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ปี 2555 เป็นปีท่ีธุรกิจของบริษัทกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นคง 

ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ในช่วง

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยเหตุอุทกภัยได้ส่งผลให้ผู้เช่าไม่สามารถ

ช�าระค่าเช่าให้แก่บรษิทัในช่วงระยะเวลาหนึง่ และผูเ้ช่าดงักล่าวจ�านวนมาก 

ได้ยกเลิกสัญญาเช่าโรงงานของบริษัท อย่างไรก็ดี เน่ืองจากเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตที่ดี ส่งผลให้มีความ

ต้องการโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นจ�านวนมากในพื้นที่ที่ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย จึงช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตได้ดี

ในปีที่ผ่านมา 

ธุรกิจโรงงานให้เช่า

เหตุการณ์อุกทภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ธุรกิจของผู้เช่าของบริษัทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

ปทุมธานี และเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นฐานการผลิต

ส�าคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เครื่องจักรอุปกรณ์ส่วนใหญ ่

ของผูเ้ช่าได้รบัความเสยีหายอย่างมากจนไม่สามารถด�าเนนิธรุกิจต่อไปได้  

ท�าให้ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2555 บริษัทต้องสูญเสียรายได้ 

ค่าเช่าจากผู้เช่าโรงงานท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย อย่างไรก็ดี

การมทีมีงานก่อสร้างของตัวเอง ท�าให้บรษัิทสามารถเร่งซ่อมแซมโรงงาน

จนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 และสามารถเริ่มเก็บค่าเช่า

จากผู้เช่าบางส่วนได้ตามปกติ ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของ 

ผูเ้ช่า ตลอดจนความกังวลต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคต ได้ส่งผลให้ผูเ้ช่า

จ�านวนมากมกีารทะยอยยกเลกิการเช่าโรงงานรวมท้ังสิน้ 81,375 ตาราง

เมตร ในขณะท่ีมีผู้เช่าใหม่เพ่ิมข้ึนน้อยมาก ท�าให้อัตราการเช่าโรงงาน 

ในพื้นที่ดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 44 ณ สิ้นปี 2555

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย และการขยายตัวของการ

ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของการค้า

ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และอุปสงค์รถยนต์ภายในประเทศ 

ที่เกิดจากการด�าเนินนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ส่งผลให้ความ

ต้องการเช่าโรงงานในเขตพื้นท่ีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว

ในปี 2555 บรษิทัสามารถให้เช่าโรงงานได้เพิม่ขึน้รวม 137,675 ตาราง

เมตร คดิเป็นการเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า ทีใ่ห้เช่าโรงงานได้เพิม่ขึน้  

128,615 ตารางเมตร ผู้เช่าโรงงานของบริษัทรายใหม่กว่าร้อยละ 40  

เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และประมาณร้อยละ 30 เป็นผู้ผลิต

ในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนคิส์ อย่างไรกต็าม บรษัิทสามารถให้เช่าโรงงาน

ได้เพิ่มขึ้นสุทธิเพียง 12,950 ตารางเมตร เนื่องจากมีการยกเลิกการเช่า

เป็นจ�านวนมากในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากอุทกภัย การเช่าใหม่ทีเ่พิม่

ขึ้นมากในพื้นที่ทางด้านตะวันออก ส่งผลให้โรงงานของบริษัทในพื้นที่ 

ดังกล่าวมีผู้เช่าเต็มทุกโรง และท�าให้อัตราเช่ารวมทุกพื้นที่เฉล่ียทั้งปี 

ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณร้อยละ 80

การขยายตวัของการลงทนุในพืน้ทีท่างฝ่ังตะวนัออกได้ส่งผลให้ต้นทนุ

การพัฒนาโรงงานของบริษัทเพิ่มสูงข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทได้

ปรับค่าเช่าส�าหรบัโรงงานเช่าใหม่ในพืน้ทีด่งักล่าวเพิม่ข้ึนประมาณร้อยละ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

10 - 15 อย่างไรก็ด ีบริษัทยงัคงค่าเช่าส�าหรบัโรงงานในพืน้ทีท่ีร่บัผลกระทบ

จากอุทกภัยไว้ที่ระดับเดิม โดยบริษัทมิได้มีการก่อสร้างโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า

ในปีที่ผ่านมาบริษัทให้เช่าคลังสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

ผู้เช่าคลังสินค้ารายใหม่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทมีการซื้อที่ดินและพัฒนา 

คลังสินค้าเพ่ิมมากข้ึนในหลายท�าเลทางด้านตะวันออกเพื่อรองรับกับ 

ความต้องการท่ีมมีากขึน้ ส่งผลให้บรษิทัมที�าเลทีต่ัง้ของคลงัสนิค้าเพิม่ขึน้จาก  

14 แห่ง ณ สิ้นปี 2554 เป็น 22 แห่งในปัจจุบัน ซึ่งท�าให้บริษัทมีความ 

ได้เปรียบคู่แข่งขันเป็นอย่างมาก

ในปี 2555 คลังสินค้าของบริษัทมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 171,463 

ตารางเมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้าที่มีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า

สุทธิเพิ่มขึ้นรวม 137,763 ตารางเมตร การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่าในปี 2555 

มาจากการเช่าของผู้เช่ารายใหม่ที่ส�าคัญ ได้แก่ การให้เช่าคลังสินค้าที่เขต 

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมโลจสิติคส์ไทคอนบางนา พืน้ทีร่วม 32,000 ตารางเมตร  

แก่ DENSO และพ้ืนที่รวม 23,000 ตารางเมตร แก่ SONY การให้เช่า 

คลังสินค้าที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอนศรีราชา พื้นที่รวม 

27,000 ตารางเมตร แก่ Mitsubishi Motors และการให้เช่าคลังสินค้าที่

ศูนย์คลังสินค้าแหลมฉบัง พื้นที่รวม 21,000 ตารางเมตร แก่ Samsung  

แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของการเช่าคลังสินค้าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้านตะวันออก 

เกือบทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น แต่บริษัทยังสามารถ

ให้เช ่าคลังสินค้าซึ่งอยู ่ ในเขตพื้นที่ที่ เคยประสบอุทกภัยได้เป ็นปกติ  

โดยคลงัสนิค้าในเขตอุตสาหกรรมโลจสิติคส์ไทคอนวงัน้อย ถอืว่ามผีูเ้ช่าเตม็

พื้นท่ีตามการเติบโตของความต้องการเช่าคลังสินค้าส�าหรับสินค้าเพื่อการ

บรโิภคภายในประเทศ และปัจจบุนับริษทัได้เริม่ด�าเนนิการพฒันาคลงัสนิค้า

อกีแห่งหน่ึงในพ้ืนทีอ่�าเภอวงัน้อย ซ่ึงมขีนาดโครงการใหญ่กว่าโครงการแรก

กว่า 3 เท่าตัว เพื่อรองรับความต้องการในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการลงทุน

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ รวม 4,333 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนมากที่สุดนับตั้งแต่

บริษัทมีการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใน

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 บริษัทได้ขายโรงงานให้แก่กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) เป็นมูลค่ารวม 2,334 ล้านบาท และ

ในไตรมาสที่ 3 บริษัทได้ขายคลังสินค้าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) เป็นมูลค่ารวม 1,999 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโรงงานและคลังสินค้า

รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเกือบเท่าตัว  

ซึ่งนอกเหนือจากเงินที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น 

คณะกรรมการของบริษัทได้ตัดสินใจให้บริษัทท�าการเพิ่มทุนโดยการออก 

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ในไตรมาสที ่3 ของปีทีผ่่านมาและบรษัิทได้รบัเงินจากการเพิม่ทนุเป็นจ�านวน 

964.6 ล้านบาท

นอกจากน้ี ในช่วงต้นปี 2555 บริษัทได้จัดต้ังบริษัทย่อย ชื่อ TICON 

Property Inc. ที่เมืองแซนแฟรนซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อหาโอกาส

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ Shanghai 

TICON Investment Management Co., Ltd. บริษัทย่อยที่จัดตั้งใน

ประเทศจีน ยังคงอยู่ระหว่างการหาโอกาสส�าหรับการลงทุน และยังไม่มีการ

ลงทุนใด ๆ จนถึงปัจจุบัน

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2012 บริษัทสามารถท�าก�าไรได้สูงสุดนับต้ังแต่บริษัทด�าเนินธุรกิจ

มา 23 ปี บริษัทมีก�าไรสุทธิ 1,296.6 ล้านบาท รายได้รวม 5,844 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 174 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของการขาย

อสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่าเช่ายังคง 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า แม้ว่าในไตรมาส 1/2555 บริษัทจะสูญเสียรายได้

จากการยกเว้นค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 

บรษิทัได้รบัชดเชยจากบรษิทัประกนั โดยได้รบัชดเชยค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิที ่

เสยีหายทัง้จ�านวน และได้รบัชดเชยบางส่วน ส�าหรบัการสญูเสยีรายได้กรณี

ธรุกิจหยดุชะงัก นอกจากนี ้การปรบัลดอัตราภาษเีงนิได้นิตบิคุคลในปี 2555 

จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ท�าให้บริษัทได้รับประโยชน์มากขึ้น

แนวโน้มในอนาคต

ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกอยู่ในระหว่างรอการฟื้นตัวน้ัน เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมกีารเตบิโตขึน้พร้อม ๆ  กบัศกัยภาพในด้านการผลติ เนือ่งจาก

ประเทศไทยมีแรงงานที่มีศักยภาพ มีระบบการเงินที่น่าเช่ือถือ มีระบบ

กฎหมายที่ชัดเจน รวมทั้งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี

การก�าหนดแผนระยะยาวของรัฐบาลส�าหรับโครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานที่ส�าคัญ อาทิ โครงข่ายรถไฟความเร็วสูง การก่อสร้างถนน  

และระบบรถไฟรางคู่ เป็นต้น จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติคส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงของระบบห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค  

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในปี 2556 บริษัทมีแผน 

ที่จะลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงงานและคลังสินค้า  

โดยทีม่าของแหล่งเงนิทนุท่ีส�าคญัมาจากการขายทรพัย์สนิให้แก่กองทนุรวม 

อสงัหารมิทรัพย์ นอกจากนัน้ มโีอกาสทีจ่ะมีการใช้สทิธแิปลงสภาพใบส�าคญั

แสดงสทิธ ิTICON-W3 เนือ่งจากปัจจบุนัหุน้สามญัของบรษิทัมรีาคาเกินกว่า 

20 บาท และสูงกว่าราคาใช้สิทธิ ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ TICON-W3 ทั้งจ�านวน บริษัทจะได้รับเงินทุนประมาณ 4,400 

ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2557

ผมเชื่อว่าปี 2556 จะเป็นอีกปีหน่ึงที่บริษัทจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด  

ด้วยเงนิลงทุนตามทีบ่รษิทัตัง้ไว้ บรษิทัจะได้ใช้ปัจจยัทีส่นบัสนนุต่าง ๆ  ดงักล่าว 

ข้างต้นให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในระยะกลางและระยะยาว การเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจ 

การเมือง และภัยธรรมชาติ ที่ผ่านมา ท�าให้บริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง 

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดี

มาโดยตลอด
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการก�ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเนค็ชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ตามทีไ่ด้รบั

การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการจากภายนอกจ�านวนสามท่าน ซ่ึงมีความเป็น 

อิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีส�าหรับคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายเดวดิ 

 เดสมอนด์   แทร์เร้นท์   (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายชชัวาลย์   เจยีรวนนท์   และนายตรขีวญั  บนุนาค 

 

                  คณะกรรมการตรวจสอบได้ดแูลให้บรษิทัมีการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีซ่ึงครอบคลมุถึงการควบคุมภายใน

ของบรษิทั การบรหิารความเสีย่ง ความโปร่งใสในการบรหิารของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ดแูลให้มกีารปกป้อง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ และนายตรีขวัญ บุนนาค เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  

และนายชชัวาลย์ เจยีรวนนท์ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ นอกจากนัน้ยงัมผีูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบ 

ภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นในบางวาระจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเท่านั้น ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์, F.C.A.
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปี 2555 

ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน 

และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล โดยได้สอบถาม และรับฟังค�าชี้แจงจาก 

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ 

ผูส้อบบญัชว่ีา งบการเงนิดงักล่าวมคีวามครบถ้วน เป็นทีน่่าเชือ่ถือได้ สมเหตสุมผล 

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ พี ย ง พ อ  เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง

ระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญของบริษัท ทั้งนี้  

ไม ่พบจุดอ่อนหรือข ้อบกพร่องที่ เป ็นสาระส�าคัญ และพบว่าบริษัทมีการ

ดู แ ล รั ก ษ า ท รั พ ย ์ สิ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 

มีความเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว ่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

ที่พอเพียง และระบบการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ  

เหมาะสม และมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ 

ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดดังกล่าว

ผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัท 

ที่ เ ก่ียวข ้องกันที่มีสาระส�าคัญได้เป ิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีความเห็นว่า  

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท 

1. 
การสอบทานงบการเงิน

2. 
สอบทานข้อมูล 
การด�าเนินงานและระบบ 
การควบคุมภายใน

3. 
สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. 
สอบทานและให้ความเห็นต่อ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ตามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
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สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการก�ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
สารจากประธาน

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็เก่ียวกับการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชว่ีาในรอบปีบญัชี 

ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง นางสาวรุ ้งนภา  

เลศิสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3516 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทันบัเป็นปีที ่4) 

และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวสุมาลี  

รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด  

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2555 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม 770,000 บาท  

ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า

โดยได้พจิารณาภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ความเป็นอสิระ อตัราก�าลงัคน  

และผลตอบแทนของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2555  

รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่าย

ตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบทานข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่ส�าคัญที่ครอบคลุมทั้งด้าน

บญัชแีละการเงิน การดแูลทรพัย์สนิ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้อง ให้ค�าปรึกษาและ 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งเพือ่ปรับปรงุข้ันตอนการปฏบิตังิาน

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบัุน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทุกไตรมาส โดยในปี 2555 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มุ ่งเน้นในเรื่องระบบจัดซื้อ และวงจรรายจ่าย 

เป็นพเิศษ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการตรวจสอบภายในทีพ่อเพยีง เหมาะสม  

และมีประสิทธิผล รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

5.
พิจารณาคัดเลือก เสนอ 
แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น

6. 
สอบทานการตรวจสอบ
ภายใน

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัท

มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีความโปร่งใสใน

การบริหารของฝ่ายจัดการ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท�ารายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมี

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์, F.C.A.)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



TICON รายงานประจำาป ี2555 9

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

สรุปข้อมูลทางการเงิน

หนวย : ล้านบาท

2555 2554 2553

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND/TLOGIS 4,332.90 943.50 1,737.75

ค่าเช่ารับและค่าบริการ 1,053.01 880.23 850.87

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกิจการอื่น 31.55 132.97 157.18

รายได้ค่าบริหารจัดการจาก TFUND/TLOGIS 105.07 113.44 107.49

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน TFUND/TLOGIS 169.22 160.80 168.59

กำาไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND/TLOGIS 35.29 3.52 38.90

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND/TLOGIS 2,670.86 636.99 959.25

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 392.29 248.12 194.49

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกิจการอื่น 20.21 63.60 95.67

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 432.00 326.04 294.68

กำาไรสุทธิ 1,296.57 436.39 821.10

สินทรัพย์ 19,739.85 15,288.73 12,484.63

หนี้สิน 11,843.12 9,548.54 6,887.64

ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,896.73 5,740.19 5,596.99

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 19.02 7.70 15.51

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 12.90 7.11 12.07

อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 68.24 71.59 93.55

* คำานวณจากจำานวนหุ้นชำาระแล้ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556
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สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
สารจากประธาน

กรรมการ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

ที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส�านักงาน 
ให้แก่วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

บรษิทัได้บริจาคคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้ส�านกังาน จ�านวน 21 

รายการ เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เครื่องท�าลายเอกสาร เป็นต้น 

ให้แก่วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

การบริจาคเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในโครงการไทคอนมอบรัก 
ครั้งที่ 1

ผู ้บ ริหาร และพนักงานของบริษัท ร ่ วมกันบริจาคเงิน  

เพื่อสนับสนุนกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต พร้อมทั้ง

จัดเลี้ยงอาหาร ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

การบริจาคเงิน และอุปกรณ์เวชภัณฑ ์
ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ในโครงการ 
ไทคอนมอบรัก ครั้งที่ 1

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ร่วมกันจัดเลี้ยง

อาหาร และกจิกรรมสนัทนาการให้แก่ผูส้งูอาย ุพร้อมทัง้ 

บริจาคเงิน และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ณ ศูนย์พัฒนาการ 

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

การร่วมอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี

บริษทัได้จัดกจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะผู้บริหาร 

และพนักงานกว่า 100 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกว่า 2,000 ต้น  

ณ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 1 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะ 

การประกอบ 
ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

นายชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

อายุ: 52 ปี

การศึกษา: 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

The University of Chicago 

ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:  

ร้อยละ 2.58 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:

- ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท:

2553 - ปัจจุบัน  

กรรมการ Shanghai TICON 

Investment Management  

Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)

2540 - ปัจจุบัน  

กรรมการผู้อ�านวยการ  

บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

(อสังหาริมทรัพย์) 

2530 - ปัจจุบัน 

กรรมการผู้อ�านวยการ  

บจก. ซิตี้เรียลตี้ (อสังหาริมทรัพย์)

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร   

กรรมการ 

อายุ: 62 ปี

การศึกษา: 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

George Washington 

University

Director Accreditation Program 

สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ 

บรษัิทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:  

- ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:  

เป็นญาติกับนายชาย วินิชบุตร  

ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท: 

2553 - ปัจจุบัน 

กรรมการ Shanghai TICON 

Investment Management  

Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)

2548 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ บจก. ไทคอน  

โลจสิติคส์ พาร์ค (สร้างคลงัสนิค้าให้เช่า)

2536 - ปัจจุบัน 

กรรมการผู้จัดการ  

บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

(อสังหาริมทรัพย์)

นายชาย วินิชบุตร

กรรมการ

อายุ: 39 ปี

การศึกษา: 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  

Boston University  

Director Accreditation Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 

- ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:  

เป็นญาติกับนายจิระพงษ์ วินิชบุตร  

ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท: 

2555 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล  

เซอร์วิสเซส (สร้างโรงงานให้เช่า)

2554 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 

(อสังหาริมทรัพย์)

2550 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ (อสังหาริมทรัพย์)

2547 - ปัจจุบัน  

กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ 

พร็อพเพอร์ตี้ (อสังหาริมทรัพย์)

นายไว เชง ควน

กรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ

อายุ: 55 ปี

การศึกษา: 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

The University of Chicago

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 

ร้อยละ 3.50 (ณ วนัท่ี 15 มนีาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:  

- ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท:

2555 - ปัจจุบัน  

กรรมการ TICON Property, Inc.

(ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 

2553 - ปัจจุบัน  

กรรมการ Shanghai TICON 

Investment Management  

Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)

2548 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า)

2544 - 2554  

กรรมการผู้จัดการ บจก. อีโค  

อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส  

(สร้างโรงงานให้เช่า)

1. 2. 3. 4.

กรรมการ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

นายวีรพันธ์ พูลเกษ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

อายุ: 52 ปี
การศึกษา: 

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ 
University of Colorado 
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ
อาวุโส) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย 
DCP Refresher Course 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร 
ระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 
ร้อยละ 0.68 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:  
- ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจของบริษัท: 
2553 - ปัจจุบัน  
กรรมการ Shanghai TICON 
Investment Management  
Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)
2548 - ปัจจุบัน  
กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า)
2544 - ปัจจุบัน  
กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล  
เซอร์วิสเซส (สร้างโรงงานให้เช่า)

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์

กรรมการและประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ

อายุ: 70 ปี

การศึกษา: 

Fellow of the Institute of 

Chartered Accountants in 

England & Wales 

Director Accreditation Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 

ร้อยละ 0.06 (ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:  

- ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท: 

2538 - ปัจจบุนั  

กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd.  

(อสงัหารมิทรพัย์ ส�านกังาน  

และโรงแรม)

2551 - 2555  

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

บมจ. แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้  

ดเีวลลอปเม้นท์ (อสงัหาริมทรพัย์)

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 51 ปี

การศึกษา: 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

University of Southern 

California 

Director Accreditation Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 

- ไม่มี - (ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:  

- ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท: 

2547 - 2555  

ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์  

พรอ็พเพอร์ตี ้(อสงัหารมิทรพัย์)

นายตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 56 ปี

การศึกษา: 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

University of North Texas

ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 

ร้อยละ 0.11 (ณ วนัท่ี 15 มนีาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:  

- ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท: 

2551 – ปัจจบัุน  

กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค  

(สร้างคลงัสนิค้าให้เช่า)

2552 – 2555  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้  

ดเีวลลอปเม้นท์ (อสงัหาริมทรัพย์)

5. 6. 7. 8.
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร 

ผู้จัดการทั่วไป 

อายุ      • 61 ปี

การศึกษา      • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    • ร้อยละ 0.03 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • 2544 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการทั่วไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส  

         (สร้างโรงงานให้เช่า)

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท 

อายุ      • 47 ปี

การศึกษา      • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด

อายุ      • 53 ปี

การศึกษา      • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • 2539 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ    

            บมจ. ไทยพัฒนาโรงงาน อุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์)

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ

อายุ      • 44 ปี

การศึกษา      • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Texas A&M University, Kingsville

      • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    • - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ผู้บริหาร
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรการ

อายุ      • 50 ปี

การศึกษา      • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    • ร้อยละ 1.65 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท   • - ไม่มี -

นายสิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์ 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย

อายุ      • 49 ปี

การศึกษา      • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    • - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี –

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการเงิน

อายุ      • 37 ปี

การศึกษา      • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
ข้อมูลทั่วไป

ขอ้มูลทั �วไป

บริษทั

ชื�อ บริษทั  ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า 

เลขทะเบยีนบริษทั 0107544000051 (บมจ. 666)

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ช ั�น 13/1 อาคารสาธรซติี�ทาวเวอร ์เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

เวบ็ไซต์ www.ticon.co.th

อีเมล ์ ticon@ticon.co.th

ทุนจดทะเบยีน 1,263,740,168 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

ทุนชาํระแลว้ 884,786,274 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

มลูค่าที�ตราไว ้ 1 บาทต่อหุน้

บริษทัย่อย

บริษทั  อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

ซึ�งไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 49/32 หมูท่ี� 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบุรี 20230

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

ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั

ประเภทธุรกจิ พฒันาคลงัสนิคา้สาํเรจ็รูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า 

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ช ั�น 13/1 อาคารสาธรซติี�ทาวเวอร ์เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

เวบ็ไซต์ www.ticonlogistics.com

อีเมล ์ logistics@ticon.co.th

ทุนจดทะเบยีน 2,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

ทุนชาํระแลว้ 2,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้

Shanghai TICON Investment Management Company Limited

ประเภทธุรกจิ บริหารการลงทุน

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New Area,

Shanghai, China

ทุนจดทะเบยีน 2,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

ทุนชาํระแลว้ 2,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)

TICON Property, Inc.

