแลว 1,000  ลานบาท  

 นอกจากบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

 TFUND จัดต้ังข้ึนในเดือนเมษายน 2548 เพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการอุตสาหกรรม 

(Industrial Properties) โดยอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมจําเปนตองเปนอสังหาริมทรัพยท่ี TICON และบริษัทยอยเปนเจาของ TFUND เปน

กองทุนท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เปน

ผูจัดการกองทุน และ TICON เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน  

 ปจจุบัน TFUND มีจํานวนเงินทุน 5,770.25 ลานบาท โดยการลงทุนครั้งแรกของ TFUND เปนการลงทุนซ้ือโรงงาน 39 โรงงานจาก 

TICON ในป 2548 มูลคารวม 1,730 ลานบาท หลังจากน้ัน TFUND ไดทําการเพ่ิมทุนอีก 2 ครั้งในป 2549 และ 2550 เพ่ือซ้ือโรงงานจาก 

TICON อีกจํานวน 44 โรงงาน มูลคารวม 1,982 ลานบาท และ 50 โรงงาน มูลคารวม 2,058 ลานบาทตามลําดับ ท้ังน้ี TICON มิไดมีขอผูกพันใน

การซ้ือโรงงานคืนจาก TFUND  

 บริษัทไดรับการวาจางใหเปนผูบริหารโรงงานทั้งหมดที่ขายใหแก TFUND และไดรับคาจางบริหารคิดเปนประมาณรอยละ 0.9 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของ TFUND ตอป 

 TFUND มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของกองทุน ซึ่งกําไร

สุทธิของกองทุนดังกลาวเปนกําไรท่ีไดรับการยกเวนภาษี ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 TFUND มีมูลคาสินทรัพยสุทธิเทากับ 10.7822 บาทตอ

หนวย 

 ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2551 บริษัทมีการลงทุนใน TFUND คิดเปนรอยละ 34.89 ของเงินทุนของกองทุน การขายโรงงานใหแก 

TFUND ถือเปนชองทางการระดมทุนของบริษัททางหน่ึง เพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชขยายกิจการของบริษัท นอกเหนือจากแหลงเงินทุนจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัท และแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทมีแผนท่ีจะระดมเงินทุนผาน TFUND อยางตอเน่ือง ซึ่งการกระทํา

ดังกลาวจะชวยใหบริษัทมีทางเลือกในการบริหารโครงสรางเงินทุนไดอยางเหมาะสม  

 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของ คือ บริษัท บางกอกคลับ จํากัด เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 256,500 บาท คิดเปนรอยละ 0.11 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัท บางกอกคลับ จํากัด เพ่ือวัตถุประสงคในการใชบริการของบริษัทดังกลาว 
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3. โครงสรางรายได 

ในอดีตท่ีผานมาธุรกิจของบริษัทเนนการใหเชาโรงงานซ่ึงทําใหบริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากคาเชารับและคาบริการ อยางไรก็ดีนับต้ังแต

ป 2548 เปนตนมา โครงสรางรายไดของบริษัทไดเปล่ียนแปลงไป จากการท่ีบริษัทมีการขายโรงงานจํานวนมากให TFUND ในแตละป กลาวคือ 

รายไดจากการขายโรงงานให TFUND จะมีสัดสวนสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัท เน่ืองจากการขายโรงงานให TFUND ในแตละคราว

จะเปนการขายจํานวนหลายโรงงานซ่ึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางรายไดดังกลาว ทําใหรายไดคาเชารับและบริการเม่ือเทียบกับรายไดรวมมีสัดสวน

สูงเปนลําดับสอง อยางไรก็ตาม รายไดคาเชารับและบริการยังคงเปนรายไดหลักท่ีสําคัญของบริษัทตอไป เน่ืองจากเปนธุรกิจหลักของบริษัทและมี

การเติบโตอยางตอเน่ือง  

นอกจากรายไดจากคาเชารับและรายไดจากการขายโรงงานให TFUND ตามท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกผูซื้อท่ัวไปหรือผูเชาท่ีใชสิทธิซื้อโรงงานตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเชา ท้ังน้ีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาในแตละปมี

จํานวนที่ไมแนนอน ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเปนสําคัญ  

รายไดจากงานรับเหมากอสราง รายไดคาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND ตามวิธี

สวนไดเสีย เปนรายไดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัท 

 ในป 2549 และ ป 2550 บริษัทมีรายไดจากกําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND 

2548 2549 2550 โครงสรางรายได 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND 1,730.00 68.54 1,982.00 63.73 2,058.45 58.46 

รายไดจากการเชาและการบริการ 591.36 23.43 627.98 20.19 705.82 20.05

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหผูเชา 108.65 4.30 259.71 8.35 397.27 11.28 

รายไดจากงานรับเหมากอสราง 27.42 1.09 41.81 1.34 22.27 0.63 

รายไดคาบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND 22.37 0.89 36.60 1.18 52.85 1.50 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND ตามวิธีสวนไดเสีย 25.60 1.01 45.44 1.46 71.85 2.04 

กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND  -  - 82.06 2.64 110.83 3.15 

รายไดอื่นๆ 18.74 0.74 34.65 1.11 101.7 2.89 

รวม 2,524.14 100.00 3,110.25 100.00 3,521.04 100.00 

  “โปรดดูการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของโครงสรางรายไดเพ่ิมเติมในหัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ” 

4. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การรักษาตําแหนงการเปนผูนําดานการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและอาคาร

คลังสินคาเพ่ือใหเชาท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลควบคูไปกับการใหบริการครบวงจร โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ และ

บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
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5.  สิทธิและประโยชนท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับ 

 5.1 สิทธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 ก. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1720(1)/2544 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2544 ในกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหเชาจํานวน 10 

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสิทธิและประโยชน ดังน้ี 

  1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป 

นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 2552) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนใน

ระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออก

จากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน (นับจากวันท่ี 20 

ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2557) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

  2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพ่ือ

เสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 

3.  ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนด 5 

ป นับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามขอ 1 (นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2552 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2557) 

  4. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมี

รายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (นับจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2544 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2554) 

5. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 

6. ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

  โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

1. จะตองประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 

ป นับแตวันเปดดําเนินการ (ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549) 

  ข. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงุทนจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนตามหนังสือแจงการอนุมัติท่ี อก 0908/001886 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ในกิจการเขตอุตสาหกรรรมโลจิสติกส (Logistics Park) ท่ี    

ไทคอน โลจิสติคสพารค-บางนา (TPARK Bangna) ถนนบางนา-ตราด กม.39 จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังมีรายละเอียดที่สําคัญของสิทธิและประโยชน 

ดังน้ี 

1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป 

นับต้ังแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (จากวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558) ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนใน

ระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออก

จากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน (นับจากวันท่ี 20 

มิถุนายน 2558 ถึง วันท่ี 19 มิถุนายน 2563) โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 
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2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพ่ือ

เสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคัญดังน้ี 

1. จะตองประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ในทองท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นท่ีเทียบเทาภายใน 2 

ป นับแตวันเปดดําเนินการ 

5.2 สิทธิและประโยชนในเขตอุตสาหกรรมของ กนอ. 

จากการท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตการดําเนินงานของ กนอ. อยูใน

ปจจุบัน บริษัทจึงพึงไดรับสิทธิประโยชนในเขตอุตสาหกรรมจาก กนอ. ดังน้ี 

1. สิทธิประโยชนดานภาษีอากร (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมสงออก) ท่ีสําคัญ ไดแก ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษอากรขาเขา  

ภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีสรรพสามิต สําหรับเครื่องจักร  อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของ

สงออกไปนอกราชอาณาจักร 

2. สิทธิประโยชนท่ีไมเก่ียวกับภาษีอากร ท่ีสําคัญไดแก ผูประกอบการจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในนิคม

อุตสาหกรรมเพ่ือประกอบกิจการ ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือเขามาอยูในราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต และ

สามารถสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได หากเงินจํานวนนั้นเปนเงินทุนนําเขาหรือเปนเงินท่ีมีขอผูกพันกับตางประเทศ 

 3. สิทธิประโยชนอื่น ๆ 

 3.1 สามารถย่ืนขอใบอนุญาตท่ีจําเปนสําหรับการประกอบการท้ังหมด (ไดแก ใบอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการ  

ใบอนุญาตปลูกสราง  และใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม) ไดจาก กนอ. (โดยปกติตองไดรับอนุมัติจากหลายหนวยงานราชการ) ซึ่งนับเปนความ

สะดวกอยางย่ิงในการดําเนินการ 

 3.2 ไดรับบริการสําหรับผูลงทุนในเร่ืองคําแนะนํา  คําปรึกษา  เอกสารตาง ๆ 

 5.3 สิทธิประโยชนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1.  บริษัทไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากอัตราปกติรอยละ 30 เปนรอยละ 25 เปนเวลา 5 ป นับต้ังแตป 

2546 เนื่องจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2545  

2. บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินปนผลรับจากการลงทุนใน TFUND ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หากบริษัทถือหนวยลงทุน TFUND ตลอดชวงเวลา 3 เดือนกอนและหลังการจายเงินปนผลของ TFUND  

 5.4 สิทธิประโยชนจากกรมศุลกากร 

 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ไดรับการอนุมัติจากกรมศุลกากรในเดือนมกราคม 2550 ใหจัดต้ังเขตปลอดอากรช่ือ                
“เขตปลอดอากรไทคอน โลจิสติคส พารค”      เพ่ือพัฒนาอาคารคลังสินคาสําหรับเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส

ไทคอน โดยมีสิทธิประโยชนดานภาษีอากรที่สําคัญ คือ การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต 

สําหรับเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และไดรับยกเวนภาษีอากรสําหรับของสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

1. ผลิตภัณฑและบริการ 

1.1 ผลิตภัณฑ 

ก. โรงงานมาตรฐาน 

 บริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ไดจัดสรางโรงงานมาตรฐานท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูประกอบการท่ีเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการเปนเจาของโรงงาน หรือไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน 

เพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งภายในระยะเวลาไมนาน บริษัทไดปรับปรุงรูปแบบ

ของโรงงานมาตรฐานใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการชาวตางชาติท่ีตองการตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทไดเลือก

ทําเลที่ต้ัง และออกแบบขนาดโรงงานใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา นอกจากน้ี ดวยความเขาใจในความตองการของผูประกอบการ

ชาวตางชาติ บริษัทจึงไดเพ่ิมการใหบริการใหความชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย ดังท่ีจะกลาวตอไป 

 บริษัทเลือกทําเลที่ต้ังของท่ีดินอุตสาหกรรมเพ่ือทําการพัฒนาโรงงานโดยพิจารณาจากความตองการของลูกคาในปจจุบันและ

ท่ีคาดการณไวในอนาคต นอกจากน้ัน ยังพิจารณาจากเขตสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  และความสะดวกในการ

เดินทางไปยังทาเรือ สนามบิน ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร การพิจารณาถึงความตองการของลูกคา ตลอดจนการคํานึงถึงการลงทุนของบริษัท  
บริษัทเลือกพัฒนาโรงงานในนิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรมท่ีบริษัทเห็นวามีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน ต้ังอยูในทําเลที่ดี และมีเง่ือนไขที่

เหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

 บริษัทอาจพัฒนาโรงงานในเขตสงออกหรือเขตท่ัวไป ข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา ซึ่งก็จะข้ึนอยูกับทําเลที่ต้ังเชนกัน 

ตัวอยางเชน ความตองการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังซ่ึงอยูติดกับทาเรือนํ้าลึกท่ีสําคัญของประเทศไทยนั้น โดยสวนใหญจะเปน

ความตองการโรงงานในเขตสงออก 

 โรงงานของบริษัทมีลักษณะเปนอาคารช้ันเดียวพรอมช้ันลอยเพ่ือใชเปนสํานักงาน ซึ่งกอสรางในบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีมีรั้วก้ันเปน

สัดสวน พรอมดวยปอมยาม พ้ืนท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ีสําหรับขนถายสินคา ท้ังน้ี โรงงานท่ีบริษัทพัฒนาข้ึนมีรูปแบบเปนมาตรฐาน แตสามารถ

ดัดแปลงใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาได ขนาดของโรงงานมีต้ังแต 1,000 ถึง 11,700 ตารางเมตร ซึ่งโดยสวนใหญมีขนาดประมาณ 

2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พ้ืนโรงงานสามารถรับนํ้าหนักไดต้ังแต 1 ถึง 3 ตันตอตารางเมตร ตัวอาคารกอสรางโดยใชโครงสรางหลังคาเหล็ก 

ซึ่งไมตองมีเสาเพ่ือรองรับหลังคาโรงงาน ทําใหไดพ้ืนท่ีใชสอยสูงสุด 

 นอกจากโรงงานมาตรฐานแลว บริษัทยังใหบริการสรางโรงงานตามแบบท่ีลูกคาตองการ ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีขนาดใหญกวา

โรงงานมาตรฐานของบริษัท 
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  ในชวง 3 ปท่ีผานมาโรงงานที่บริษัทใหเชาแกลูกคาและรับรูรายไดแลว มีดังน้ี 

ส้ินป 2548* ส้ินป 2549** ส้ินป 2550*** 

จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เชา จํานวน พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เชา 

นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม โรงงาน (ไร) (ตรม.) โรงงาน (ไร) (ตรม.) โรงงาน (ไร) (ตรม.) 

บางปะอิน 18 48.3047 32,550 9 25.6373 15,875 3 

อมตะนคร 26 75.0064 51,175 20 76.7890 43,950 17 

แหลมฉบัง  32 89.4480 77,855 27 77.5735 69,705 23 

ไฮเทค 25 95.5255 62,763 22 89.5155 55,388 22 

อมตะซิตี้ 13 45.8711 28,475 11 39.2650 22,875 6 

โรจนะ - อยุธยา 18 54.8180 47,007 27 101.0325 67,675 25 

บางปู  5 15.4000 10,475 6 20.5467 15,875 1 

ลาดกระบัง 1 2.0000 1,300 1 2.0000 1,300 1 

ปนทอง 7 31.4408 15,975 13 36.1253 25,625 5 
นวนคร 1 3.3775 1,750 11 39.7888 26,675 11 

9.7870 

70.1291

69.0063

106.9850 

20.1984 

103.9066 

7.4063 

2.0000 

23.5751 

40.3850 

6,750 

47,625 

57,990 

65,368 

11,350 

74,925 

6,000 

1,300 

16,000 

27,100 

รวม 146 461.9120 329,325 147 508.2696 344,943 114 453.3788 314,408

หมายเหตุ :  1 ไร = 1,600 ตารางเมตร = 0.4 เอเคอร 
 *ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 41 โรงงาน พ้ืนที่เชารวม 94,525 ตารางเมตร 

 **ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 51 โรงงาน พ้ืนที่เชารวม 116,907 ตารางเมตร 
 ***ภายหลังการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 60 โรงงาน พ้ืนที่เชารวม 125,418 ตารางเมตร 

นอกจากโรงงานจํานวน 114 โรงงาน ซึ่งบริษัทใหเชาและรับรูรายไดตามสัญญาเชาดังท่ีกลาวมาแลว ณ ส้ินป 2550 บริษัทยัง

มีโรงงานอีก 17 โรงงานท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได ดังตอไปนี้ 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน 

(โรง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร 2 15.2400 10,150 65.36 

แหลมฉบัง 1 1.3760 1,750 13.18 

ไฮเทค 1 3.7025 2,500 34.23 

อมตะซิตี้ 1 3.6610 2,450 18.16 

โรจนะ - อยุธยา 3 16.9403 12,250 123.11 

บางป ู 3 14.5173 9,725 124.27 

ปนทอง 2 6.9897 4,600 42.87 

นวนคร 4 13.6475 8,250 52.93 

รวม 17 76.0743 51,675 474.11 

และเพ่ือใหมีโรงงานรองรับความตองการของลูกคาไดในทันที บริษัทจึงจําเปนตองมีโรงงานท่ีสรางเสร็จเตรียมพรอมไวใหเชา 

โดย ณ ส้ินป 2550 มีโรงงานท่ีสรางเสร็จพรอมใหเชาจํานวน 31 โรงงาน ดังน้ี 
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นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงาน 

(โรง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร 4 14.3109 9,875 112.89 

แหลมฉบัง 4 13.0042 9,800 45.94 

ไฮเทค 3 11.4550 8,000 105.48 

อมตะซิตี้ 2 7.0813 4,875 42.24 

โรจนะ - อยุธยา 6 23.6375 17,050 176.46 

บางป ู 3 11.9683 8,250 102.18 

ปนทอง 2 7.9528 5,700 51.02 

นวนคร 6 25.5238 17,000 208.37 

อีสเทิรนซีบอรด 1 4.1225 3,760 36.00 

รวม 31 119.0563 84,310 880.58 

ณ ส้ินป 2550 บริษัทยังมีโรงงานท่ีอยูระหวางการกอสรางท่ียังไมมีสัญญากับลูกคาอีก 96 โรงงาน ซึ่งประกอบดวย โรงงานท่ี

เริ่มงานกอสรางแลวจํานวน 33 โรงงาน และโรงงานท่ีอยูในแผนงานการกอสราง 63 โรงงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

โรงงานท่ีเริ่มงานกอสรางแลว 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

    จํานวนโรงงาน 
    (โรง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร              12 49.0309 31,750 216.20 

แหลมฉบัง     3 11.4750 8,325 32.48 

ไฮเทค     2 8.1626 4,950 41.89 

อมตะซิตี้     4 14.2330 9,225 57.90 

โรจนะ - อยุธยา     9 41.4112 25,425 206.87 

ปนทอง      3 14.1156 7,500 45.71 

รวม    33  138.4283 87,175 601.05 

 โรงงานท่ีอยูในแผนงานการกอสราง 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 

   จํานวนโรงงาน 

   (โรง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 

อมตะนคร     6 9.2250 7,700 63.82 
ไฮเทค    15 68.1449 41,325 220.47 

โรจนะ - อยุธยา    20 79.8593 47,375 216.27 

โรจนะ - ระยอง     2 10.3150 3,400 15.68 

บางป ู     5 18.2750 12,600 85.81 

นวนคร     3 10.7475  5,925 53.22 

บอวิน   12 57.1550 25,750 72.24 

รวม   63 253.7217 144,075 727.51 
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โรงงาน 63 โรงงานตามตารางขางตนน้ัน เปนโรงงานท่ีอยูในแผนงานท่ีจะกอสรางบนท่ีดินของบริษัทท่ีกําลังจัดเตรียมหรือ

จัดเตรียมไว พรอมท่ีจะกอสรางโรงงานตามแผนท่ีไดกําหนดไวแลว 

เพ่ือสนองความตองการของลูกคา นอกจากการใหทางเลือกในการตอสัญญาเชาแลว บริษัทยังใหทางเลือกแกลูกคาในการ

เปล่ียนโรงงาน/คลังสินคาไดตามขนาดที่ตองการ การเปล่ียนโรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูในทําเลท่ีต้ังที่แตกตางไป ตลอดจนใหทางเลือกแกลูกคาในการ

ซื้อโรงงาน/คลังสินคา 

สัญญาเชาระหวางลูกคากับบริษัทเกือบท้ังหมดมีอายุสัญญา 3 ป  โดยมีทางเลือกในการตอสัญญาภายใตเง่ือนไขเดิม  

บริษัทกําหนดใหลูกคาตองชําระเงินมัดจําใหแกบริษัทเปนเงินสดจํานวนไมเกิน 6 เดือนของคาเชาและคาบริการตามแตจะตก

ลงกัน 

ณ ส้ินป 2550 ลูกคาท่ีเชาโรงงานมาตรฐานเปนผูผลิตช้ินสวนจากประเทศตาง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังน้ี 

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ 

1. อิเล็กทรอนิคส และเครื่องใชไฟฟา 

2. ยานยนต 
3. ขนสง และคลังสินคา 

4. อาหาร 

5.  เส้ือผา 
6. อื่น ๆ (เชน บรรจุภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ) 

51.2 

19.1 

8.7 

3.0 

2.5 

15.5 

1. ญี่ปุน 

2. สิงคโปร 

3.  สหรัฐอเมริกา 

4. แคนาดา 

5.  ยูโรป 

6. อื่น ๆ (เชน ไทย ไตหวัน ฯลฯ) 

53.3 

 12.4 

7.2 

6.1 

5.2 

15.8 

 100.0  100.0 

หมายเหตุ : สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการของบริษัทในเดือนธันวาคมป 2550 

ข. คลังสินคาคุณภาพสูง 

  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนผูพัฒนาอาคารคลังสินคาคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือใหเชา 

  ปจจุบันกิจกรรมดานโลจิสติคสมีความสําคัญข้ึนอยางมาก ผูใหบริการดานโลจิสติคสสวนใหญจะใหความสําคัญกับการ

ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของ การเชาคลังสินคาแทนการเปนเจาของเองจึงเปน