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 2975 23RD ST San Francisco, CA 94110

ทุนชาํระแลว้ 6,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556)
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สรุปข้อมูล
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และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
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ตรวจสอบ
ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ผูเ้กี�ยวขอ้งอื�น ๆ

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั

อาคารสถาบนัวทิยาการตลาดทุน

เลขที� 2/7 หมูท่ี� 4 (โครงการนอรธ์ปารค์) ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210

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

ผูส้อบบญัชี นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3516

บริษทั สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั

ช ั�น 33 อาคารเลครชัดา 

เลขที� 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท์ (662) 264-0777 โทรสาร (662) 264-0789
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การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
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ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะ
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แบบยืนยันความถูกต้อง 
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ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

1. การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั

ในปีที�ผ่านมา ธุรกิจของบริษทัมีการเติบโตขึ�นมาก บริษทัสามารถใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้เพิ�มขึ�นเป็น

จาํนวนมาก กล่าวคือ มผูีเ้ช่าโรงงานเพิ�มขึ�น 137,657 ตารางเมตร และผูเ้ช่าคลงัสินคา้เพิ�มขึ�น 228,355 ตารางเมตร 

อนัเป็นผลจากการขยายตวัของการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ การใหเ้ช่าที�เพิ�มขึ�น

เกือบท ั�งหมดอยู่ในจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัระยองซึ�งไมไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั และเป็นพื�นที�ที�มผูีป้ระกอบการใน

กลุม่อุตสาหกรรมยานยนตต์ ั�งโรงงานอยู่เป็นส่วนใหญ่

เหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 ส่งผลใหลู้กคา้จํานวนหนึ�งที� เ ช่าโรงงานของบริษทัในพื�นที�จ ังหวดัอยุธยา 

และปทุมธานี ตดัสินใจยกเลกิการเช่ารวม 81,375 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี อตัราการเช่าโรงงานของบริษทัโดยเฉลี�ย

ในปี 2555 ยงัคงอยู่ในระดบัสูงที�รอ้ยละ 80 เนื�องจากโรงงานของบริษทัที�อยู่ในพื�นที�ฝ ั �งตะวนัออกมผูีเ้ช่าเต็มทุกโรงงาน

การเพิ�มขึ�นของการเช่าคลงัสินคา้ในปีที�ผ่านมาสูงกว่าการเพิ�มขึ�นในปีก่อนหนา้ถึงรอ้ยละ 35 ความตอ้งการ

คลงัสนิคา้เพิ�มขึ�นตามการลงทุนในประเทศที�เพิ�มมากขึ�น และตามความไดเ้ปรียบของทาํเลที�ต ั�งของประเทศไทยในการ

เป็นศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ในภูมภิาคอาเซยีน นอกจากนั�นยงัเป็นผลจากแนวโนม้ของความตอ้งการกระจายทาํเล

ที�ต ั�งของคลงัสนิคา้ของผูป้ระกอบการอีกดว้ย

โรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัที�ไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยัไดร้บัการซ่อมแซมแลว้เสร็จตั�งแต่ไตรมาสที� 2

ของปีที�ผ่าน บริษทัไดร้บัชดเชยค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมท ั�งหมดจากบริษทัประกนัภยั รวมท ั�งค่าชดเชยบางส่วนสาํหรบั

รายไดท้ี�สูญเสยีไปจากธุรกิจหยุดชะงกั (Business interruption)

บริษทัมกีารลงทุนจาํนวนมากเพื�อซื�อที�ดนิและพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ในปีที�ผ่านมา บริษทัจึงไดท้าํการเพิ�มทุน

โดยการออกใบแสดงสทิธิในการซื�อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้ (Transferable Subscription Rights : TSRs) ซึ�งบริษทั

ไดร้บัเงนิทุนจากการเพิ�มทุนครั�งนี�ประมาณ 965 ลา้นบาท นอกจากนี� บริษทัไดท้าํการโอนขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่

TFUND และ TLOGIS รวม 3 ครั�ง ในไตรมาสที� 1 และ 4 โดยมมีลูค่ารวมประมาณ 4,300 ลา้นบาท

2. ภาพรวมของธุรกจิ

บริษทัประกอบธุรกิจ เป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ให เ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม

สวนอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาํเลอื�นที�มศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัตั�งอยู่ใน

นิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 15 แห่ง ดงัต่อไปนี�
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และคลังสินค้า
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ตรวจสอบ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ที�ต ั�ง จงัหวดั เขตสง่เสริมการลงทนุ

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3*

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ชลบรุี เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

นิคมอตุสาหกรรมปิ�นทอง ชลบรุี เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี� ระยอง เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3*

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1

นิคมอตุสาหกรรมเอเชยี สมทุรปราการ เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1

เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3*

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุี ปราจีนบุรี เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3

* ในกรณีที�นกัลงทุนยื�นขออนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2553 จนถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดยหลงัจาก

นั�นจะถือว่าอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนที� 2

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในพื�นที�ดงัต่อไปนี�

ที�ต ั�ง จงัหวดั เขตสง่เสริมการลงทนุ

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางนา

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั (2 แหง่)

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แหง่)

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ (5 แห่ง)

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บ่อวนิ)

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางปะกง

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพลี

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี

ฉะเชงิเทรา

ชลบรุี

พระนครศรอียุธยา

พระนครศรอียุธยา

ชลบรุี

กรุงเทพมหานคร

ระยอง

ชลบรุี

ชลบรุี

ชลบรุี

ชลบรุี

ฉะเชงิเทรา

สมทุรปราการ

ปราจีนบุรี

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1

เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3
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TICON

บริษทัมบีริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั

Shanghai TICON Investment Management Company Limited และ TICON Property, Inc. โดยบริษทัและ

บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า ส่วนคลงัสินคา้ใหเ้ช่าดาํเนินการโดยบริษทั 

ไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ จาํกดั สาํหรบั Shanghai TICON Investment Management Company Limited และ 

TICON Property, Inc. จดัตั�งขึ�นเพื�อรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจีน และประเทศสหรฐัอเมริกา ท ั�งนี� รายละเอียด

ของบริษทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี�

1. บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO)

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทั และถูกจดัตั�งขึ�น

เพื�อขอร ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานสําเร็จรูป

ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ�งเป็นโครงการที�มรูีปแบบเช่นเดยีวกบัโครงการของบริษทั โดยเริ�มดาํเนินการในเดือน

เมษายน 2544 และไดร้บัอนุมตัิใหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื�อเดือนสิงหาคม

2544

ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556 EISCO มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดยในปี 2546 EISCO

ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส ์ พารค์ จํากดั (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK)

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน TPARK จดัตั�งขึ�นในเดือนสิงหาคม 2548 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อ

พฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า โดย TPARK ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในการพฒันาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน

บางนา เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอนวงันอ้ย การพฒันาคลงัสนิคา้จาํนวนหนึ�งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ณ วนัที� 6 มีนาคม 2556 TPARK มทีุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 2,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552

TPARK ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100

ของทุนจดทะเบียน จดัตั�งขึ�นในประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อรองรบัการขยายธุรกิจ

เกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจีน ซึ�งปจัจุบนัอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุน

ณ วนัที� 6 มีนาคม 2556 Shanghai TICON Investment Management Company Limited

มทีุนจดทะเบยีน 2 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีุนชาํระแลว้ 2 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ

4. TICON Property, Inc. ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตั�งขึ�นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือน

มกราคม 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ

สหรฐัอเมริกา ซึ�งปจัจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุน

ณ วนัที� 6 มนีาคม 2556 TICON Property, Inc. มทีุนชาํระแลว้ 6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ
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นอกจากบริษทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมกีารลงทุนในบริษัทร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน และกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส์ ซึ�งมรีายละเอียดดงันี�

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund : TFUND)

TFUND จดัตั�งขึ�นในเดอืนเมษายน 2548 เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�องกบั

กิจการอุตสาหกรรม (Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON

หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TFUND เป็นกองทุนที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ปจัจุบนั TFUND มจีาํนวนเงนิทุน 12,140 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2548 และไดท้าํ

การเพิ�มทุนอีก 6 ครั�งในปี 2549-2555 เพื�อซื�อโรงงานและคลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK ซึ�งปจัจุบนัมโีรงงาน

จาํนวนรวม 237 โรงงาน (พื�นที�รวม 564,910 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้ 8 หลงั (พื�นที�รวม 19,600 ตารางเมตร)

ตามลาํดบั ท ั�งนี� TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TFUND

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสินคา้ที�ขายใหแ้ก่ TFUND และ

ไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TFUND

TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 90

ของกาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษี ท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2555 TFUND มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 10.5603 บาทต่อหน่วย

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2555 บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND คิดเป็นรอ้ยละ 27.85 ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ที�ออกท ั�งหมด

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจสิติคส ์(TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS)

TLOGIS จดัตั�งขึ�นในเดือนพฤศจิกายน 2552 เพื�อวตัถุประสงค์ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ที�เกี�ยวเนื�องกบักิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ 

TPARK เป็นเจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน

ปจัจุบนั TLOGIS มจีาํนวนเงนิทุน 4,576 ลา้นบาท มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2552 และทาํการเพิ�มทุน

อีก 2 ครั�งในปี 2554-2555 เพื�อซื�อคลงัสินคา้จาก TPARK ซึ�งปจัจุบนัมคีลงัสินคา้จาํนวนรวม 64 หลงั (พื�นที�รวม 

243,625 ตารางเมตร) โดยมี TICON เป็นผูค้ํ �าประกนัค่าเช่าสาํหรบัการเช่าคลงัสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS

เป็นจาํนวนเงนิเท่ากบัปีละ 187.5 ลา้นบาท จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ท ั�งนี� TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อ

คลงัสนิคา้คืนจาก TLOGIS
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TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารคลงัสินคา้ที�ขายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้ง

บริหารจาก TLOGIS

TLOGIS มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 90

ของกาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษี ท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2555 TLOGIS มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 11.0585 บาทต่อหน่วย

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2555 บริษทัมกีารลงทุนใน TLOGIS คิดเป็นรอ้ยละ 26.07 ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ที�ออกท ั�งหมด

การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS ถือเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษทัทางหนึ�ง 

เพื�อนาํเงินที�ไดม้าใชข้ยายกิจการของบริษทั นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั และแหล่ง

เงนิทุนจากการกูย้ืม การพิจารณาขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND หรือ TLOGIS นั�น บริษทัจะคาํนึงถึงความ

เหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ ท ั�งนี� บริษทัมแีผน

ที�จะระดมเงนิทุนผ่าน TFUND และ TLOGIS อย่างต่อเนื�อง ซึ�งจะช่วยใหบ้ริษทัมทีางเลอืกในการบริหารโครงสรา้ง

เงนิทุนไดอ้ย่างเหมาะสม

บริษทัมีเงนิลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวขอ้ง คือ บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั เป็นจํานวนเงนิท ั�งสิ�น 256,500 บาท

คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บางกอกคลบั จาํกดั เพื�อวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการของบริษทั

ดงักลา่ว

3. ผลติภณัฑแ์ละบริการ

3.1 ผลิตภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเร็จรูป

บริษทัไดจ้ ัดสรา้งโรงงานสําเร็จรูปที�มีคุณภาพระดบัสากลเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการที�เขา้มาตั�งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถือกรรมสิทธิ� ในโรงงาน เพื�อลดตน้ทุนในการ

ดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในทาํเลที�ต ั�งที�มี

ศกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานที�มรูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี�

เนื�องจากกลุม่ผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัเกือบรอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจึงไดเ้นน้การใหบ้ริการให ้

ความช่วยเหลอืในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเริ�มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย

บริษทัเลอืกทาํเลที�ต ั�งสาํหรบัการพฒันาโรงงานโดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนั

และการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนั�น ยงัพิจารณาถึงเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัท่าเรือ สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ได ้

มาตรฐานของทาํเลที�ต ั�งน ั�น ๆ
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บริษทัมกีารพฒันาโรงงานท ั�งในเขตส่งออกและเขตท ั �วไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งจะแตกต่าง

กนัในแต่ละทาํเลที�ต ั�ง ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งอยู่ติดกบัท่าเรือนํ �าลกึที�สาํคญั

ของประเทศไทยนั�น โดยส่วนใหญ่จะเป็นความตอ้งการโรงงานในเขตส่งออก

โรงงานของบริษทัมลีกัษณะเป็นอาคารช ั�นเดียวพรอ้มช ั�นลอยเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึ�งก่อสรา้ง

ในบริเวณพื�นที�ดนิที�มรี ั�วก ั�นเป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื�นที�จอดรถ และพื�นที�สาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ั�งนี� โรงงานที�

บริษทัพฒันาขึ�นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ ขนาดของโรงงาน

มตี ั�งแต่ 1,000 ถึง 9,375 ตารางเมตร ซึ�งโดยส่วนใหญ่มขีนาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พื�นโรงงาน

สามารถรบันํ �าหนกัไดต้ ั�งแต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้งโดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึ�งไม่ตอ้งมเีสา

รองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้ื�นที�ใชส้อยสูงสุด

นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ�งโดยท ั �วไป

จะมขีนาดใหญ่กว่าโรงงานสาํเร็จรูปของบริษทั

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ั�งหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืก

ในการต่อสญัญาเช่าได ้ นอกจากนั�น บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลี�ยนไปเช่าโรงงานอื�นของบริษทัในทาํเลที�ต ั�ง

หรือขนาดที�แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื�อโรงงาน

บริษทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํจาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่าและค่าบริการตามแต่จะตกลงกนั

ณ สิ�นปี 2553 2554 และ 2555 บริษทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานที�มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัไม่ถึง

กาํหนดรบัรูร้ายได ้โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานที�อยู่ระหว่างการพฒันา ดงันี�

สิ�นปี 2553 สิ�นปี 2554 สิ�นปี 2555

จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า

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

โรงงานใหเ้ช่า

โรงงานที�มสีญัญาเช่าแต่ยงัไม่ถงึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า

โรงงานที�อยูร่ะหว่างการพฒันา

โรงงานที�อยูใ่นแผนการพฒันา

101

8

28

11

68

296,825

23,850

71,015

25,000

164,950

137

6

10

15

56

387,515

15,900

31,800

38,245

144,239

95

19

34

11

62

261,840

51,025

101,225

24,625

173,775

รวม 216 581,640 224 617,699 221 612,490

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มลูของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจาํนวนหนึ�งซึ�งเกือบท ั�งหมดมผูีเ้ช่าแลว้

ใหแ้ก่ TFUND ท ั�งนี� ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมกีารขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND ดงันี�

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า

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

โรงงานที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ 36 87,435 - - 38 106,100
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

อตัราการเช่าโรงงานของบริษทัโดยเฉลี�ย (Occupancy rate) ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เนื�องจาก

ในปีที�ผ่านมาบริษทัโอนขายโรงงานซึ�งมผูีเ้ช่าเต็มใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ในไตรมาส 1 และ 4 พื�นที�เช่ารวม 

106,100 ตารางเมตร ในขณะที�ไมม่กีารโอนขายในปีก่อนหนา้ นอกจากนั�น ยงัมสีาเหตุมาจากการยกเลกิการเช่าโรงงาน

ของผูเ้ช่าจํานวนหนึ�งในพื�นที�ประสบอุทกภยั อย่างไรก็ดี การขยายการลงทุนมายงัประเทศไทย การขยายตัว

ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�มากขึ�น และการหล ั �งไหลของผูป้ระกอบการไปสู่พื�นที�

ฝ ั �งตะวนัออก ซึ�งบริษทัมโีรงงานพรอ้มใหเ้ช่าต ั�งอยู่ในหลายพื�นที� ทาํใหใ้นปีที�ผ่านมาบริษทัยงัคงใหเ้ช่าโรงงานใหม่ได ้

เพิ�มขึ�นเมื�อเทยีบกบัปีก่อนหนา้

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มดีงันี�

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ย (รอ้ยละ) 81 88 81

ณ สิ�นปี 2555 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลติชิ�นส่วนจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

หลายประเภท ดงันี�

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ

1. อเิลก็ทรอนิคส์ และเครื�องใชไ้ฟฟ้า
2. ยานยนต์
3. อาหาร
4. เครื�องจกัรทางการเกษตร
5. โลหะ
6. อื�น ๆ (เช่น ขนส่งและคลงัสนิคา้ พลาสตกิ ฯลฯ)

39.9
29.2
6.0
5.5
2.4
17.0

1. ญี�ปุ่ น
2. ยุโรป
3. สงิคโปร์
4. สหรฐัอเมรกิา
5. แคนาดา
6. อื�น ๆ (เช่น ไทย เกาหล ีฯลฯ)

55.3
17.8
6.8
6.8
6.2
7.1

รวม 100.0 รวม 100.0

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดือนธนัวาคม ปี 2555

ข. คลงัสนิคา้

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปที�มคุีณภาพระดบัสากลเพื�อใหเ้ช่า

โลจิสติคสน์บัเป็นกิจกรรมที�สาํคญัในการกระจายวตัถุดิบ ชิ�นส่วนอุปกรณ์ สินคา้สาํเร็จรูป และ

ผลผลติอื�น ๆ ปจัจุบนักิจกรรมดา้นโลจิสติคสถ์อืเป็นกิจกรรมที�ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ด ี

ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติคสส่์วนใหญ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�สาํคญั รวมท ั�งบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจึงเลง็เห็นโอกาสของ

การพฒันาอาคารคลงัสนิคา้ที�มคุีณภาพเพื�อใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นั�นเช่าแทนการลงทุนสรา้งเพื�อเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในทาํเลที�เป็นยุทธศาสตรท์ี�สาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ที�ด ี

อาคารคลงัสนิคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม ่การออกแบบตวัอาคารจะคาํนึงถึงระยะห่างของช่วงเสา 

การรบันํ �าหนกัของพื�นอาคาร ความสูงของอาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพื�นใหม้ี

ความลาดชนัที�เหมาะสมกบัความสูงของรถขนส่งสนิคา้
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

นอกจากคลงัสินคา้สาํเร็จรูปที�บริษทัไดพ้ฒันาขึ�นพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดียวกบัโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ 

(Ready-built warehouses) บริษทัยงัมกีารสรา้งคลงัสินคา้ตามรูปแบบและในทาํเลที�ลูกคา้ตอ้งการ (Custom-built

warehouses) อีกท ั�งมบีริการซื�อคลงัสนิคา้จากลูกคา้เพื�อใหเ้ช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback) อีกดว้ย

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยมกีารเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมกีารกาํหนดให ้

ลูกคา้ชาํระค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3-6 เดอืนของค่าเช่า

ณ สิ�นปี 2553 2554 และ 2555 บริษทัมคีลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสนิคา้ที�มสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงั

ไมถ่งึกาํหนดรบัรูร้ายได ้คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า และคลงัสนิคา้ที�อยู่ระหว่างการพฒันา ดงันี�

สิ�นปี 2553 สิ�นปี 2554 สิ�นปี 2555

จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า

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

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า

คลงัสนิคา้ที�มสีญัญาเช่าแต่ยงัไมถ่งึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ช่า

คลงัสนิคา้ที�อยู่ระหวา่งการพฒันา

คลงัสนิคา้ที�อยู่ในแผนการพฒันา

27

6

13

11

35

103,370

52,330

64,904

27,550

127,718

52

4

1

49

96

205,352

33,481

8,450

157,186

769,976

62

11

34

19

94

257,108

38,670

86,713

159,082

838,904

รวม 92 375,872 202 1,174,445 220 1,380,477

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลภายหลงัการขายคลงัสินคา้จํานวนหนึ�งซึ�งเกือบท ั�งหมดมผูีเ้ช่าแลว้ใหแ้ก่ 

TFUND/TLOGIS โดยมรีายละเอียดของการขายในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ดงันี�

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า จาํนวน พื�นที�เช่า

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

คลงัสนิคา้ที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ - - 13 55,230 36 117,664

ในปี 2555 พื�นที�ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้สุทธิของบริษทัเพิ�มขึ�นมากกว่าการเพิ�มขึ�นสุทธิในปีก่อนหนา้ประมาณ

รอ้ยละ 24 เนื�องจากการขยายตวัของการลงทุนในประเทศไทย และการขยายทาํเลที�ต ั�งของคลงัสินคา้ของบริษทัไปใน

หลายทาํเลที�มศีกัยภาพ เพื�อเพิ�มทางเลอืกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และเพื�อรองรบัความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ที�มมีากขึ�น

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มดีงันี�

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลี�ย (รอ้ยละ) 72 88 89



29

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ณ สิ�นปี 2555 ลูกคา้ที�เช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

หลายประเภท ดงันี�

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ
1. ผูใ้หบ้รกิารโลจิสตคิส์
2. ยานยนต์
3. อเิลก็ทรอนิคส์ และเครื�องใชไ้ฟฟ้า
4. คา้ปลกี/คา้ส่ง
5. อปุโภค บริโภค
6. อาหาร
7. อื�น ๆ (เช่น เครื�องครวั)

34.6
27.7
14.5
7.6
6.7
1.2
7.7

1. ญี�ปุ่ น
2. ไทย
3. สวติเซอรแ์ลนด์
4. เนเธอรแ์ลนด์
5. สหรฐัอเมรกิา
6. ฝรั �งเศส
7. เยอรมนี
8. อื�น ๆ (เช่น เกาหล ีสงิคโปร ์ฯลฯ)

41.7
12.6
9.5
7.6
6.9
6.7
5.4
9.6

รวม 100.0 รวม 100.0

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดือนธนัวาคม ปี 2555

3.2 บริการ

บริการที�บรษิทัเสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่

 การดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้

บริษทัมทีมีงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทาํใหบ้ริษทัสามารถใหค้วาม

ช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของ

ลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคที�เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้เพื�อใหไ้ดร้บัใบอนุญาตที�จาํเป็นต่อการเริ�มดาํเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว 

เช่น ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนั�น บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอและต่อใบอนุญาตทาํงาน

ในราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้ซึ�งเป็นคนต่างดา้ว

 บริการอื�น ๆ

นอกจากที�กล่าวขา้งตน้ บริษทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื�องต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

เฉพาะของลูกคา้เท่าที�จะสามารถกระทาํได ้ เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ การแนะนาํบุคลากรที�สาํคญัใหแ้ก่ลูกคา้

4. โครงสรา้งรายได้

ปจัจุบนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้มีสดัส่วนสูงที�สุดเมื�อเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทั เนื�องจาก

ในแต่ละปีบริษทัมกีารขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นจาํนวนมากเพื�อนําเงนิที�ไดม้าใช ้
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ขยายธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายไดค่้าเช่ารบัและบริการยงัคงเป็นรายไดห้ลกัที�สาํคญัของบริษทั เนื�องจาก

การใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นธุรกิจหลกัของบริษทั

รายไดท้ ั�งสองประเภทคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 80-90 ของรายไดร้วมท ั�งหมดของบริษทั บริษทัยงัมรีายไดอ้ื�น ๆ 

อีกหลายประเภท ซึ�งมสีดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ท ั�งนี� โปรดดูการวิเคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พิ�มเติม

ในหวัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ”

โครงสรา้งรายได ้ 2553 2554 2555

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 1,737.75 55.33 943.50 41.10 4,332.90 71.64

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการ 850.87 27.09 880.23 38.34 1,053.01 17.41

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรอืกิจการอื�น 157.18 5.00 132.97 5.79 31.55 0.52

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 107.49 3.42 113.44 4.94 105.07 1.74

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สยี 168.59 5.37 160.80 7.01 169.22 2.80

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 38.90 1.24 3.52 0.15 35.29 0.58

รายไดอ้ื�น ๆ 80.16 2.55 61.25 2.67 321.45 5.31

รวม 3,140.94 100.00 2,295.71 100.00 6,048.49 100.00

5. วสิยัทศัน์

วสิยัทศันข์องบริษทั คือ การเป็นบริษทัช ั�นนาํในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�มคุีณภาพ

ระดบัสากล โดยคาํนึงถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั และใหผ้ลตอบแทนที�ดทีี�สุดแก่ผูล้งทุน

6. เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือ การรกัษาตาํแหน่งการเป็นผูน้าํดา้นการก่อสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้

เพื�อใหเ้ช่าที�มคุีณภาพระดบัสากลควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการครบวงจร โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั

และบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพื�อประโยชนข์องผูท้ี�มส่ีวนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย

7. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั

7.1 แนวคิด อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั

7.1.1 โรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า

ก. แนวคิดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า

การพฒันาอุตสาหกรรมโดยท ั �วไปจะเริ�มตน้จากการพฒันาที�ดินอุตสาหกรรม การจดัสรา้ง

โครงสรา้งพื�นฐานในที�ดนิอุตสาหกรรม และการขายที�ดนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพื�อก่อสรา้งโรงงานผลติสนิคา้ 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของโรงงานเอง หรืออาจเลอืกเช่า

โรงงานเพื�อลดตน้ทุนในการดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไมแ่น่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

หากการใหเ้ช่าโรงงานมบีริการแบบครบวงจรเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ท ั�งนี� 



31

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ในอดีตที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการชาวต่างชาติจํานวนมากที� เขา้มาตั�งฐานการผลิตในประเทศไทย

โดยไมต่อ้งการถอืกรรมสทิธิ�ในโรงงาน

ข. อปุทานของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า

ผูพ้ฒันาโรงงานอุตสาหกรรมเพื�อขาย/ใหเ้ช่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี�

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนที�ดนิอุตสาหกรรมที�ตนเองพฒันาขึ�น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนที�ดินอุตสาหกรรมที�ซื�อ/เช่าจากเจา้ของที�ดินอุตสาหกรรม เช่น บริษทั

ซึ�งสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อใหเ้ช่าบนที�ดนิที�ซื�อจากเจา้ของที�ดนิอุตสาหกรรมในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลาย

ค. อปุสงคข์องโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า

การเลือกเช่าโรงงานเป็นทางเลือกหนึ�งของผูป้ระกอบการที�ไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน 

เพื�อลดตน้ทุนของโครงการและเพื�อเพิ�มความยืดหยุ่นในการทาํธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�มคีวามไม่แน่นอน

ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที�มอีิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุน  นอกจากนั�น วงจรชีวิตของผลติภณัฑท์ี�มแีนวโนม้ส ั�นลง 

ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลว้นแต่เป็นปจัจยัเสริมใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการ

เช่าโรงงานแทนการลงทุนเป็นเจา้ของโรงงานเอง

ประเทศไทยตั�งอยู่ในทาํเลที�ต ั�งที�ดีสาํหรบัการลงทุน เนื�องจากตั�งอยู่ศูนยก์ลางของภูมิภาค

อาเซียน นอกจากนั�น ประเทศไทยยงัมแีรงงานที�มทีกัษะ มรีะบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ดี รวมท ั�งมกีฎระเบียบต่าง ๆ 

ที�เอื�ออาํนวยต่อการลงทุน การเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน

มากขึ�น

ง. สภาวะการแข่งขนั

การสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าในปจัจุบนัถอืว่ามกีารแขง่ขนัไมสู่งนกั ปจัจุบนัมบีริษทัที�จดัสรา้ง

โรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าที�มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน จํากดั

(มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) บริษทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี� บิลด ์จาํกดั และบริษทั 

สวนอุตสาหกรรมปิ�นทอง จาํกดั  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเป็นรายเดียวที�ทาํธุรกิจพฒันาโรงงานใหเ้ช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมี

ความไดเ้ปรียบคู่แขง่ขนั เนื�องจากบริษทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่าในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลาย

และมบีริการที�ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One stop service) ท ั�งการติดต่อขอใบอนุญาต

ต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการที�ช่วยใหลู้กคา้ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติสามารถเริ�มดาํเนินงานไดใ้นระยะเวลาอนัส ั�น 

การช่วยเหลอืเพื�อขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมท ั�งบริการหลงัการขายที�ใหก้าร

ดูแลอย่างใกลช้ดิและรวดเร็ว นอกจากนั�น การที�บริษทัอยู่ในธุรกิจนี�มากว่า 20 ปี และมส่ีวนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 

60 บริษทัจึงมคีวามไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อีกดว้ย
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7.1.2 คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า

ก. แนวคิดของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสติคสข์องประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที�สูงเมื�อเทียบกบัประเทศ

อื�น ๆ ในโลก ซึ�งส่งผลเสยีต่อความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการจดัการดา้น

โลจิสติคสใ์หม้ปีระสทิธิภาพจะทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลงและยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิ�มขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัดา้นการส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ�น และยงัช่วยใหส้ินคา้อุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศ

มรีาคาลดลง นอกจากนี� ระบบการจดัการดา้นโลจิสติคสข์องประเทศที�มปีระสิทธิภาพจะเป็นปจัจยัที�ส่งเสริมใหม้กีาร

ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเพิ�มขึ�น

คลงัสินคา้ถือเป็นส่วนประกอบหนึ�งที�สาํคญัของกิจกรรมโลจิสติคส ์คลงัสินคา้ที�มีคุณภาพ

ไดม้าตรฐานสากลจะช่วยทาํใหร้ะบบโลจิสติคสม์ปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ�น

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการดา้นโลจิสติคสจ์ดัว่าเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�มจีาํนวน

เพิ�มขึ�น และมคีวามสาํคญัมากขึ�น เนื�องจากผูผ้ลติสนิคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ที�จะใชบ้ริการ

จากผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติคสเ์พิ�มมากขึ�นแทนการมหีน่วยงานภายในเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงักลา่วเอง

อย่างไรก็ด ีผูป้ระกอบการรวมท ั�งบริษทัที�เชี�ยวชาญดา้นโลจิสติคสเ์หล่านี� ส่วนใหญ่มนีโยบาย

ไมต่อ้งการลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของในอสงัหาริมทรพัย ์เช่น คลงัสินคา้ เนื�องจากเห็นว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยม์ใิช่

กิจกรรมหลกัของกิจการ บริษทัเหลา่นี�ตอ้งการจาํกดัการลงทุนเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ  

รวมท ั�งการพฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจอนัเป็นสินทรพัยห์ลกัที�จ ําเป็นต่อกิจการ และการรกัษา

ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการเท่านั�น นอกจากนี� การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยก่์อใหเ้กิดตน้ทุนคงที�จาํนวนมาก

เป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ�มความเสี�ยงของกิจการในกรณีที�ลูกคา้ยกเลกิสญัญา อีกท ั�งบริษทัเหล่านี�ยงัไม่ชาํนาญ

ในการลงทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเองเนื�องจากมใิช่ธุรกิจหลกั เมื�อเป็นเช่นนี� ภาคอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติคส์

โดยรวมจึงมุง่หวงัใหภ้าคธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพื�นที�สาํหรบักิจการขนส่งและคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่า

ข. อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า

ปจัจุบนัมผูีใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล 

โดยอาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะตั�งอยู่บริเวณถนนสายเอเซยี ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสนิคา้ดงักลา่ว

ส่วนใหญ่มคุีณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน เช่น พื�นอาคารรบันํ �าหนกัไดน้อ้ย มรูีปแบบอาคารที�ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้

พื�นที�จดัเก็บไมเ่หมาะสม ทาํใหจ้ดัเก็บสนิคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หาสนิคา้ไดย้าก ซึ�งส่งผลใหเ้กิดการขนยา้ยที�ไม่จาํเป็นมาก

เกินไป คลงัสนิคา้ดงักลา่วไมม่รีะบบสาธารณูปโภคที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจขนส่งและคลงัสินคา้ได ้

เช่น ระบบระบายนํ �าที�ดี ระบบถนนที�สามารถรองรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ นอกจากนี�  อาคารคลงัสินคา้ส่วนใหญ่

จะตั�งอยู่ในเขตชุมชนและเขตที�อยู่อาศยัซึ�งไม่อยู่ในเขตผงัเมืองสาํหรบัที�ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ 

ทาํใหเ้กิดปญัหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปญัหาจราจร อุบตัิเหตุ ความเสียหายของผิวจราจร รวมท ั�งมลภาวะทางอากาศ

และทางเสยีง



33

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ค. อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า

กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้ (Logistics service providers) ซึ�งโดยส่วนใหญ่จะเป็น

บริษทัช ั�นนาํจากในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่านี� จะมคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ 

software และระบบจัดการที�ท ันสมยัและโดยท ั �วไปบริษทัในธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้จะไม่ลงทุน

ในอสงัหาริมทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้

2. ผู ป้ระกอบการประเภทศูนย์กระจายสินคา้ ระหว่างประเทศดว้ยระบบที�ท ันสม ัย 

(International distribution center) กิจการศูนยจ์ดัหาจดัซื�อชิ�นส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International

procurement office) และกิจการศูนยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบที�ทนัสมยั (Distribution center)

3. ผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีกขนาดใหญ่ โดยกลุ่มนี�มคีวามตอ้งการที�จะจดัตั�งศูนยก์ระจายสินคา้

เพื�อจดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้และผูบ้ริโภคท ั�งในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ

4. กลุ่มบริษทันาํเขา้และส่งออก ซึ�งมคีวามตอ้งการใชอ้าคารคลงัสินคา้ที�ต ั�งอยู่ใกลส้นามบิน

และท่าเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ�งพื�นที�เขตปลอดอากร

5. ธุรกิจโลจิสติคสส์นบัสนุนการกระจายสินคา้และกิจการอื�น ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้

และบริการขนส่งผูใ้หบ้ริการบรรจุสินคา้และถ่ายบรรจุสินคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิ�ม (การตรวจสอบคุณภาพ 

การติดฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/บรรจุสินคา้) รวมถึงผูใ้หบ้ริการเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย ผูใ้หบ้ริการแรงงาน

ช ั �วคราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้

ง. สภาวะการแข่งขนั

ปจัจุบนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้ที�มีคุณภาพซึ�งถือว่าเป็นคู่แข่งก ับบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช ั �น จํากดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน จํากดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมี

ความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจากการที�บริษทัมกีารพฒันาคลงัสินคา้ในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลายและมศีกัยภาพ ในขณะที�

คู่แขง่ขนัมทีาํเลที�ต ั�งของคลงัสนิคา้เพยีงไมก่ี�แห่ง

7.2 กลยุทธก์ารแข่งขนั

 ตําแหน่งทางการตลาด

บริษทัมส่ีวนแบ่งในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมสาํเร็จรูปรอ้ยละ 58 (รวมส่วนที�บริษทับริหาร

ใหแ้ก่ TFUND รอ้ยละ 31) ตามการสาํรวจของบริษทั ซบี ีริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั ณ สิ�นไตรมาส 3/2555

บริษทัไดก้าํหนดตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทย บริษทั

มคีวามมุง่ม ั �นที�จะรกัษาและพฒันาตาํแหน่งทางการตลาดใหด้ยีิ�งขึ�นดว้ยการเพิ�มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา้ และ

รกัษาคุณภาพของการใหบ้ริการที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซึ�งจะส่งผลใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบจากการ

ประหยดัต่อขนาด ไดผ้ลตอบแทนที�เพิ�มมากขึ�น และส่งเสริมตาํแหน่งทางการตลาดของบริษทัใหด้ยีิ�งขึ�นในที�สุด
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

สาํหรบัอาคารคลงัสินคา้นั�น บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสินคา้ที�มคุีณภาพและ

มาตรฐานสูงที�มส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากที�สุดเช่นเดยีวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า คือ ผูผ้ลิตชิ�นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่

อย่างไรก็ดี บริษทัสามารถสรา้งโรงงานที�มีลกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งส่วนใหญ่จะมีขนาด

กลาง-ใหญ่

สาํหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�เช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่งและคา้ปลีก 

และผูป้ระกอบการรวมถงึผูใ้หบ้ริการขนส่ง และบริหารคลงัสนิคา้

 กลยุทธด์า้นราคา

ค่าเช่าโรงงาน และคลงัสินคา้ของบริษทัถูกกําหนดจากตน้ทุนการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงิน

เป็นหลกั อย่างไรก็ดี ในการกาํหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้ํานึงถึงราคาค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย 

โดยบริษทัไดม้กีารตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื�อใหแ้น่ใจว่าค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัอยู่ในระดบัที�

สามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 กลยุทธด์า้นการสง่เสริมการตลาด

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที�สาํคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อ

ผ่านตวักลางต่าง ๆ เช่น ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพื�อเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่านั�น

การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต สาํนกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซื�อขาย

อสงัหาริมทรพัย ์ และตวักลางอื�น ๆ

บริษทัมกีารพฒันาสื�อเพื�อส่งเสริมการตลาด อนัไดแ้ก่ สิ�งพมิพเ์อกสารเชญิชวน การโฆษณาในหนงัสอื

ต่าง ๆ อินเทอรเ์น็ตเวบไซต์ แผ่นป้ายโฆษณาที�ติดตั�งบริเวณหนา้โครงการ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้งทางด่วน

และการส่งจดหมายทางไปรษณีย์

นอกจากนี�ยงัมกีารใชส้ื�อทางการตลาดประเภทอื�นที�มปีระสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้

ร่วมงานสมัมนางานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งท ั�งภายในและต่างประเทศ

7.3 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต

7.3.1 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรม

ความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้มแีนวโนม้ปรบัตวัดขีึ�น จากการขยายการลงทุนและการยา้ยฐาน

การผลิตเขา้มาในประเทศแถบเอเชียเพิ�มขึ�นโดยเฉพาะอย่างยิ�งอุตสาหกรรมยานยนต ์รวมท ั�งการจดัตั�งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ�งจะทาํใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�หลากหลายในภูมิภาค นอกจากนั�น แนวโนม้

ที�ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร แต่ตอ้งการใชเ้งนิทุนที�มีอยู่ใหเ้ป็นประโยชนท์ี�สุด จะเป็นปจัจยั

สนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เพิ�มมากขึ�น
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7.3.2 การแข่งขนั

ผูเ้ขา้มาแขง่ขนัรายใหมจ่ะตอ้งใชเ้งนิทุนสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการที�มคีวาม

หลากหลายท ั�งในดา้นทาํเลที�ต ั�ง รูปแบบ และขนาด ที�มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัของบริษทั ตลอดจนการใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้ง

ดงัเช่นที�บริษทัดาํเนินการอยู่ในปจัจุบนั

8. การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ

บริษทัสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้บนที�ดินที�มศีกัยภาพ ดว้ยทีมงานออกแบบและทีมงานก่อสรา้งของบริษทัเอง 

ซึ�งช่วยใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานก่อสรา้ง อีกท ั�งช่วยใหต้น้ทุนการก่อสรา้งของบริษทัอยู่ในระดบัตํ �า 

วสัดุก่อสรา้งที�สาํคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรีต ท ั�งนี� บริษทัสามารถ

ส ั �งซื�อวสัดุก่อสรา้งไดจ้ากผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาที�ใกลเ้คียงกนั
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ตรวจสอบ

ปัจจัย 
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ปจัจยัความเสี�ยง

1. ความเสี�ยงจากสญัญาเช่าระยะส ั�น

จากการที�สญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จึงอาจ

ทาํใหน้กัลงทุนกงัวลว่าบริษทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไมต่่อสญัญาเช่า

อย่างไรก็ด ีโดยท ั �วไปเมื�อลูกคา้เริ�มทาํการผลติแลว้มกัจะไมย่า้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมเีหตุผล

ที�สมควรอื�น ซึ�งโดยปกติการต่อสญัญาเช่ามเีกินกว่ารอ้ยละ 80 ของสญัญาเช่าที�ครบกาํหนด

การที�บริษทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในหลายทาํเลที�ต ั�ง อีกท ั�งผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจที�หลากหลาย 

และมาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี�ยงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนั�น โรงงาน/คลงัสินคา้

ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นรูปแบบมาตรฐาน และอยู่ในพื�นที�ที�ไดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันั�น หากมกีารยกเลกิ

สญัญาของผูเ้ช่า บริษทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหมไ่ดไ้มย่าก

2. ความเสี�ยงจากการที�โรงงาน/คลงัสนิคา้บางสว่นตั�งอยูใ่นเขตที�มคีวามเสี�ยงต่อการเกดิอทุกภยั

ในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

และปทุมธานี โดยโรงงาน/คลงัสินคา้ในพื�นที�ดงักล่าวไดร้บัความเสียหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการดาํเนินธุรกิจ 

และไม่สามารถชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บริษทั รวมท ั�งผูเ้ช่าไดม้ีการยกเลิกสญัญาเช่าเป็นจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน

ผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัคงชะลอการตดัสินใจเช่าโรงงานในพื�นที�ดงักล่าวจนถึงปจัจุบนั ท ั�งนี� เหตุอุทกภยัอาจทาํให ้

นกัลงทุนมคีวามกงัวลว่าบริษทัมคีวามเสี�ยงที�จะเผชิญกบัเหตุอุทกภยัไดอ้ีกในอนาคตและมคีวามเสี�ยงที�จะไม่มผูีเ้ช่า

โรงงานที�ต ั�งอยู่ในพื�นที�บริเวณนี� อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัมโีรงงานว่างเป็นระยะเวลาหนึ�ง

บริษทัไดม้กีารทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายที�เกิดกบัทรพัยส์ิน รวมท ั�งการประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจ

หยุดชะงกั (Business Interruption) เพื�อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ�นอีก ซึ�งแมบ้ริษทัจะตอ้งชาํระ

ค่าเบี�ยประกนัภยัในอตัราที�สูงขึ�นจากเดมิ แต่บริษทัสามารถเรียกเก็บค่าเบี�ยประกนัภยัจากผูเ้ช่าที�เช่าโรงงาน/คลงัสินคา้

ของบริษทัได ้พรอ้มกนันี�บริษทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เพื�อลดการ

เพิ�มขึ�นของพื� นที�ว่าง นอกจากนั�นผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมรวมท ั�งเขตอุตสาหกรรมของบริษทัในพื�นที�จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานีมีการสรา้งแนวป้องกันนํ �าคอนกรีต ซึ� งสรา้งเสร็จแลว้ในปลายปีที�ผ่ านมา 

ซึ�งแนวป้องกนันํ �าดงักลา่วจะสามารถปกป้องทรพัยส์นิที�อยู่ในพื�นที�ดงักลา่วได ้

จากการที�บริษทัมโีรงงาน/คลงัสินคา้ตั�งอยู่ในหลายทาํเลที�ต ั�ง โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออก ทาํใหบ้ริษทั

สามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ท ั�งที�เป็นลูกคา้ใหม ่และลูกคา้ที�ตอ้งการยา้ยการผลติจากพื�นที�ที�ไดร้บัผลกระทบ

จากอุทกภยั ไปยงัพื�นที�ที�ปลอดภยั ความเสยีหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์นํ �าท่วม ทาํใหร้ฐับาลใหค้วามสาํคญักบั

การบริหารจดัการนํ �าอย่างจริงจงั บริษทัเชื�อม ั �นว่าป ัจจ ัยต่าง ๆ ที�กล่าวมาแลว้จะช่วยสรา้งความเชื�อม ั �นใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ในพื�นที�ดงักล่าวอีกคร ั�งในระยะเวลาอนัใกล ้ รวมท ั�ง

ศกัยภาพของพื�นที�ดงักล่าวในการเป็นศูนยก์ลางของการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส ์อุตสาหกรรมอาหาร 
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ซึ�งเป็นอุตสาหกรรมที�ตอ้งใชน้ํ �าเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั�น พื�นที�ดงักลา่วยงัเป็นพื�นที�เหมาะสมสาํหรบัการกระจายสนิคา้

ไปยงัภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอีกดว้ย

3. ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า

ณ 31 ธนัวาคม 2555 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 55 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี�ปุ่ น และรอ้ยละ 

40 เป็นผูผ้ลิตชิ�นส่วนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสแ์ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า ดงันั�น หากมกีารลดลงของการลงทุนใน

อุตสาหกรรมดงักลา่ว และมกีารลดลงของการลงทุนจากประเทศญี�ปุ่ น อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมไีม่มากนกั เนื�องจากลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิคส/์เครื�องใชไ้ฟฟ้า เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคสท์ี�หลากหลายซึ�งรวมถึงเครื�องใชไ้ฟฟ้า 

ซึ�งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที�ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมรบัจา้งผลติชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิคสท์ ั �วไป 

(Electronic Manufacturing Services) อุตสาหกรรมผลติชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิคสใ์นเครื�องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมผลติ 

Hard Disk Drive อุตสาหกรรมเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เป็นตน้ ท ั�งนี� ปจัจุบนัมกีารขยายตวัของลูกคา้ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตเ์พิ�มขึ�น ทาํใหม้กีารกระจายความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่ามากขึ�น