ทางเลือกท่ีเหมาะสม  

  คลังสินคาของบริษัทต้ังอยูในทําเลที่เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของคลังสินคา กลาวคือ ศูนยคลังสินคาแหลมฉบังต้ังอยูใกลกับ

ทาเรือแหลมฉบัง เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนอยูระหวางกรุงเทพฯ กับทาเรือแหลมฉบัง และอยูใกลกับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เหมาะแกการเปนศูนยกระจายสินคาท่ีดี ไมวาจะเปนการขนสงทางอากาศ การขนสงทางบก และการขนสงทางนํ้า  ศูนยคลังสินคาวังนอยเปนทาง

เช่ือมท่ีดีสําหรับการกระจายสินคาระหวางกรุงเทพฯ และภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท้ังน้ี ภายในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนยัง

ไดจัดต้ังเขตปลอดอากรเพ่ือใหบริการผูประกอบการท่ีมีการใหบริการท่ีเก่ียวของกับการนําเขา/สงออกอีกดวย 

  คลังสินคาของบริษัทสามารถรองรับการจัดการคลังสินคาสมัยใหม รูปแบบของตัวอาคารจะคํานึงถึงระยะหางของชวงเสา  

ความสามารถในการรับนํ้าหนักของพ้ืน ความสูงของอาคาร จํานวนประตูสําหรับขนถายสินคา และอุปกรณชวยปรับระดับพ้ืนใหมีความลาดชันท่ี

เหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา 

  นอกจากคลังสินคารูปแบบมาตรฐานท่ีบริษัทไดพัฒนาข้ึนพรอมใหเชาเชนเดียวกับโรงงานมาตรฐานแลว บริษัทยังมีการสราง

คลังสินคาตามรูปแบบและทําเลที่ลูกคาตองการ อีกท้ังมีบริการซ้ือคลังสินคาจากลูกคาเพ่ือใหเชากลับคืนอีกดวย 

  ณ ส้ินป 2550 คลังสินคาของบริษัท มีรายละเอียดดังน้ี 
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 คลังสินคาท่ีใหเชาแลว 

ที่ตั้ง จํานวนคลังสินคา 

(หลัง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา 5 27.1250 24,375 329.19 
ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 3 19.1673 14,922 144.65 

รวม 8 46.2923 39,297 473.84 

  คลังสินคาท่ีมีสัญญาเชาแลว แตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได 

ที่ตั้ง จํานวนคลังสินคา 

(หลัง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา 3 13.3500         8,400 88.71 
ศูนยคลังสินคาวังนอย 1 24.1000       10,500 78.74 

รวม 4 37.4500       18,900 167.45 

คลังสินคาพรอมใหเชา 

ที่ตั้ง จํานวนคลังสินคา 

(หลัง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา 1 2.8750 2,450 34.05 
ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 1 6.3892 5,310 47.65 

รวม 2 9.2642 7,760 81.70 

 คลังสินคาท่ีเริ่มกอสรางแลว 

ที่ตั้ง จํานวนคลังสินคา 

(หลัง) 

พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา       17 64.1389 52,800 510.81 

 คลังสินคาท่ีอยูในแผนการกอสราง 

ที่ตั้ง จํานวนคลังสินคา 

(หลัง) 
พ้ืนที่ดิน 

(ไร) 
พ้ืนที่เชา 

(ตารางเมตร) 

มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา 15 159.7111 134,825 916.86 

ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง  2 12.0323 10,548 42.02 
ศูนยคลังสินคาวังนอย 32 148.3000 108,706 146.48 

รวม 49 320.0434 254,079 1,105.36 
 

1.2 บริการ 

บริการท่ีบริษัทเสนอใหลูกคา ไดแก 

 การดัดแปลงอาคารโรงงาน  

  การท่ีบริษัทมีทีมงานออกแบบ กอสราง ตลอดจนการบริหารโครงการดวยตนเอง ทําใหบริษัทสามารถใหความชวยเหลือ

ลูกคาในการออกแบบ และดัดแปลงอาคารโรงงานมาตรฐานใหมีความเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของลูกคาได 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1 

 

 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
19 

 การจัดหาสาธารณูปโภค 

บริษัทใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอกับความตองการของลูกคา 

 การขออนุญาตกับหนวยงานราชการ 

บริษัทใหความชวยเหลือลูกคาเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตท่ีจําเปนตอการเร่ิมดําเนินการในเวลาอันรวดเร็วเชน ใบอนุญาต

ประกอบการ นอกจากน้ัน บริษัทยังมีบริการใหความชวยเหลือลูกคาในการขอและตอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับพนักงานของลูกคา

ซ่ึงเปนคนตางดาว 

 บริการอ่ืน ๆ 

 นอกจากท่ีกลาวขางตน บริษัทจะใหความชวยเหลือแกลูกคาในเรื่องตาง ๆ ตามความตองการเฉพาะของลูกคาเทาท่ีจะ

สามารถกระทําได เชน การแนะนําผูจําหนายสินคาและบริการ รวมท้ังการแนะนําบุคลากรท่ีสําคัญใหแกลูกคา 

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

2.1 แนวคิด อุปทาน/อุปสงค และสภาวะการแขงขัน 

  2.1.1 โรงงานมาตรฐานใหเชา 

 ก. แนวคิดของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

    การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะเร่ิมตนจากการพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรม การจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานในท่ีดิน

อุตสาหกรรม และการขายท่ีดินใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสินคา อยางไรก็ดี ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาจเลือก

เปนเจาของโรงงานเองหรืออาจเลือกเชาโรงงานเพ่ือผลิตสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการใหเชาโรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการประกอบการใหแกผูประกอบการ ท้ังนี้ ในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันมีผูประกอบการอุตสาหกรรมชาวตางชาติจํานวนมากที่เขามาต้ัง

ฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการเปนเจาของโรงงาน หรือไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงาน เพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ และลด

ความเส่ียงจากความไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ข. อุปทานของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

  ผูพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขาย/ใหเชา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 ผูประกอบการท่ีสรางโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีตนเองพัฒนาข้ึน  

 ผูประกอบการท่ีสรางโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีซื้อ/เชาจากผูพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม เชน บริษัท ไทคอน 

อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชาบนท่ีดินท่ีซื้อจาก

ผูพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรมในทําเลที่ต้ังท่ีหลากหลาย 

  ค. อุปสงคของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

   ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอยูในทําเลที่ต้ังท่ีดีสําหรับการลงทุนและเปนศูนยกลางการขนสง เน่ืองจากต้ังอยูในศูนยกลาง

ของทวีปเอเชีย นอกจากน้ัน ประเทศไทยยังมีแรงงานท่ีมีทักษะ และมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี นอกจากน้ัน การท่ีผูประกอบการรายใหญของ

อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็คทรอนิคสเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย ก็ชวยทําใหผูผลิตช้ินสวนสําหรับอุตสาหกรรมดังกลาวเขามาทําการ

ผลิตในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
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   การลงทุนในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมของการเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งสงผลใหความตองการโรงงานอุตสาหกรรมมี

เพ่ิมมากข้ึน  ความตองการโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเชาเปนทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการอุตสาหกรรมจากตางประเทศท่ีมีคานิยมท่ีไมตองการ

เปนเจาของโรงงาน หรือไมตองการถือกรรมสิทธ์ิในโรงงานเพ่ือลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความไมแนนอนตางๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงท่ีมีความไมแนนอนของสถานการณตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอบรรยากาศการลงทุน  นอกจากน้ัน การท่ีวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑมีแนวโนมส้ันลง และการใหความสําคัญกับตัวเลขผลตอบแทนจากการลงทุน ก็เปนปจจัยท่ีชวยเสริมใหผูประกอบการมีความตองการ

โรงงานเพ่ือเชา 

  ง. สภาวะการแขงขัน 

  ตลาดโรงงานมาตรฐานใหเชาในปจจุบันถือวามีการแขงขันไมสูงนัก ปจจุบันมีบริษัทท่ีจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาท่ี

มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน) บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด จํากัด และบริษัท สวนอุตสาหกรรมปนทอง จํากัด 

  อยางไรก็ตาม บริษัทท่ีทําธุรกิจพัฒนาโรงงานใหเชาเปนธุรกิจหลัก มีเพียงบริษัทเทาน้ันซึ่งมีความไดเปรียบเม่ือ

เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ กลาวคือ บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจการสรางโรงงานเพ่ือใหเชาในทําเลท่ีต้ังท่ีหลากหลาย และมีบริการท่ีชวย

อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา (ท้ังในดานการติดตอขอใบอนุญาตตาง ๆ กับหนวยงานราชการท่ีชวยใหลูกคาซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ 

สามารถเริ่มดําเนินงานไดในระยะเวลาอันส้ัน การขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวมท้ังบริการหลังการขายที่ให

การดูแลอยางใกลชิดและรวดเร็ว)  นอกจากน้ัน ยังมีความไดเปรียบจากการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) อีกดวย  

  2.1.2 คลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

   ก. แนวคิดของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

   ปจจุบันตนทุนจัดการดานโลจิสติคสของประเทศไทยคิดเปนสัดสวนท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก ซึ่งสงผลเสีย

ตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศไทย การพัฒนาการจัดการดานโลจิสติคสใหมีประสิทธิภาพจะทําใหตนทุนสินคาลดลง

และยกระดับคุณภาพการบริการ อันจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการสงออกของประเทศไทยไดมากข้ึน และยังชวยใหสินคา

อุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมีราคาลดลง นอกจากนี้ ระบบการจัดการดานโลจิสติคสของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนปจจัยท่ี

สงเสริมใหมีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

  ข. อุปทานของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

  ปจจุบันมีผูใหบริการคลังสินคาใหเชากระจายอยูในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดยอาคารคลังสินคาสวน

ใหญจะต้ังอยูบริเวณถนนสายเอเซีย ถนนบางนาตราด และถนนพระราม 2 คลังสินคาดังกลาวมีคุณภาพตํ่า เชน พ้ืนอาคารรับนํ้าหนักไดนอย มี

รูปแบบอาคารท่ีไมสะดวกตอการขนถาย พ้ืนท่ีจัดเก็บไมเหมาะสม ทําใหจัดเก็บสินคาไดนอย คนหาสินคาไดยาก ซึ่งสงผลใหเกิดการขนยายท่ีไม

จําเปนมากเกินไป คลังสินคาดังกลาวไมมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจขนสงและคลังสินคาได เชน ระบบ

ระบายนํ้าท่ีดี ระบบถนนท่ีสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ นอกจากน้ี อาคารคลังสินคาสวนใหญจะต้ังอยูในเขตชุมชนและเขตท่ีอยูอาศัยซ่ึงไม

อยูในเขตผังเมืองสําหรับท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ทําใหเกิดปญหาตางๆตามมา เชน ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ความเสียหายของผิว

จราจร รวมท้ังมลภาวะทางอากาศและทางเสียง 

  ค. อุปสงคของคลังสินคาคุณภาพสูงใหเชา 

   บริษัทผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติคสจัดวาเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และมีความสําคัญมาก

ข้ึน เนื่องจากผูผลิตสินคาและผูคาสงมีแนวโนมท่ีจะใชบริการจากผูใหบริการดานโลจิสติคสเพ่ิมมากข้ึน แทนการมีหนวยงานภายในเพ่ือดําเนินการ

ในเร่ืองดังกลาวเอง 
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  อยางไรก็ดี บริษัทท่ีเช่ียวชาญดานโลจิสติคสเหลาน้ี สวนใหญมีนโยบายไมตองการลงทุนเพ่ือเปนเจาของในอสังหาริมทรัพย 

เชน คลังสินคา เน่ืองจากเห็นวาการหาผลกําไรจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมิใชกิจกรรมหลักของกิจการ โดยบริษัทเหลาน้ีตองการจํากัดการ

ลงทุนเฉพาะสําหรับยานพาหนะ อุปกรณ ระบบสารสนเทศตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ อันเปนสินทรัพยหลักท่ี

จําเปนตอกิจการ และการรักษาความสามารถในการแขงขันของกิจการเทานั้น  นอกจากน้ี การลงทุนในอสังหาริมทรัพยกอใหเกิดตนทุนคงท่ีจํานวน

มากเปนระยะเวลานาน เปนการเพ่ิมความเส่ียงของกิจการในกรณีท่ีลูกคายกเลิกสัญญา อีกท้ังบริษัทเหลานี้ยังไมชํานาญในการลงทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพยดวยตนเองเนื่องจากมิใชธุรกิจหลัก  เม่ือเปนเชนน้ี ภาคอุตสาหกรรมดานโลจิสติคสโดยรวมจึงมุงหวังใหภาคธุรกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเปนผูพัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับกิจการขนสงและคลังสินคาเพ่ือใหเชา 

กลุมผูตองการใชอาคารคลังสินคา ไดแก  

1. ธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคา (Logistics service providers) ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนบริษัทช้ันนําจากใน

ประเทศและตางประเทศ บริษัทเหลาน้ีจะมีความสามารถในการบริหารและจัดการโดยใชระบบ software และระบบจัดการท่ีทันสมัย  และ

โดยท่ัวไปบริษัทในธุรกิจขนสงและบริหารคลังสินคาจะไมลงทุนในอสังหาริมทรัพย แตมีความตองการเชาคลังสินคา 

2. ผูประกอบการประเภทศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบที่ทันสมัย (International distribution 

center)  กิจการศูนยจัดหาจัดซื้อช้ินสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International procurement office) และกิจการศูนยกระจายสินคา

ดวยระบบท่ีทันสมัย (Distribution center) 

3. ผูผลิตและผูคาปลีกขนาดใหญ  โดยกลุมน้ีมีความตองการท่ีจะจัดต้ังศูนยกระจายสินคาเพ่ือจัดสงสินคาไปยังลูกคา

และผูบริโภคทั้งในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคตาง ๆ 

4. กลุมบริษัทนําเขาและสงออก ซึ่งจะมีความสนใจในอาคารคลังสินคาท่ีต้ังอยูใกลสนามบินและทาเรือ โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติคสสนับสนุนการกระจายสินคาและกิจการอ่ืน ๆ เชน ผูใหบริการขนสงสินคาและบริการขนสง ผู

ใหบริการบรรจุสินคาและถายบรรจุสินคา ผูใหบริการสรางมูลคาเพ่ิม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การซอมแซม และการประกอบ/บรรจุ

สินคา) รวมถึงผูใหบริการเชาอุปกรณขนถาย ผูใหบริการแรงงานช่ัวคราวและยกขนสินคา เปนตน 

  ง. สภาวะการแขงขัน 

  ปจจุบันผูใหบริการอาคารคลังสินคาคุณภาพสูงซ่ึงต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสมมีอยูนอยราย อาคารคลังสินคาใหเชาใน

ปจจุบันสวนใหญมีคุณภาพตํ่าและต้ังอยูในทําเลที่ไมดีดังท่ีกลาวมาแลว  

 บริษัทมีความไดเปรียบกวาผูใหบริการอาคารคลังสินคารายอื่น ๆ เน่ืองจากโครงการของบริษัทต้ังอยูในทําเลท่ีดี  

นอกจากน้ี อาคารคลังสินคาและระบบสาธารณูปโภคของโครงการมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐานสากล 

2.2 กลยุทธการแขงขัน 

 ตําแหนงทางการตลาด 

 บริษัทมีสวนแบงในตลาดการใหเชาโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน สวนท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทเอง รอยละ 45 และสวนท่ี

บริหารใหแก TFUND รอยละ 21 รวมเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 66 ตามการสํารวจของบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ณ 

ส้ินไตรมาส 3/2550 

 บริษัทไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดในการเปนผูสรางโรงงานใหเชารายใหญในประเทศไทย บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะรักษา

และพัฒนาตําแหนงทางการตลาดใหดีย่ิงข้ึนดวยการเพ่ิมขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา และรักษาคุณภาพของการใหบริการท่ีตอบสนองความ
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 สําหรับอาคารคลังสินคานั้น บริษัทมีความตั้งใจท่ีจะใหบริษัทมีตําแหนงทางการตลาดในการเปนผูสรางอาคารคลังสินคา

มาตรฐานสูงท่ีมีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุดเชนเดียวกับตําแหนงทางการตลาดของโรงงานมาตรฐานใหเชา 

 กลุมลูกคาเปาหมาย  

 ลูกคาเปาหมายของโรงงานมาตรฐาน คือ ผูผลิตช้ินสวนปอนใหแกผูประกอบการขนาดใหญ มิใชผูผลิตสินคาข้ันสุดทาย

ขนาดใหญท่ีตองการมีโรงงานเปนของตนเอง เน่ืองจากโรงงานท่ีผูผลิตสินคาข้ันสุดทายใชผลิตสินคาจะมีขนาดใหญและมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือ

รองรับการผลิตในระยะยาว    

 สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายที่เชาอาคารคลังสินคาของบริษัท ไดแก กลุมผูประกอบการตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ “อุปสงค

ของอาคารคลังสินคาใหเชา”  

 กลยุทธดานราคา 

 คาเชาโรงงาน และคลังสินคาของบริษัทถูกกําหนดจากตนทุนการกอสรางเปนหลัก อยางไรก็ดี ในการกําหนดคาเชาบริษัทยัง

ไดคํานึงถึงราคาคาเชาโรงงานและคลังสินคาท่ีคูแขงขันคิดจากลูกคาดวย โดยบริษัทไดมีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยูเสมอ เพ่ือใหแนใจวาคาเชา

โรงงานและคลังสินคาของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก การติดตอลูกคาเปาหมายเองโดยตรง และการติดตอผานตัวกลางตาง ๆ เชน 

ติดตอผูผลิตรายใหญเพ่ือเสนอบริการใหเชาโรงงาน/คลังสินคาใหแกคูคาของผูผลิตเหลาน้ัน การติดตอผานหนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงาน

การคา สมาคมหอการคา เจาของนิคมอุตสาหกรรม ตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย และตัวกลางอื่น ๆ 

 บริษัทมีการพัฒนาส่ือเพ่ือสงเสริมการตลาด อันไดแก ส่ิงพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนังสือตาง ๆ อินเตอรเน็ต

เว็บไซต แผนปายโฆษณาท่ีติดต้ังบริเวณหนาโรงงาน แผนปายโฆษณาขนาดใหญขางทางดวน และการสงจดหมายทางไปรษณีย 

 นอกจากน้ียังมีการใชส่ือทางการตลาดประเภทอื่นท่ีมีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแก การเขารวมงานสัมมนา งาน

แสดงสินคา และการประชุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ 

2.3 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

 2.3.1  แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

    ตลอดเวลา 18 ปท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน อุปสงคหรือความตองการของโรงงานใหเชามีมากกวาอุปทาน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในชวงภาวะเศรษฐกิจซบเซา ผูประกอบการจะหันมาเชาโรงงานมากกวาท่ีจะใชเงินเพ่ือลงทุนสรางหรือซ้ือโรงงาน 

    ปจจุบันผูผลิตท่ีเขามาดําเนินการผลิตในประเทศไทยไดใหความสนใจในการเชาโรงงานเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งโดยสวนใหญบริษัท

เหลาน้ีจะอยูในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting industries) และมีขนาดเล็กกวาผูผลิตในอุตสาหกรรมหลัก จึงมีแนวโนมท่ีจะเลือกเชา

โรงงานแทนการลงทุนสรางโรงงานของตนเอง นอกจากน้ี ความไมแนนอนและความเส่ียงตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนในโลกปจจุบันไดสงผลใหผูประกอบการ

หันมาสนใจการเชามากข้ึน และมีแนวโนมวาความตองการโรงงานใหเชาจะยังคงเปนเชนน้ีตอไปในอนาคต ท้ังน้ี แมวาจะไมสามารถประมาณการ

การเพ่ิมข้ึนของโรงงานท่ีคูแขงขันจะสรางข้ึนในอนาคต แตอาจกลาวไดวา การเพ่ิมข้ึนของโรงงานใหเชาดังกลาวจะยังคงไมเพียงพอตอความ

ตองการของตลาด  
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   เชนเดียวกันกับความตองการเชาโรงงาน ผูประกอบการและผูใหบริการดานโลจิสติคสมีแนวโนมท่ีไมตองการลงทุนเพ่ือเปน

เจาของอาคารคลังสินคา เน่ืองจากผลกําไรจากการลงทุนในอาคารคลังสินคามิใชกิจกรรมหลักของกิจการ และตองการจํากัดการลงทุนเฉพาะ

สําหรับสินทรัพยท่ีจําเปนตอกิจการเพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขัน จากเหตุผลท่ีกลาวน้ี  จึงมีแนวโนมวาความตองการเชาอาคารคลังสินคา

จะมีมากข้ึนในอนาคต 

   อยางไรก็ตาม คลังสินคาท่ีไดมาตรฐานสากลและอยูในทําเลที่ต้ังท่ีดีนาจะมีการเพ่ิมท่ีนอยกวาคลังสินคาคุณภาพตํ่า 

เนื่องจากตนทุนในการกอสรางท่ีสูง ซ่ึงจะเปนอุปสรรคสําหรับผูประกอบการรายยอยในการเขาสูธุรกิจการสรางคลังสินคามาตรฐานสูง 

การแขงขัน  2.3.2 

 สภาวะการแขงขันของตลาดโรงงานและคลังสินคาใหเชาในปจจุบันนับวายังไมรุนแรง ท้ังน้ี ผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขา

สูธุรกิจน้ีจะตองใชเงินทุนสูง และใชระยะเวลานานในการที่จะพัฒนาโครงการและบริการท่ีครบวงจร อีกท้ังเปนการยากที่จะพัฒนาโรงงานและ

คลังสินคาใหเชาใหมีความไดเปรียบท้ังในแงของปริมาณและการกระจายตัวของทําเลที่ต้ัง   

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 3.  