สาํหรบัการลงทุนจากประเทศญี�ปุ่ นนั�น ผูป้ระกอบการจากประเทศญี�ปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหนื�งในประเทศไทย 

จึงเป็นเหตุใหบ้ริษทัซึ�งมส่ีวนแบ่งการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าสูงที�สุดในประเทศมลูีกคา้เช่าโรงงานจากประเทศ

ญี�ปุ่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัมคีวามเห็นว่าในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในลาํดบัตน้ ๆ 

ที�นกัลงทุนมคีวามสนใจเขา้มาลงทุนจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลติ ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า

ที�มาจากประเทศญี�ปุ่ นจึงเป็นความเสี�ยงที�รบัได ้

นอกจากนั�น จากการที�โรงงานของบริษทัมรูีปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ

จากทุก ๆ อุตสาหกรรม 

4. ความเสี�ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�อยูใ่นแผนการกอ่สรา้งในปจัจุบนั

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2555 บริษทัมโีรงงาน 62 โรง และคลงัสนิคา้ 94 หลงั ที�อยู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทั

อาจมคีวามเสี�ยงจากการไมม่ผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�จะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั อนัจะส่งผลให ้

บริษทัมภีาระตน้ทุนการก่อสรา้งในช่วงเวลาดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าจะสามารถควบคุมความเสี�ยงดงักล่าวได ้ เนื�องจากบริษทัมไิดม้นีโยบายในการสรา้ง

โรงงาน/คลงัสนิคา้เพื�อปลอ่ยทิ�งไวใ้หว้่างจาํนวนมาก กล่าวอีกนยัหนึ�งก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้เตรียมไว ้

พรอ้มใหเ้ช่าในแต่ละทาํเลโดยเฉลี�ยประมาณ 3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสินคา้ที�สรา้งเสร็จ

พรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจาํนวนที�ตอ้งการ ท ั�งนี� การที�บริษทัมทีมีงานก่อสรา้งของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํได ้

อย่างมปีระสทิธิภาพ และมคีวามยดืหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงานไปก่อสรา้งในทาํเลที�มี

ความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย
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สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

5. ความเสี�ยงจาก Dilution Effect จากการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W3

ในเดือนกุมภาพนัธ ์2552 บริษทัไดม้กีารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W3 จาํนวน 219,353,636 หน่วย 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทั ปจัจุบนั TICON-W3 มอีตัราแปลงสภาพ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1.06129 หุน้สามญั 

และราคาแปลงสภาพหุน้ละ 18.845 บาท ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได ้

ใชส้ทิธิจาํนวนท ั�งสิ�น 219,349,803 หน่วย

ในการนี�หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทาํการใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทั

อาจไดร้บัผลกระทบจาก Dilution Effect ท ั�งในเรื�องของราคาหุน้ในตลาดที�อาจปรบัตวัลดลง และสดัส่วนการถือหุน้

ที�ลดลง ดงัต่อไปนี�

กอ่นการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน (31 ธนัวาคม 2555)

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 884,786,274 หุน้

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ก่อนการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 100 %

หลงัการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน (TICON-W3)

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 1,117,580,026 หุน้

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ภายหลงัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 79.17 %

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง 20.83 %

6. ความเสี�ยงจาก Dilution Effect จากการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6

ในเดอืนตุลาคม 2555 บริษทัไดม้กีารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 จาํนวน 32,883,000 หน่วย ใหแ้ก่

กรรมการและพนกังานที�ไดร้บัคดัเลอืกของบริษทั (ออกเพื�อทดแทน TICON-W5 ที�ทาํการยกเลกิ) ปจัจุบนั TICON-W6

มอีตัราแปลงสภาพ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 1.02976 หุน้สามญั และราคาแปลงสภาพหุน้ละ 7.769 บาท ซึ�ง ณ วนัที�

31 ธนัวาคม 2555 ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิจาํนวนท ั�งสิ�น 25,778,000 หน่วย

ในการนี�หากผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิไดท้าํการใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัเต็มจํานวน ผูถ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัอาจไดร้บัผลกระทบจาก Dilution Effect ท ั�งในเรื�องของราคาหุน้ในตลาดที�อาจปรบัตวัลดลง และสดัส่วน

การถอืหุน้ที�ลดลง ดงัต่อไปนี�

กอ่นการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน (31 ธนัวาคม 2555)

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 884,786,274 หุน้

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ก่อนการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 100 %

หลงัการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน (TICON-W6)

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 911,331,427 หุน้

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ภายหลงัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 97.09 %

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง 2.91 %
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

7. ความเสี�ยงจากการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ TICON-W3 และ

TICON-W6

การปรับราคาการใชส้ิทธิและอ ัตราการใชส้ิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 และ TICON-W6

ตามเงื�อนไขการปรบัสทิธิที�ระบุในหนงัสอืชี�ชวนเสนอขายหลกัทรพัยข์องบริษทั ในกรณีที�บริษทัมกีารเสนอขายหลกัทรพัย ์

ออกใหม่ที�ใหส้ิทธิในการซื�อหรือแปลงสภาพเพื�อซื�อหุน้สามญัต่อผูถ้ือหุน้เดิมและ/หรือต่อประชาชนท ั �วไปในอนาคต

วธิีการปรบัสทิธิดงักลา่วอาจไมส่ามารถชดเชยสทิธิประโยชนข์องผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิไดอ้ย่างครบถว้น เนื�องจากสูตร

การคาํนวณการปรบัสทิธิคาํนึงถงึเพยีงราคาหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพที�ออกใหม่ ณ วนัปรบัสทิธิเท่านั�น มไิดค้าํนึงถึงมูลค่า

ตามเวลาของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพแต่อย่างใด
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยบริษทัจะพิจารณาจ่ายเงนิปนัผลโดย

คาํนึงถงึผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ท ั�งนี�  ในปจัจุบนัไม่มีสญัญากูย้มืเงนิ

ระหวา่งบรษิทักบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ที�มขีอ้จาํกดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั

รายชื�อผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 15 มีนาคม 2556

จาํนวนหุน้ รอ้ยละ

1. บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 187,578,756 21.20

2. กลุ่มซิตี� เรียลตี�

บริษทั ซตีิ� วิลล่า จาํกดั

นางสริิญา โสภณพนิช

บริษทั ซตีิ�เรียลตี� จาํกดั

นายชาล ีโสภณพนิช

32,140,125

6,047,754

2,152,237

16,776,825

3.63

0.68

0.24

1.90

57,116,941 6.45

3. กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูที้�เกี�ยวขอ้ง

นางยุพดี ควน (คู่สมรสของกรรมการผูอ้าํนวยการ)

นางสาวศิริพร สมบติัวฒันา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ) และคู่สมรส

นายวีรพนัธ ์พลูเกษ (กรรมการผูจ้ดัการ) และคู่สมรส

นายตรีขวญั บุนนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส

นายเดวิด เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์(กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ)

ดร. สมศกัดิ� ไชยพร (ผูจ้ดัการท ั �วไป)

นางสาวพรพมิล ศุภวิรชับญัชา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ)

นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ (ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี การเงนิ และสารสนเทศ

และเลขานุการบริษทั)

นายสมศกัดิ� รตันวิระกุล (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด)

31,000,000

14,607,500

6,041,856

942,201

515,912

241,746

40,890

76

11

3.50

1.65

0.68

0.11

0.06

0.03

0.00

0.00

0.00

53,390,192 6.03

4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร ์จํากดั

5. Chase Nominees Limited Group

6. นายประชา กิจวรเมธา

7. State Street Bank Europe Limited

8. บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดั

9. นางสุชาดา ลีสวสัดิ�ตระกูล

10. Nortrust Nominees Ltd. Group

11. อื�น ๆ

รวม

90,483,284

53,000,948

42,299,271

29,776,533

28,095,800

26,962,775

21,248,224

294,833,550

10.23

5.99

4.78

3.37

3.18

3.05

2.40

33.32

884,786,274 100.00
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

1.1 คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ 8 ท่าน ดงันี�

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการ

3. นายชาย วนิิชบุตร* กรรมการ

4. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ

5. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ

6. นายเดวดิ เดสมอนด์ แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ กรรมการตรวจสอบ

8. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบ

* นายชาย วนิิชบุตร ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการของบริษทั เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2555 แทนนายดิเรก วนิิชบุตร

ซึ�งลาออกจากตาํแหน่ง

กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อผูกพนับริษทัประกอบดว้ยนายชาลี โสภณพนิช นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

นายชาย วินิชบุตร นายไว เชง ควน และนายวีรพนัธ์ พูลเกษ โดยกรรมการสองในหา้ท่านนี�ลงลายมอืชื�อร่วมกนั

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบริษทั

ท ั�งนี� นายชาลี โสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุม่ซติี� เรียลตี� นายจิระพงษ์ วนิิชบุตร และนายชาย วินิชบุตร 

เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

1. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั

2. ปฏบิตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมของ

ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื�อสตัย ์ สุจริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั และมคีวามรบัผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้

ทุกราย

3. กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ

เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษทัอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกํากบัดูแลกิจการที�ด ี

เพื�อเพิ�มมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความม ั �งคั �งสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

4. รายงานใหผู้ถ้ือหุน้ทราบถึงผลประกอบการของบริษทัในที�ประชุมผูถ้ือหุน้และในรายงานประจาํปี

ของบริษทั
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การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

การจัดการ

5. ดาํเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในที�มปีระสทิธิผล และเชื�อถอืได ้

6. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดเีป็นประจาํอย่างสม ํ �าเสมอ

7. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความ

เท่าเทยีมกนั

8. กรรมการที�เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื�น มคีวามพรอ้มที�จะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็น

อิสระ ในการพจิารณากาํหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตั�งกรรมการ และการกาํหนดมาตรฐาน

การดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มที�จะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอื�น ๆ หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที�มคีวามเห็น

ขดัแยง้ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย

9. ในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํหรือความเหน็ทางวิชาชีพจากที�ปรึกษาภายนอก

เกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการ โดยบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย

10.จดัใหม้เีลขานุการบริษทั เพื�อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ 

การประชมุกรรมการและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการ

ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ํ �าเสมอ อีกท ั�งดูแลใหก้รรมการและบริษทัมกีารเปิดเผย

ขอ้มลูสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา

11.หากกรรมการไดร้ ับทราบขอ้มูลภายในที� เป็นสาระสําคัญอันจะมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคา

หลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาที�เหมาะสมก่อนที�ขอ้มูลภายในนั�น

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบุคคลอื�น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษ

ตามกฎหมาย

12. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” ต่อบริษทัตามเกณฑ์

ที�บริษทักาํหนด

การแต่งตั�งคณะกรรมการบริษทั

การแต่งตั�งกรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั โดย

คณะกรรมการสรรหาของบริษทัจะเป็นผูเ้สนอชื�อบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการและผูถ้ือหุน้เพื�อพิจารณา

ตามลาํดบั ท ั�งนี� ขอ้บงัคบัของบริษทักําหนดใหก้ารแต่งตั�งกรรมการบริษทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ

บริษทัมหาชนจาํกดั ดงันี�
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. ที�ประชุมผู ถ้ือหุ น้เ ป็นผู แ้ต่งตั�งกรรมการเพิ�มเติม หรือแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการ ดงัต่อไปนี�

ก. ผูถ้อืหุน้หนึ�งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที�มอียู่ท ั�งหมดตาม (ก) เลอืกบุคคลคนเดยีวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

ค. บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั�งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวน

กรรมการที�จะมใีนการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั�งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการที�จะมไีดใ้นการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ใหป้ระธานในที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�ว่างลงเพราะสาเหตุอื�นใด 

นอกจากถงึคราวออกตามวาระ

1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ท่าน ดงันี�

1. นายไว เชง ควน  ประธานกรรมการบริหาร

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการบริหาร

4. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการบริหาร

5. ดร. สมศกัดิ� ไชยพร กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏบิตัิหนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

2. ปฏิบตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบของบริษทัโดย

เคร่งครดั

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี�

1. นายเดวดิ เดสมอนด์ แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ท ั�งนี� กรรมการตรวจสอบท ั�งสามท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการ

สอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

การจัดการ

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบ้ริษทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยง

มคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธิภาพเพยีงพอ

3. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั�ง และประเมนิผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รวมท ั�งความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎระเบยีบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

6. สอบทานและพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเรื�องขอ้บกพร่องสาํคญัที�ตรวจพบและการสนองตอบ

จากฝ่ายจดัการ

7. มอีาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมอีาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตัิตามระเบียบ

ของบริษทั

8. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดรายละเอียดข ั�นตํ �า คือ 

การปฏิบตัิงาน จาํนวนครั�งการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงความเห็นโดยรวมโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทั ซึ�งรายงานดงักลา่วมกีารลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั�ง เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ั�งจดัประชุมกบั

ผูส้อบบญัชอีย่างอิสระ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุ อย่างนอ้ยปีละหนึ�งคร ั�ง

10.พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้ี

ความสมัพนัธแ์ละเกื�อกูลกนั และลดความซํ �าซอ้นในส่วนที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ

11. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน

12.สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งก ับ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง

13. ในการปฏบิตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรือการกระทาํ

ซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร

14.ปฏบิตัิหนา้ที�อื�นใดที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
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ตรวจสอบ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่านซึ�งไม่เป็นผูบ้ริหาร

บริษทั และไดร้บัการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้อืหุน้

2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรือมปีระสบการณ์ดา้น

การบญัชหีรือการเงนิอย่างเพยีงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ

หลกัเกณฑก์ารเสนอชื�อและแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชื�อสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูค้ดัเลอืก และแต่งตั�งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคุีณสมบตัิดงันี�

1. ถอืหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีิทธิออกเสียงท ั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ท ั�งนี�ใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย

2. หา้มผูท้ี�มคีวามสมัพนัธก์บับริษทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�มส่ีวนไดเ้สยี หรือไดผ้ลประโยชน์

ในดา้นการเงนิหรือการบริหารงาน ท ั�งในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลกัษณะความสมัพนัธ์

ดงักลา่วมตีวัอย่างเช่น

 เป็นกรรมการที�มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ที�ปรึกษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํหรือ

ผูม้อีาํนาจควบคุม

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงนิ หรือ

ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ

 เป็นผูท้ี�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื�อ/ขายสินคา้หรือบริการ ซื�อขายสินทรพัย ์ให/้รบั

ความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้

3. หากดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอื�นในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและ

ค่าตอบแทนที�ไดร้บัจากบริษทันั�นดว้ย

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษทัอื�นในกลุม่ที�เป็นบริษทัจดทะเบยีน

5. เป็นกรรมการที�ไมใ่ช่เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั

6. เป็นกรรมการที�ไมไ่ดร้บัการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั

7. สามารถปฏบิตัิหนา้ที� แสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏบิตัิงานตามหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมท ั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือ

ญาติสนิทของบุคคลดงักลา่ว

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หมายรวมถึง ผูท้ี�มคีวามสมัพนัธห์รือเกี�ยวขอ้งกบับริษทั จนทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ได ้

อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี� ลูกหนี� หรือผูท้ี�มคีวามเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ อย่างมนียัสาํคญั เป็นตน้
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

การจัดการ

1.4 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน

ดงันี�

1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

2. นายเดวดิ เดสมอนด์ แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี�ยประชมุ โบนสั สวสัดกิาร และผลประโยชน์

ตอบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษทั โดยคาํนึงถึง

ค่าตอบแทนที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรม 

2. พิจารณากาํหนดสวสัดิการและผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่

พนกังานของบริษทั

1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี�

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการสรรหา

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร รองประธานกรรมการสรรหา

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา 

4. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการสรรหา

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษทั และอนุกรรมการ รวมท ั�ง กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการบริษทั เพื�อความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว

2. เสนอชื�อกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการ เพื�อใหค้ณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้อืหุน้แต่งตั�ง

3. คดัเลอืกผูส้มคัรเพื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั

1.6 ผูบ้ริหาร

รายชื�อผูบ้ริหารของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2555 มดีงันี�

1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ

3. ดร. สมศกัดิ� ไชยพร ผูจ้ดัการท ั �วไป

4. นางสาวลลติพนัธุ์ พริิยะพนัธุ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และ

สารสนเทศ และเลขานุการบริษทั
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ตรวจสอบ

5. นายสมศกัดิ� รตันวริะกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ

7. นางสาวศิริพร สมบตัิวฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ

8. นายสทิธิศกัดิ� ธารีรชัต์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย

9. นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหาร

ผูบ้ริหารมอีาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของบริษทั ท ั�งนี� การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํไดห้ากผูบ้ริหารมส่ีวนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยออ้ม หรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับริษทัหรือบริษทัย่อยตามที�สาํนกังาน กลต.

กาํหนด

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

เกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

บริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้าํนึงถึง

ผลประกอบการของบริษทัรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ั�งนี� 

ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมตัิโดยผูถ้อืหุน้

2.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ

ในปี 2555 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง)

ดงันี�

หน่วย : บาท

กรรมการ
เบี�ยประชุม

คณะกรรมการ

เบี�ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
โบนัสกรรมการ

นายชาล ีโสภณพนิช 80,000 - 1,585,000

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ 40,000 40,000 1,365,000

นายดเิรก วนิิชบุตร* - - 1,066,612

นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 60,000 - 1,275,000

นายไว เชง ควน 30,000 - 1,307,500

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 60,000 - 1,307,500

นายตรีขวญั บุนนาค

นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์

60,000

20,000

40,000

20,000

1,030,000

560,000

รวม 350,000 100,000 9,496,612

หมายเหตุ * นายดเิรก วนิิชบตุร ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2555
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การจัดการ

สาํหรบัผูบ้ริหารของบริษทันั�น ในปี 2555 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร (ตามเกณฑค์งคา้ง)

ดงันี�

จาํนวนเงนิ (บาท)

เงนิเดอืน

โบนสั

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีและกองทุนประกนัสงัคม

22,353,645

8,324,000

811,306

รวม 31,488,951

2.2 ค่าตอบแทนอื�น ๆ

ในปี 2555 บริษทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การกาํกบัดูแลกจิการ

1. การปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุน้

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยไดค้าํนึงถึงสิทธิของ

ผูถ้ือหุน้ในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอย่างเพียงพอและทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การส่งขอ้มูลข่าวสารของบริษทั

ผ่านทางสื�ออิเลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การลงข่าวสารทางหนงัสือพิมพต์ามพระราชบญัญตัิ

บริษทัมหาชนจาํกดั และการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ticon.co.th

นอกจากข่าวสารขอ้มูลที�ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชุมเพื�อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในระหว่างผูถ้ือหุน้ อนัไดแ้ก่ 

การจดัประชุมผูถ้ือหุน้โดยกาํหนดใหว้นั เวลา และสถานที�ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มจดัส่ง

แผนที�ต ั�งของสถานที�ประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ การส่งหนงัสือนดัประชุมที�มีวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ

การประชมุ ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย

7 วนัสาํหรบัวาระปกติและอย่างนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระพเิศษตามขอ้บงัคบัของบริษทั

หนงัสอืนดัประชมุของบริษทัมขีอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้มขีอ้มูลประกอบการ

พจิารณาลงคะแนนเสยีงในการประชมุไดค้รบถว้นมากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีซึ�งรวบรวมขอ้มูลสาํคญัของ

บริษทัในปีที�ผ่านมาใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุม รวมถึงไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที�ใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

กาํหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื�องไดโ้ดยหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวมขีอ้มูลกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้ือหุน้

เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ประชุมในกรณีที�ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ นอกจากนี�บริษทัไดแ้นบ

ขอ้บงัคับบริษทัส่วนที� เกี� ยวขอ้งก ับการประชุมผูถ้ือหุ น้ไปกับหนังสือนัดประชุมดว้ย พรอ้มท ั�งการใหข้อ้มูล

และรายละเอียดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเสนอเพิ�มวาระการประชมุและเสนอชื�อผูท้ี�มคุีณสมบตัิเหมาะสมที�จะมาเป็น

กรรมการบริษทัล่วงหนา้ โดยบริษทัไดช้ี�แจงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเสนอเรื�องดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษทั 

โดยเริ�มในปี 2550 เป็นปีแรก

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัมคีณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท ั�งผูบ้ริหารของบริษทั

และผูส้อบบญัชขีองบริษทัเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการของบริษทัหรือบุคคลที�ที�ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิให ้

เป็นประธานในที�ประชุม จะดาํเนินการใหม้ีการพิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลาํดบัวาระ

ที�กาํหนดในหนงัสอืนดัประชมุอย่างโปร่งใส นอกจากนั�น บริษทัไดแ้จง้วธิีการลงคะแนนใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนลงคะแนน 

และระหว่างประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมอย่างเต็มที�และบริษทัไดต้อบคาํถามอย่างครบถว้น

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้กีารบนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหม้ีสาระสาํคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ 

คาํชี�แจงที�เป็นสาระสาํคญั คาํถาม ขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ รวมท ั�งคะแนนเสยีงที�ตอ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนั�นในส่วนของ

รายงานการประชุมบริษทั มกีารจดัทาํรายงานการประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาที�กฎหมายกําหนด รวมท ั�งมรีะบบ
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การจดัเก็บรายงานการประชุมที�ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ ท ั�งนี� เพื�อใหร้ายงานการประชุมมีความครบถว้น

สมบูรณ์มากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึผลการลงคะแนนเสยีง เพิ�มเติมในรายงานการประชมุดว้ย

ท ั�งนี� บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้บนเว็บไซตข์องบริษทัท ั�งใน

รูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชญิประชมุซึ�งเผยแพร่ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุเป็นเวลา 1 เดอืน และ

รายงานการประชุมที�เผยแพร่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมท ั�งวีดีทศันซ์ึ�งบนัทึกภาพในวนัประชุม เพื�อให ้

ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 ของบริษทั บริษทัไดจ้ดัการประชุมขึ�นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2555

เวลา 14.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอกคลบั ช ั�น 28 อาคารสาธรซิตี� ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 5 ท่าน และลาประชมุ 3 ท่าน

2. การปฏบิตัต่ิอผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสยี

บริษทัตระหนกัดีว่าความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ�นจากการสนบัสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย

กลุม่ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พนกังานบริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้ืมเงนิ ชุมชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนั

จากคู่แข่งของบริษทั บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบตัิต่อพนกังาน

อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม การปฏบิตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาและเงื�อนไขทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ี�ไดม้าตรฐาน

ใหแ้ก่ลูกคา้ มีความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ท ั�งในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจน

การรกัษาความลบัของลูกคา้  การปฏบิตัิตามเงื�อนไขการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏบิตัิตามกรอบ

กติกาการแขง่ขนัที�ด ีไมท่าํลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิีการไมสุ่จริต และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนื�องจากพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเร็จที�มคุีณค่า บริษทัใหก้ารปฏิบตัิ

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อพนกังาน ท ั�งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการที�จาํเป็น การแต่งตั�ง โยกยา้ย 

การพฒันาศักยภาพ การดูแลร ักษาสภาพแวดลอ้ม ในการทํางานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของพนกังานอยู่เสมอ บริษทัดาํเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ั�งจดัใหม้สีิ�งอาํนวยความสะดวกในการ

ทาํงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื�อป้องกนัการสูญเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

อนัเนื�องจากการทาํงาน นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมสนัทนาการ เพื�อความสามคัคีและเป็นรางวลัสาํหรบั

พนกังาน

ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะแสวงหาวิธีการที�จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ�งขึ�นตลอดเวลา บริษทัยึดม ั �นในการรกัษาและปฏิบตัิตามสญัญาที�ทาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั 

โดยการส่งมอบผลติภณัฑ์ และใหบ้ริการหลงัการขายที�มคุีณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 

นอกจากนี�  ยงัเนน้ถึงการรกัษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชนโ์ดยมิชอบ รวมท ั�งผ่อนปรนและร่วม

ช่วยเหลอืลูกคา้ยามที�เกิดความเดอืดรอ้น

สาํหรบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี� บริษทัปฏบิตัิต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนี�อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คาํนึงถงึประโยชน์

สูงสุดของบริษทั และตั�งอยู่บนพื�นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อท ั�งสองฝ่าย หลกีเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํให ้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งปฏบิตัิตามพนัธะสญัญาที�ตกลงกนัไว ้
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สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บริษทัปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิความลบัหรือล่วงรูค้วามลบั

ทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธิีฉอ้ฉล บริษทัยึดม ั �นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทาง

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั ในปีที�ผ่านมา บริษทัไมม่ขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรื�องที�เกี�ยวกบัคู่แขง่ทางการคา้

ส่วนชุมชนและสงัคมนั�น บริษทัมนีโยบายที�จะดาํเนินธุรกิจที�เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม 

มุง่สรา้งสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกนั 

อย่างไรก็ตาม ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีที�ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิ

ของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัโดยติดต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

3. คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทัม ี8 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระและมตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั  

ท ั�งนี� บริษทัมีการแยกอํานาจหนา้ที�ของประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้ ํานวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ

ออกจากกนัอย่างชดัเจนเพื�อมใิหผู้ใ้ดผูห้นึ�งมอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั

คณะกรรมการบริษทัมกีารประชมุเพื�อพจิารณากิจการท ั �วไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั�ง โดยบริษทั

กาํหนดการจดัประชุมคณะกรรมการ และส่งหนงัสือนดัประชุมซึ�งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชดัเจนรวมท ั�งเอกสาร

ประกอบการประชมุ ใหแ้ก่คณะกรรมการลว่งหนา้ก่อนการประชมุโดยท ั �วไปไมน่อ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั

ในปี 2555 กรรมการบริษทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�

จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2555

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 6 ครั�ง)

1. นายชาล ีโสภณพนิช

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายดเิรก วนิิชบุตร*

4. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร

5. นายชาย วนิิชบุตร*

6. นายไว เชง ควน

7. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ

8. นายตรีขวญั บุนนาค 

9. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์

4

4

-

6

-

3

6

6

2

หมายเหตุ * นายดิเรก วนิิชบุตร ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2555 และในวนัเดียวกนั บริษทัได ้

แต่งตั�งนายชาย วนิิชบตุร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร ั�ง เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระ

การประชุม และเอกสารเพื�อส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชุม เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมโดยมี

รายละเอียดของสาระสาํคญัและขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมท ั�ง

มหีนา้ที�จดัเก็บเอกสารเกี�ยวกบัการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนั�น ยงัมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการ

บริษทัในกฎระเบยีบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ

คณะกรรมการของบริษทัมบีทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกจิการที�ดดีงัต่อไปนี�

 ในทุก ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชมุเพื�อพจิารณากาํหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั รวมท ั�งมกีารติดตามผลการดาํเนินงานและทบทวนผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีที�ผ่านมา

ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม่ ผลงานที�ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายจะถูกทบทวนเพื�อประโยชนใ์นการ

วางนโยบาย และการกาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป

 เพื�อใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิผลมากยิ�งขึ�น คณะกรรมการบริษทัจะมีการทบทวนผลงาน รวมท ั�งการ

วิเคราะห์ปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมา เพื�อใหม้ีขอ้มูลที�จะนําไปปรบัปรุงการกําก ับดูแลและ

การดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ท ั�งนี� คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการประเมนิผลการดาํเนินงาน

ของตนเองประจาํปีดว้ย

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษทั (ซึ�งไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอ

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ท ั�งนี� ที�ผ่านมาผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน กล่าวคือ ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื�น ๆ และกรรมการที�มี

หนา้ที�และความรบัผิดชอบมากขึ�นก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มขึ�น เช่น กรรมการที�มตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

จะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ที�ตอ้งรบัผดิชอบเพิ�มเติมดว้ย

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบในช่วงปี 2555

และที�ผ่านมาไวใ้นหวัขอ้ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร”

 เพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํหนดหนา้ที�

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในเรื�องของระดบัอาํนาจดาํเนินการทางการเงนิ ที�สาํคญั

ไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัิในการซื�อ/เช่าทรพัยส์นิ อาํนาจอนุมตัิในการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงนิกู ้

กบัสถาบนัการเงิน เป็นตน้ โดยไดก้ําหนดวงเงินที�กรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละระดบัมีอํานาจในการอนุมตัิไว ้

อย่างชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และพนกังานที�เกี�ยวขอ้ง

ทราบถงึอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผดิชอบดงักลา่วแลว้ และทุกฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการติดตามดูแล และรบัทราบถึงรายการที�

เกี�ยวโยงกนั และรายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการ

อย่างรอบคอบ ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักลา่วเกิดขึ�นตามราคาตลาด รวมท ั�งดูแลใหบ้ริษทัมกีารปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
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ที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ั�งนี� ในการพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั  กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สียจะไม่มสีิทธิออกเสียง

ในเรื�องดงักลา่ว

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการที� เกี�ยวโยงกัน ซึ�งมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อความเหมาะสมของการทาํรายการดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั”

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของ

กิจการ ดงัที�แสดงไวก่้อนรายงานของผูส้อบบญัชี ท ั�งนี� เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทัครบถว้น

เชื�อถือได ้สมเหตุผล และปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองท ั �วไป และกฎระเบียบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยใช ้

นโยบายบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัิโดยสม ํ �าเสมอ

 แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัจะเป็นตัวแทนจากผูถ้ือหุน้รายใหญ่ แต่บริษทัก็มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูก้าํกบัดูแลใหก้ารตดัสินใจอนุมตัิการทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส 

และเป็นธรรมต่อทุก ๆ ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ ซึ�งไดป้ระมวลนโยบายและ

ขอ้ปฏบิตัิหลกั ๆ ที�กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน จะยึดถือในการปฏิบตัิหนา้ที�ของตน ตามความรบัผิดชอบที�ไดร้บั

มอบหมาย รวมท ั�งแนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัที� 

www.ticon.co.th

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที�มคีวามเป็นอิสระ ถือหุน้ในบริษทั

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 มไิดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ รวมท ั�งมปีระสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือ

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที�แบ่งเบาภาระหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบ

การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยเฉพาะอย่างยิ�งหนา้ที�ในการใหว้ิสยัทศัน์ และใหค้วามเห็นที�ตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน

ดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งส่งผลให ้

รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชื�อถอื มคุีณภาพที�ด ีและมมีลูค่าเพิ�มต่อองคก์ร

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมบีทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

ดงัต่อไปนี�

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมกีารประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั�ง เพื�อกาํกบัดูแล และติดตาม

เรื�องต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมผูีส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครั�งในวาระที�มีการพิจารณารายงาน

ทางการเงนิ
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ในปี 2555 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�

จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2555

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง)

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

2. นายตรีขวญั บุนนาค 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์

4

4

2

ในปจัจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัประชุม

จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั�นยงัมหีนา้ที�บนัทกึรายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชมุ

ดว้ย

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ตนรบัผดิชอบท ั�งหมดแก่คณะกรรมการ

บริษทัในการประชมุคณะกรรมการบริษทัซึ�งจดัขึ�นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมนีโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัที

ที�มีเหตุการณ์สาํคัญเกิดขึ�น นอกจากนี�  คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ ัดทาํรายงานเพื�อเสนอต่อผูถ้ือหุน้ใน

รายงานประจาํปีดว้ย

 บริษทัมีการกําหนดหลกัเกณฑข์องกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหเ้กิดความชดัเจน

ในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งบทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็น

ประโยชนใ์นการเพิ�มประสทิธิภาพการปฏบิตัิหนา้ที�ของกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยสมาชิก 5 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั เพื�อปฏิบตัิ

หนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยผูถ้ือหุน้หรือ

คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที� ดูแลใหบ้ริษทัมีการดําเนินการที� โปร่งใส 

และเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการและผูบ้ริหาร รวมท ั�งการจดัหาสวสัดกิารที�เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ

พนกังานของบริษทั

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนั�น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

การเปรียบเทยีบกบัระดบัที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมท ั�งหนา้ที�ความรบัผดิชอบ
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ตรวจสอบ

ในปี 2555 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�

จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2555

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 1 ครั�ง)

1. นายชาล ีโสภณพนิช

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร

1

1

1

7. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ� งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษ ัท 

โดยคณะกรรมการสรรหามีหนา้ที�กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการ อนุกรรมการ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่ง

ดงักลา่ว

ในปี 2555 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�

จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2555

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 2 ครั�ง)

1. นายชาล ีโสภณพนิช

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

4. นายตรีขวญั บุนนาค

2

2

2

2

8. คณะอนุกรรมการอื�น ๆ

- ไมม่ ี-

รายละเอียดเกี�ยวกบัรายชื�อ หนา้ที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ ระบุไวใ้น

หวัขอ้ “การจดัการ”

9. จริยธรรมทางธุรกจิ

บริษทัมแีนวทางเกี�ยวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษทัที�ระบุอยู่ในคู่มอืบริษทัและนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการ ซึ�งแนวทางดงักล่าวไดร้วมถึงแนวทางการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพื�อ

ประโยชนส่์วนตนดว้ย
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การกำากับดูแล
กิจการ

10. ความสมัพนัธก์บัผูเ้กี�ยวขอ้ง

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลาที�เหมาะสมเนื�องจาก

บริษทัตระหนกัดถีงึสถานภาพการเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ท ั�งนี� ผูส้นใจสามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปนี� ซึ�งเป็นผูดู้แลงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทัเพื�อสอบถามขอ้มลูของบริษทั

ชื�อ ตําแหน่ง อเีมล ที�อยู่

นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ์ นกัลงทุนสมัพนัธ์ lalitphant@ticon.co.th

หอ้ง 1308 ช ั�น13/1

อาคารสาธรซติี�ทาวเวอร ์ 

175 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์ (662) 679-6565

โทรสาร (662) 287-3153

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัเพื�อสอบถามผลการ

ดาํเนินงาน รวมท ั�งเปิดโอกาสใหเ้ขา้เยี�ยมชมโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัแลว้ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทั

จดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจําทุกไตรมาส 

และกิจกรรมพบปะนกัลงทุน/นกัวิเคราะหท์ี�จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อเป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล และสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพื�อใหม้คีวามเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ�น นอกจากนั�น บริษทั

ยงัมกีารเดนิทางไปต่างประเทศเพื�อใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนที�มไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย

ในปี 2555 บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารนาํเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย และ

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ดงันี�

กจิกรรมการนําเสนอขอ้มลู จาํนวนครั�ง

บริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน

นกัลงทุนพบผูบ้ริหารของบริษทั

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนในประเทศ

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ

4

49

4

5

11. การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน

บริษทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตน ดงันี�

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลง

การถอืหลกัทรพัยข์องบริษทัตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทกาํหนดโทษ

ตาม พรบ. ดงักลา่ว
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 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่า หากผูบ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อ

การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ผูบ้ริหารจะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาที�เหมาะสม

ก่อนที�ขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบุคคลอื�น 

โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย

 บริษทัจะชี�แจงต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทใีนกรณีที�มขี่าวสาร

ใด ๆ ท ั�งที�เป็นจริงและไม่เป็นจริงร ั �วไหลออกสู่สาธารณชน ท ั�งนี� เพื�อไม่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้และ

ผูล้งทุนท ั �วไป

12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม โดยในปีที�ผ่านมาไดม้กีารจดักิจกรรมเพื�อ

สาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื�อง ดงันี�

12.1 การบริจาคคอมพวิเตอรแ์ละเครื�องใชส้าํนักงานใหแ้กว่ดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี

บริษทัไดบ้ริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละเครื�องใชส้าํนกังาน จาํนวน 21 รายการ เช่น คอมพิวเตอร์

คียบ์อรด์ เครื�องทาํลายเอกสาร เป็นตน้ ใหแ้ก่วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี

12.2 การบริจาคเงินใหแ้ก่สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนรงัสิต จงัหวดัปทุมธานี ในโครงการไทคอนมอบรัก 

ครั�งที� 1

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ร่วมกนับริจาคเงนิ เพื�อสนบัสนุนกิจการของสถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อน

รงัสติ พรอ้มท ั�งจดัเลี�ยงอาหารและกิจกรรมสนัทนาการ ณ สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อนรงัสติ จงัหวดัปทุมธานี

12.3 การบริจาคเงนิ และอปุกรณ์เวชภณัฑใ์หแ้กศู่นยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุ จงัหวดัปทุมธานี 

ในโครงการไทคอนมอบรกัคร ั�งที� 1

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ร่วมกนัจดัเลี�ยงอาหาร และกิจกรรมสนัทนาการใหแ้ก่ผูสู้งอายุ พรอ้มท ั�ง

บริจาคเงนิ และอุปกรณ์เวชภณัฑ์ ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ จงัหวดัปทุมธานี

12.4 การร่วมอนุรกัษป์ลูกป่าชายเลน จงัหวดัชลบุรี

บริษทัไดจ้ดักิจกรรมอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ โดยคณะผูบ้ริหาร และพนกังานกว่า 100 คน ร่วมกนั

ปลูกป่าชายเลนกว่า 2,000 ตน้ ณ ส่วนบริหารจดัการทรพัยากรป่าชายเลน 1 ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

การกำากับดูแล
กิจการ

13. พนกังาน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมพีนกังานรวม ท ั�งสิ�น 201 คน ดงันี�

แผนก จาํนวนพนักงาน (คน)

กรรมการผูอ้าํนวยการ 1

กรรมการผูจ้ดัการ 1

ผูจ้ดัการท ั �วไป 1

ฝ่ายบญัชแีละสารสนเทศ 26

ฝ่ายการเงนิ

ฝ่ายกฎหมาย

10

2

ฝ่ายการตลาด 20

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายจดัซื�อ

27

8

ฝ่ายพฒันาโครงการ 97

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

ฝ่ายการลงทุน 6

รวม 201

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมที�เป็นตวัเงนิของพนกังานในปี 2555 เท่ากบั 121.46 ลา้นบาท ซึ�งอยู่ในรูปของเงนิเดือน โบนสั

สวสัดกิารอื�น ๆ เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีที�บริษทัจ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดัอบรมสมัมนา

นโยบายการพฒันาบุคลากร

บริษทัจดัใหม้กีารอบรมและสมัมนาแก่พนกังานอย่างสม ํ �าเสมอ ซึ�งรวมถึงการชี�แจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจถึง

ข ั�นตอนการปฏบิตัิงานในส่วนงานที�รบัผดิชอบ นอกจากนี� เพื�อเป็นการเพิ�มประสทิธิภาพและทกัษะในการปฏิบตัิงานของ

ผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทัเปิดโอกาสใหแ้ก่พนกังานในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพิ�มเติมอีกดว้ย

ในปี 2555 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรท ั�งสิ�น 1.18 ลา้นบาท

ขอ้พพิาทดา้นแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา

- ไมม่ี -
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในที�มปีระสทิธิภาพเหมาะสมพอเพยีงท ั�งในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบตัิงาน เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 1/2556 ไดม้กีารพิจารณา

ทบทวนการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ใน 5 เรื�อง คือ องคก์ร

และสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี�ยง การควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื�อสาร

ขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที�เขา้ร่วมประชุมมคีวามเห็นว่า บริษทั

มรีะบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั และครอบคลุมในประเด็นที�สาํคญั

ดงัต่อไปนี�

 การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัที�ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของกาํไรต่อหุน้ประจาํปีนั�น ๆ 

รวมท ั�งไดม้กีารเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานในปีที�ผ่านมากบัเป้าหมายที�กาํหนด โดยหากไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย บริษทั

จะทาํการวเิคราะหห์าสาเหตุเพื�อประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป

 การกาํหนดอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ  อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื�องใด

จะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื�องนั�น ๆ ได ้ นอกจากนั�น ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่าง

การอนุมตัิ การบนัทกึรายการทางบญัชแีละการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั

 การกาํหนดความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารในการควบคุมดูแลทรพัยส์นิของบริษทั และมกีารแบ่งแยกหนา้ที�

ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื�อใหม้ีการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง

เหมาะสม

 การจดัทาํรายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ ซึ�งรวมถงึข ั�นตอนการจดัเก็บขอ้มลูเพื�อจดัทาํรายงานทางการ

เงนิ การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชี การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั และการพจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงนิ

ต่อสาธารณชน ท ั�งนี� เพื�อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างครบถว้นและโปร่งใส

 การกาํหนดประเภทความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มกีารประเมนิโอกาสของการ

เกิดความเสี�ยง และมกีารกาํหนดมาตรการเพื�อป้องกนัความเสี�ยง รวมท ั�งกาํหนดผูม้หีนา้ที�รบัผดิชอบในการดูแลใหม้กีาร

ปฏบิตัิตามมาตรการดงักลา่วเพื�อหลกีเลี�ยงความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น

 การมฝ่ีายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที�ให ้

คาํปรึกษาและตรวจสอบการปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั รวมท ั�งระบบการควบคุมภายใน

ที�วางไว ้ซึ�งเป็นการใหค้ําปรึกษาและตรวจสอบท ั�งในส่วนของการปฏิบตัิงานของพนกังานที�สาํนกังานใหญ่ และการ

ปฏบิตัิงานที�สาํนกังานควบคุมการก่อสรา้ง ตลอดจนการใหบ้ริการลูกคา้ตามพื�นที�ต ั�งโรงงานของบริษทั โดยผูต้รวจสอบ

ภายในไดท้าํการวเิคราะหผ์ลจากการตรวจสอบ เพื�อนาํไปสู่การเสนอมาตรการการควบคุม ดูแล ลดขอ้ผิดพลาดและ

แกป้ญัหาต่าง ๆ ที�พบจากการตรวจสอบ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ที�ผูต้รวจสอบภายในนาํเสนอ รวมท ั�งใหค้วามเห็น/แนวทางต่อ

ผูต้รวจสอบภายในในเรื�องดงักลา่ว อนัเป็นการสรา้งแนวทางการตรวจสอบเชงิป้องกนัต่อไป

 ผูส้อบบญัชขีองบริษทัอยู่ระหว่างใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจาํปี 2555

ท ั�งนี� บริษทัจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)

ท ั�งนี�การควบคุมภายในถือว่าเป็นกระบวนการที�สาํคญัของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทาํใหก้ารปฏิบตัิงาน

มีประสิทธิภาพ และเกิดความม ั �นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์

สรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มูลทางการเงินและการดําเนินงานครบถว้นน่าเชื�อถือ 

การปฏบิตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น
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สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
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และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายการระหว่างกนั

1. รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั

1.1 การซื�อที�ดินจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง

1.1.1 บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)

ตลอดหลายปีที�ผ่านมา บริษทัมีการซื�อที�ดินเพื�อพฒันาอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ จากบริษทั

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ซึ�งถือว่าเป็นบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เนื�องจากบริษทั 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั และมกีรรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษทั คือ นายจิระพงษ์ วนิิชบุตร และนายชาย วนิิชบุตร

ในปี 2555 บริษทัซื�อที�ดินจากบริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 แปลง 

มลูค่ารวม 662.93 ลา้นบาท

1.1.2 บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จาํกดั 

บริษทัมีการซื�อที�ดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากดั ซึ�งมีกรรมการดาํรงตําแหน่ง

กรรมการของบริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช

ในปี 2555 บริษทัซื�อที�ดนิจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จาํกดั จาํนวน 1 แปลง มูลค่ารวม 

361.69 ลา้นบาท

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้ิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โดยมีการ

พจิารณาจากราคาตลาดของที�ดนิบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที�มี

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเกิดขึ�นตามราคาตลาด บนเงื�อนไขที�ปฏบิตัิกนัอยู่โดยท ั �วไป

1.2 การเช่าพื�นที�สาํนักงานจากบุคคลเกี�ยวขอ้ง

บริษทัมีการเช่าพื�นที�สาํนกังานจากกองทุนรวมสาธรซิตี� ทาวเวอร์ ซึ�งกองทุนดงักล่าวมผูีถ้ือหุน้ใหญ่ซึ�งมี

ความสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้และกรรมการของบริษทั ดงันี�

1. กลุม่ซติี� เรียลตี� ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซิตี�ทาวเวอร ์ถือหุน้ในบริษทัท ั�งทางตรง 

และทางออ้ม รอ้ยละ 6.5 (ณ วนัที� 15 มนีาคม 2556)

2. นายชาลี โสภณพนิช เป็นผูถ้ือหุน้และเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม

ซติี� เรียลตี�

ในปี 2555 บริษทัมกีารชาํระค่าเช่าพื�นที�สาํนกังานใหแ้ก่กองทุนดงักลา่วรวม 13.42 ลา้นบาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้
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การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

รายการ 
ระหว่างกัน

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการดงักลา่วแลว้ โดยมกีารพิจารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัราค่าเช่าอาคารสาํนกังานที�อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสาํนกังานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น