 3.1 ข้ันตอนการจัดหาท่ีดินและการดําเนินงานกอสรางโรงงาน/คลังสินคา  
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        เจรจากับลูกคาเปาหมาย 

 

เจรจาซื้อท่ีดิน 

 

เร่ิมดําเนินการกอสราง 

 

ดําเนินการขออนุญาตกอสราง

 

คัดเลือกทําเลและขนาดที่ดินท่ีเหมาะสม 
 

 

 ดําเนินการออกแบบโรงงาน/

คลังสินคาโดยสถาปนิกของบริษัท  

 

 

 

 

 

 
 

 
  1. เลือกตําแหนงและขนาดที่ดินท่ีเหมาะสม หลังจากตัดสินใจเลือกทําเลของที่ดินอุตสาหกรรมไดแลว บริษัทจะพิจารณาเลือก

แปลงท่ีดินท่ีอยูในตําแหนงท่ีดี มีขนาดและรูปรางท่ีเหมาะสมกับการตัดแบงเพ่ือกอสรางโรงงาน/คลังสินคาใหไดพ้ืนท่ีใชสอยมากท่ีสุด โดยจะเจรจา

ตอรองราคากับเจาของท่ีดินอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันบริษัทติดตอกับสถาบันการเงินเพ่ือขออนุมัติเงินกูเพ่ือใชในการซ้ือท่ีดินและกอสราง

โรงงาน/คลังสินคา  

  2.  ลงนามในสัญญาซ้ือขายหรือเชาท่ีดิน บริษัทจะลงนามในสัญญาซ้ือขายหรือเชาท่ีดินกับเจาของท่ีดินภายหลังจากท่ีตัดสินใจ

เลือกและการตอรองราคาส้ินสุดแลว 

  3.  ออกแบบโรงงาน สถาปนิกของบริษัทจะเริ่มดําเนินการออกแบบโรงงาน/คลังสินคา  

 

 

ฝายขายเร่ิมดําเนินการ 

ทางการตลาด 

 

 

ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือเชาท่ีดิน 

 

บริการติดตอขออนุญาตประกอบการ 

 

ลงนามสัญญากับลูกคา 

 

สงมอบโรงงาน/คลังสินคาใหแกลูกคา

บริการหลังการขาย 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                แบบ 56-1 

 

 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
24 

 4.  ติดตอกลุมลูกคาเปาหมาย พรอม ๆ กับการออกแบบโรงงาน/คลังสินคา บริษัทจะทําการติดตอกลุมลูกคาเปาหมายผานชอง

ทางการจําหนายท่ีกลาวขางตน  

 5.   ย่ืนคําขออนุญาตการกอสราง บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตกอสรางกับหนวยงานที่เก่ียวของ   

 6.   เร่ิมดําเนินการกอสราง เม่ือไดรับใบอนุญาตกอสรางเรียบรอยแลว บริษัทจะเริ่มดําเนินการกอสราง โดยใชทีมงานกอสราง

ของบริษัทเปนหลัก ยกเวนในสวนของงานระบบไฟฟาแสงสวาง ประปา และระบบสุขาภิบาล โรงงาน/คลังสินคาหน่ึงหลังจะใชระยะเวลาในการ

กอสรางประมาณ 6 เดือน อยางไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจางเหมาผูรับเหมาภายนอกในกรณีท่ีบริษัทมีงานลนมือ และภายหลังการกอสรางแลว

เสร็จ บริษัทจะดําเนินการขอรับใบรับรองการกอสรางจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 7.   ลงนามในสัญญาเชากับลูกคา ภายหลังจากท่ีไดตกลงเง่ือนไขการเชากับลูกคาแลวเสร็จ บริษัทและลูกคาจะลงนามในสัญญา

เชาและสัญญาการใหบริการ โดยบริษัทจะเก็บเงินมัดจําไมเกิน 6 เดือนของคาเชาและคาบริการ และภายหลังจากลงนามในสัญญากับลูกคาแลว 

บริษัทจะดําเนินการเพ่ือใหลูกคาไดรับใบอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการตอไปได 

 8.   สงมอบโรงงาน/คลังสินคาแกลูกคา ภายหลังลงนามในสัญญาเชาเรียบรอยแลว บริษัทจะทําการสงมอบโรงงาน/คลังสินคา

ใหแกลูกคาในสภาพที่พรอมสําหรับการติดต้ังเครื่องจักร พรอมท้ังชวยประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการติดต้ังระบบสาธารณูปโภค 

 9. ข้ันตอนการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม ภายหลังการติดต้ังเครื่องจักรแลวเสร็จ บริษัทจะใหความชวยเหลือลูกคาในการ

ติดตอกับหนวยงานรัฐบาลในการขอใบอนุญาตประกอบการ เพ่ือย่ืนคําขอแจงการเร่ิมประกอบอุตสาหกรรมตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดย

หนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาวจะพิจารณาออกใบแจงการประกอบอุตสาหกรรมแกลูกคาตอไป 

 10.  การใหบริการหลังการขาย  บริษัทจัดใหมีหนวยงานบริการซอมบํารุงใหกับลูกคา พรอมท้ังชวยเหลือในการตออายุ

ใบอนุญาตตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

 3.2 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักในการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาของบริษัท ไดแก ท่ีดิน และวัสดุกอสราง  โดยในสวนของที่ดินบริษัทจะซ้ือท่ีดินจาก

ผูพัฒนานิคม/สวนอุตสาหกรรมที่มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนระบบ หรือท่ีดินนอกนิคม/สวนอุตสาหกรรมท่ีอยูในทําเลที่มีศักยภาพ โดยบริษัทมี

นโยบายซื้อท่ีดินเพ่ือเปนสินทรัพยของบริษัท ท้ังน้ี ท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการยังคงมีเพียงพอตอการขยายธุรกิจของบริษัท/

บริษัทยอยในปจจุบัน และในอนาคต   

  วัสดุกอสรางท่ีสําคัญในการกอสรางโรงงาน/คลังสินคาของบริษัท ไดแก เหล็ก และคอนกรีต คิดเปนประมาณ รอยละ 68 ของ

ตนทุนวัตถุดิบในการกอสรางโรงงานแตละโรงงาน ท้ังนี้ บริษัทสามารถสั่งซ้ือวัสดุกอสรางตาง ๆ ไดจากผูผลิตหลายรายดวยคุณภาพและราคาที่

ใกลเคียงกัน 

3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 บริษัทมีนโยบายกอสรางโรงงานในเขตท่ีดินอุตสาหกรรมซ่ึงมีการจัดการท่ีดี และมีการควบคุมการดําเนินงานอยางเครงครัด ซึ่ง

รวมถึงกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวมอยางเขมงวด   โดยกอนท่ีผูเชาจะเร่ิมดําเนินการ

ตาง ๆ ไดตองผานการตรวจสอบและไดรับอนุญาตเริ่มประกอบการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หากหนวยงานท่ีเก่ียวของพบวาการประกอบการของ

ผูเชาจะทําใหเกิดอันตรายหรือมีภาวะมลพิษ ก็จะไมอนุญาตใหเริ่มประกอบการจนกวาผูเชาจะสามารถแสดงใหแนใจไดวามีวิธีการกําจัดมลพิษและ

รักษาสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย  

 นอกจากน้ี ในสัญญาเชาระหวางบริษัทและลูกคาไดกําหนดเง่ือนไขการเชาท่ีชัดเจนวา ผูเชาตองปฏิบัติตามขอบังคับท่ีเก่ียวของใน

เร่ืองการรักษาสภาพแวดลอมอยางเครงครัด ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไมเคยมีปญหา ไมเคยละเมิด ไมเคยฝาฝนกฎหมายที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอม และ

ไมเคยเปนตนเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมใด ๆ 
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 สําหรับอาคารคลังสินคาของบริษัทน้ัน เน่ืองจากลักษณะของการใชงานอาคารคลังสินคา ถาเปนเพียงการใชเพ่ือจัดเก็บสินคา หรือ

เพ่ือการบรรจุภัณฑอยางงาย จึงไมกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมใดๆ 

4. งานระหวางกอสราง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีงานท่ียังไมสงมอบซึ่งมีสัญญาเชาแลวแตยังอยูระหวางการกอสราง ดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /  เขต

สงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส / 

ศูนยคลังสินคา 

จํานวนโรงงาน / 

อาคารคลังสินคา 

พื้นท่ีดิน 

(ไร) 

พื้นท่ีเชา

(ตารางเมตร) 

ประมาณเงิน

ลงทุน 

(ลานบาท) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
ไทคอนโลจิสติคสพารค-บางนา 

ศูนยคลังสินคาวังนอย 

2 

1 

4 

3 

1 

15.2400 
 3.0497 

13.6475 

13.3500 

24.1000 

  10,150 

 1,750 

 8,250 

 8,400 

10,500 

 336.66 

 272.79 

 117.25 

 133.78 

 256.54 

รวม 11  69.3872     39,050    1,117.02 
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การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบโรงงาน วิธีการกอสราง และวัสดุท่ีใชในการกอสรางโรงงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการของลูกคาและพัฒนาการของวัตถุดิบในการกอสรางท่ีเปล่ียนแปลงไปนอกจากนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปรับขนาด

ของโรงงานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา บริษัทจึงไดปรับปรุงระบบฐานขอมูลลูกคาเปาหมาย ตลอดจนขอมูลนายหนา/ตัวแทนซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยเพ่ือประโยชนในการทําการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

บริษัทจัดใหมีการปรับปรุงแผนการจัดซ้ือวัสดุกอสรางอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมั่นใจวาไดวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในราคาตนทุนท่ีเหมาะสม 

เปนผลใหบริษัทสามารถแขงกับคูแขงขันในธุรกิจได และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาคุณภาพการกอสรางโรงงานใหอยูในระดับมาตรฐานสากล

ได 
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ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

1. ท่ีดิน และโรงงานและคลังสินคาเพื่อขาย/ใหเชา 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ดังน้ี 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /           

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส/

ศูนยคลังสินคา 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่มี 

สัญญาเชาและ 

รับรูรายไดแลว 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่มี 

สัญญาเชาแตยัง 

ไมรับรูรายได 

โรงงาน/คลังสินคา

สรางเสร็จ 

พรอมใหเชา 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่อยู 

ระหวาง 

การพัฒนา 

โรงงาน/คลังสินคา

ที่อยู 

ในแผนงาน 

การกอสราง 

รวม 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 3 - - - -  3 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 17 2 4 12 6 41 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 23 1 4 3 - 31 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 22 1 3 2 15 43 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 6 1 2 4 - 13 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 25 3 6 9 20 63 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง - - - - 2  2 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 1 - - - -  1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 1 3 3 - 5 12 
นิคมอุตสาหกรรมบอวิน - - - - 12 12 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 5 2 2 3 - 12 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 11 4 6 - 3 24 

 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด - - 1 - -  1 

 ไทคอนโลจิสติคสพารค - บางนา 5 3 1 17 15 41 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 3 - 1 - 2  6 

 ศูนยคลังสินคาวังนอย - 1 - - 32 33 
รวม 122 21 33 50 112 338 

หมายเหตุ : บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินและโรงงาน/คลังสินคาในนิคม/สวนอุตสาหกรรม/เขตสงเสริมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส และศูนยคลังสินคา ตามที่กลาวขางตน 

ยกเวนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเปนการเชาระยะยาว  
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มูลคาตามบัญชีและมูลคาประเมินของท่ีดินพรอมโรงงาน/คลังสินคาท้ังหมดของบริษัท (กรรมสิทธ์ิของบริษัท ยกเวนท่ีดินในนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีดังตอไปน้ี  

           หนวย : ลานบาท 

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม/            

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม / เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส/ 

ศูนยคัลงสินคา 

มูลคาตามบัญชี 
มูลคาประเมิน 

วิธีคิดจากรายได* 

มูลคาประเมิน 

วิธีตนทุนทดแทน* 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 42.29 356.95 184.96 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 942.16 1,246.08 1,029.39 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง** 320.31 878.37 510.44 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 1,098.10 1,262.98 1,175.40 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 219.18 104.78 264.11 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ – อยุธยา 1,508.75 1,526.01 1,526.01 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ระยอง 15.68 15.68 15.68 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 18.51 18.97 18.97 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 380.54 390.25 390.25 

นิคมอุตสาหกรรมบอวิน 72.24 72.24 72.24 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 274.68 278.24 278.24 

 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 658.56 659.18 659.18 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 36.00 36.00 36.00 

 ไทคอนโลจิสติคสพารค - บางนา 2,081.13 2,081.13 2,081.13 

 ศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง 296.57 296.57 296.57 

 ศูนยคลังสินคาวังนอย 225.22 225.22 225.22 

รวม 8,189.92 9,448.65 8,763.79 

ที่มา :  รายงานการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544  

หมายเหตุ :  *มูลคาประเมินทรัพยสินท่ีจัดทําโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ถูกปรับโดยเพ่ิมมูลคาท่ีดินและมูลคางานกอสรางที่เกิดขึ้นระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ซ่ึงการที่มูลคา

ประเมินวิธีคิดจากรายไดของโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มีมูลคาตํ่ากวามูลคาประเมินวิธีตนทุนทดแทน เนื่องจากเมื่อกนัยายน 2544 ผูประเมินคิดราคาประเมินวิธีรายไดจากโรงงานท่ีมีรายไดคาเชาแลวเทานั้น ในขณะ

ที่คิดราคาประเมินวิธีตนทุนทดแทนจากโรงงานท้ังหมดท่ีอยูในแผนงานกอสรางของโครงการ ซ่ึงขณะนั้นโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ซ่ึงเปนโครงการใหมยังไมมีโรงงานท่ีมีคาเชาแลวจึงไมมีราคาประเมินท่ีคํานวณดวยวิธี

รายได ทําใหเมื่อมีการปรับเพ่ิมมูลคาระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2550  แลวมีมูลคาตํ่ากวาวิธีตนทุนทดแทน สําหรับบางทําเลท่ีมูลคาประเมินตามวิธีคิดจากรายไดเทากับมูลคาประเมินตามวิธีตนทุนทดแทน เปน

ทําเลท่ีไมไดมีการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป 2544 บริษัทจึงใชมูลคาตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง 

  ** ไมรวมท่ีดิน เนื่องจาก บริษัทและบริษัทยอยเชาท่ีดินจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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2. สินทรัพยถาวรอื่น ๆ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยถาวรอื่น ๆ ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย มูลคาทางบัญชีสุทธ ิ
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช 34.9 

   ที่ดิน อาคาร  31.8 

เคร่ืองตกแตง ติดตัง้ และอุปกรณสํานกังาน 24.8 

ยานพาหนะ 
                          รวม 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
                          รวม 

 10.2 

101.7 
(31.8) 

69.9 

3. รายละเอียดของสัญญาเชาท่ีดินและอาคารสํานักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสัญญาเชาท่ีดินท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตสงออก ดังน้ี 

ลําดับ คูสัญญา ระยะเวลา คาเชา 

1 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (13 ธันวาคม 2538 ถึง 12 ธันวาคม 2568) 5,168,113.50 บาทตอป บนพื้นที ่31-1-28.76 ไร 

(165,000 บาทตอไรตอป)  

2 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (14 พฤศจิกายน 2540  ถึง 13 พฤศจิกายน 2570) 724,824.79 บาทตอป บนพื้นที ่3-3-97.41 ไร  

(165,000 บาทตอไรตอป) 

3 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 
30 ป (18 สิงหาคม 2542 ถึง 17 สิงหาคม 2572) 2,216,044.88  บาทตอป บนพื้นที ่13-1-72.23 ไร 

(165,000 บาทตอไรตอป)  

4 บริษัทยอย (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

17 ป 6 เดือน 24 วนั (6 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธันวาคม 

2561) 

6,147,949.50 บาทตอป บนพื้นที ่ 33-3-49.20 ไร 

(165,000 บาทตอไรตอป) 

5 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

13 ป 11 เดือน 25 วัน (25 มกราคม 2548 ถึง 31 

ธันวาคม 2561) 

754,032.68 บาทตอป บนพื้นที ่ 4-0-61.78 ไร 

(181,500 บาทตอไรตอป) 

6 บริษัท (ผูเชา) กับ  

กนอ. (ผูใหเชา) 

12 ป 8 เดือน 7 วัน (25 เมษายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 

2561) 

2,083,418.08 บาทตอป บนพื้นที ่ 11-1-91.555 ไร 

(181,500 บาทตอไรตอป) 
หมายเหตุ : 1. ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังไมสามารถขายได เน่ืองจากเปนการไดท่ีดินมาจากการเวนคืนและการเชาเพ่ือประโยชนในการประกอบการนิคม

อุตสาหกรรม ดังน้ัน บริษัทจึงทําการเชาท่ีดินดังกลาวจาก กนอ. 
2. รายละเอียดอ่ืน ๆ ในสัญญาเชา ท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

2.1 สัญญาท่ี 1-4 ผูเชาไดวางหลักประกันไว คือ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารมูลคาเทากับจํานวนเงินคาเชา 1 ป ยกเวนสัญญาท่ี 5-6 ผูเชาไดวาง

หลักประกันไว คือ เงินสดเทากับจํานวนคาเชา 1 ป และหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเทากับจํานวนคาเชา 1 ป ซึ่งเงินสด สามารถเปล่ียนเปน

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารเม่ือครบกําหนด 5 ป และหนังสือคํ้าประกันของธนาคารมูลคาเทากับจํานวนเงินคาเชา 1 ป 

2.2 ผูใหเชาปรับเปล่ียนคาเชาไดทุก ๆ ระยะเวลา 10 ป ในอัตรารอยละ 10 ของคาเชาเดิม ในสัญญาท่ี 1-3 ยกเวนสัญญาท่ี 4-6 ซึ่งผูใหเชาสามารถ

ปรับเปล่ียนคาเชาไดทุก ๆ 5 ป  
2.3 อัตราคาปรับจายชําระลาชา รอยละ 18 ตอป ของยอดท่ีคางชําระ 
2.4 หากผูเชามีความประสงคจะตออายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน กอนสัญญาเชาจะส้ินสุดเพ่ือใหกนอ. 