ว่ารายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเกิดขึ�นตามราคาตลาด โดยมีการใหบ้ริการและมเีงื�อนไข

เช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอื�นท ั �วไป

1.3 การทําธุรกรรมทางการเงนิกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้ง

บริษทัมกีารทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมีกลุ่ม

โสภณพนิชเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และกลุ่มโสภณพนิชมีความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้ และกรรมการของบริษทั คือ นายชาล ี

โสภณพนิช

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้ริการทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงันี�

รายการ
อตัราดอกเบี�ย/ค่าธรรมเนียม

(รอ้ยละต่อปี)
จาํนวนเงนิ
(ลา้นบาท)

หนงัสอืคํ �าประกนั

เงนิฝากประจาํ

เงนิลงทุนช ั �วคราว

ตามประกาศของธนาคาร

ตามประกาศของธนาคาร

ตามอตัราตลาด

197.22

1.49

730.00

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ และมคีวามเห็นว่า

รายการดงักลา่วขา้งตน้เป็นรายการที�มคีวามสมเหตุสมผล และเกิดขึ�นตามราคาตลาด นอกจากนี�ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามเหมาะสมและปฏบิตัิกนัโดยท ั �วไป

1.4 การใชบ้ริการซื�อขายหลกัทรพัยผ่์านบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง

ในปี 2555 บริษทัมีการซื� อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทร ัพย์ไทคอนและกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์ีพาร์คโลจิสติคสผ์่านบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซียพลสั จํากดั (มหาชน) ซึ�งมี

กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช

บริษทัมกีารชาํระค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซียพลสั จาํกดั (มหาชน)

ในปี 2555 เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 0.50 ลา้นบาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่ว

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารพิจารณาค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัยด์งักล่าว และมี

ความเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที�มคีวามจาํเป็น และเกิดขึ�นตามราคาตลาด บนเงื�อนไขที�ปฏบิตัิกนัอยู่โดยท ั �วไป
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ท ั�งนี� ที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 4/2551 เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัิในหลกัการ

ใหฝ่้ายจดัการของบริษทัมอีาํนาจทาํรายการระหว่างกนัซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขทางการคา้โดยท ั �วไป

2. ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล

การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจาํเป็นเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั และบริษทั

ไดจ่้าย/รบัค่าตอบแทนในราคาตลาดที�ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ดงัที�คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ในการทาํ

รายการไวแ้ลว้ขา้งตน้

3. มาตรการหรือข ั�นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที�เกิดขึ�น

ตามราคาและเงื�อนไขที�ยุติธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั อีกท ั�งดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

ครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ั�งนี� บริษทัมมีาตรการเกี�ยวกบัการทาํรายการระหว่างกนั

ดงันี�

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 4/2551 ในวนัที� 13 สงิหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้าย

จดัการของบริษทัมอีาํนาจในการทาํรายการระหว่างกนัซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยท ั �วไป ท ั�งรายการ

ที�อยู่ระหว่างดาํเนินการในขณะนั�น และรายการที�จะเกิดขึ�นในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมกีารรายงานสรุปการทาํรายการ

ดงักลา่วต่อที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัภายหลงัการทาํรายการ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม

โดยคณะกรรมการหรือผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัในกรณีที�รายการดงักล่าวไม่เป็น

เงื�อนไขทางการคา้โดยท ั �วไป ท ั�งนี� กรรมการหรือผูถ้อืหุน้ซึ�งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื�องใด ไมม่สีทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�อง

นั�น

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างก ันตามประกาศและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัที�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามมาตรฐานการบญัชทีี�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี

4. นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต

รายการระหว่างกนัจะยงัคงเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคตตราบเท่าที�รายการนั�นยงัคงเป็นประโยชนต่์อบริษทั
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รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

คําอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ

1. ผลการดําเนินงาน 

1.1 รายได ้

บริษทัมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้

เพื�อใหเ้ช่า และขายเมื�อมโีอกาสเหมาะสม ซึ�งในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการคิดเป็น

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.0 รอ้ยละ 41.3 และรอ้ยละ 18.0 เมื�อเทียบกบัรายไดร้วม ตามลาํดบั ขณะที�รายไดจ้าก

การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS ยงัคงมสีดัส่วนที�สูงที�สุดเมื�อเทียบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 59.2 รอ้ยละ 44.3 และรอ้ยละ 74.1 ตามลาํดบั การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนดงักล่าว 

มวีตัถปุระสงคเ์พื�อนาํเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี

ในบางช่วงเวลาบริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ที�สามารถใชส้ทิธิในการซื�อโรงงาน ตามเงื�อนไข

ที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาเช่า อย่างไรก็ตามบริษทัไม่สามารถคาดการณ์รายไดด้งักล่าวได ้ท ั�งนี� ขึ�นอยู่กบัการตดัสินใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั

สาํหรบัรายไดจ้ากการลงทุนในกองทุน TFUND/TLOGIS ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 

รายไดค่้าบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ และกาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน

นอกจากนี�  บริษทัมีรายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึ�งโดยปกติจะเป็น

สดัส่วนนอ้ยเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการ

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมารายไดค่้าเช่ารบัและค่าบริการมจีาํนวน 850.9 ลา้นบาท 880.2 ลา้นบาท และ

1,053.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขณะที�ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการมจีาํนวน 194.5 ลา้นบาท 248.1 ลา้นบาท และ

392.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการเพิ�มขึ�นอย่างมากตามความตอ้งการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�เพิ�มขึ�น

โดยรายไดด้งักลา่วเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.1 รอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 19.6 ตามลาํดบั แมว้่าในช่วงไตรมาส 1/2555 บริษทั

จะสูญเสยีรายไดค่้าเช่า และมกีารยกเลกิสญัญาเช่าจาํนวนหนึ�งจากเหตุการณ์อุทกภยัก็ตาม

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2555 เพิ�มขึ�นอย่างมาก เนื�องจากการขยายการลงทุนในประเทศไทย

โดยเฉพาะการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที�เกิดจากการดาํเนินนโยบายรถยนต์คนัแรกของรฐับาล

กระแสความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ไดห้ล ั �งไหลไปยงัพื�นที�ทางฝั �งตะวนัออกของประเทศ ในปี 2555 บริษทั

สามารถใหเ้ช่าพื�นที�ไดเ้พิ�มขึ�นสุทธิ 184,413 ตารางเมตร และโรงงานของบริษทัในพื�นที�ฝ ั �งตะวนัออกมอีตัราการเช่าถึง

รอ้ยละ 100
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1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND และ TLOGIS มูลค่า 

1,737.7 ลา้นบาท 943.5 ลา้นบาท และ 4,332.9 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 13.6 ลดลงรอ้ยละ 45.7 และ

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 359.2 ตามลาํดบั

ในปี 2554 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้

เนื�องจากบริษทัไดเ้ลื�อนการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวนหนึ�งใหแ้ก่ TFUND ออกไปจากกาํหนดการขายเดิมในไตรมาส 

4/2554 เนื�องจากเหตุการณ์อุทกภยั ดงันั�นจึงมีการขายอสงัหาริมทร ัพยใ์หแ้ก่ TLOGIS เพียงคร ั�งเดียวมูลค่า 

943.5 ลา้นบาท ในเดอืนกนัยายน 2554

ในปี 2555 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ�นอย่างมาก

จากปี 2554 เนื�องจากมกีารขายโรงงานซึ�งเลื�อนมาจากการขายในไตรมาส 4/2554 มาขายในไตรมาส 1/2555 นอกจาก

การขายครั�งดงักล่าว บริษทัยงัมกีารโอนขายอสงัหาริมทรพัยอ์ีก 2 ครั�งใหแ้ก่ TFUND และ TLOGIS ในไตรมาส 

4/2555 ซึ�งรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวถูกใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจใหส้อดคลอ้ง

ตามความตอ้งการเช่าที�เพิ�มขึ�นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์นแต่ละปีจะมากหรือนอ้ย

ยงัขึ�นอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพื�อขยายธุรกิจของบริษทั

1.1.3 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรือกจิการอื�น

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมรีายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูเ้ช่า รวมถงึบุคคล/กิจการอื�นตามโอกาสที�เหมาะสม

ในปี 2553 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายโรงงาน จาํนวน 2 โรงงาน และขายที�ดินเปล่าใหแ้ก่ลูกคา้ 

รวมมูลค่า 157.2 ลา้นบาท ในปี 2554 บริษทัขายโรงงานจาํนวน 2 โรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ มูลค่า 133.0 ลา้นบาท และ

ในระหว่างปี 2555 บริษทัขายโรงงานจาํนวน 1 โรงงาน และขายที�ดนิเปลา่ รวมมลูค่า 31.6 ลา้นบาท

อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้ี�มไิดเ้กิดขึ�นอย่างสม ํ �าเสมอ ท ั�งนี�

ขึ�นอยู่กบัการตดัสินใจของลูกคา้ในการใชส้ิทธิซื�อโรงงานตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาเช่าเป็นสาํคญั นอกจากนั�น 

กาํไรข ั�นตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมีความแตกต่างกนั ขึ�นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะ

ของโรงงาน รวมท ั�งทาํเลที�ต ั�งของโรงงานที�ขาย

1.1.4 รายไดท้ี�เกี�ยวเนื�องกบับริษทัร่วม (TFUND และ TLOGIS)

1) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND และ TLOGIS

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ขึ�นอยู่กบัสดัส่วนการลงทุนของบริษทั

และกาํไรของ TFUND และ TLOGIS
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ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 168.6 ลา้นบาท 

160.8 ลา้นบาท และ 169.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6.2 ลดลงรอ้ยละ 4.6 และเพิ�มขึ�นรอ้ยละ

5.2 ต่อปี ตามลาํดบั เหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 ไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดาํเนินงานของกองทุน ทาํให ้

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนยงัคงอยู่ในระดบัที�ใกลเ้คียงกบัปีที�ผ่านมา แมว้่าบริษทัจะมกีารลงทุนในท ั�งสองกองทุน

เพิ�มขึ�นก็ตาม

2) รายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท์ี�บริษทัขายใหแ้ก่ TFUND และ TLOGIS

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 107.5

ลา้นบาท 113.4 ลา้นบาท และ 105.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดด้งักล่าวในปี 2555 มจีาํนวนลดลงจากปีก่อนหนา้

เนื�องจากการลดลงของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของกองทุนจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั

3) กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมกีารขายเงินลงทุนบางส่วนใน TFUND และ TLOGIS ทาํให ้

บริษทัมกีําไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว จํานวน 28.0 ลา้นบาท 2.0 ลา้นบาท และ 36.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ซึ�งบนัทกึกาํไรดงักลา่วเป็นรายไดอ้ื�น

4) กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS

บริษทัจะสามารถรบัรูก้าํไรเพิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS

เมื�อกองทุนมกีารขายสินทรพัยท์ี�ซื�อจากบริษทัใหแ้ก่บุคคล/กิจการอื�น หรือเมื�อบริษทัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุน

ดงักลา่ว

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมกีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND และ 

TLOGIS จาํนวน 38.9 ลา้นบาท 3.5 ลา้นบาท และ 35.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ�นจากการที�บริษทั

ลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนดงักลา่ว

1.1.5 รายไดอ้ื�น ๆ

นอกจากรายไดท้ี�กลา่วขา้งตน้ บริษทัยงัมรีายไดป้ระเภทอื�นอีก ซึ�งประกอบดว้ย 

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง 

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการที�บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัใหท้าํการ

ต่อเติม/ดดัแปลงโรงงานที�เช่าอยู่ ซึ�งปกติบริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวนนอ้ยเมื�อเทียบกบัรายไดร้วม

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งมจีาํนวนเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ โดยมสีาเหตุหลกัจากการที�ผูเ้ช่า

โรงงาน/คลงัสนิคา้ว่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ
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2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค 

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกิดจากการที�บริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคเป็นการช ั �วคราวใหแ้ก่

ลูกคา้ที�เช่าโรงงานในระหว่างที�ลูกคา้อยู่ระหว่างดาํเนินการขอสาธารณูปโภคประเภทนั�น ๆ จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ท ั�งนี� 

โดยปกติบริษทัมไิดแ้สวงหากาํไรจากการใหบ้ริการดงักลา่วจากลูกคา้

3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั

ในปี 2555 บริษทัไดร้บัเงนิค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพื�อชดเชยความเสียหาย

ในทรพัยส์นิและชดเชยการสูญเสียรายไดก้รณีธุรกิจหยุดชะงกัของบริษทัที�เกิดจากเหตุการณ์อุทกภยั รวมจาํนวน

82.7 ลา้นบาท

ท ั�งนี� บริษทัไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยัส่วนที�เหลอื รวมจาํนวน 69.7 ลา้นบาท 

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2556

4) รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินที�เป็นกรรมสิทธิ�ของผูเ้ช่าที�ยกเลิกสญัญาเช่าในพื�นที�ที�ไดร้บั

ผลกระทบจากอุทกภยั 

รายไดด้งักล่าวเกิดจากผูเ้ช่าไดม้อบทรพัยส์ินใหบ้ริษทัเพื�อชาํระเป็นค่าปรบัปรุงอาคารที�มี

การยกเลกิสญัญาเช่า ซึ�งรายไดด้งักลา่วเกิดขึ�นเพยีงคร ั�งเดยีว 

1.2 ค่าใชจ้า่ย

1.2.1 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมจีาํนวน 294.7 ลา้นบาท 326.0 ลา้นบาท และ 

432.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10.6 รอ้ยละ 10.6 และรอ้ยละ 32.5 ต่อปี ตามลาํดบั

ท ั�งนี� องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน และ

ค่าเสื�อมราคาของโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จแต่ยงัไมม่ผูีเ้ช่า โดยคิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 65

ในปี 2555 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�นคิดเป็นรอ้ยละ 32.5 โดยสาเหตุหลกัเกิด

จากการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานตามการเพิ�มขึ�นของจาํนวนพนกังาน การเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาของ

โรงงาน/คลงัสินคา้ที�ว่างพรอ้มใหเ้ช่าอนัเนื�องมาจากผลกระทบของเหตุการณ์อุทกภยั และการเพิ�มขึ�นของค่าเบี�ย

ประกนัภยัสาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ว่างดงักลา่ว นอกจากนี� บริษทัยงัมค่ีาใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ�นจากปีก่อน

ตามการขยายธุรกิจของบริษทั ซึ�งส่วนใหญ่เป็นค่านายหนา้ในการหาลูกคา้เช่าโรงงานและคลงัสนิคา้

1.2.2 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจีาํนวน 261.4 ลา้นบาท 267.2 ลา้นบาท และ 410.8

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 11.0 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 2.2 และเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 53.7 ต่อปี ตามลาํดบั 

องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงนิ คือ ดอกเบี�ยจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 97.8

ส่วนที�เหลอืเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูย้มืของบริษทั  
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ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 53.7 ในปี 2555 เนื�องจากบริษทักูย้มืเงนิเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวนมาก

เพื�อใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทั

1.2.3 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ในปี  2554 บริษ ัทมีก ารบ ันทึกค่ า เผื� อการดอ้ย ค่าของที�ดินจํานวน 2 แปลงในจ ังหว ัด

พระนครศรีอยุธยา รวมจาํนวน 15.4 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในปี 2555 บริษทัไดบ้นัทึกโอนกลบัรายการค่าเผื�อ

การดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวท ั�งจาํนวน เนื�องจาก ในปี 2555 ที�ดินดงักล่าวมมีูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่า

ตามบญัชี

1.3 กาํไร

1.3.1 กาํไรขั�นตน้

บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้)

ในรอบ 3 ปีที�ผ่านมาเท่ากบัรอ้ยละ 54.5 รอ้ยละ 51.5 และรอ้ยละ 43.1 ตามลาํดบั

ในปี 2554 อตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงจากปี 2553 เนื�องจากในปี 2554 บริษทั

มกีารขายคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TLOGIS โดยไม่มกีารขายโรงงานให ้TFUND ซึ�งอตัรากาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่าและขาย

คลงัสินคา้จะตํ �ากว่าการใหเ้ช่าและขายโรงงาน นอกจากนี� บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่าลดลง เนื�องจาก

การสูญเสยีรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในช่วงปลายปี 2554 จากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั รวมถึงมค่ีาใชจ่้าย

ในการซ่อมแซมอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ที�ไดร้บัผลกระทบบางส่วนเกิดขึ�นดว้ย

ในปี 2555 อตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงอย่างมากจากปี 2554 แมว้่าบริษทัจะมี

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้สูงกว่าปีที�ผ่านมาก็ตาม ท ั�งนี� การสูญเสียรายไดค่้าเช่าและ

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรพัยส์ินที�เสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัยงัคงเป็นปจัจยัที�สาํคญัต่อการลดลงของอตัรา

กาํไรข ั�นตน้ นอกจากนี� การลดลงของอตัรากาํไรข ั�นตน้ยงัเกิดจากการเพิ�มขึ�นของสดัส่วนรายไดจ้ากการเช่าคลงัสินคา้

ในปี 2555

1.3.2 กาํไรสุทธิ

บริษทัมกีาํไรสุทธิซึ�งคิดตามวธิีส่วนไดเ้สยีและแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาเท่ากบั

821.1 ลา้นบาท 436.4 ลา้นบาท และ 1,296.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 1.22 บาท 0.57 บาท และ 

1.62 บาท ตามลาํดบั และอตัรากาํไรสุทธิของบริษทัเท่ากบัรอ้ยละ 28.0 รอ้ยละ 20.5 และรอ้ยละ 22.2 ตามลาํดบั

ในปี 2554 บริษทัมีกําไรสุทธิลดลงจากปี 2553 จํานวน 384.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 46.9

มสีาเหตุหลกัมาจากการเลื�อนการโอนขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และการสูญเสียรายไดค่้าเช่า ตามที�ไดก้ล่าว

ขา้งตน้

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ
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ในปี 2555 บริษทัมกีาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นจากปี 2554 จาํนวน 860.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 197.11

ซึ�งรอ้ยละ 76 ของกาํไรสุทธิมาจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ และส่วนที�เหลอื

ส่วนใหญ่เป็นกาํไรที�เกิดจากรายไดป้ระจาํอื�น ๆ การเพิ�มขึ�นอย่างมากของกาํไรสุทธิโดยหลกัเกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้ TFUND/TLOGIS ในระหว่างปี รวมถงึการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ

บริการ จากการรบัเหมาก่อสรา้ง ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนใน TFUND/TLOGIS กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS และกาํไรจากการขายเงนิลงทุนในกองทุน รวมถึงการที�บริษทัมกีารโอนกลบั

รายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาท ั�งจาํนวน เนื�องจากในปี 2555

อสงัหาริมทรพัยท์ี�เคยบนัทกึค่าเผื�อการดอ้ยค่าเมื�อปี 2554 มมีูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี นอกจากนี� บริษทั

ยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555

2. ฐานะทางการเงนิ

2.1 สนิทรพัย ์

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมสีินทรพัยร์วมท ั�งสิ�น 19,739.8 ลา้นบาท ซึ�งรอ้ยละ 69.3 ของสินทรพัยร์วมเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน และรอ้ยละ 14.0 เป็นเงนิลงทุนใน TFUND และ TLOGIS

สินทรพัยร์วมของบริษทัเพิ�มขึ�นจากปีก่อนประมาณ 4,451.1 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 29.1

สาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน โดยเฉพาะในพื�นที�ฝ ั �งตะวนัออกของประเทศ และ

การเพิ�มขึ�นของเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS ที�เพิ�มขึ�นตามสดัส่วนการเพิ�มทุนของ TFUND/TLOGIS ในระหว่างปี

2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

อสงัหาริมทร ัพย์เพื�อการลงทุน ประกอบดว้ยอสงัหาริมทร ัพย์ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา /

พรอ้มใหเ้ช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมอีสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมจาํนวน 8,663.2 ลา้นบาท 10,989.9

ลา้นบาท และ 13,688.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การเพิ�มขึ�นของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน (สุทธิจากส่วนที�ขายใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS)

ในปี 2555 ประมาณรอ้ยละ 25 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขยายธุรกิจของบริษทัผ่านการลงทุนในที�ดนิและการพฒันาโรงงาน/

คลงัสนิคา้เพิ�มเป็นจาํนวนมากเพื�อตอบสนองความตอ้งการที�เพิ�มขึ�นมาก

2.1.2 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ประมาณรอ้ยละ 90 ของที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ คือที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิ ในปี 2555 ที�ดนิ 

อาคาร และอุปกรณ์เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 45 จากปีก่อนหนา้ โดยหลกัเกิดจากการขยายการพฒันาโครงการ ตามที�ไดก้ล่าว

ขา้งตน้
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2.1.3 เงนิลงทุนชั �วคราว 

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมีเงินลงทุนช ั �วคราวในตั �วแลกเงนิที�ออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 

จาํนวน 731.1 ลา้นบาท ซึ�งการลงทุนดงักลา่วจดัว่ามคีวามเสี�ยงตํ �า และถือเป็นทางเลอืกทางหนึ�งในการบริหารเงนิของ

บริษทัที�ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที�สูงกว่าการฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร

2.1.4 ลูกหนี� การคา้-สุทธิ

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมยีอดลูกหนี�การคา้-สุทธิ จาํนวน 26.5 ลา้นบาท 98.0 ลา้นบาท และ 

82.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

การเพิ�มขึ�นอย่างมากของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นสุทธิ ในปี 2554 โดยหลกัเนื�องจากการเพิ�มขึ�น

ของลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ ซึ�งเกิดขึ�นจากส่วนต่างของค่าเช่าเฉลี�ยตามสญัญากบัค่าเช่า

เรียกเก็บจริงในส่วนของสญัญาเช่าที�มค่ีาเช่าไมเ่ท่ากนัตลอดอายุสญัญา โดยมจีาํนวนเพิ�มขึ�นตามการเพิ�มขึ�นของจาํนวน

สญัญาเช่าในปี 2554 นอกจากนั�นยงัมกีารเพิ�มขึ�นของลูกหนี�การคา้ จาํนวน 26.4 ลา้นบาท ที�เกิดจากการคา้งชาํระค่าเช่า

ของผูเ้ช่าที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั

สาํหรบัปี 2555 ลูกหนี�การคา้-สุทธิ ลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 15.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการลดลงของลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไมเ่รียกชาํระ จาํนวน 14.8 ลา้นบาท ซึ�งลดลงจากปีก่อนหนา้

เนื�องจาก ในปี 2555 มสีญัญาเช่าจาํนวนหนึ�งถูกยกเลกิซึ�งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั ลูกหนี�การคา้รอ้ยละ

76.8 เป็นลูกหนี�คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน ซึ�งลดลงจากปีก่อนจํานวน 5.2 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัมีการเก็บ

ค่ามดัจาํการเช่าโรงงานเป็นเงนิสดจาํนวน 3-6 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการจากผูเ้ช่าทุกรายเพื�อบรรเทาความเสี�ยง

ที�อาจเกิดขึ�นจากการผดินดัของผูเ้ช่า

2.1.5 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมียอดเงินฝากประจํา จํานวน 2.0 ลา้นบาทที�วางไวก้บัธนาคารเพื�อเป็น

หลกัประกนัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ และทรสัตร์ีซทีสพ์รอ้มวงเงนิสาํหรบัจองอตัราแลกเปลี�ยน และหนงัสอืคํ �าประกนั

ที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกิจและบริษทัเอกชน

2.1.6 เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย/ร่วม

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�

ก. บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุน

ชาํระแลว้ของบริษทัย่อย ท ั�งนี� เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.3

ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

ข. บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้

ของบริษ ัทย่อย เงินลงทุนด ังกล่าวคํานวณตามวิธีราคาทุนเท่าก ับ 2,515.0 ลา้นบาท คิดเ ป็นรอ้ยละ 12.9

ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ค.  Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บรษิทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 ของทนุชาํระแลว้ของบรษิทัย่อย เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 61.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.3 
ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ง.  TICON Property, Inc. (บรษิทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุชาํระแลว้ของบรษิทัย่อย 
เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 189.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.97 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

จ.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (บรษิทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 27.85 ของทนุชาํระแลว้
ของ TFUND เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิส่ีวนไดเ้สยีเท่ากบั 1,872.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ของสนิทรพัยร์วม 
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย และคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 3,302.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 ของสนิทรพัยร์วม
ของบรษิทั 

ฉ.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 26.07  
ของทนุชาํระแลว้ของ TLOGIS เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 883.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 
ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คํานวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 1,190.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.1  
ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ช.  บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั (บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัดงักลา่ว คดิเป็นเงนิลงทนุหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.7  สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ สิ้นปี 2555 บริษทัมภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชีจาํนวน 270.8 ลา้นบาท ซึง่เกือบท ัง้หมดเป็นการ 
รอตดับญัชขีองภาษเีงนิไดท้ีเ่กิดจากกาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS 

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชีเกิดขึ้นเน่ืองจากการที่บริษทัไม่สามารถรบัรูก้ําไรจากการขาย
อสงัหาริมทรพัยใ์ห ้ TFUND/TLOGIS ตามสดัส่วนที่บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND/TLOGIS การบนัทกึภาษใีน 
งบกําไรขาดทุนจึงมิไดบ้นัทึกภาษีท ัง้จํานวน แต่หกัดว้ยภาษีจํานวนหนึ่ งตามสดัส่วนที่บริษทัมีการลงทุนใน 
TFUND/TLOGIS อย่างไรก็ด ีภาษทีี่เกิดจากกาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้ TFUND/TLOGIS ท ัง้จาํนวนไดถู้ก 
จ่ายชําระเป็นเงินสดแลว้ ดงันั้น จึงเกิดรายการสินทร ัพย์ภาษีเงินไดร้อต ัดบญัชีเ ท่าก ับผลต่างระหว่างภาษ ี
ที่ชําระแลว้เป็นเงินสดกบัภาษีที่บนัทึกในงบกําไรขาดทุน ท ัง้น้ี หากบริษทัมีการรบัรูก้ําไรเพิ่มเติมจากการขาย
อสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS ยอดภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะถกูปรบัลดลง     

2.1.8  เงนิมดัจาํที่ดิน 

ณ สิ้นปี 2555 บรษิทัมเีงนิมดัจาํค่าที่ดนิจาํนวน 743.5 ลา้นบาท โดยเป็นการมดัจาํค่าที่ดนิทีบ่ริษทั
ไดล้งนามในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิ  
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

2.2 หนี� สนิ

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมหีนี�สนิรวมท ั�งสิ�น 11,843.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 2,294.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ

24.0 จากสิ�นปี 2554

หนี�สินรวมของบริษทัมีเงนิกูย้ืมและหุน้กูเ้ป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 83.2 ของหนี� สินรวม

การเพิ�มขึ�นของหนี�สนิรวม เกิดจากรายการที�สาํคญั ดงัต่อไปนี�

2.2.1 เงนิกูย้มื

เงนิกูย้มืท ั�งหมดของบริษทั ณ สิ�นปี 2555 มจีาํนวน 10,559.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 1,843.1

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนซื�อที�ดินและการขยายงานก่อสรา้งโรงงาน/

คลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมากในระหว่างปี

เงนิกูย้มืของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้ืมระยะส ั�นรอ้ยละ 7.0 เงนิกูย้ืมระยะยาวรอ้ยละ 3.4 และ

หุน้กูร้อ้ยละ 89.6 ของเงนิกูย้มืท ั�งหมด

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัซึ�งถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนั�น บริษทัจะใชเ้งนิจาก

แหลง่เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นนั�น บริษทัจะใชเ้ป็น

เงนิทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง สาํหรบัจ่ายชาํระค่าที�ดนิในช่วงก่อนที�บริษทัจะไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกู ้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม การกูย้มืระยะส ั�นเป็นจาํนวนมากในบางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงนิสด

ของบริษทั ท ั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสม ํ �าเสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�น

ต่อเงนิกูร้วมของบริษทัอยู่ในอตัราที�เหมาะสม

ณ สิ�นปี 2555 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้ มจีาํนวน 9,500 ลา้นบาท ซึ�งหุน้กูท้ ั�งหมดที�ออกมอีายุระหว่าง

2 ถงึ 10 ปี

บริษทัมีการตกลงในเงื�อนไขของการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้ือหุน้กูท้ี�สาํคญั

คือ การดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิ/หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราไมเ่กิน 2.5-3.0 เท่า ซึ�งที�ผ่านมาบริษทั

ไมเ่คยผดิเงื�อนไขของการกูย้มืที�สาํคญัดงักลา่ว

2.2.2 เจา้หนี� การคา้

ณ สิ� นปี 2555 บริษ ัทมียอดเจา้หนี� การคา้จํานวน 450.1 ลา้นบาท ซึ�งเกือบท ั�งจํานวนของ

เจา้หนี�การคา้เป็นเจา้หนี�ค่าก่อสรา้ง  

บริษทัมยีอดเจา้หนี�การคา้เพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้จาํนวน 200.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 80.5

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการขยายธุรกิจของบริษทัเพื�อตอบสนองความตอ้งการของเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�เพิ�มขึ�น

2.2.3 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมจีาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นการประมาณการ

ภาระของบริษทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงาน จาํนวน 21.6 ลา้นบาท

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ในปี 2554 บริษทัไดถ้อืปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

เป็นครั�งแรก ท ั�งนี�บริษทัเลอืกรบัรูห้นี�สนิจากการปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชดีงักลา่ว โดยบนัทึกส่วนที�เป็นยอดสะสม

ที�คํานวณจนถึงสิ� นปี 2553 ดว้ยการปรับลดจากกําไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 และบนัทึกส่วนที� เ ป็น

การกนัสาํรองผลประโยชนข์องพนกังานของปี 2554 เป็นค่าใชจ่้าย 

2.2.4 ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจา่ย

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมยีอดภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายจาํนวน 141.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน

116.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 468.9 จากปีก่อนหนา้ แมว้่าอตัราภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลจะลดลงจากรอ้ยละ 30 เหลอื

รอ้ยละ 23 ก็ตาม เนื�องจากบริษทัมกีาํไรท ั�งจากการใหเ้ช่าและบริการ และการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ�นเป็นจาํนวนมาก

จากปีก่อนหนา้

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้

ณ สิ�นปี 2555 บริษทัมีส่วนของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 7,896.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปีก่อนจาํนวน 2,156.5

ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 37.6 เนื�องจากมกีารเพิ�มทุนจากการใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัตามใบแสดงสทิธิในการซื�อหุน้เพิ�ม

ทุนที�โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Rights : TSRs) คิดเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 965 ลา้นบาทในเดือน

ตุลาคม 2555 และจากการใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 คิดเป็นจํานวนเงนิประมาณ 

57 ลา้นบาทในเดอืนธนัวาคม 2555 รวมถงึการเพิ�มขึ�นของกาํไรสะสมในปี

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทั คือ การจดัใหม้ซีึ�งโครงสรา้งทุนที�เหมาะสมเพื�อ

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้

ในอดีตที�ผ่านมาบริษทัมีแหล่งเงนิทุนหลกัเพื�อใชใ้นการขยายธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้ 

คือ เงนิทุนจากการดาํเนินงาน เงนิเพิ�มทุนจากผูถ้อืหุน้ และเงนิกูยื้มจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ดี ในช่วง 7-8 ปีที�ผ่านมา

ซึ�งธุรกิจโรงงานมาตรฐานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัตั�งกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนในปี 2548 และกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคสใ์นปี 2552 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทาง

ระดมทุนของบริษทั ซึ�งทาํใหบ้ริษทัลดการพึ�งพาการจดัหาเงินทุนจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและการ

เพิ�มทุนซึ�งมค่ีาใชจ่้ายที�มากกว่า

นอกจากแหล่งเงินทุนดังกล่าว บริษทัยงัมีการออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึ�งถือเป็นแหล่งเงินทุนที�สําคัญ

อีกแหลง่หนึ�งของบริษทัที�มตีน้ทุนตํ �ากว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดเ้ลง็เห็นว่าการขยายธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเนื�องอาจส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี�สิน

ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มขึ�นในอีกไม่กี�ปีขา้งหนา้หากไม่มกีารเพิ�มทุน ดงันั�น ในปี 2555 บริษทัจึงไดต้ดัสินใจเพิ�มทุน

โดยการออก TSRs ตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ และ ณ ปจัจุบนั บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W3 ซึ�งออกเมื�อ

ปี 2552 คงเหลอืจาํนวน 219,349,803 หน่วย และใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 ซึ�งออกเมื�อปี 2555 คงเหลอืจาํนวน 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

25,778,000 หน่วย ซึ�งใบสาํคญัแสดงสทิธิที�กลา่วมาท ั�งหมดจะหมดอายุในปี 2557 ท ั�งนี� หากผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัเต็มจาํนวน บริษทัจะไดร้บัเงนิรวมท ั�งสิ�นประมาณ 4,593.23 ลา้นบาท

2.5 สภาพคล่อง

ในปี 2555 บริษทัมกีระแสเงนิสดสุทธิที�ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,495.2 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสด

สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 7,194.4 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงนิ 2,708.4 ลา้นบาท 

จากขอ้มลูการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามที�กลา่วขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมสีภาพคล่องทางการเงนิ

เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ (การคาํนวณอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบายสภาพคล่อง

ของบริษทัได ้เนื�องจากบริษทัไมม่กีารบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสินทรพัยห์มนุเวียน (เนื�องจากลกัษณะสินทรพัย ์

ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นที�ดินและโรงงานซึ�งจะไม่บนัทึกเป็นสินทรพัยห์มนุเวียนของบริษทั) ในขณะที�รายการเจา้หนี�

การคา้ค่าที�ดินและค่าก่อสรา้งจะถูกบนัทึกเป็นหนี�สินหมุนเวียน จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อหนี� สิน

หมนุเวยีนมค่ีาตํ �า)

ณ สิ�นปี บริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ�งคาํนวณจาก

(เงนิกูย้มื+หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ)

ส่วนของผูถ้อืหุน้

เท่ากบั 1.34 เท่า นอ้ยกว่าปีก่อนหนา้ที�มอีตัราส่วนดงักลา่วเท่ากบั 1.53 เท่า ซึ�งแสดงถงึโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการที�มี

สดัส่วนหนี�ที�มภีาระดอกเบี�ยเมื�อเทยีบกบัฐานเงนิทุนของบริษทัลดลงกว่าปีก่อนหนา้

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย คาํนวณจาก

(กาํไรสุทธ+ิดอกเบี�ยจ่าย+ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล+กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บริษทัร่วม)

ดอกเบี�ยจ่าย

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยเทา่กบั 5.91 เทา่ แสดงไดถ้งึความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยของ

บริษทัไดเ้ป็นอยา่งด ีซึ�งบริษทัไมเ่คยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบี�ย

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก

(เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน+ดอกเบี�ยจ่าย)

(จ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี�ยจ่าย)

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 1.66 เท่า แสดงถงึความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั

ของบริษทั

3. แนวโนม้ในอนาคต

- โปรดดูใน “สารจากประธานกรรมการ” -

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้กีารจดัทาํงบการเงนิเพื�อแสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทั

ประจาํปี 2555 ภายใตพ้ระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงภาระหนา้ที�และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจดทะเบียน 

ในการกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงนิของบริษทัมขีอ้มลูทางบญัชีที�ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเพียงพอที�จะดาํรง

รกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์ินของบริษทั ป้องกนัการทุจริตและการดาํเนินการที�ผิดปกติ รวมท ั�งไดถ้ือปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชทีี�รบัรองโดยท ั �วไป เพื�อเป็นประโยชนต่์อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ั �วไปที�จะไดร้บัทราบขอ้มูลที�แสดงฐานะการเงนิ

และผลการดาํเนินงานที�เป็นจริงและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า งบการเงินรวมประจําปี 2555 ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ที�คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี

ของบริษทั คือ บริษทั สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั ไดแ้สดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ครบถว้น และ

เชื�อถอืได ้สมเหตุสมผล โดยถอืปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองโดยท ั �วไปมกีารใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและ

ถอืปฏบิตัิสม ํ �าเสมอ เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ และปฏบิตัิถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

(นายชาล ี โสภณพนิช)

ประธานคณะกรรมการ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

รายงาน และ งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม 2555
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 

รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของ

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงนิ

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิเหลา่นี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิและรบัผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน

ที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได ้

ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ�งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏบิตัิงานตรวจสอบเพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อม ั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิีการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงนิและการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงนิ วิธีการตรวจสอบที�เลอืกใชข้ึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมนิความเสี�ยง

จากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการ

ประเมนิความเสี�ยงดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิ

โดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวธิีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์

ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม

ของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมท ั�ง

การประเมนิการนาํเสนองบการเงนิโดยรวม

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ความเหน็

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนัของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะ

ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ  

รุง้นภา เลศิสุวรรณกุล

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3516

บริษทั สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ ์2556

งบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7 361,543,112 136,828,636 120,475,731 66,255,173

เงินลงทุนชั �วคราว 6, 8 731,117,724 950,000,000 730,000,000 950,000,000

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 6, 9 119,238,832 106,896,151 62,571,613 60,164,312

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 6 126,077,056 62,046,957 47,070,307 36,722,934

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,337,976,724 1,255,771,744 960,117,651 1,113,142,419

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มภีาระคํ �าประกนั 6, 10 2,017,560 40,437,880 - 128,000

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�ยงัไมเ่รียกชาํระ 53,838,183 18,151,847 12,105,472 4,673,556

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 - - 5,389,749,050 3,141,068,000

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 - - 2,815,853,840 2,589,775,840

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,755,075,515 1,897,879,326 4,493,445,080 3,179,458,535

เงินลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 256,500 256,500 256,500 256,500

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและ

   พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 13.1 7,805,277,037 4,674,387,371 2,717,231,621 1,408,763,620

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 13.2 5,883,050,643 6,315,462,916 2,535,609,262 3,822,487,108

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 14 866,015,568 597,022,660 31,105,693 16,805,919

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 5,631,454 10,747,818 4,899,829 9,098,532

สินทรพัยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัชี 25 270,823,389 202,126,176 8,451,455 9,147,032

เงินมดัจาํค่าที�ดิน 6 743,498,972 261,133,740 442,472,722 102,756,210

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6 16,387,716 15,352,659 14,966,286 13,967,158

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 18,401,872,537 14,032,958,893 18,466,146,810 14,298,386,010

รวมสนิทรพัย์ 19,739,849,261 15,288,730,637 19,426,264,461 15,411,528,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

บริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี� สนิและสว่นของผูถื้อหุ้น

หนี� สนิหมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะสั�นและหนี�สินภายใตส้ญัญาทรสัตรี์ซีทส์ 6, 16 745,084,297 1,606,095,688 745,084,297 1,520,095,688

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 6, 17 666,062,956 329,333,405 312,585,654 141,993,218

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6 - 239,144,000 - 239,144,000

หุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 2,350,000,000 850,000,000 2,350,000,000 850,000,000

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 141,692,270 24,904,704 128,201,336 7,551,988

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 6 43,060,764 18,600,000 26,202,214 13,007,443

รวมหนี� สนิหมุนเวยีน 3,945,900,287 3,068,077,797 3,562,073,501 2,771,792,337

หนี� สนิไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 - 761,390,000 - 761,390,000

เงินกูยื้มระยะยาว 18 354,660,000 - 105,840,000 -

หุน้กู ้ 19 7,150,000,000 5,300,000,000 7,150,000,000 5,300,000,000

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 20 21,572,729 18,933,529 18,327,569 16,167,379

หนี�สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 3,853,274 7,436,150 3,341,071 7,058,114

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 367,134,981 392,699,557 204,688,276 271,726,333

รวมหนี� สนิไม่หมุนเวยีน 7,897,220,984 6,480,459,236 7,482,196,916 6,356,341,826

รวมหนี� สนิ 11,843,121,271 9,548,537,033 11,044,270,417 9,128,134,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สว่นของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,263,740,168 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

(2554: หุน้สามญั 1,117,252,920 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 21 1,263,740,168 1,117,252,920 1,263,740,168 1,117,252,920

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 877,469,834 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

(2554: หุน้สามญั 781,005,203 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 21 877,469,834 781,005,203 877,469,834 781,005,203

เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ 22 56,841,422 - 56,841,422 -

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 21 4,378,270,708 3,510,089,029 4,378,270,708 3,510,089,029

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 126,374,017 111,725,292 126,374,017 111,725,292

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,482,182,021 1,356,459,618 2,943,038,063 1,880,574,742

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (24,410,060) (19,085,574) - -

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,896,727,942 5,740,193,568 8,381,994,044 6,283,394,266

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 48 36 - -

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 7,896,727,990 5,740,193,604 8,381,994,044 6,283,394,266

รวมหนี� สนิและสว่นของผูถ้ือหุน้ 19,739,849,261 15,288,730,637 19,426,264,461 15,411,528,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



83

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

บริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทย ่อย

งบก ําไรขาดทุน

สําหรบัปีส ิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

งบการเง ินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได ้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เก ี�ยวขอ้ง 1,053 ,011,998 880,228,726 557,134,778 574,875,436

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 117 ,206,493 21,574,136 101,716,220 21,032,089

รายไดจ้ากการขายอสงัหาร ิมทรพัย ์ 6 4,364 ,450,000 1,076,471,250 2,365,550,000 182,269,125

รายไดค้ ่าสาธารณูปโภค 23 ,015,817 20,589,950 7,088,937 9,709,791

เง ินปนัผลรบัจากบริษทัย ่อย 6 , 11 - - 28,749,908 32,499,896

เง ินปนัผลรบัจากบริษทัร ่วม 6 , 12 - - 218,224,151 231,881,463

รายไดค้ ่าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 6 105 ,073,728 113,444,855 101,700,831 110,781,476

ดอกเบ ี�ยรบั 6 13 ,326,110 12,083,001 234,872,405 103,070,254

ค่าส ินไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั 82 ,705,443 - 72,705,443 -

รายไดอ้ ื�น 85 ,189,768 7,001,029 69,065,058 10,196,159

รวมรายได ้ 5,843 ,979,357 2,131,392,947 3,756,807,731 1 ,276,315,689

ค่าใชจ้ ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการท ี�เก ี�ยวขอ้ง 392 ,292,470 248,122,183 195,763,003 130,322,949

ตน้ทุนการรบัเหมาก ่อสรา้ง 97 ,949,065 18,978,648 80,173,248 18,666,929

ตน้ทุนขายอส งัหาริมทรพัย ์ 2,691 ,065,147 700,593,591 1,305,481,161 98,520,309

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 23 ,015,817 20,589,950 7,088,937 9,709,791

ค่าใชจ้่ายในการขาย 41 ,566,456 19,039,667 22,654,474 10,010,841

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6 274 ,177,819 214,093,176 194,167,367 165,279,551

ค่าเส ื�อมราคา 116 ,258,338 92,907,242 55,910,370 41,633,275

ค่าเผ ื�อการดอ้ยค่าของอส งัหาร ิมทรพัย เ์พ ื�อการลงทุน

   ที�อย ู่ในระหว ่างการพฒันา (โอนกลบัรายการ) (15 ,420,000) 15,420,000 (15,420,000) 15,420,000

ค่าใชจ้่ายอ ื�น 1 ,439,375 132,636 47 112,808

รวมค่าใชจ้ ่าย 3,622 ,344,487 1,329,877,093 1,845,818,607 489,676,453

กําไรก ่อนสว่นแบ่งก ําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใชจ้ ่ายทางการเงินและค่าใชจ้ ่ายภาษีเงินได ้ 2,221 ,634,870 801,515,854 1,910,989,124 786,639,236

ส่วนแบง่กาํไรจากเง ินลงทุนในบริษทัร่วม 12 169 ,219,346 160,801,083 - -

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัย ใ์หบ้ริษทัร่วม 12 35 ,289,017 3,519,425 - -

กาํไรที�ย งัไมเ่ก ิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 12 (458 ,693,126 ) (63,198,756 ) - -

กําไรก ่อนค่าใชจ้ ่ายทางการเงินและค่าใชจ้ ่ายภาษีเงินได ้ 1,967 ,450,107 902,637,606 1,910,989,124 786,639,236

ค่าใชจ้่ายทางการเง ิน 6 (410 ,830,000 ) (267,152,212 ) (402,784,121) (263,572,629 )

กําไรก ่อนค่าใชจ้ ่ายภาษีเง ินได ้ 1,556 ,620,107 635,485,394 1,508,205,003 523,066,607

ค่าใชจ้่ายภาษเีง ินได ้ 25 (260 ,048,035 ) (199,092,530 ) (274,892,117) (81,968,156 )

กําไรสาํหรบัปี 1,296 ,572,072 436,392,864 1,233,312,886 441,098,451

การแบ่งปนัก ําไร

ส่วนที�เป็นของผูถ้ ือหุน้ของบริษทัฯ 1,296 ,571,968 436,392,822 1,233,312,886 441,098,451