พิจารณา 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
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4. สินทรัพยถาวรท่ีใชคํ้าประกัน 

ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยใชท่ีดินและสิ่งปลูกสรางคํ้าประกัน ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยเพ่ือค้ําประกัน วงเงิน เงินกูปจจุบัน วันที่ทําสัญญา 

1. สัญญาเชาเลขที่ 21/2538-นฉ. ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2538  ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง    

พรอมส่ิงปลูกสราง 
/1 

11.01 11.01 29/08/2544 (L/G) 

2. สัญญาเชาเลขที่ 14/2540 ณ วันที่ 14 พฤศจกิายน 2540 และ เลขที่ 8/2542  
 ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2542 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พรอมส่ิงปลูกสราง 

/1
 

20.00 - 9/02/2549 (O/D) 

3. โฉนดเลขที ่53858-60 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง  34.50 - (P/N วงเงินหมุนเวียน) 
4. โฉนดเลขที ่20167 และ 20169-71 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 

130485 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง โฉนดเลขที่ 27493 ตั้งอยูบนสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ และโฉนดเลขที่ 48375 ตัง้อยูบนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พรอมส่ิงปลูกสราง
/2
 

55.00 

20.00

25.00 

10.03 

12.09 
- 

8/04/2546 (L/C, T/R) 

3/01/2546 (L/C, T/R, P/N,L/G) 
18/06/2545 (O/D) 

5. โฉนดเลขที ่49559 และ 57261 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 
/3 20.00 16.89 1/08/2544 (L/G)  

6.   สัญญาเชาเลขที่ 9/2544-นฉ. ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2544 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
 พรอมส่ิงปลูกสราง (กรรมสิทธิ์ของบริษัทยอย)

 /4 
11.18

 
11.18 

 

22/11/2544 (L/G) 

 

7. โฉนดเลขที ่6002 และ 6008 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 100.00 7.50 6/08/2546 ถึง 30/06/2551 
8. โฉนดเลขที ่25823 และ 26064-6 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 180.00 48.69 2/12/2546 ถึง 28/02/2555 

9. โฉนดเลขที่ 288254 ตัง้อยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง 120.00

10.00 

9.70 

- 

2/02/2547 ถึง 30/04/2551 

30/01/2547 (O/D) 
10. โฉนดเลขที่ 7322, 9890-1, 9894, 9988-9, 9994 และ 14727 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
 พรอมส่ิงปลูกสราง 

160.00 47.18 4/03/2547 ถึง 31/03/2557 

11. โฉนดเลขที่ 122533, 122538-9, 122541 และ 122544 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร       

     พรอมส่ิงปลูกสราง 

195.00 

 

32.50 

 
23/09/2547 ถึง 31/03/2555 

 

12. โฉนดเลขที่ 64247, 104491, 115921-5 และ 116367 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมปนทอง  

     พรอมส่ิงปลูกสราง 
350.00

30.00 

20.00 

10.00 

160.04 

- 
3.70 

- 

20/01/2548 ถึง 28/02/2556 

20/01/2548 (L/C, T/R) 

20/01/2548 (L/G) 

20/01/2548 (O/D) 

13. โฉนดเลขที่ 53532-3, 56720, 57262-4 และ 59911 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พรอมส่ิงปลูกสราง 190.00 128.33 5/04/2548 ถึง 31/12/2554 

14. โฉนดเลขที่ 130031 และ 130035-7 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 174.00 - 2/06/2548 ถึง 30/06/2556 

15. โฉนดเลขที่ 53176 และ 122531 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 
 และโฉนดเลขที่ 288257 และ 288259-60 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง 

144.50 38.85 31/05/2548 ถึง 28/06/2554 

16. โฉนดเลขที่ 108456 และ 99577 ตั้งอยูบนนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร พรอมส่ิงปลูกสราง 
     และโฉนดเลขที่ 6818 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน ซีบอรด พรอมส่ิงปลูกสราง 

150.00 - (P/N วงเงินหมุนเวียน)  

17. โฉนดเลขที่ 25831-2 และ 26827-29 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 286.00 135.32 26/08/2548 ถึง 25/07/2555 
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หนวย : ลานบาท 

สินทรัพยเพ่ือค้ําประกัน วงเงิน เงินกูปจจุบัน วันที่ทําสัญญา 

18. โฉนดเลขที่ 858, 887-8, 1225, 4681, 27880, 27882-3 และ 28337-9 ตั้งอยูบริเวณโครงการ ไทคอน    

โลจิสติคสพารค-บางนา ถนนบางนา-ตราด กม.39 พรอมส่ิงปลูกสราง   

2,655.00 964.00 15/11/2548 ถึง 28/02/2559 

  19.  โฉนดเลขที่ 20998, 27701, และ 27737 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง    
        และโฉนดเลขที ่58255-6 และ 58258 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พรอมส่ิงปลูกสราง          

265.00 - 

 

24/02/2549 ถึง 28/02/2557 

  20.  โฉนดเลขที่ 16540 ตั้งอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พรอมส่ิงปลูกสราง และโฉนดเลขที่ 

        90769, 98630 และ 268613 ตั้งอยูบนนิคมอุสาหกรรมบางปู พรอมส่ิงปลูกสราง                  

247.24 - 

 

17/03/2549 ถึง 16/03/2556 

  21.  โฉนดเลขที ่130038-41, 130043-46 และ 130056 ตั้งอยูบนเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  
        พรอมส่ิงปลูกสราง 

199.76 74.85 17/03/2549 ถึง 29/03/2556 

  22.  โฉนดเลขที่ 14584, 27494-7 และ 28472 ตั้งอยูบนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พรอมส่ิงปลูกสราง 168.96 47..81 17/03/2549 ถึง 30/03/2556 

  23.  โฉนดเลขที่ 104395 และ 112194-5 ตั้งอยูบริเวณศูนยคลังสินคาแหลมฉบัง พรอมส่ิงปลูกสราง  
         

276.00 

4.00 

             - 

             -   

10/05/2549 ถึง 09/05/2557 

10/05/2549 (L/G) 

รวมเงินกู 5,960.95 1,694.77  

รวมเงินกู และหนังสือค้ําประกัน 6,132.15 1,759.67  

หมายเหต ุ: 
/1 

บริษัทไดรับวงเงินหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 11.01 ลานบาท และไดใชไปเปนจํานวนเงิน 11.01 ลานบาท 
 /2

 บริษัทไดรับวงเงินหนังสือคํ้าประกันรวมกับวงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน และเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท และไดรับวงเงินปริวรรตเงินตราจํานวน 10.03 ลานบาท เพ่ือรองรับความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงมีภาระหน้ี 265,820.84 ดอลลารสรอ. ทั้งน้ี บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของภาระหน้ีดังกลาวทั้งจํานวน
 

  /3
 บริษัทไดรับวงเงินหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 20.00 ลานบาท และไดใชไปเปนจํานวนเงิน 16.89 ลานบาท 

  /4
 บริษัทยอยไดรับวงเงินหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 11.18 ลานบาท และไดใชไปเปนจํานวนเงิน 11.18 ลานบาท   

5.  นโยบายเงินลงทุนของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว รอยละ 

การถือหุน 

มูลคาเงินลงทุน 

(ตามวิธีสวนไดเสีย) 

บริษัทยอย     

บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส กอสรางโรงงานมาตรฐานเพื่อเชา/ขาย 50.00 ลานบาท  99.99     50.00 ลานบาท
/1
 

บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค พัฒนาสวนการขนสงและคลังสินคา 

เพื่อเชา/ขาย 

1,000.00 ลานบาท 99.99  1,015.00 ลานบาท
/1
 

บริษัทรวม     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

(TFUND) 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยที่เก่ียวเนื่อง

กับกิจการอุตสาหกรรม 

5,770.25 ลานบาท 20.60     642.98 ลานบาท
/2
 

บริษัทที่เกี่ยวของ     

บจก. บางกอกคลับ ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 450.00 ลานบาท 0.11      0.26 ลานบาท
/3
 

หมายเหตุ : 
/1
มูลคาตามวิธีราคาทุนเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนได             

เสียเปนวิธีราคาทุน  
  

/2
ภายหลังหักกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 507.61 ลานบาท ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 TFUND มีกําไรสุทธิ 325.52 

ลานบาท 
  

/3
ภายหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 0.74 ลานบาท 

เนื่องจากบริษัทเปนผูถือหุนในบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด  และบริษัท ไทคอน โลจิสติคศ พารค จํากัด รอยละ 99.99 

และรอยละ 99.99 ตามลําดับ บริษัทจึงมีการควบคุมและการบริหารในทั้งสองบริษัทอยางสมบูรณ อยางไรก็ดี สําหรับการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยไทคอนนั้น ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีการลงทุนในกองทุนดังกลาวในสัดสวนรอยละ 20.60 ของขนาดเงินทุนของกองทุน รวม
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บริษัทมิไดมีการควบคุมและมิไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของ TFUND แตอยางใด 
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โครงการในอนาคต 

นอกจากโรงงานมาตรฐานจํานวน 33 โรงงานที่ยังคงอยูในระหวางกอสราง และมีแผนท่ีจะกอสรางบนพ้ืนท่ีท่ีบริษัทจัดเตรียมแลว

จํานวน 63 โรงงานนั้น บริษัทยังมีแผนการซ้ือท่ีดินเพ่ือสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือตอบสนองตอความตองการอาคารโรงงานของ

ผูประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคต นอกจากนั้น บริษัทจะมีการพัฒนาอาคารคลังสินคาในเขตอุตสาหกรรมไทคอนโลจิสติคสเพ่ิมข้ึน

โดยจํานวนคลังสินคาท่ีจะพัฒนาจะข้ึนอยูกับความตองการอาคารคลังสินคาเปนสําคัญ  

การขยายการใหบริการไปยังการพัฒนาโรงงานท่ีมีรูปแบบตามความตองการของลูกคา และการซ้ือโรงงานจากผูประกอบการแลวใหเชา

กลับคืน (Sale and leaseback) เปนการใหบริการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีบริษัทมีความพรอมในการใหบริการ เน่ืองจากเปนรูปแบบของธุรกิจท่ี

ใกลเคียง และเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจปจจุบันของบริษัท 

  บริษัทมีแผนท่ีจะเสนอขายโรงงานใหแก TFUND อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการขายมาเปนเงินทุนในการขยายกิจการ

ของบริษัทนอกเหนือจากเงินกูยืมและเงินจากผลการดําเนินงานของบริษัท โดยบริษัทคาดวาจะเสนอขายโรงงานใหแก TFUND ครั้งท่ี 4 ใน

ไตรมาสท่ี 3-4/2551 มูลคารวมประมาณ 2,000 ลานบาท 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 

  ในป 2550 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมาย อยางไรก็ดี เม่ือตนป 2551 บริษัทมีการย่ืนฟองผูเชาท่ีคางชําระคาเชาและคาบริการ 

จํานวนทุนทรัพยในการฟอง 3,904,910 บาท ซึ่งคดียังอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาล 
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โครงสรางเงินทุน 

1. หลักทรัพยของบริษัท 

ณ วันท่ี 4 มกราคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 673,618,000 บาท ซึ่งออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 651,418,828 บาท  มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 1 บาท 

นอกจากหลักทรัพยดังกลาวขางตนแลวบริษัทยังมีการออกหลักทรัพยอื่น ดังตอไปน้ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2)  

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2) ใหแกกรรมการและพนักงานจํานวนรวมท้ังส้ิน 25.618 

ลานหนวย เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2549 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีพันธะผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคตเพ่ือรองรับการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 20,366,273 หุน คิดเปนรอยละ 3.13 ของทุนท่ีชําระแลว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 4 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส โดย

วันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2553 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 

หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.04502 หุน ท่ีราคา 8.661 บาทตอหุน  
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โครงสรางผูถือหุน 2. 

รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550 

 จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

  

142,679,892 

 

21.93 

 142,679,892 21.93 

2. กลุมซิต้ีเรียลต้ี 

 บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

นางสิริญา โสภณพนิช 

บริษัท ซิต้ีเรียลต้ี จํากัด  

       นายชาลี โสภณพนิช 
บริษัท ริเวอรไซด การเดนท มารีนา จํากัด 

 

28,569,000 

5,700,050 

3,781,900 

2,158,000 

1,913,100 
450,000 
15,600 

 

4.39 

0.88 

0.58 
0.33 

0.29 
0.07 
0.002 

 42,587,650 6.55 

3 กรรมการ/ผูบริหาร/ผูท่ีเก่ียวของ 

 นายไว เชง ควน (กรรมการผูอํานวยการ) และคูสมรส  

       นายวีรพันธ พูลเกษ (กรรมการผูจัดการ) และคูสมรส 

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา (ผูอํานวยการฝายธุรการ) และคูสมรส  

       นายพรเทพ พิศาลางกูร (ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ)  

       นายสมศักด์ิ ไชยพร (ผูจัดการท่ัวไป – ปฏิบัติการ)  

       นายตรีขวัญ บุนนาค (กรรมการ) และคูสมรส 

นายเอียน แฮมิลตัน (ผูจัดการท่ัวไป – พัฒนาธุรกิจ) 

       นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ) 

นายปธาน สมบูรณสิน (ผูอํานวยการฝายการลงทุน)  

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ (ผูอํานวยการฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท)   

       นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล (ผูอํานวยการฝายการตลาด) 

นายคมกฤษณ เลาวกุล (ผูอํานวยการฝายบัญชี) 

 

49,440,000 

3,303,700 

1,985,800 

1,724,860 

1,278,000 

1,225,851 

516,127 

458,589 

84,200 

48,070 

6,292 

- 

 

7.60 

0.51 

0.31 

0.27 

0.20 
0.19 

0.08 

0.07 

0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

 60,071,489 9.23 

4. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 

5. Albouys Nominees Ltd. 

6. Littledown Nominees Ltd. 

7. Somers (U.K.) Limited 

8. 

70,623,200 

56,010,700 

41,951,000 

40,100,000 
39,500,000 

31,521,811 

24,351,900 

18,102,100 

8,112,400 

6,645,900 

4,545,200 

63,870,805 

10.85 

8.61 

6.45 

6.16 

6.07 

4.84 

3.74 

2.78 

1.25 

1.02 

0.70 

9.82 

กองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 

10. Morgan Stanley & Co International Ltd. 

11. State Street Bank And Trust Company 

12. Chase C.S. Cebtral Nominees Ltd. 

13. Mr.William Hang Man Chao 

14. American International Assurance Co., Ltd. – APEX 

15. อ่ืน ๆ 

รวม 650,674,047 100.00 
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3. ขอตกลงของผูถือหุน 

ขอตกลงระหวางผูถือหุนซ่ึงจัดทําข้ึนในวันท่ี 17 ธันวาคม 2546  ระหวางกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน (“กองทุนฯ”) นาย ไว เชง ควน  

นายชาลี โสภณพนิช และนายดิเรก วินิชบุตร  มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 25 ลานหุน กองทุนฯ จะเสนอตัวแทนอยางนอย 1 คน เปนกรรมการของ

บริษัท  โดยนายชาลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และนายไว เชง ควน จะพยายามอยางดีท่ีสุดเพ่ือใหผูถือหุนรายใหญ อันไดแก บริษัท ซิต้ี 

วิลลา จํากัด กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  ลงมติ

แตงต้ังตัวแทนจากกองทุนฯ เปนกรรมการบริษัท  

(2) หากกองทุนฯ คัดคานขอเสนอของบริษัทในการออกหลักทรัพยใด ๆ ท่ีใหสิทธิแกผูถือหุนเขาซื้อหลักทรัพยนั้นตามสัดสวนการถอื

หุน (Right offering)  นายชาลี โสภณพนิช  นายดิเรก วินิชบุตร  และนายไว เชง ควน  จะคัดคานขอเสนอดังกลาว  รวมท้ังจะพยายามอยางดี

ท่ีสุดเพ่ือใหผูถือหุนรายใหญ อันไดแก บริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด  กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร  บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด  บริษัท 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  คัดคานตามขอเสนอดังกลาวดวย  เวนเสียแตวาการออกหลักทรัพยดังกลาวน้ันเปนการออกใหโดยไม

คิดมูลคา 

(3) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงเปนผูถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 25 ลานหุน   นายไว เชง ควน จะถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 20 ลาน

หุน (โดยเปนหุนท่ีปลอดภาระ)  และไมลาออกจากการเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท  ในชวงเวลาไมนอยกวา 3 ป นับจากวันลงนามใน

ขอตกลงนี้ 

(4) ตราบเทาท่ีกองทุนฯ ยังคงเปนผูถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 25 ลานหุน นายชาลี โสภณพนิช จะถือหุนในบริษัทท้ังทางตรงและ

ทางออมในนามของบริษัท ซิต้ี วิลลา จํากัด กองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร บริษัท ริเวอรไซด การเดน มารีนา จํากัด ไมนอยกวา 20 ลานหุน 

4. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง

ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท ท้ังน้ี ในปจจุบันไมมีสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทกับ

สถาบันการเงินใด ๆ ท่ีมีขอจํากัดของอัตราการจายเงินปนผลของบริษัท 
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การจัดการ 

1. โครงสรางการจัดการ 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูอํานวยการ 

(นายไว เชง ควน) 

กรรมการผูจัดการ 

(นายวีรพันธ พูลเกษ) 

ผูจัดการทั่วไป – พฒันาธุรกิจ

(นายเอียน แฮมิลตัน) 

ผูอํานวยการฝาย 

ฝายพัฒนาโครงการ 
(นายพรเทพ พิศาลางกูร) 

ผูอํานวยการ

ฝายการตลาด 
(นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล) 

 

ผูอํานวยการ 

ฝายธุรการ 
(น.ส.ศิริพร สมบัติวัฒนา) 

ผูอํานวยการ

ฝายการเงิน 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

 

ผูอํานวยการ 
ฝายบัญชี 

(นายคมกฤษณ เลาวกุล) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูตรวจสอบภายใน

(น.ส.วุฒินี พิทักษสังข)

ผูจัดการทั่วไป – ปฏิบัติการ

(ดร. สมศักดิ์ ไชยพร) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ผูอํานวยการ  

ฝายการลงทุน 

(นายปธาน สมบูรณสิน) 

งานนักลงทุน       

สัมพนัธ 
(น.ส.ลลิตพันธุ พิริยะพันธุ) 

คณะกรรมการสรรหา 
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บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

  1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 9 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 

2. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 
4. นายไว เชง ควน กรรมการ 

5. นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ 
6. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการ 

7. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  กรรมการ  
8. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ 

9. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทประกอบดวยนายชาลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร นายจิระพงษ วินิชบุตร นาย     

วีรพันธ พูลเกษ และนายไว เชง ควน โดยกรรมการสองในหาทานน้ีลงลายมือช่ือรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

ท้ังนี้ นายชาลี โสภณพนิช เปนตัวแทนของกลุมซิต้ีเรียลต้ี  นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร เปนตัวแทนของกลุม

โรจนะ และนายพจน วิเทตยนตรกิจ เปนตัวแทนของกองทุนเพ่ือการรวมลงทุน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทแลว  คณะกรรมการของบริษัทยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

สําคัญ ดังน้ี 
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทในแตละป  
2. ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารในทุก ๆ ส้ินปงบประมาณวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  เพ่ือประโยชน

สูงสุดในการปฏิบัติงาน และการกําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสมสําหรับปตอไป 
3. กํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทมีขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวน เปนจริง และสมเหตุสมผล ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 

4. รับผิดชอบในการเพ่ิมความมั่งค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไปตอผูถือ

หุนและผูลงทุนท่ัวไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามกฎเกณฑและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5. เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้งเทาท่ีเปนไปได และใหความเห็นตอวาระการประชุมท่ีเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

6. ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

7. ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ 
8. กําหนดอํานาจทางการเงินของกรรมการ และผูบริหาร 

9. พิจารณาและรับทราบถึงรายการเก่ียวโยงกันท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทอยางรอบคอบ และปฏิบัติให

เปนไปตามกฎขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

10. แจงใหคณะกรรมการบริษัททราบโดยทันทีหากมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในรายการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และกรรมการทานน้ันจะงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกลาว 
11. มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองทุกป 
12. รับผิดชอบตอกิจกรรมทุกอยางของบริษัท 
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การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

การแตงต้ังกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยคณะกรรมการสรรหาของ

บริษัทจะเปนผูเสนอช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการตอคณะกรรมการและผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตามลําดับ ท้ังน้ี ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหการ

แตงต้ังกรรมการบริษัทเปนไปโดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ดังน้ี 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม หรือแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ดังตอไปน้ี 

ก. ผูถือหุนหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน 

ข. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แต

จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
ค. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะมีในการ

เลือกต้ังครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะมีไดในการเลือกต้ังครั้งน้ัน 

ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

2. คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ 

การครบวาระของคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ไดกําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังให

กรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหนึ่งในสามสวน  ใหจัดใหกรรมการออกใน

จํานวนที่ใกลเคียงท่ีสุดกับอัตราสวนหน่ึงในสาม  
กรรมการท่ีออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังการแปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัดน้ันใหใชวิธีจับ

ฉลากวาผูใดจะออก  สวนในปตอ ๆ ไปใหผูท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง  โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับ

เลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคาเบ้ียประชุม (ทานละ 10,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง ยกเวนประธาน

กรรมการจะไดรับคาเบ้ียประชุม 20,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง) และโบนัส (ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท) โดยคาตอบแทนรวมจะ

ไมเกิน 5,000,000 บาทตอป  

 1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารในปจจุบัน ประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ดังน้ี 

1. นายไว เชง ควน    ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีรพันธ พูลเกษ  รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชาลี โสภณพนิช  กรรมการบริหาร 

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการบริหาร 
5. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร  กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการซ้ือ ขาย ท่ีดินและ/หรือ ส่ิงปลูกสราง 
2. พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและ/หรือ ส่ิงปลูกสราง 
3. พิจารณาอนุมัติการจดจํานองและการปลอดจํานองหลักประกัน 
4. พิจารณาอนุมัติการรังวัดสอบเขตและการแบงแยกท่ีดิน 

การแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทแตงต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหา 

การครบวาระของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2547 ไดมีมติใหกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

กลาวคือ ในแตละปใหกรรมการบริหารออกจากตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจํานวนท่ีจะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหน่ึงในสามสวน ใหจัด

ใหกรรมการบริหารออกในจํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับอัตราสวนหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการบริหารท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก

ตําแหนง โดยกรรมการบริหารท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

- ไมมี - 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบในปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 

1. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชัชวาลย เจียรวนนท  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายตรีขวัญ บุนนาค   กรรมการตรวจสอบ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวของ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 

5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน เปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

7. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 

8. พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับแผนงาน และผลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน 

หลักเกณฑการคัดเลือกและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูเสนอช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนหรือท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาใหมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ กลาวคือ ถือหุนไมเกินรอยละ 5 

ของทุนชําระแลวของบริษัท ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท ไมมี
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การครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 13/2545 ไดมีมติใหกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการ

บริษัท กลาวคือ ใหกรรมการตรวจสอบออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจํานวนที่จะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหนึ่งในสาม ใหจัดให

กรรมการตรวจสอบออกในจํานวนที่ใกลเคียงท่ีสุดกับอัตราสวนดังกลาว โดยใหผูอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการ

ตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาเบ้ียประชุมทานละ 10,000 บาทตอการประชุม 1 ครั้ง 

1.4 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ 

4. นายพจน วิเทตยนตรกิจ      กรรมการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑการจายคาตอบแทน  คาเบ้ียประชุม  โบนัส  สวัสดิการ  และผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท้ัง

ท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินท่ีจายใหแกคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัท โดยไดคํานึงถึงคาตอบแทนที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะไดนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือเสนอใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว    

2. พิจารณากําหนดสวัสดิการ  และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินใหแกพนักงานของบริษัท 

การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหา ท้ังนี้ กรรมการกําหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัท 

การครบวาระของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ท่ีประชุมผูถือหุนหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2547 ไดมีมติเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน โดยในแตละปใหกรรมการกําหนดคาตอบแทนออกจากตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีแบงออกไมตรง

กับอัตราสวนหน่ึงในสามใหจัดใหกรรมการกําหนดคาตอบแทนออกในจํานวนที่ใกลเคียงท่ีสุดกับอัตราสวนหน่ึงในสาม โดยใหกรรมการกําหนด

คาตอบแทนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

– ไมมี – 
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1.5 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช   ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายจิระพงษ วินิชบุตร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการสรรหา  
4. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการสรรหา 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และอนุกรรมการ รวมท้ัง กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการ

ผูจัดการบริษัท เพ่ือความโปรงใสในการสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 
2. เสนอช่ือกรรมการ/อนุกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการ/ผูถือหุนแตงต้ัง 

3.    คัดเลือกผูสมัครเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการผูอํานวยการและกรรมการผูจัดการบริษัท 
 

 การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
 

 คณะกรรมการสรรหาแตงต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

 คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา 
 

– ไมมี – 

 1.6 ผูบริหาร 

รายช่ือผูบริหารของบริษัทมีดังน้ี 
1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอํานวยการ 
2. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ 

3. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไป - ปฏิบัติการ  
4. นายเอียน แฮมิลตัน ผูจัดการท่ัวไป - พัฒนาธุรกิจ 

5. นายพรเทพ พิศาลางกูร   ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ 
6. นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล ผูอํานวยการฝายการตลาด 
7. นายปธาน สมบูรณสิน       ผูอํานวยการฝายการลงทุน 
8. นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูอํานวยการฝายธุรการ 
9. นางสาวลลิตพันธุ  พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงินและเลขานุการบริษัท  
10. นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของผูบริหาร 

ผูบริหารมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ท้ังน้ี การใช

อํานาจของผูบริหารดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําไดหากผูบริหารมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ ความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทยอยตามท่ีสํานักงาน กลต. กําหนด 
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 1.7  การถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร* 

หุนสามัญ (หุน) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (TICON-W2) (หนวย)
 

 

ณ ตนป 2550 ณ ส้ินป 2550 ณ ตนป 2550 ณ ส้ินป 2550 

กรรมการ 

นายชาลี โสภณพนิช 

นายดิเรก วินิชบุตร 
นายจิระพงษ วินิชบุตร 

นายไว เชง ควน 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

นายวีรพันธ พูลเกษ 

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 

นายตรีขวัญ บุนนาค 

  

2,608,000 

-

- 

51,140,000 

- 

3,293,700 

458,589 

- 

1,198,300 

 

2,608,000 

-

- 

49,440,000

-

3,541,600 

458,589 

- 

1,243,651 

 

3,846,000   

1,280,000 

960,000 

5,120,000 
- 

960,000 
512,000 
512,000 
512,000 

 

3,846,000 

1,280,000 

960,000 

5,130,000 

- 

640,000 

256,000 

512,000 

256,000 

ผูบริหาร 

ดร. สมศักด์ิ ไชยพร 

นายเอียน แฮมิลตัน 

นายพรเทพ พิศาลางกูร 
นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล 

นายปธาน สมบูรณสิน 

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ 

นายคมกฤษณ เลาวกุล 

  

1,226,000

576,004 

1,727,860

2,055 

77,700 

1,500,000

283,000 

- 

 

1,278,000

750,004

1,716,860

3,292

84,200

2,135,800

48,070

- 

 

900,000 

800,000 

750,000 
225,000 
122,500 
977,900 
600,000 
450,000 

 

600,000 

536,100 
524,600 

154,000 

65,000 
510,084 

436,300 

300,000 

*  รวมการถือหลักทรัพยโดยผูเกี่ยวของ 
 
2. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

• คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2550 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑคงคาง) ดังน้ี 

กรรมการ เบ้ียประชุม (บาท) โบนัส (บาท) 

นายชาลี โสภณพนิช 60,000   585,000 
นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 80,000   540,000 

นายดิเรก วินิชบุตร -   450,000 

นายจิระพงษ วินิชบุตร 40,000             450,000 

นายไว เชง ควน 10,000    450,000 

นายวีรพันธ พูลเกษ  40,000             450,000 

นายพจน วิเทตยนตรกิจ 
นายตรีขวัญ บุนนาค 
นายชัชวาลย เจียรวนนท 

30,000           

 80,000 

 40,000 

  450,000 

  450,000 

  450,000 
รวม 380,000 4,275,000 
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สําหรับผูบริหารของบริษัทน้ัน ในป 2550 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร (ตามเกณฑคงคาง) ดังน้ี 

 จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน             18,423,000 
โบนัส 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

                  4,674,000 
 656,880 

รวม                      23,753,880 
  

• คาตอบแทนอื่น ๆ 

 บริษัทมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TICON-W2) ใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือก 

จํานวนรวมท้ังส้ิน 25,618,000 หนวย โดยจัดสรรใหกรรมการและผูบริหารรวมท้ังส้ิน 20,684,000 หนวย คิดเปนรอยละ 80.74 ของจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีออก ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 4 ป นับจากวันท่ีออก (16 กุมภาพันธ 2549 - 15 กุมภาพันธ 2553) สามารถ

โอนเปล่ียนมือและซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯได ท้ังน้ีใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1.04502 หุน ในราคาการ

ใชสิทธิ 8.661 บาทตอหุน (สําหรับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ   และพนักงานสามารถดูไดจากหนังสือช้ีชวน

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือกของบริษัท ป 2549) 

 ท้ังนี้ คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน     
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3. การกํากับดูแลกิจการ 

3.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

  บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไดคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนในการไดรับ

ขอมูลขาวสารของบริษัทอยางเพียงพอ และทันเวลา อันไดแก การสงขอมูลขาวสารของบริษัทผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย การลงขาวสารทางหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท http://rent-a-

factory.com/ 

นอกจากขาวสารขอมูลท่ีใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะอยางย่ิง

องคประกอบตาง ๆ ของการประชุมเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในระหวางผูถือหุน อันไดแก การจัดประชุมผูถือหุนโดยกําหนดใหวัน เวลา และ

สถานท่ีประชุมไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม พรอมจัดสงแผนท่ีต้ังของสถานที่ประชุมใหแกผูถือหุน การสงหนังสือนัดประชุมท่ีมี

วัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระเสนอใหแกผูถือหุนกอนการ

ประชุมอยางนอย 7 วันสําหรับวาระปกติและอยางนอย 14 วันสําหรับวาระพิเศษตามขอบังคับของบริษัท   

หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีขอมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนน

เสียงในการประชุมไดครบถวนมากยิ่งข้ึน บริษัทไดจัดสงรายงานประจําปซึ่งรวบรวมขอมูลสําคัญของบริษัทในปท่ีผานมาใหแก  ผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือนัดประชุม รวมถึงไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแตละเร่ืองไดโดยหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลาวจะมีขอมูลกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผูถือหุนเลือกเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุมในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

นอกจากน้ีบริษัทไดแนบขอบังคับบริษัทสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนไปกับหนังสือนัดประชุมดวย พรอมท้ังการใหขอมูลและรายละเอียด

เก่ียวกับเอกสารท่ีตองใชเพ่ือเปนหลักฐานในการเขาประชุมผูถือหุนในหนังสือนัดประชุม  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธ์ิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเปนกรรมการบริษัท

ลวงหนา โดยบริษัทไดช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการในการเสนอเร่ืองดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท โดยเริ่มในป 2550 เปนปแรก 

   ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผูบริหารของบริษัท   เขารวมประชุม

ดวย  โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลท่ีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเปนประธานในท่ีประชุม จะดําเนินการใหมีการพิจารณาวาระการ

ประชุมและลงคะแนนเสียงเปนไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดในหนังสือนัดประชุมอยางโปรงใส นอกจากน้ัน บริษัทไดแจงวิธีการลงคะแนนใหผูถือ

หุนทราบกอนลงคะแนน  ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและความถูกตองในการลงคะแนนเสียงและระหวางประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวน

รวมอยางเต็มท่ีและบริษัทตอบคําถามอยางครบถวน  

  คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนใหมีสาระสําคัญครบถวน อันไดแก คําช้ีแจง ท่ีเปน

สาระสําคัญ คําถาม ขอคิดเห็นตาง ๆ รวมท้ังคะแนนเสียงท่ีตองการในแตละวาระ  นอกจากน้ันในสวนของรายงานการประชุมบริษัท มีการจัดทํา

รายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีดีสามารถตรวจสอบและอางอิงได 

ท้ังนี้ เพ่ือใหรายงานการประชุมมีความครบถวนสมบูรณมากย่ิงข้ึน บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียง เพ่ิมเติมในรายงานการ

ประชุมดวย  
  ท้ังน้ี บริษัทไดเผยแพรเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทท้ังในรูปแบบภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไดแกเอกสารเชิญประชุมซึ่งเผยแพรลวงหนากอนวันประชุมและรายงานการประชุมท่ีเผยแพรภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม 

รวมท้ังวีดีทัศนซึ่งบันทึกภาพในวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดสะดวกและรวดเร็ว 
  โดยในป 2550 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในวันท่ี 30 เมษายน 2550 มีกรรมการเขารวมประชุม 7 ทาน 

ลาประชุม 2 ทาน และการประชุมวิสามัญผูถือหุนวันท่ี 12 กันยายน 2550 มีกรรมการเขารวมประชุม 5 ทาน ลาประชุม 4 ทาน โดยจัดการ

ประชุมท้ัง 2 ดังกลาวท่ีหองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร 
 

http://rent-a-factory.com/
http://rent-a-factory.com/
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 3.2 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 บริษัทตระหนักดีวาความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดข้ึนจากการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ อันไดแก 

พนักงานบริษัท คูคา ลูกคา สถาบันการเงินผูใหกูยืมเงิน ชุมชนและสังคม ตลอดจนแรงผลักดันจากคูแขงของบริษัท บริษัทจึงไดใหความสําคัญ

ตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม กลาวคือ การปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม การปฏิบัติตอคูคาตามสัญญาและเง่ือนไขทางการ

คา การจัดหาผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานใหแกลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาท้ังในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการหลังการขาย 

ตลอดจนการรักษาความลับของลูกคา  การปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอยางเครงครัด  การรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม

ของชุมชนและสังคม  และการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี ไมทําลายคูแขงขันดวยวิธีการไมสุจริต ท้ังน้ี ผูมีสวนไดสวนเสียอาจรองเรียน

ตอบริษัท ในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทโดยติดตอผานทางโทรศัพท หรือ

เว็บไซตของบริษัทได 

 3.3 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมี 9 ทาน โดย 3 ทานมีตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ท้ังนี้  บริษัทมีการแยกอํานาจหนาท่ีของ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจนเพ่ือมิใหผูใดผูหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพ่ือพิจารณากิจการท่ัวไปของบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบริษัทกําหนดการจัด

ประชุมคณะกรรมการ และสงหนังสือนัดประชุมซ่ึงระบุถึงวาระการประชุมอยางชัดเจนรวมท้ังเอกสารประกอบการประชุม ใหแกคณะกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมโดยท่ัวไปไมนอยกวา 7 วัน ตามขอบังคับของบริษัท 
 ในป 2550 กรรมการบริษัทแตละทานมีการเขารวมประชุม ดังน้ี        

 จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมในป 2550 

(มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง) 

1. นายชาลี โสภณพนิช  

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดิเรก วินิชบุตร 
4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 
6. นายวีรพันธ พูลเกษ  

7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 
8. นายตรีขวัญ บุนนาค  
9. นายชัชวาลย เจียรวนนท 

3 
4 
- 
4 

1 

4 

3 

4 
2 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียม

เอกสารเพ่ือสงใหแกคณะกรรมการบริษัทกอนการประชุม เปนผูบันทึกรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดของสาระสําคัญและขอคิดเห็นตาง ๆ 

ครบถวน และเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังมีหนาท่ีจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมใหถูกตองครบถวน  นอกจากน้ัน ยังมีหนาท่ีให

คําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม       
 

 คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดังตอไปน้ี 

• ในทุก ๆ ตนป คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดกลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารในชวงปท่ีผานมา วาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในชวงตนป

หรือไม  ผลงานท่ีไมเปนไปตามเปาหมายจะถูกทบทวนเพ่ือประโยชนในการวางนโยบาย และการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมในปตอ ๆ ไป 
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• เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนผลงาน รวมท้ังการวิเคราะหปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปท่ีผานมา เพ่ือใหมีขอมูลท่ีจะนําไปปรับปรุงการกํากับดูแลและการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทไดทําการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองประจําปดวย    

• คณะกรรมการบริษัทจะเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีบริษัทจายใหแกคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไดผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแลว) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเสนอใหแกผูถือหุน  ท้ังน้ี   ท่ีผานมาผูถือหุนได

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน กลาวคือ ประธานกรรมการจะไดรับคาตอบแทน

มากกวากรรมการทานอ่ืน ๆ และกรรมการท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึนก็จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน เชน กรรมการท่ีมีตําแหนงเปน

กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนสําหรับหนาท่ีตองรับผิดชอบเพ่ิมเติมดวย 

บริษัทไดเปดเผยขอมูลคาตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทจายใหแกกรรมการและกรรมการตรวจสอบในชวงป 2550    ท่ีผานมาไวใน

หัวขอ “คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร” 

• เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารในเรื่องของระดับอํานาจดําเนินการทางการเงิน ท่ีสําคัญไดแก อํานาจอนุมัติในการซื้อ/เชา

ทรัพยสิน อํานาจอนุมัติในการขาย/ใหเชาทรัพยสิน อํานาจในการลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน เปนตน  โดยไดกําหนดวงเงินท่ี

กรรมการและผูบริหารในแตละระดับมีอํานาจในการอนุมัติไวอยางชัดเจน และไดแจงใหแกคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบริหาร  และพนักงานท่ีเก่ียวของทราบถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังกลาวแลว 

• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามดูแล และรับทราบถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ี

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยไดมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอยางรอบคอบ ควบคุมดูแลใหรายการดังกลาว

เกิดข้ึนตามราคาตลาด  รวมท้ังดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  ท้ังน้ี ในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน  

กรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองดังกลาว 

บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอความเหมาะสมของ

การทํารายการดังกลาวไวในหัวขอ “รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”  

• คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอการจัดทํา และการเปดเผยรายงานทางการเงินของกิจการ ดังท่ี

แสดงไวกอนรายงานของผูสอบบัญชี   ท้ังน้ี เพ่ือแสดงใหเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทถูกตอง ครบถวน เปนจริงสมเหตุผล และปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 

• แมวาประธานกรรมการของบริษัทจะเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ แตบริษัทก็มีคณะกรรมการตรวจสอบเปน ผูกํากับ

ดูแลใหการตัดสินใจอนุมัติการทํารายการใด ๆ ของคณะกรรมการเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตอทุก ๆ ฝายท่ีเก่ียวของ 

 3.4   คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยสมาชิก 5 ทาน ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

ข้ันตอนการทําธุรกรรมการซื้อ-ขายที่ดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง การจด

จํานองและการปลอดจํานองหลักประกัน รวมถึงการอนุมัติการรังวัดสอบเขต และการแบงแยกท่ีดิน 

 3.5   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทานท่ีมีความเปนอิสระ มิไดเปนผูบริหารของบริษัท และ

มีความรูความเขาใจ รวมท้ังมีประสบการณดานบัญชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีแบงเบาภาระหนาท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทในการดูแลใหบริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงหนาท่ีในการใหวิสัยทัศน และใหความเห็นท่ีตรงไปตรงมาตอ

รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนดูแลใหมีการ
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  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ  เพ่ือทําใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปน้ี 

• คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแล และติดตามเรื่องตาง ๆ 

ดังกลาวขางตน  โดยมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดวยทุกครั้งในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทางการเงิน 

ในปจจุบันผูตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระ

การประชุม จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการประชุม สงวาระการประชุมใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ันยังมีหนาท่ีบันทึก

รายงานการประชุม ตลอดจนเปนผูดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมดวย 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีตนรับผิดชอบท้ังหมดแกคณะกรรมการบริษัทในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจัดข้ึนอยางนอยทุกไตรมาส และมีนโยบายจะรายงานตอคณะกรรมการทันทีท่ีมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดจัดทํารายงานเพ่ือเสนอตอผูถือหุนในรายงานประจําปดวย 

• บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑของกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  อันเปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

 3.6 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซึ่งแตงต้ังโดยผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทมีการดําเนินการท่ีโปรงใส และเปนธรรม ในการใหผลตอบแทนตอกรรมการ และผูบริหาร  

รวมท้ังการจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอพนักงานของบริษัท 

ในการพิจารณาคาตอบแทนน้ัน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก การเปรียบเทียบกับ

ระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบ  

  3.7 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหามี

หนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท เพ่ือใหเกิด

ความโปรงใสในการสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว 

 3.8 คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ 

– ไมมี – 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ระบุไวในหัวขอ “การจัดการ” 

 3.9 จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทมีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทท่ีระบุอยูในคูมือบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาวไดรวมถึงแนว

ทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตนดวย 
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 3.10 ความสัมพันธกับผูเก่ียวของ 

 บริษัทไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีถูกตอง ครบถวน และในเวลาท่ีเหมาะสม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีถึง

สถานภาพการเปนบริษัทมหาชนจํากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ท้ังน้ี ผูสนใจสามารถติดตอบุคคลดังตอไปน้ี

ซึ่งเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทเพ่ือสอบถามขอมูลของบริษัท 

ช่ือ ตําแหนง อีเมล ที่อยู 

 

นายเอียน แฮมิลตนั 

 

ผูจัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ 

 
ian.hamilton@ticon.co.th   

 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ  

 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 

 

lalitphant.phiriyaphant@ticon.co.th 

หอง 1308 ช้ัน13/1  อาคารสาธรซิต้ี 

ทาวเวอร  175  ถนนสาธรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท (662)  679-6565 

โทรสาร  (662)  287-3153 

 

 นอกเหนือจากการเปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน เขาพบผูบริหารของบริษัทเพ่ือสอบถามผลการดําเนินงานของ

บริษัทไดตลอดเวลาทําการของบริษัทแลว ในป 2550 บริษัทไดเขารวมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคม

สงเสริมผูลงทุนใหการสนับสนุน อันไดแก กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day) เปนจํานวน 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 

สิงหาคม และพฤศจิกายน และเขารวมกิจกรรมเย่ียมชมการดําเนินงานบริษัทจดทะเบียน (Company visit) โดยเปดใหนักลงทุนและผูสนใจเขา

เย่ียมชมกิจการของบริษัท อันเปนการสงเสริมการใหความรู ขอมูล และสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและนักลงทุน 

4. การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังน้ี 

• ใหความรูแกกรรมการ และผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของ

บริษัทตามมาตรา 59 แหง พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และบทกําหนดโทษตาม พรบ. ดังกลาว 

• บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา หากผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญอันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย ผูบริหารจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกอนท่ีขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน 

และจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอื่น โดยผูฝาฝนอาจไดรับโทษตามกฎหมาย 

• บริษัทจะช้ีแจงตอผูถือหุนและผูลงทุนผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทันทีในกรณีท่ีมีขาวสารใด ๆ ท้ังท่ีเปนจริงและ

ไมเปนจริงรั่วไหลออกสูสาธารณชน  ท้ังนี้ เพ่ือไมใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไป 
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5. พนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวม ท้ังส้ิน 218 คน ดังน้ี 

แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 

กรรมการผูอํานวยการ 1 

กรรมการผูจัดการ 1 

ผูจัดการทั่วไป 3 
ฝายบัญชี 27 
ฝายการเงิน 

ฝายกฎหมาย 

12 

                                  2 
ฝายการตลาด 16 
ฝายธุรการ 
ฝายจัดซ้ือ 

                                19 
                                 7  

ฝายพัฒนาโครงการ 114   

ฝายตรวจสอบภายใน 2 

ฝายการลงทุน 5 

บริษัทยอย 9 

รวม 218                             

 

คาตอบแทนรวมของพนักงาน 

คาตอบแทนรวมท่ีเปนตัวเงินของพนักงานในป 2550 ท่ีผานมาเทากับ 79.95 ลานบาท ซึ่งอยูในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

อื่น ๆ   นอกจากน้ัน ยังมีเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบริษัทจายสมทบใหแกพนักงานรวมทั้งส้ิน 1.97 ลานบาท 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทจัดใหมีการอบรมและสัมมนาแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งรวมถึงการช้ีแจงใหพนักงานใหมเขาใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานใน

สวนงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน บริษัทเปดโอกาสใหแก

พนักงานในการเขารับการอบรมจากสถาบันตางๆ เปนการเพ่ิมเติมอีกดวย 

ในป 2550 บริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรท้ังส้ิน 2,063,990 บาท  

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

- ไมมี -  
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รายการระหวางกัน 

1.   รายละเอียดของรายการระหวางกัน 

 1.1 การเชาพื้นท่ีสํานักงานจากบุคคลเก่ียวของ 

  บริษัทมีการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานจากกองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

เนื่องจากกองทุนดังกลาวมีผูถือหุนซ่ึงมีความสัมพันธกับผูถือหุนและกรรมการของบริษัท ดังน้ี 

1. กลุมซิต้ีเรียลต้ี ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของกองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร ถือหุนในบริษัทท้ังทางตรง และทางออม รอยละ 6.5 

(ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

 2. นายชาลี โสภณพนิช เปนผูถือหุนและเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทในกลุมซิต้ีเรียลต้ี  

  ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานจากกองทุนรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร รวมเปนพ้ืนท่ีเชาท้ังส้ิน 1,922.13 ตารางเมตร โดย

มีรายละเอียดดังน้ี 

ระยะเวลาของสัญญา 
 

พ้ืนที่เชา 
(ตารางเมตร) 

เงินมัดจํา 

(ลานบาท) 

คาเชาและคาบริการที่จายในป 2550  
(ลานบาท) 

  

1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2552 1,656.13 3.08      12.33 
1 มิถุนายน 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2552   266.00 0.49       1.98 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาวขางตน 

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการดังกลาวแลว โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตราคาเชาอาคาร

สํานักงานท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับอาคารสํานักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผลและเกิดข้ึนตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม โดยมีการใหบริการและมีเง่ือนไขเชนเดียวกับผูเชารายอ่ืนท่ัวไป 

 1.2  การใชบริการทางการเงินกับบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 บริษัทมีการใชบริการทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

เน่ืองจากธนาคารดังกลาวมีกลุมโสภณพนิชเปนผูถือหุนใหญ โดยกลุมโสภณพนิชมีความสัมพันธกับผูถือหุน และกรรมการของบริษัท คือ     

นายชาลี โสภณพนิช 

 ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีธุรกรรมการเงินกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

รายการ อัตราดอกเบ้ีย/คาธรรมเนียม ยอดเงินคงคาง (ลานบาท) 

 (รอยละตอป) ส้ินป 2549 ส้ินป 2550 

เงินกูยืมระยะยาว 

หนังสือค้ําประกัน 
เงินฝากประจํา 

อัตราดอกเบ้ียสําหรับลูกคาชั้นดี (MLR) ลบอัตราคงท่ี 
ตามประกาศของธนาคาร 
ตามประกาศของธนาคาร 

148.40 

 11.01 
100.00 

122.66 
         11.01 

110.00 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดดอกเบี้ยเงินกูคางจายทางบัญชีจํานวน 0.029 ลานบาท และมียอดดอกเบี้ยเงินฝากคาง

รับทางบัญชีจํานวน 4.958 ลานบาท โดยยอดคางจายและคางรับดังกลาวไดถูกชําระแลวในตนป 2551 
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 นอกจากรายการดังกลาวขางตนแลว ในป 2550 บริษัทยังมีการลงทุนระยะส้ันในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 310 

ลานบาท โดยการซื้อลดพันธบัตรจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในอัตราซ้ือลดตามอัตราตลาด  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาวกับธนาคาร 

 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาวขางตน โดยมีการพิจารณาประกอบกับอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูยืม อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก รวมท้ังอัตราขายลดพันธบัตรท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินแหงอ่ืนคิดกับลูกคา

ท่ัวไป   โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวขางตนเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเกิดข้ึนตามราคาตลาด 

นอกจากน้ี ขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีความเหมาะสมและปฏิบัติกันโดยท่ัวไป 

 1.3  การซ้ือท่ีดินจากบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 บริษัทมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือพัฒนาอาคารโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดระยอง จากบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือวาเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เน่ืองจากบริษัท สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท และมีกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท คือ นายดิเรก วินิชบุตร 

และนายจิระพงษ วินิชบุตร    

รายละเอียดการซื้อท่ีดินดังกลาวในป 2550 มีดังน้ี 

วันที่ทําสัญญา มูลคาสัญญา (ลานบาท) 

9 พฤษภาคม 2550 
28 สิงหาคม 2550 
28 สิงหาคม 2550 

15.47 
78.44 
25.87 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดคางชําระของรายการดังกลาวขางตนรวม 83.44 ลานบาท โดยยอดคางชําระดังกลาว         

จะถูกชําระในทันทีท่ีบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) พรอมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหแกบริษัท 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาจากราคาเสนอขาย

ท่ีดินในบรเิวณใกลเคียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนและสมเหตุสมผลและเกิดข้ึนตามราคา

ตลาด บนเง่ือนไขที่ปฏิบัติกันอยูโดยท่ัวไป 

 1.4  การใชบริการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

 ในป 2550 บริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนผานบริษัทท่ีเก่ียวของ คือ บริษัทหลักทรัพย 

เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เน่ืองจากบริษัทดังกลาวมี นายชาลี โสภณพนิช เปน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

 บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) คิดคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยในอตัรารอยละ 0.1 ของยอดการซ้ือขาย

กองทุนรวมดังกลาว โดยในป 2550 บริษัทมีการชําระคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยใหแกบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) เปน

จํานวนรวมท้ังส้ิน 0.33 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไมมียอดคางชําระของรายการดังกลาว 
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนแลว โดยมีการพิจารณาประกอบกับขอมูล

อัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพยตางๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปน

และเกิดข้ึนตามราคาตลาด บนเง่ือนไขที่ปฏิบัติกันอยูโดยท่ัวไป 

2.  ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนเปนความจําเปนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และเปนไปตามลักษณะการ

ประกอบธุรกิจท่ัวไป และบริษัทไดจาย/รับคาตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ดังท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นใน

การทํารายการไวแลวขางตน 

3.  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทใหเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามราคาและเง่ือนไข

ท่ียุติธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท อีกท้ังดูแลการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ท้ังนี้ บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะดูแลใหรายการดังกลาวเปนไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือผู

ถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) จะเปนผูอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท้ังน้ี กรรมการหรือผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

 เปดเผยรายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ

สํานักงาน ก.ล.ต. ดังท่ีไดระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

 เปดเผยรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

4.  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

  รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนจะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคตตราบเทาท่ีรายการน้ันยังคงเปนประโยชนตอบริษัท อยางไร

ก็ดี ไมวาจะเปนรายการตอเน่ืองหรือรายการท่ีอาจเกิดข้ึนใหมในอนาคต บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกันดังท่ีไดกลาวไว 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

1.  ความเห็นของผูสอบบัญชี 

     ผูสอบบัญชี 
           นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ 

     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 

     บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ถึงสิ้นป 2550 

 รายงานผูสอบบัญชีสําหรับป 2547 ถึงส้ินป 2550 ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินของบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกตเก่ียวกับรายการภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงบการเงินประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548  และงบ

การเงินประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549  โดยใหขอสังเกตในงบการเงินงวดส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549 วา “ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 4 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํานโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาใชต้ังแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 เปนผลใหบริษัท

ฯและบริษัทยอยตองปรับงบการเงินยอนหลัง โดยถือเสมือนวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติเก่ียวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมาโดยตลอด ผล

ของการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหกําไรสะสมตนป 2548 เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 4.9 ลานบาท ซึ่งไดแสดงในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

ทางการบัญชี” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนของป 2548 แลว” 

 นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวมในงบการเงินงวดส้ินป 31 ธันวาคม 2550 วา “โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกต

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2550 บริษัทฯไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุน

ในบริษัทยอย และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน เพ่ือสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว” 
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2.   งบการเงิน 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบดุล 

 (หนวย : บาท)   

    งบรวม    

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม     

    2548 2549 2550     

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %    

สินทรัพย              

   

   

   

   

   

   

สินทรัพยหมนุเวียน 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
   เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน 
   เงินลงทุนช่ัวคราว-ตั๋วเงินคลัง 

   ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ
   ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

 

257,069,728 

308,908 

- 

16,932,477 

2,807,590 

35,614,223 

 

3.99 

- 

- 

0.26 

0.04 

0.55 

 

569,818,851 

100,000,000 

619,288,523 

18,565,064 

990,046 

44,548,861 

  

5.97 

1.05 

6.49 

0.19 

0.01 

0.47 

 

185,048,063   

110,000,000   

239,881,363   

7,453,853   

5,997,254   

39,302,224 

1.91   

1.14   

2.48   

0.08   

0.06   

0.41    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 312,732,926 4.85 1,353,211,345 14.19 587,682,757 6.07    

   

   

   

   

   

   

   

เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกัน 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - วิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน - ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา 

สินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย - ราคาทุนสุทธิจากคาเส่ือม

ราคาสะสม   

สินทรัพยใหเชา - ราคาทุนสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสม 

อุปกรณ - ราคาทุนสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสม 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

1,422,005 

353,951,957 

442,807 

3,227,897,783 

 

2,437,535,031 

17,374,370 

69,354,214 

25,586,726 

0.02 

5.49 

0.01 

50.07 

 

37.81 

0.27 

1.08 

0.40 

2,863,280 

703,069,694 

442,807 

4,450,079,637 

 

2,860,396,478 

31,520,410 

110,906,387 

25,845,823 

0.03 

7.37 

- 

46.65 

 

29.99 

0.33 

1.16 

0.27 

36,411,920   

642,975,078   

256,500   

4,865,030,088 

   

3,324,173,194   

69,899,630   

128,239,570   

28,091,823 

0.38   

6.64  

        -   

50.24 

   

34.33   

0.72   

1.32   

0.29    

รวมสินทรัพย 6,446,297,819 100.00 9,538,335,861 100.00 9,682,760,560 100.00    

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เจาหน้ีการคา 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกีย่วของกัน 

- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

ภาษีเงินไดคางจาย 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 

 

1,306,975,580 

464,179,600 

46,465,769 

318,940,750 

68,811,550 

250,129,200 

21,591,551 

34,228,979 

 

 

20.27 

7.20 

0.72 

4.95 

1.07 

3.88 

0.33 

0.53 

 

 

28,762,161 

466,709,436 

288,078,136 

241,611,523 

8,000,000 

233,611,523 

14,052,297 

40,559,828 

 

 

0.30 

4.89 

3.02 

2.53 

0.08 

2.45 

0.15 

0.43 

 

 

6,104,974   

298,908,011   

210,584,400   

232,476,556   

40,400,000   

192,076,556   

265,809,592   

58,030,931 

 

 

0.06   

3.09   

2.17   

2.40   

0.42   

1.98   

2.75   

0.60 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,192,382,229 34.01 1,079,773,381 11.32 1,071,914,464 11.07 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธจิากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกีย่วของกัน 

- เงินกูยืมระยะยาวอื่น 

หุนกู 

เงินมัดจําจากลูกคา 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบญัชี 

2,040,029,188 

24,157,325 

2,015,871,863 

 

227,835,172 

1,196,304 

31.65 

0.37 

31.27 

 

3.53 

0.02 

2,120,439,069 

140,400,000 

1,980,039,069 

1,500,000,000 

260,397,610 

- 

22.23 

1.47 

20.76 

15.73 

2.73 

- 

1,515,944,006   

82,259,600   

1,433,684,406   

2,000,000,000   

243,101,775 

15.66   

0.85   

14.81   

20.66   

2.51   

-   

รวมหนี้สนิ 4,461,442,893 69.21 4,960,610,060 52.01 4,830,960,245 49.89 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
งบดุล (ตอ) 

                        (หนวย : บาท) 
    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2548 2549 2550 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน  
ทุนจดทะเบียน - 673,618,000 หุน 

-หุนบุริมสิทธิ  50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ณ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
-หุนสามัญ   673,618,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

   514,618,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ณ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 

 

 

 

50,000,000 

514,618,000 

 

 

 

0.78 

8.76 

 

 

 
- 

673,618,000 

 

 

 

- 

7.06 

 

 

 
- 

673,618,000 

 

 

 

- 

6.96 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว -649,246,499 หุน 

-หุนบุริมสิทธิ 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ณ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 

-หุนสามัญ  649,246,499 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
   487,269,397 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2548 และ 
   463,135,409 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2547 และ 

 

50,000,000 

 

 

487,269,397 

 

0.78 

 

 

7.56 

 

 

 

 

645,411,928 

 
 

 

 

6.77 

 

 

 

 

650,750,227 

 
 

 

 

6.72 

เงินรับลวงหนาคาหุน 

สวนเกินมูลคาหุน 

-  สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธ ิ

-  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ   

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ 

สวนเกินมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย 

กําไรสะสม 

- จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 

- ยังไมไดจัดสรร 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 

19,434 
661,002,000 

412,500,000 

248,502,371 

(6,078) 

 

 

56,461,800 

730,107,697 

- 

305 

- 

10.25 

6.40 

3.85 

- 

 

 

0.88 

11.33 

- 

- 

6,343,684 
2,557,650,419 

- 

2,557,650,419 

- 

 
 

67,361,800 

1,266,003,446 

- 

34,954,524 

0.07 

26.81 

- 

26.81 

- 

 

 

0.71 

13.27 

- 

0.37 

5,790,755 
2,598,155,217 

- 

2,598,155,217 

- 

(20,050,000) 

 

67,361,800 

1,549,792,130 

- 

186 

0.06 

26.83 
- 

26.83 

- 

(0.21) 
 

0.70 
16.01 

- 
- 

รวมสวนของผูถือหุน 1,984,854,926 30.79 4,577,725,801 47.99 4,851,800,315 50.11 

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 6,446,297,819 100.00 9,538,335,861 100.00 9,682,760,560 100.00 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุน 
                  (หนวย : บาท) 

    งบรวม 
    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม  

    2548 2549 2550 

    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได 
   รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

  คาเชารับและคาบริการ 
  รายไดจากงานรับเหมากอสราง 

  รายไดคาสาธารณูปโภค 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย 
  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

  กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน  

  กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม    

  รายไดอื่น 

 

108,654,625   

1,730,000,000  

591,355,540  

27,421,783  

8,920,998   

-   

25,601,869   

- 

-   

32,181,337 

 

4.30   

68.54   

23.43   

1.09   

0.35   

-   

1.01   

- 

-   

1.28 

 

259,710,000 

1,982,000,000 

627,978,033 

41,814,877 

15,496,130 

- 

45,435,595 

82,055,744 
- 

55,757,761 

 

8.35 

63.72 

20.19 

1.34 

0.50 

- 

1.46 

2.64 

- 

1.79 

 

397,267,750 

2,058,451,613   

705,820,582  

22,269,497  

16,174,951   

-   

71,850,024 

110,825,238  

42,000,000  

96,378,377 

 

11.28 

58.46 

20.05 

0.63 

0.46 

-   

2.04 

3.15 

1.19 

2.74 

รวมรายได 2,524,136,152  100.00 3,110,248,140     100.00 3,521,038,032 100.00 

ตนทนุและคาใชจาย 

  ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 

  ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

  ตนทุนการใหเชาและบริการ 

  ตนทุนจากงานรับเหมากอสราง 

  ตนทุนคาสาธารณูปโภค 

  คาใชจายในการขายและบริหาร 

  คาตอบแทนกรรมการ 

  กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

  ดอกเบี้ยจาย 

  ภาษีเงินได 

 

62,588,398  

908,849,519  

121,742,784  

18,953,519  

8,917,416  

144,573,998  

1,840,000  

273,650,880  

88,880,911  

213,843,112 

 

2.49  

36.01  

4.82  

0.75  

0.35  

5.73  

0.07  

10.84  

3.52  

8.47 

 

130,035,047 

1,005,837,800 

131,007,179 

28,983,803 

15,496,130 

204,039,307 
- 

246,676,188 

209,597,949 

271,053,443 

 

4.19 

32.34 

4.21 

0.93 

0.50 

6.56 

- 

7.93 

6.74 

8.71 

 

192,330,659  

1,103,162,155  

164,568,765  

16,662,790  

16,174,951  

235,632,719  

-   

180,159,608  

210,490,191  

341,612,549 

 

5.47 

31.33 

4.67 

0.47 

0.46 

6.69 

- 

5.12 

5.98 

9.70 

รวมตนทุนและคาใชจาย 1,843,840,537 73.05 2,242,726,846 72.11 2,460,794,387 69.89 

กําไรหลังภาษีเงินไดและกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 

สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย 
680,295,615   

(64) 

     26.95 

          - 

867,521,294 

(1,645,653) 

27.89 

  -0.05 
1,060,243,645  

 (2,504,338) 

30.11 

0.07 

กําไรสุทธิ 680,295,551 26.95 869,166,947 27.95 1,062,747,983 30.18 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 1.29   1.59 1.64 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 1.27   1.55 1.61 
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 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

 งบกระแสเงินสด 
                  (หนวย : บาท) 

        งบรวม 

        ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

        2548 2549 2550 

        จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิ 

บวก: กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 

ดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

กําไรจากการดําเนินงานกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

ขาดทุน (กําไร) จากการขาย/ตัดจําหนายอุปกรณ 

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ตนทุนที่ดินและอาคารโรงานที่ขาย 

ขาดทุนจากการเวนคืนที่ดิน 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนีส้ินดาํเนนิงาน 

ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

เจาหน้ีการคา 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

ภาษีเงินไดคางจาย 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

เงินมัดจําจากลูกคา 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบีย้จายและภาษีเงินได 

ดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

680,295,551 

64 
88,880,911 

213,843,112 

983,019,638 

 

37,622 

121,050,150 

- 

273,650,880 

- 

221,810 

- 
 

913,156,605 

 

(25,601,869) 

- 

2,265,534,836 

(2,957,668) 

(2,807,590) 

7,611,954 

(3,239,291) 

- 

- 

- 

1,087,532 

3,327,036 

2,268,556,809 

(88,553,605) 

(285,793,625) 

 

869,166,947 

(1,645,653) 

209,597,949 

271,053,443 

1,348,172,686 

 

(64,772) 

137,031,182 

- 

164,620,444 

- 

177,127 

(1,531,849) 

 

1,058,616,536 

1,924,902 

(45,435,595) 

- 

2,663,510,661 

(1,809,714) 

1,823,622 

(12,239,396) 

(259,097) 

- 

- 

- 

(6,290,454) 

32,562,439 

2,677,298,061 

(193,670,407) 

(321,342,657) 

 

1,062,747,983 

(2,504,338) 

210,490,191 

341,612,549 

1,612,346,385 

 

248,771 

185,033,025 

186,307 

69,334,370 
- 

3,746,877 

- 

(42,000,000) 

1,215,762,605 
 

(71,850,024) 

- 

2,972,808,316 

7,389,820 

(5,007,208) 

5,547,683 

(2,246,001) 

- 

- 

- 

11,094,149 

(17,295,835) 

2,972,290,924 

(204,040,408) 

(107,514,969) 

รวมเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน 1,894,209,579 2,162,284,997 2,660,735,547 
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 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

 งบกระแสเงินสด (ตอ) 
                 (หนวย : บาท) 

          งบรวม 

          ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

          2548 2549 2550 

          จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ  
  เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมข้ึน 
  เงินรับจากการขายเงินลงทุน 
  เงินฝากประจําที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

  เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  สินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชา (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพ่ิมข้ึน 

  เงินสดจายซ้ือสินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชา (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
  เงินสดจายซ้ืออุปกรณ 

  รับเงินปนผลจากบริษัทรวม 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินปนผลจากบริษัทยอย - สวนของผูถือหุนสวนนอย 

  เงินสดรับจากการเวนคืนที่ดิน 

 

21,162 

- 

(622,817,622) 

 

300,000 

- 
- 
- 

(2,336,578,468) 

(8,242,149) 

20,816,655 

- 

- 

- 

 

253,821 

(719,288,523) 

(542,439,366) 

 

 (1,441,275) 

- 

- 
- 

(2,591,056,348) 

(21,994,709) 

74,136,781 

38,131,849 

(128) 

242,250 

 

1,507,921  

369,407,160  

 (516,136,186) 

525,000,000  

 (33,548,640) 

 (65,000,000) 

-

- 

(2,492,195,870) 

 (19,106,363)

95,746,456  

-   

-   

-   

รวมเงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทนุ (2,946,500,422) (3,763,455,648) (2,134,325,522) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน (ป 2547 มีการออกหุนบุริมสิทธิและป 2549 มีการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน) 

  เงินสดรับลวงหนาคาหุน 

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน 

  เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 

  เงินสดรับจากการออกหุนกู 

  จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกีย่วของกัน 

  จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 

  เงินสดรับจากหุนสามัญ 

  เงินรับชําระคาหุนของบริษัทยอยจากผูถอืหุนสวนนอย 

  เงินปนผลจาย 

 

- 

24,102,762 

889,971,151 

67,040,000 

1,639,156,220 

- 

(167,835,750) 

(747,359,741) 

 

 

 (476,278,659) 

 

2,004,790,579 

6,324,250 

(1,278,213,419) 

140,400,000 

634,873,780 

1,500,000,000 

(84,968,875) 

(687,224,251) 

2,004,790,579 

 

 (322,371,198) 

   

-   

-   

 (22,657,187) 

-   

266,200,000  

500,000,000  

 (25,740,400) 

(907,741,267) 

45,290,168  

 12,500,000  

 (779,032,127) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,228,795,983 1,913,610,866 (911,180,813) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศลดลง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 

(6,078) 

176,499,062 

80,879,574 

- 

312,440,215 

257,378,636 

-   

 (384,770,788) 

569,818,851 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัสิ้นป 257,378,636 569,818,851 185,048,063 

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เติม 

  เงินสดจายในระหวางป  

  ดอกเบี้ยจายที่บันทกึเปนตนทุนของสินทรัพย 

  รายการที่มิใชเงินสด 

  การใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 

  โอนสินทรัพยระหวางการพัฒนาและสินทรัพยพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชาเปนสินทรัพยเพ่ือขาย 

  ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังมิไดชําระเงิน 

  ออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวเพ่ือจายชําระเจาหน้ีการคา 

 

 

10,177,777 

 

- 

913,156,605 

 

 

 

 
27,483,207 

 

462,500,000 

1,058,616,536 

 

 

 

 

30,793,012  

-   

1,215,762,605  

509,492,411  

 (53,651,637) 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน 
    งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 

    2548 2549 2550 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
   

1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)   0.14 1.25 0.55 

2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)   0.12 1.12 0.40 

3. อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)    1.15 1.32 2.47 

4. อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)  45.30 50.01 84.79 

5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)    7.95 7.20 4.25 

6. อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)   N.A. N.A. N.A. 

7. ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)   N.A. N.A. N.A. 

8. อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา)    0.45 0.41 0.56 

9. ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)    809 873 638 

10.  Cash Cycle (วัน)   N.A. N.A. N.A. 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
   

11. อัตรากําไรขั้นตน (%)     - รวมรายไดจากการขาย   55.01 55.85 53.82 

                                      - ไมรวมรายไดจากการขาย   79.41 79.14 76.68 

12. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)   48.99 48.74 46.36 

13. อัตรากําไรอ่ืน (%)     1.27 1.79 2.74 

14. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 159.12 154.58 181.52 

15. อัตรากําไรสุทธิ  (%)   26.95 27.95 30.18 

16. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)    36.36 26.49 22.54 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 
   

17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%)  12.61 10.88 11.06 

18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%)  16.25 15.45 16.00 

19. อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.47 0.39 0.37 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
   

20. อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.25 1.08 1.00 

21. อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 14.14 7.61 8.52 

22. อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา) 1.34 1.83 1.49 

23. อัตราการจายเงินปนผล (%) 94.77 89.63 73.55* 

          
 

หมายเหต ุ : อัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และ อัตราเงินสดตอการทํากําไร คํานวณบนฐานรายไดหลักของบริษัทซ่ึงไดแก รายไดคาเชารับและบริการ และรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนเทาน้ัน 

  * คํานวณจากทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 4 มกราคม 2551 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 

1. ผลการดําเนินงาน 

 1.1 รายได
 

  นับต้ังแตป 2548 เปนตนมา ซึ่งเปนปท่ีบริษัทเร่ิมมีนโยบายระดมทุนจากการขายโรงงานใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไท

คอน (“TFUND”) โครงสรางรายไดของบริษัทไดเปล่ียนแปลงไป กลาวคือ รายไดจากการขายโรงงานให TFUND จะเปนสัดสวนท่ีสูงเม่ือเทียบ

กับรายไดรวม  เน่ืองจากการขายโรงงานใหแก TFUND ในแตละคราวจะเปนการขายจํานวนหลายโรงงาน  อยางไรก็ดี รายไดคาเชาและบริการ

ยังคงเปนรายไดหลักท่ีสําคัญของบริษัทตอไป เนื่องจากเปนธุรกิจหลักของบริษัทและมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

ในบางชวงเวลาบริษัทยังมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา โดยท่ีเกือบท้ังหมดเปนลูกคาท่ีใชสิทธิซื้อโรงงานตามเง่ือนไขท่ี

ระบุในสัญญาเชา รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาไมสามารถคาดการณไดข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาในการใชสิทธิซื้อโรงงานจาก

บริษัท 

 นอกจากรายไดดังกลาวแลว บริษัทมีรายไดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ TFUND คือ สวนแบงกําไรจากการลงทุนใน TFUND และรายได

จากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND ซึ่งรายไดดังกลาวเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของสินทรัพยของ TFUND  

1.1.1 รายไดคาเชารับและคาบริการ 

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีรายไดคาเชารับและคาบริการ 591.4 ลานบาท  628.0 ลานบาท และ 705.8 ลานบาท  

ตามลําดับ ในขณะท่ีมีตนทุนในการใหเชาและใหบริการ  121.7 ลานบาท  131.0 ลานบาท และ 164.6 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนกําไรข้ันตน

ของการใหเชาและใหบริการรอยละ 79.4  รอยละ 79.1 และรอยละ 76.7 ตามลําดับ  

 การลดลงของอัตรากําไรข้ันตนในป 2550 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของตนทุนคาซอมแซมและดูแลรักษาโรงงานที่

ลูกคายายออก และจากการท่ีอัตรากําไรข้ันตนของการเชาคลังสินคาของ TPARK อยูในระดับตํ่า อันเปนผลมาจากการท่ี TPARK คิดคาเชาและ

บริการจากลูกคาบางรายในอัตราตํ่าในชวงเร่ิมตนของสัญญา ในขณะท่ีบันทึกคาเส่ือมราคาเปนตนทุนการใหเชาเต็มจํานวน 

รายไดคาเชารับและบริการของบริษัทในชวง 3 ปท่ีผานมามีการเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.3  รอยละ 6.2 และรอยละ 12.4  ตอ

ปตามลําดับ   ท้ังน้ี ในป 2549 รายไดดังกลาวเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทไดมีการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND 

ในไตรมาสท่ี 2/2548 และ ไตรมาสท่ี 2/2549 อยางไรก็ตาม ในป 2550 รายไดดังกลาวเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงข้ึนซึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทขาย

อสังหาริมทรัพยให TFUND ในชวงปลายป 2550 และจากการท่ีบริษัทไดเริ่มทยอยใหเชาอาคารคลังสินคาไดบางสวนในปดังกลาว  

1.1.2 รายไดจากการขายโรงงานให TFUND 

ในป 2550  บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงาน 50 โรงงาน (พ้ืนท่ีเชารวม 102,475 ตารางเมตร) ใหแก TFUND รวม

มูลคา 2,059 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย 1,103 ลานบาท คิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 46.4  

การขายโรงงานใหแก TFUND ดังกลาวประกอบดวยการขาย 3 โรงงาน ในไตรมาส 1/2550 (พ้ืนท่ีเชารวม 6,550 

ตารางเมตร) รวมมูลคา 118.5 ลานบาท โดยมีกําไรข้ันตนรอยละ 27.3 และ 47 โรงงาน (พ้ืนท่ีเชารวม 95,925 ตารางเมตร) มูลคา 1,940 ลาน

บาท มีกําไรข้ันตนรอยละ 47.6 โดยเปนการขายในไตรมาส 4/2550   

ในป 2548 และ 2549 บริษัทมีการขายโรงงานท่ีมีผูเชาแลวจํานวน 39 โรงงาน (พ้ืนท่ีเชารวม 89,900 ตารางเมตร) มูลคา 

1,730 ลานบาท และจํานวน 44 โรงงาน (พ้ืนท่ีเชารวม 100,407 ตารางเมตร) มูลคา 1,982 ลานบาท โดยมีกําไรข้ันตนรอยละ 47.5 และ รอยละ 
49.3 ตามลําดับ 
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1.1.3 รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีรายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคา 108.7 ลานบาท  259.7 ลานบาท  และ 397.3 ลาน

บาท  ในขณะที่มีตนทุนของการขายโรงงานดังกลาว 62.6 ลานบาท  130.0 ลานบาท  และ 192.3 ลานบาท คิดเปนกําไรข้ันตนรอยละ 42.4  

รอยละ 49.9 และรอยละ 51.6 ตามลําดับ 

บริษัทขายโรงงานใหแกลูกคาจํานวน 2 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 4,625 ตารางเมตร) ในป 2548  จํานวน 7 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 

16,500 ตารางเมตร) ในป 2549 และ จํานวน 14 โรงงาน (พ้ืนท่ีรวม 23,511 ตารางเมตร) ในป 2550 

รายไดจากการขายโรงงานใหแกลูกคาเปนรายไดท่ีไมไดเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ ในบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดข้ึน

จํานวนมาก และบางชวงเวลามีรายไดดังกลาวเกิดข้ึนจํานวนนอย ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาในการใชสิทธิซื้อโรงงานตามเง่ือนไขท่ีระบุใน

สัญญาเชาเปนสําคัญ  นอกจากนั้น กําไรข้ันตนของการขายโรงงานแตละโรงงานมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ ขนาด 

ลักษณะของโรงงาน (Specification)  รวมท้ังท่ีต้ังของโรงงานท่ีขาย  

1.1.4 รายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ TFUND  

 1) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งเปนสวนแบงกําไรของ TFUND ตามสัดสวนท่ี

บริษัทมีการลงทุนใน TFUND รายไดดังกลาวข้ึนอยูกับสัดสวนการลงทุนของบริษัทใน TFUND และกําไรของ TFUND  ณ ส้ินป 2550 บริษัท

มีสัดสวนเงินลงทุนใน TFUND  ลดลงจาก ณ ส้ินป 2549 แตบริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND เพ่ิมข้ึนรอยละ 58.1 เน่ืองจาก 

TFUND มีกําไรเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีโรงงานภายใตการบริหารจัดการมากข้ึน  

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 25.6 ลานบาท 45.4 ลาน

บาท และ 71.9 ลานบาท ตามลําดับ 

 2) รายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือโรงงานซ่ึงบริษัทขายใหแก TFUND สําหรับป 2550 บริษัทมีรายได

ดังกลาวเพ่ิมข้ึนจากป 2549 รอยละ 33.1 เน่ืองจาก TFUND มีโรงงานภายใตการจัดการเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ี รายไดจากการเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยใหแก TFUND มีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนตอไปจากการท่ีบริษัทมีนโยบายเสนอขายโรงงานของบริษัทใหแก TFUND อยางตอเน่ืองใน

อนาคต  

 3) กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม เกิดจากการท่ีบริษัทจําหนายเงินลงทุนใน TFUND จํานวน 50 ลานหนวย 

รวมมูลคา 525 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2550 ซึ่ง ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุนดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี 496 ลานบาท ทําใหบริษัทมีกําไร

จํานวน 42 ลานบาท 

 4) กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND ในป 2549 และป 2550 บริษัทมีรายไดดังกลาว

จํานวน 82.1 ลานบาท และ 110.8 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดจํานวน 110.8 ลานบาทท่ีเกิดข้ึนในป 2550 ประกอบดวย 

ก. กําไรท่ีรับรูเพ่ิมเติมจากการท่ีบริษัทไดจําหนายเงินลงทุนใน TFUND จํานวน 50 ลานหนวย ในเดือนกรกฎาคม 

2550 ซึ่งสงผลใหสัดสวนการลงทุนใน TFUND ลดลงเหลือรอยละ 23.4 ของหนวยลงทุนท้ังหมดของ TFUND ในขณะน้ันทําใหบริษัทสามารถ

รับรูกําไรเพ่ิมเติมจากการขายโรงงานให TFUND ในทุกครั้งท่ีผานมา เพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวน 36.5 ลานบาท 

ข. กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการเพ่ิมทุนของ TFUND ในเดือนตุลาคม 2550 การเพ่ิมทุนดังกลาวสงผลใหบริษัทมี

สัดสวนการลงทุนใน TFUND ลดลงเหลือรอยละ 18.9 ของหนวยลงทุนท้ังหมดของ TFUND ทําใหบริษัทสามารถรับรูกําไรเพ่ิมเติมไดอีกเปน

จํานวน 74.3 ลานบาท  

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                                

 

 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

65 

 
1.1.5  รายไดอื่น ๆ  

 นอกจากรายไดตามท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดประเภทอ่ืน ๆ อีก ซึ่งคิดเปนสัดสวนท่ีนอยมากเมื่อเทียบกับ

รายไดรวมของบริษัท ไดแก  

 1)  รายไดจากงานรับเหมากอสราง เปนรายไดท่ีเกิดจากการที่บริษัทไดรับวาจางจากลูกคาท่ีเชาโรงงานของบริษัทใหทํา

การตอเติม/ดัดแปลงโรงงานท่ีเชาอยู   

 2) รายไดคาสาธารณูปโภค เกิดจากการที่บริษัทเปนผูจัดหาสาธารณูปโภคเปนการช่ัวคราวใหแกลูกคาท่ีเชาโรงงานใน

ระหวางท่ีลูกคาอยูระหวางดําเนินการขอสาธารณูปโภคประเภทนั้น ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

 ท้ังนี้ บริษัทมิไดแสวงหากําไรจากการใหบริการงานรับเหมากอสรางและการจัดหาสาธารณูปโภคใหแกลูกคา 

1.2 คาใชจาย 

1.2.1  คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเม่ือเทียบกับรายไดรวมเทากับรอยละ 5.7 รอยละ 6.6 และ

รอยละ 6.7 ตามลําดับ     

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.6 รอยละ 41.1 และรอยละ 15.5 ตอปตามลําดับ ท้ังน้ี 

สวนประกอบท่ีสําคัญของคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน (เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ยานพาหนะ ตลอดจน

คาใชจายการในการฝกอบรม) คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทเพ่ิมข้ึนมากในป 2549 มีสาเหตุหลักมาจากการท่ีธุรกิจของบริษัทมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังในสวนของการพัฒนาโรงงานมาตรฐาน และการขยายธุรกิจไปสูการพัฒนาอาคารคลังสินคา ซึ่งสงผลใหบริษัทตองมีการ

เพ่ิมจํานวนพนักงานในสายงานตาง ๆ อีกมาก มีการขยายพ้ืนท่ีสํานักงานของบริษัท ตลอดจนมีคาใชจายในการดําเนินการดานการตลาดและอื่น 

ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ิมข้ึน 

1.2.2 ดอกเบ้ียจาย 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสัดสวนดอกเบ้ียจายเมื่อเทียบกับรายไดรวมรอยละ 3.5 รอยละ 6.7 และรอยละ 6.0 
ตามลําดับ   

ในชวงระยะเวลาดังกลาว ดอกเบ้ียจายของบริษัทเพ่ิมข้ึน รอยละ 105.7 รอยละ 135.8 และรอยละ 0.4  ตอปตามลําดับ 

การท่ีอัตราการเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียจายในป 2548 และ 2549 เพ่ิมสูงข้ึนมาก เน่ืองจากบริษัทมีการกูยืมเงินเพ่ิมข้ึนมากเพ่ือนํามาใชในการพัฒนา

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอนซึ่งตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง ประกอบกับการท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมในตลาดเงินไดปรับตัวสูงข้ึนนับต้ังแต

ปลายป 2548 เปนตนมา ท้ังน้ี อัตราการเพ่ิมดังกลาวลดลงอยางมากในป 2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทใชแหลงเงินทุนภายในท่ีได

จากการเพ่ิมทุนในปลายป 2549 ในการขยายธุรกิจของบริษัทเปนสวนใหญ รวมท้ังการท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมไดปรับตัวลดลงในปดังกลาว 

1.3 กําไร 

1.3.1  กําไรข้ันตน 

  บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจ (จากการใหเชาและจากการขายโรงงาน) ในรอบ 3 ปท่ีผานมา เทากับรอย

ละ 55.0 รอยละ 55.9 และรอยละ 53.8 ตามลําดับ อัตรากําไรข้ันตนในแตละปข้ึนอยูกับจํานวนและราคาของโรงงานที่ขายเปนสําคัญ ท้ังน้ี อัตรา

กําไรข้ันตนของการขายจะตํ่ากวาอัตรากําไรข้ันตนของการใหเชาโรงงาน ดังท่ีไดกลาวมาแลว 
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1.3.2 กําไรสุทธิ 

บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซึ่งการเปล่ียนแปลงน้ีทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบ

การเงินรวม  

 บริษัทมีกําไรสุทธิซึ่งคิดตามวิธีสวนไดเสียและแสดงอยูในงบการเงินรวมในรอบ 3 ปท่ีผานมา 680.3 ลานบาท 869.2 

ลานบาท และ 1,062.7 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรสุทธิตอหุน 1.29 บาท 1.59 บาท และ 1.64 บาท ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิของบริษัทใน

ชวงเวลาดังกลาวเทากับรอยละ 27.0 รอยละ 27.9 และรอยละ 30.2 ตามลําดับ     

  บริษัทมีกําไรสุทธิซึ่งคิดตามวิธีราคาทุนและแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2550 เทากับ 1,220.1 ลานบาท คิด
เปนกําไรตอหุน 1.88 บาท 

กลาวโดยสรุปในชวง 3 ปท่ีผานมา ผลการดําเนินงานของบริษัทมีการเติบโตข้ึนอยางมาก นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการ

ท่ีรายไดคาเชา และบริการซ่ึงเปนรายไดหลักของบริษัทเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองแลว ยังมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่บริษัทมีการขายโรงงานใหแก 

TFUND ในชวง 3 ปท่ีผานมาเปนจํานวนรวม 133 โรงงาน นอกจากน้ัน บริษัทยังมีรายไดประเภทอ่ืนเพ่ิมข้ึนดวย อันไดแก รายไดท่ีเก่ียวเน่ือง

กับ TFUND ซึ่งประกอบดวย รายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND และรายไดจากการบริหารอสังหาริมทรัพยให TFUND ท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนตามขนาดของกองทุนท่ีใหญข้ึน  

 

2. ฐานะทางการเงิน 

2.1 สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 9,682.8 ลานบาท ซึ่งรอยละ 84.6 เปนสินทรัพยประเภทที่ดิน อาคารโรงงาน/

คลังสินคา อันประกอบดวยท่ีดิน โรงงาน/คลังสินคาท่ีอยูระหวางกอสรางและพรอมใหเชา (รอยละ 50.2 ของสินทรัพยรวม) และท่ีดินและ

โรงงาน/คลังสินคาท่ีมีผูเชาแลว (รอยละ 34.3 ของสินทรัพยรวม)   

สินทรัพยรวมของบริษัทเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองตามการเติบโตของธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชา รวมท้ังการขยาย

เขาสูธุรกิจการพัฒนาอาคารคลังสินคาเพ่ือใหเชา  โดยในชวง 3 ปท่ีผานมา สินทรัพยรวมของบริษัทมีการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 32.6 ตอป   

2.1.1  สินทรัพยในระหวางการพัฒนา/พรอมใหเชา/ใหเชา 

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีสินทรัพยระหวางการพัฒนา สินทรัพยพรอมใหเชา และสินทรัพยท่ีมีผูเชาแลวจํานวน 

5,665.4 ลานบาท  7,310.5 ลานบาท และ  8,189.2 ลานบาท  ตามลําดับ  คิดเปนการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยดังกลาวเฉล่ียรอยละ 25.7 ตอป  

  จากการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเปนท่ีดินและอาคารโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทกับราคาประเมิน

สินทรัพยดังกลาวท่ีประเมินโดยวิธีตนทุนทดแทนและวิธีคิดจากรายได พบวามูลคาประเมินสูงกวามูลคาตามบัญชีมาก เน่ืองจากสินทรัพยสวนท่ี

เปนท่ีดินมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับตนทุนท่ีดินท่ีซื้อมาในอดีต อีกท้ังมูลคาของโรงงาน/คลังสินคาหากคิดตามตนทุนการกอสรางเพ่ือสราง

ทดแทนในปจจุบันก็เพ่ิมข้ึนมากดวยเชนกัน นอกจากนั้น การท่ีโรงงานมาตรฐานสวนหนึ่งของบริษัทมีผูเชาและกอใหเกิดรายไดแลว ไดสงผลให

มูลคาประเมินโดยวิธีคิดจากรายไดมีคาสูงข้ึนมาก 

  บริษัทมีนโยบายการคิดคาเส่ือมราคาอาคารโรงงาน/คลังสินคาในอัตรารอยละ 5 ตอป ของมูลคาตนทุนอาคาร 
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2.1.2  เงินลงทุนช่ัวคราว 

  ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินแหงหน่ึงจํานวน 110 ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทมีการลงทุนใน

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยโดยมียอดคงคางจํานวน 239.9 ลานบาท ซึ่งการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเปนทางเลือกท่ีดี

ทางหน่ึงในการบริหารเงินสดของบริษัท  

  การลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเปนการลงทุนระยะส้ัน และมีความเส่ียงในการลงทุนตํ่า โดยบริษัทไดรับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวในอัตราท่ีสูงกวาการฝากเงินกับธนาคารประเภทออมทรัพย 

2.1.3  ลูกหน้ีการคา 

  ณ ส้ินป 2550 บริษัทมียอดลูกหน้ีการคา 7.5 ลานบาท  โดยยอดลูกหนี้การคาดังกลาวเปนยอดคงคางของลูกหน้ีคาเชา

โรงงาน 3.9 ลานบาท และลูกหน้ีจากการรับเหมากอสราง 3.5 ลานบาท  อยางไรก็ดี บริษัทมีการเก็บคามัดจําการเชาโรงงานเปนเงินสดจํานวน 3-

6 เดือนของคาเชาและคาบริการจากผูเชาทุกรายเพ่ือบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผิดนัดของผูเชา   

  สําหรับการต้ังรายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 3.9 ลานบาท ท่ีปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท 

เปนรายการคางชําระของลูกหน้ีคาเชาโรงงานรายหน่ึงเปนจํานวน 3.7 ลานบาท โดยผูเชาโรงงานดังกลาวไดเลิกกิจการอันเปนผลจากการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท้ังนี้ บริษัทอยูในข้ันตอนการติดตามชําระหน้ีจากลูกหน้ี  

2.1.4  เงินฝากประจําท่ีมีภาระคํ้าประกัน 

   ณ ส้ินป 2550 บริษัทมียอดเงินฝากประจําจํานวน 36.4 ลานบาทท่ีวางไวกับธนาคารเพ่ือเปนประกันการอาวัลต๋ัวสัญญา

ใชเงินระยะยาวและการออกหนังสือคํ้าประกัน 

2.1.5 การลงทุน 

   ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

  ก. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย  

ท้ังนี้ เงินลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 50.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

 ข. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด (บริษัทยอย) ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย  เงิน

ลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ  1,015.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.5 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  

  ค. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 20.68 ของทุนชําระแลวของ TFUND   เงิน

ลงทุนดังกลาวคํานวณตามวิธีสวนไดเสียเทากับ 643.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.6 ของสินทรัพยรวมของบริษัท คํานวณตามวิธีราคาทุนเทากับ 

1,185.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.2 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

  ง. บริษัท บางกอกคลับ จํากัด (บริษัทท่ีเก่ียวของ) ในสัดสวนรอยละ 0.22 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว คิดเปน

เงินลงทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 0.26 ลานบาท 

2.1.6  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 128.2 ลานบาท  ซึ่งเกือบท้ังหมดเปนการรอตัดบัญชีของภาษีเงิน

ไดท่ีเกิดจากกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND  
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  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดข้ึนเนื่องจากการท่ีบริษัทไมสามารถรับรูกําไรจากการขายโรงงานใหแก TFUND ตาม

สัดสวนท่ีบริษัทมีการลงทุนใน TFUND การบันทึกภาษีในงบกําไรขาดทุนจึงมิไดบันทึกภาษีท้ังจํานวน แตหักดวยภาษีจํานวนหนึ่งตามสัดสวนท่ี

บริษัทมีการลงทุนใน TFUND อยางไรก็ดี ภาษีท่ีเกิดจากกําไรจากการขายโรงงานให TFUND ท้ังจํานวนไดถูกจายชําระเปนเงินสดแลว (ยกเวน

ภาษีท่ีเกิดจากการขายโรงงานในเดือนตุลาคม 2550 ท่ีผานมา ซึ่งท้ังจํานวนจะถูกจายในเดือนพฤษภาคม 2551)  ดังน้ัน จึงเกิดรายการสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเทากับผลตางระหวางภาษีท่ีชําระแลวเปนเงินสดกับภาษีท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุน   ท้ังน้ี ยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะ

ลดลงไดเมื่อบริษัทสามารถรับรูกําไรเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND ในอนาคต 

2.2 หน้ีสิน 

ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีหน้ีสินรวม 4,831.0 ลานบาท ซึ่งมีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ เงินกูยืมรอยละ 77.7 เจาหนี้การคารอยละ 

10.5 และเงินมัดจําจากผูเชารอยละ 5.0 ของหน้ีสินรวม หน้ีสินรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2550 ลดลงจากส้ินป 2549 รอยละ 2.6 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการท่ีบริษัทมีการใชแหลงเงินทุนท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนเม่ือปลายป 2549 ในการขยายธุรกิจเปนสวนใหญในปดังกลาว  

2.2.1  เจาหน้ีการคา 

  ณ ส้ินป 2550 บริษัทมียอดเจาหนี้การคาจํานวน 509.5 ลานบาท  รอยละ 54.9 ของเจาหน้ีการคาเปนเจาหน้ีคาท่ีดินท่ี

อยูระหวางข้ันตอนการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูขาย สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 44.8 เปนเจาหน้ีคากอสราง  

  เจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกันท่ีปรากฏอยูในงบดุลเปนเจาหน้ีคาท่ีดิน (ท่ีอยูระหวางรอโอนกรรมสิทธ์ิ) ท่ีบริษัทซ้ือ

จากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2.2.2  เงินกูยืม 

  ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีเงินกูยืมรวมท้ังส้ิน 3,754.5 ลานบาท  โดยเปนเงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 

ป จํานวน 232.5 ลานบาท (รายละเอียดของเงินกูระยะยาว ณ ส้ินป 2550 ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 และ 18) 

  เงินกูยืมของบริษัทประกอบดวยเงินกูยืมระยะส้ันรอยละ 0.2 เงินกูยืมระยะยาวรอยละ 46.6 และหุนกูรอยละ 53.3 ของ

เงินกูยืมท้ังหมด ยอดเงินกูยืมรวมลดลงจากสิ้นป 2549 รอยละ 3.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทมีการเพ่ิมทุนในปลายป 2549 และมีการ

ชําระคืนหน้ีบางสวนคืนกอนกําหนดในป 2550 

  ในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาของบริษัทซ่ึงถือวาเปนการลงทุนระยะยาวน้ัน บริษัทจะใชเงินจากแหลงเงินกูยืมระยะ

ยาวและเงินจากผลการดําเนินงานของบริษัท ในสวนของเงินกูระยะส้ันน้ัน บริษัทจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางย่ิง

สําหรับจายชําระคาท่ีดินในชวงกอนท่ีบริษัทจะไดรับอนุมัติวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดมีการ

ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอมิใหสัดสวนของเงินกูระยะส้ันตอเงินกูรวมของบริษัทเกินอัตราท่ีกําหนด  

  ยอดคงคางของเงินกูระยะส้ันและระยะยาวโดยรวมของบริษัทจะเพ่ิมข้ึนตามการขยายธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ดี ใน

บางชวงเวลาบริษัทอาจมียอดคงคางของเงินกูระยะส้ันจํานวนมาก-นอยแตกตางกันไป ซึ่งข้ึนอยูกับการบริหารเงินสดของบริษัทในชวงน้ัน ๆ เปน

สําคัญ  

  ในป 2549 บริษัทมีการกูยืมเงินโดยการออกหุนกูอายุ 3 ป  จํานวน 1,500 ลานบาท และในไตรมาส 3/2550 บริษัทได

ออกหุนกูเพ่ิมอีกจํานวน 500 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.39 ตอป บริษัทนําเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนกูไปใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท 

  บริษัทมีการตกลงในเง่ือนไขของการกูยืมเงินกับสถาบันการเงินบางแหง และผูถือหุนกู ท่ีสําคัญคือ การดํารงอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในอัตราไมเกิน 2.5 เทา 
2.3 สวนของผูถือหุน 
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ณ ส้ินป 2550 บริษัทมีสวนของผูถือหุน 4,851.8 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2549 รอยละ 6.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่

บริษัทมีกําไรสะสมเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 283.8 ลานบาท  

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทไดซื้อหุนของ TPARK จากผูถือหุนสวนนอยจํานวน 5 ลานหุน ในราคาหุนละ 13 บาท โดยหุน

ดังกลาวมีราคาตามบัญชี ณ วันท่ีซื้อหุนละ 8.99 บาท บริษัทจึงทําการบันทึกสวนตางท่ีเกิดข้ึนเปนรายการ “สวนเกินมูลคาเงินลงทุนท่ีสูงกวา

มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย” จํานวน 20.05 ลานบาท แสดงอยูในสวนของผูถือหุนในงบดุล ท้ังน้ี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 มูลคาหุนของ 

TPARK ท่ีถูกปรับดวยราคาประเมินของทรัพยสินสวนใหญของ TPARK ดวยวิธีตนทุน (Cost Method) โดยผูประเมินอิสระ มีมูลคาเทากับ 

12.85 บาทตอหุน 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on equity) รอยละ 36.4 รอยละ 26.5 และรอยละ 
22.5 การลดลงในชวง 2 ปหลังของอัตราสวนดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทมีการเพ่ิมทุนในปลายป 2549 อยางไรก็ดี การเพ่ิมทุนใน

ครั้งน้ีทําใหบริษัทมีเงินทุนจํานวนมากเพ่ือใชในการขยายธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนท่ีดี อันจะสงผลใหผลตอบแทนตอผูถือหุนเพ่ิมข้ึนในท่ีสุด 

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

ในอดีตท่ีผานมา บริษัทมีแหลงเงินทุนหลักเพ่ือใชในการขยายธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐาน คือ เงินทุนจากการดําเนินงาน 

และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ดี ในชวง 3 ปท่ีผานมาซึ่งธุรกิจโรงงานมาตรฐานมีการขยายตัวอยางมาก บริษัทไดมีสวนรวมในการ

จัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนในป 2548 เพ่ือใหกองทุนดังกลาวเปนชองทางระดมทุนทางหน่ึงของบริษัท ซึ่งทําใหบริษัทลดการพ่ึงพา

การจัดหาเงินเพ่ือพัฒนาโรงงานใหเชาโดยการเพ่ิมทุน 

ในป 2548 บริษัทไดขยายการลงทุนไปสูธุรกิจใหม คือ การพัฒนาอาคารคลังสินคาภายใตการดําเนินการของบริษัทยอย โดยมี

โครงการพัฒนาอาคารคลังสินคาบนพ้ืนท่ีประมาณ 400 ไร ซึ่งตองใชเงินลงทุนจํานวนมากในแตละป เงินทุนท่ีบริษัทหาไดจากแหลงเงินทุนเดิมจึง

ไมเพียงพอสําหรับการลงทุนในการพัฒนาอาคารคลังสินคา อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจาก 1.5 เทา 

ณ ส้ินป 2547 เปน 2.2 เทา ณ ส้ินป 2548  แมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขายโรงงานใหแก TFUND ในไตรมาส 2/2548 และไตรมาส 2/2549 

ซึ่งจากความตองการเงินทุนจํานวนมากเพ่ือใชในการขยายธุรกิจไปสูการพัฒนาอาคารคลังสินคาดังท่ีกลาว ทําใหปลายป 2549 บริษัทไดทําการ

เพ่ิมทุนและไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนจํานวน 2,033 ลานบาท ซึ่งไดสงผลใหหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทลดลงเปน 1.1 เทา ณ ส้ินป 

2549 และตอมาในป 2550 ซึ่งบริษัทยังคงมีการขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง บริษัทไดทําการออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม ทําใหอัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนระหวางป อยางไรก็ดี ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทไดขายอสังหาริมทรัพยใหแก TFUND  อีกครั้งหน่ึง สงผลให

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลงเหลือเพียง 1.0 เทา ซึ่งทําใหบริษัทมีความสามารถในการกูยืมเงินไดเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนมาก  

2.5 สภาพคลอง 

ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,894.2 ลานบาท 2,162.3 ลานบาท และ 

2,660.7 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งนับวาเพ่ิมข้ึนมากจากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเน่ือง รวมท้ังการท่ีบริษัทมีการขายโรงงานใหแก 

TFUND 

ในสวนของเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนน้ัน ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน

เทากับ 2,946.5 ลานบาท 3,763.5 ลานบาท และ 2,134.3 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2550 เงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมการลงทุนมีการลดลง 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทไดรับเงินจากการขายหนวยลงทุนใน TFUND จํานวน 50 ลานหนวย มูลคา 525 ลานบาท และการชะลอการ

สรางโรงงานบางสวน อันเน่ืองมาจากความตองการเชาโรงงานในป 2550 เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง 

ในป 2548 และป 2549  บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 1,228.8 ลานบาท และ 1,913.6 ลาน

บาท ตามลําดับ  สําหรับป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 911.2 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ี

บริษัทมีการเปล่ียนแปลงงวดการจายเงินปนผลจากเดิมท่ีมีการจาย 2 งวดในหน่ึงป เปนการจายเพียงงวดเดียว นอกจากน้ันในป 2550  บริษัทมี
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จากขอมูลการใชไปและไดมาของกระแสเงินสดตามท่ีกลาวขางตน จะพบวาบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินพอเพียงสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจในแตละปตามท่ีบริษัทไดต้ังเปาหมายไว (การคํานวณอัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) ไมสามารถอธิบายสภาพคลองของ

บริษัทได เน่ืองจากบริษัทไมมีการบันทึกรายการสินคาคงเหลือในสินทรัพยหมุนเวียน (เน่ืองจากลักษณะสินทรัพยของบริษัทสวนใหญเปนท่ีดิน

และโรงงานซ่ึงจะไมบันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท) ในขณะท่ีรายการเจาหน้ีการคาคาท่ีดินและคากอสรางจะถูกบันทึกเปนหน้ีสิน

หมุนเวียน จึงทําใหอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนมีคาตํ่า) 

ในป 2550 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย และความสามารถในการชําระภาระผูกพันเทากับ 8.52 เทา  

และ 1.49 เทา ตามลําดับ 
 
3. แนวโนมในอนาคต 

โปรดดูแนวโนมในอนาคตใน “สารจากประธานกรรมการ”  
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71 

ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

    อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  

   เลขที่ 2/7 หมูท่ี 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต  

   แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

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

 ผูสอบบัญชี : นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 

   บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด    
   ช้ัน 33  อาคารเลครัชดา  

   เลขที่ 193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 10110 
               โทรศัพท  (662) 264-0777    โทรสาร  (662) 264-0789 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

1. การรับรองของกรรมการผูดูแลสายงานบัญชี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท

หรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด

ขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง

ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํา

รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ 

กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 
ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายไว เชง ควน กรรมการผูอํานวยการ    

นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ    

 
ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ  ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงิน   
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอัน

ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูล

ดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวลลิตพันธุ 

พิริยะพันธุ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ กํากับไว ขาพเจาจะถือ

วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ                    ______________ 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ                             ______________ 

3. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ                             ______________  

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการ                             ______________ 

5. นายไว เชง ควน กรรมการผูอํานวยการ                ______________  

6. นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ                    ______________   

7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ                             ______________  

8. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการ                             ______________  

9. นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ                          ______________  

 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการฝายการเงิน            ______________  
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เอกสารแนบ 1 
 

เอกสารแนบ 1 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย 

1. ประวัติกรรมการและผูบริหาร 

นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการ  

อายุ • 47 ป 

การศึกษา               • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.40 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2530 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บจก. ซิต้ีเรียลต้ี (อสังหาริมทรัพย)  

 

นายดิเรก วินิชบุตร   กรรมการ  

อายุ • 65 ป 

การศึกษา              • อนุปริญญาบริหารธุรกิจ London School of Foreign 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายจิระพงษ วินิชบุตร ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา) 

  2532 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 

 

นายจิระพงษ วินิชบุตร   กรรมการ  

อายุ • 57 ป 

การศึกษา              • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • เปนพ่ีนองกับนายดิเรก วินิชบุตร ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2536 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย) 

  2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

 

นายไว เชง ควน      กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

อายุ • 50 ป 

การศึกษา    • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago  
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 7.60 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  • 2544 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก.  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา)  

   2548 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1 
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นายพจน วิเทตยนตรกิจ กรรมการ 

อายุ • 55 ป 

การศึกษา  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Harvard University 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 • Chairman 2000 Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
     __________    
 

นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

อายุ • 47 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร University of Colorado    
  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส) 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    • DCP Refresher Course 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.51 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  2544 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.  อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา) 
  2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก.  ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

  

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 65 ป 

การศึกษา  • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
 • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.07 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • 2538 – ปจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย และโรงแรม)    

  2538 – 2541  กรรมการผูจัดการ Indochina Asset Management Ltd. (ธุรกิจลงทุน) 

   2538 – 2541 กรรมการ Beta Mekong Fund Ltd.  (ธุรกิจลงทุน) 

 

นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 45 ป 

การศึกษา    • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California 

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี -  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 
 

 
เอกสารแนบ 1 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 
นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ • 50 ป 
การศึกษา        • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas    

  • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  • Directors Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.19 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  2550 - ปจจุบัน   กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค (สรางคลังสินคาใหเชา) 

 
    
ดร. สมศักด์ิ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไป – ปฏิบัติการ   

อายุ • 56 ป 
การศึกษา • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร Ecole Centrale de Lyon 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.20 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •   2544 – ปจจุบัน   ผูจัดการท่ัวไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส (สรางโรงงานใหเชา) 
 
             
 

นายเอียน แฮมิลตัน ผูจัดการท่ัวไป – พัฒนาธุรกิจ 

อายุ • 54 ป 
การศึกษา      •   Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.08 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  2540 ท่ีปรึกษา Chesterton Petty Ltd., Manila, Phillippines (บริษัทประเมินอสังหาริมทรัพย) 

  2540     ท่ีปรึกษา Chesterton Petty Ltd., Beijing, China (บริษัทประเมินอสังหาริมทรัพย) 

 
 

นายพรเทพ พิศาลางกูร ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาโครงการ 

อายุ • 51 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.27 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
 
 

นายสมศักด์ิ รัตนวิระกุล ผูอํานวยการ ฝายการตลาด 

อายุ •  48 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.00 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  2539 – 2547 ผูจัดการฝายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย) 
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นายปธาน สมบูรณสิน ผูอํานวยการ ฝายการลงทุน 

อายุ • 39 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Southern Illinois University at Corbondale  

 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.01 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมมี - 

 

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูอํานวยการ ฝายธุรการ  

อายุ • 45 ป 

การศึกษา • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.31 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท •  - ไมมี - 

 

นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูอํานวยการ ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท 

อายุ • 41 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท • รอยละ 0.01 (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 

 

นายคมกฤษณ เลาวกุล ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

อายุ • 33 ป 

การศึกษา • ปริญญาโทคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท • - ไมมี - (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2550) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร • - ไมมี - 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท •  - ไมมี - 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 

 

 
เอกสารแนบ 1 

2. การดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ 
 

รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ 
รายช่ือ  บจก.อีโค 

อินดัสเทรียล 

เซอรวิสเซส 

บจก. ไทคอน 

โลจิสติคส 

พารค  

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย

ไทคอน 

กลุมสวน

อุตสาหกรรม

โรจนะ 

กลุมซิต้ี

เรียลต้ี 

1. นายชาลี โสภณพนิช 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท 

3. นายดิเรก วินิชบุตร 

4. นายจิระพงษ วินิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นายวีรพันธ พูลเกษ 
7. นายพจน วิเทตยนตรกิจ 

8. นายตรีขวัญ บุนนาค 

9. นายชัชวาลย เจียรวนนท 
10. นายสมศักด์ิ ไชยพร 
11.  นายมานพ เจริญขจรกุล 

X, // 

/ 

/ 
/, // 
/, // 

/, // 

/ 

/ 

/ 
// 
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/ 
/ 

 

/ 
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X, // 
/, // 

X, // 

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

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)   แบบ 56-1 

 

เอกสารแนบ 2  

เอกสารแนบ 2 : รายช่ือกรรมการของบริษัทยอย 

 

ช่ือ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส บจก. ไทคอน โลจิสติคส พารค  

1. นายไว เชง ควน / / 

2. นายดิเรก วินิชบุตร / - 

3. นายจิระพงษ วินิชบุตร - / 
4. นายวีรพันธ พูลเกษ / / 

5. นายตรีขวัญ บุนนาค - / 

6. นายมานพ เจริญขจรกุล - / 
หมายเหตุ  : /  =  กรรมการ X   =  ประธานกรรมการ       //   =    กรรมการบริหาร     

 

 



บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1 

 

เอกสารแนบ 3  

 

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ 

- ไมมี - 
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