ส่วนที�เป็นของผูม้สี ่วนไดเ้ส ียที�ไมม่อีาํนาจควบคุมของบริษทัย ่อย 104 42

1,296 ,572,072 436,392,864

กําไรต ่อห ุน้ 27

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพ ื�นฐาน

   กาํไรส ่วนที�เป็นของผูถ้ ือหุน้ของบริษทัฯ 1.62 0 .57 1.54 0 .58

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

   กาํไรส ่วนที�เป็นของผูถ้ ือหุน้ของบริษทัฯ 1.59 0 .56 1.51 0 .56

หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส ่วนหนึ�งของงบการเง ินนี�

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กําไรสําหรบัปี 1,296,572,072 436,392,864 1,233,312,886 441,098,451

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (5,324,486) 1,371,194 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรบัปี (5,324,486) 1,371,194 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 1,291,247,586 437,764,058 1,233,312,886 441,098,451

การแบ่งปนักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,291,247,482 437,764,016 1,233,312,886 441,098,451

ส่วนที�เป็นของผูม้สี่วนไดเ้สียที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 104 42 - -

1,291,247,586 437,764,058 1,233,312,886 441,098,451

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



85

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,556,620,107 635,485,394 1,508,205,003 523,066,607

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงินสดรบั (จ่าย)

   จากการดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 389,442,859 303,188,277 171,490,110 153,167,197

   ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (4,089,210) 111,679 (4,089,210) 111,679

   เงินปนัผลรบัจากบริษทัย่อย - - (28,749,908) (32,499,896)

   เงินปนัผลรบัจากบริษทัร่วม - - (218,224,151) (231,881,463)

   ตน้ทุนของอสงัหาริมทรพัยส์่วนที�ขาย 2,540,966,518 667,819,464 1,225,995,187 96,743,238

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์

      และอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 211,407 (350,406) (890,937) (675,240)

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ใน

      ระหว่างการพฒันา (โอนกลบัรายการ) (15,420,000) 15,420,000 (15,420,000) 15,420,000

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (39,761,897) (2,565,000) (24,143,339) (1,995,000)

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,639,200 2,532,997 2,160,190 2,086,033

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (169,219,346) (160,801,083) - -

   กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม (35,289,017) (3,519,425) - -

   กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 458,693,126 63,198,756 - -

   ดอกเบี�ยรบั (13,326,110) (12,061,206) (234,872,404) (103,070,254)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 402,343,490 263,941,653 394,572,298 260,362,070

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 5,073,811,127 1,772,401,100 2,776,032,839 680,834,971

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (43,749,821) (66,677,571) (4,588,239) 73,941,361

   สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น (61,511,998) (12,879,569) (7,829,270) (5,855,560)

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น (1,035,057) (1,909,067) (999,128) (987,209)

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�อื�น 72,004,537 5,697,238 76,062,156 (11,913,980)

   หนี�สินหมนุเวียนอื�น 24,460,764 4,225,389 13,194,771 (363,885)

   เงินมดัจาํจากลูกคา้ (25,564,576) 128,042,291 (67,038,057) 64,851,151

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,038,414,976 1,828,899,811 2,784,835,072 800,506,849

   รบัดอกเบี�ย 13,136,123 11,850,795 12,010,637 10,954,818

   จ่ายดอกเบี�ย (340,846,713) (277,085,407) (333,208,091) (273,505,825)

   จ่ายภาษเีงินได ้ (215,539,144) (341,693,346) (157,264,235) (301,347,741)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,495,165,242 1,221,971,853 2,306,373,383 236,608,101

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช ั �วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง (1,117,724) 248,631,573 - 248,631,573

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�น (1,647,504,186) (237,284,358) (1,647,504,186) (237,284,358)

เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ�มขึ�น - - (226,078,000) (12,000,000)

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 357,660,980 31,920,000 357,660,980 31,920,000

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มภีาระคํ �าประกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) 38,420,320 (29,579,240) 128,000 -

รบัคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย - - 2,033,820,000 1,243,604,100

เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย - - (4,282,501,050) (2,987,576,850)

เงินสดจ่ายซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันา

   พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย (5,231,255,112) (3,189,290,976) (1,172,939,680) (715,464,461)

เงินสดจ่ายซื�ออปุกรณ์ (59,589,478) (19,604,738) (9,126,139) (15,376,794)

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํค่าที�ดิน (869,812,482) (256,052,260) (540,490,232) (102,756,210)

เงินสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (389,545) (2,949,917) (355,134) (2,486,453)

รบัดอกเบี�ยจากบริษทัย่อย - - 221,700,000 93,500,000

รบัเงินปนัผลจากบริษทัย่อย - - 28,749,908 32,499,896

รบัเงินปนัผลจากบริษทัร่วม 218,224,151 231,881,463 218,224,151 231,881,463

เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ์ 974,752 2,578,406 972,182 2,987,855

เงินสดรบัจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - - - 38,186

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (7,194,388,324) (3,219,750,047) (5,017,739,200) (2,187,882,053)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สินภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซทีส ์(ลดลง) เพิ�มขึ�น (861,011,391) 1,604,380,041 (775,011,391) 1,518,380,041

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว 913,393,000 558,600,000 105,840,000 280,000,000

เงินสดรบัจากหุน้กู ้ 4,200,000,000 2,000,000,000 4,200,000,000 2,000,000,000

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 136,200,000 - 136,200,000

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (1,000,534,000) (157,144,000) (1,000,534,000) (157,144,000)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (558,733,000) (558,600,000) - (280,000,000)

ชาํระคืนหุน้กู ้ (850,000,000) (1,000,000,000) (850,000,000) (1,000,000,000)

เงินสดรบัจากการเพิ�มทุน 1,021,487,732 641,255,729 1,021,487,732 641,255,729

เงินปนัผลจ่าย (156,196,058) (923,276,431) (156,195,966) (923,276,327)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,708,406,283 2,301,415,339 2,545,586,375 2,215,415,443

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (ลดลง) เพิ�มขึ�น (4,468,725) 1,218,778 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 4,714,476 304,855,923 (165,779,442) 264,141,491

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,086,828,636 781,972,713 1,016,255,173 752,113,682

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 1,091,543,112 1,086,828,636 850,475,731 1,016,255,173

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

เงินสดจ่ายระหว่างปี:

   ดอกเบี�ยจ่ายที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรพัย์ 30,406,867 12,488,845 29,524,284 12,225,599

รายการที�ไมใ่ช่เงินสด:

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและสินทรพัย์

      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าเป็น

      ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ 2,540,966,518 666,074,629 1,225,995,187 96,743,238

   รายการซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ยงัไมไ่ดจ่้ายชาํระ 450,086,550 249,381,288 108,552,022 77,908,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555

1. ขอ้มูลท ั �วไป

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ�งจดัตั�งและมภูีมลิาํเนาใน

ประเทศไทย โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงาน

และคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่าและขายเมื�อมโีอกาสเหมาะสมและธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง

ที�อ ยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯ อยู่ที� อาคารสาธรซิตี� ทาวเวอร์ เลขที� 175 ช ั�น 13/1 ถนนสาทรใต ้

กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ

2.1 งบการเงนินี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 ออกตามความใน

พระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 ยกเวน้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 12 เรื�อง ภาษเีงนิได ้ซึ�งบริษทัฯ และบริษทัย่อยถือ

ปฏบิตัิก่อนวนัที�มผีลบงัคบัใช ้

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี�

งบการเงนินี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม

ก) งบการเงนิรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงนิของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั

(มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุม่บริษทั”) โดยมกีารเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งของกลุม่บริษทัในระหว่างปีปจัจุบนัดงัต่อไปนี�

เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดม้กีารจดัตั�งบริษทัย่อยหนึ�งแห่งในประเทศสหรฐัอเมริกา คือ 

TICON Property, Inc. เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมริกาดว้ยทุน

จดทะเบยีน 1 พนัหุน้ โดยเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2555 บริษทัฯ ไดช้าํระทุนครั�งแรกจาํนวน 1 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา 

คิดเป็นเงนิไทย 31 ลา้นบาท และเมื�อวนัที� 24 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯ ไดม้กีารชาํระเงนิลงทุนเพิ�มเติมอีกจาํนวน 5 ลา้น

ดอลลารส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นเงนิไทย 158 ลา้นบาท
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

การถอืหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยสรุปไดด้งันี�

จดัต ั�งขึ�น
รอ้ยละ

บริษทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ ของการถอืหุน้

2555 2554

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 99.99 99.99

เซอรว์สิเซส จาํกดั โดยการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่า/ขาย

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 99.99 99.99

จาํกดั โดยการสรา้งคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่า/ขาย

Shanghai TICON Investment จนี ธุรกิจบริหารการลงทุน 100.00 100.00

Management Company Limited

TICON Property, Inc. สหรฐัอเมริกา ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ ั �วไป 100.00 -

งบการเงินสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ของ Shanghai TICON Investment

Management Company Limited (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

ภายนอก

งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ั�งแต่วนัที� 18 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ของ 

TICON Property, Inc. (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 

และยงัมไิดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชภีายนอก ท ั�งนี� บริษทัย่อยดงักลา่วยงัมไิดเ้ริ�มดาํเนินงาน

ข) บริษทัฯ นาํงบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯ มอีาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัย่อย จนถงึวนัที�บริษทัฯ สิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น

ค) งบการเงนิของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชทีี�สาํคญัเช่นเดยีวกนักบัของบริษทัฯ

ง) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ�งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดอืน ผลต่างซึ�งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มสีาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงนิรวมนี�แลว้

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรพัยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไมไ่ดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม

2.3 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงนิเฉพาะกิจการเพื�อประโยชนต่์อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบริษทัย่อย และ

บริษทัร่วมตามวธิีราคาทุน

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

3. มาตรฐานการบญัชีใหม่ที�ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปร ับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซึ�งมีผลบงัคับใชส้ ําหร ับ

รอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งลา่งนี�

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 12 ภาษเีงนิได ้

ฉบบัที� 20 (ปรบัปรุง 2552) การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความ

ช่วยเหลอืจากรฐับาล

ฉบบัที� 21 (ปรบัปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีที�ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน

ฉบบัที� 21 ภาษเีงนิได ้- การไดร้บัประโยชนจ์ากสนิทรพัยท์ี�ไมไ่ดคิ้ดค่าเสื�อมราคาที�ตีราคา

ใหม่

ฉบบัที� 25 ภาษเีงนิได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรือของผูถ้อืหุน้

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เชื�อว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

เมื�อนาํมาถอืปฏบิตัิ

นอกจากนี�  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 30/2555 - 34/2555 ซึ�งลงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2556 ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัิทางบญัชแีละการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปนี�
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

วนัที�มผีลบงัคบัใช ้

แนวปฏบิตัิทางบญัชเีกี�ยวกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ 1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557

วนัที�มผีลบงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่

1 มกราคม 2557

ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบบัที� 13 โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่าแนวปฏบิตัิทางบญัชเีกี�ยวกบัการโอนและการรบัโอนสินทรพัยท์างการ

เงิน การตีความมาตรฐานการบ ัญชีฉบ ับที� 29 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบ ับที� 12

ไมเ่กี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 4 และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัที� 13 อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที�เริ�มใช ้ซึ�งยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้น

ขณะนี�

4. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั

4.1 การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขาย

รายไดจ้ากการขายรบัรูเ้ป็นรายไดท้ ั�งจาํนวนเมื�อบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนความเสี�ยงและผลประโยชนท์ี�มี

นยัสาํคญัในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื�อแลว้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

รายไดท้ี�รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถึงกําหนดชาํระตามสญัญาเช่าดาํเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงั

ไมเ่รียกชาํระ” ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

รายไดจ้ากการรบัเหมากอ่สรา้ง

รายไดจ้ากการร ับเหมาก่อสรา้งรบัรูเ้ ป็นรายไดต้ามวิธีอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ (percentage of

completion method) อตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จคาํนวณโดยการเปรียบเทยีบตน้ทุนงานที�เกิดขึ�นจริงจนถึงวนัสิ�นงวดกบั

ตน้ทุนงานพฒันาท ั�งหมดที�คาดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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เงนิปนัผลรบั

เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯ มสีทิธิในการรบัเงนิปนัผล

ดอกเบี�ยรบั

ดอกเบี�ยรบัถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนที�เเทจ้ริง

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส ั�นที�มี

สภาพคลอ่งสูง ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืนนบัจากวนัที�ไดม้าและไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

4.3 ลูกหนี� การคา้

ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที�จะไดร้บั บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญสาํหรบั

ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงนิจากลูกหนี�ไมไ่ด ้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงนิและการ

วเิคราะหอ์ายุหนี�

4.4 เงนิลงทุน

ก) เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี รวมท ั�งที�จะถอืจนครบกาํหนดแสดงมลูค่าตามวธิี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชส่ีวนเกิน/รบัรูส่้วนตํ �ากว่ามลูค่าตราสารหนี�ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ซึ�งจาํนวนที�ตดั

จาํหน่าย/รบัรูนี้�จะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบี�ยรบั

ข) เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงนิลงทุนท ั �วไป ซึ�งแสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื�อการลดลงของมลูค่า (ถา้ม)ี

ค) เงนิลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าตามวธิีส่วนไดเ้สยี

ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน

บริษทัฯ ใชว้ธิีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน

เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดร้บักบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน

จะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึมลูค่าเริ�มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุนการ

ทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม

และค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี

ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวธิีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์

โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

บริษทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูผ้ลต่างระหวา่งจาํนวนเงนิที�ไดร้บัสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชี

ของสนิทรพัยใ์นส่วนของกาํไรหรอืขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี

4.6 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา

ที�ดนิแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อ

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (ถา้ม)ี

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อาคาร 20 ปี

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ 20 ปี

สนิทรพัยถ์าวรอื�น 5 ปี

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไมม่กีารคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและงานระหว่างก่อสรา้ง

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัรายการที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัช ีเมื�อจาํหน่ายสินทรพัยห์รือคาด

ว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจําหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกําไรหรือขาดทุน

จากการจาํหน่ายสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ ั�นออกจากบญัชี

4.7 ตน้ทุนการกูย้มื

ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูท้ี�ใชใ้นการไดม้า หรือการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ี�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํใหอ้ยู่ใน

สภาพพรอ้มใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ ั�นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามที�

มุง่ประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือื�นถอืเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุน

อื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น

4.8 สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึมลูค่าเริ�มแรกของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรูร้ายการ

เริ�มแรก สินทรพัยไ์ม่มตีวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สนิทรพัยน์ ั�น

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�มอีายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัอย่างมรีะบบตลอดอายุ

การใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัยน์ ั�น และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักลา่วเมื�อมขีอ้บ่งชี�ว่าสนิทรพัยน์ ั�น

เกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธิีการตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักล่าวทุกสิ�น

ปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�มอีายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัมดีงันี�

อายุการใหป้ระโยชน์

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 และ 5 ปี

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มอีาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯ ควบคุมไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนี�บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบริษทัร่วมและบุคคลที�มสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซึ�งท ําใหม้ีอิทธิพลอย่างเ ป็นสาระสําคัญต่อบริษ ัทฯ ผู บ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ

บริษทัฯ ที�มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว

บริษทัฯ และบรษิทัยอ่ยในฐานะผูใ้หเ้ช่า

สญัญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่า

การเงนิ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงนิดว้ยจาํนวนเงนิลงทุนสุทธิ รายไดจ้ากสญัญาเช่า

การเงนิจะรบัรูด้ว้ยอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า

สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ

เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอด

อายุสญัญาเช่า

4.11 เงนิตราต่างประเทศ

รายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สนิทรพัย ์

และหนี� สินที� เ ป็นตัว เงินซึ� งอ ยู่ ในสกุลเ งินตราต่ า งประ เทศไดแ้ปลงค่า เ ป็นเ งินบาทโดยใชอ้ ัตราแลกเปลี�ยน

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

4.12 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทาํการประเมนิการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัย ์

เพื�อการลงทุน ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรพัยท์ี�ไม่มตีวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หากมขีอ้บ่งชี�ว่าสินทรพัย ์

ดงักลา่วอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์มีูลค่า

ตํ �ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั�น ท ั�งนี�มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ

สนิทรพัยห์รือมลูค่าจากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมนิมูลค่าจากการใชส้ินทรพัย ์บริษทัฯและ

บริษทัย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปจัจุบนั
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โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษทีี�สะทอ้นถงึการประเมนิความเสี�ยงในสภาพตลาดปจัจุบนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความ

เสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัยท์ี�กาํลงัพจิารณาอยู่ ในการประเมนิมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ และ

บริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมนิมลูค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกบัสินทรพัย ์ซึ�งสะทอ้นถึงจาํนวนเงนิที�กิจการสามารถจะ

ไดม้าจากการจาํหน่ายสนิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซ้ื�อกบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเต็มใจใน

การแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี�ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกนั

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรพัยท์ี�รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สินทรพัยน์ ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ที�ใชก้าํหนดมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร ั�งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการ

ไมเ่คยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชนร์ะยะส ั�นของพนกังาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูเ้งินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้าย

เมื�อเกิดรายการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน

โครงการสมทบเงนิ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�พนกังาน

จ่ายสะสมและเงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีไดแ้ยกออกจาก

สนิทรพัยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย เงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายใน

ปีที�เกิดรายการ

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ�งบริษทัฯ และบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยคาํนวณหนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมนิภาระผูกพนั

ดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า
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ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
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กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงั

ออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรือขาดทุน

ในการปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน เป็นครั�งแรกบริษทัฯ และ

บริษ ัทย่อย เ ลือกร ับ รู ้ห นี� สินในช่วงการ เปลี�ยนแปลงที� มากกว่ าห นี� สินที� ร ับ รู ้ ณ วัน เดียวกันต ามนโยบาย

การบญัชเีดมิ โดยบนัทกึปรบักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554

4.14 ประมาณการหนี� สนิ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี�สนิไวใ้นบญัชเีมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดตีไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อ

ปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื

4.15 ภาษีเงนิได ้

ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ

รฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษอีากร

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างช ั �วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษทีี�มี

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูห้นี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างช ั �วคราวที�ตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมท ั�งผลขาดทุนทางภาษีที�

ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯ จะมกีาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชนจ์าก

ผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไมไ่ดใ้ชน้ ั�น

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อย

จะไมม่กีาํไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนาํสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชที ั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษี

ที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้
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5. การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั

ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการ

ในเรื�องที�มคีวามไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงนิที�แสดงในงบ

การเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที� เกิดขึ� นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�

ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการที�สาํคญัมดีงันี�

สญัญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงนิฝ่ายบริหารไดใ้ช ้

ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื�อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื�อพจิารณาว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรบัโอนความ

เสี�ยงและผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักลา่วแลว้หรือไม่

ค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�

ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงนิในอดีต อายุของหนี�ที�คงคา้งและ

สภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นตน้

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ

ในการประเมนิมลูค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไมม่กีารซื�อขายในตลาดและไมส่ามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อ

ขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและ

แบบจาํลองการประเมนิมลูค่า ซึ�งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง

สภาพคลอ่ง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลี�ยนแปลงของมลูค่าของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์

บริษทัฯ จะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขายและเงนิลงทุนท ั �วไปเมื�อมูลค่ายุติธรรมของ

เงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่า

เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

บริษทัฯ จะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เมื�อมลูค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว

ไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวได ้

ลดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สรุปข้อมูล
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง
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กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า และที�ดิน อาคารและ

อปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

ใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืเมื�อเลกิใชง้านของ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวน

อายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทร ัพยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าและที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหาก

คาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนตํ �ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�

เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสนิทรพัยน์ ั�น

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษแีละขาดทุน

ทางภาษทีี�ไมไ่ดใ้ชเ้มื�อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะมกีาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช ้

ประโยชนจ์ากผลแตกต่างช ั �วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี�ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยควร

รบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ�งตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา

การเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้
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กิจการ
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

6.1 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี�

รอ้ยละ

ของการถอืหุน้

รายชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ ของบริษทัฯ

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทัย่อย 99.99%

บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั บริษทัย่อย 99.99%

Shanghai TICON Investment บริษทัย่อย 100.00%

Management Company Limited

TICON Property, Inc. บริษทัย่อย 100.00%

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน บริษทัร่วม 27.85%

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ บริษทัร่วม 26.07%

บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั -

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั -

กองทนุรวมสาธรซติี�ทาวเวอร์ ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั -

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการเป็นสมาชิกในครอบครวั -

เดียวกนั

บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั มกีรรมการร่วมกนั -

6.2 รายละเอียดของรายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญั

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมรีายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง รายการธุรกิจ

ด ังกล่า วเ ป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่า งบริษ ัทฯ และบุคคลหรือกิ จการที�

เกี�ยวขอ้งกนัเหลา่นั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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ตรวจสอบ

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2555 2554 2555 2554

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้)

ขายที�ดิน - - - 49 ใกลเ้คียงราคาประเมนิ

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1 1 รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของบริษทัย่อย

รายไดค่้าบริการก่อสรา้ง - - 4 4 รอ้ยละ 2 ของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบั

การก่อสรา้งที�เกิดขึ�นระหว่างปีของ

บริษทัย่อย

ดอกเบี�ยรบั - - 223 92 อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยของหุน้กูท้ี�ออก

ในไตรมาสสามปี 2553 บวกอตัรา

คงที�

เงนิปนัผลรบั - - 29 32 ตามที�บริษทัย่อยประกาศจ่าย

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ - - 5 5 รอ้ยละ 4 ของราคาที�ดินที�บริษทัฯ ซื�อ

จากบริษทัย่อย

ค่าบริหารจดัการท ั �วไป - - 6 5 รอ้ยละ  3 ของราย ไดค่้ า เ ช่ าและ

ค่าบริการของบริษทัร่วม

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัร่วม

ขายที�ดินและอาคารโรงงาน 2,334 - 2,334 - ใกลเ้คียงราคาประเมนิ (หมายเหตุ12.3)

รายไดค่้าบริหารจดัการจาก

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน

96 91 96 91 รอ้ยละ 4 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกองทุนฯ และอ ัตราผนัแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0-19.5 ของกําไร

จากการดาํเนินงานและค่านายหนา้

รบัในอตัรา 2 เดือนของค่าเช่าและ

ค่าบริการ และค่านายหนา้จากการ

ขายในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3

ของราคาขาย
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คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2555 2554 2555 2554

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ ทพีารค์ โลจิสติคส ์

6 20 6 20 รอ้ยละ 55 ของรายไดค่้าเช่าและ

บริการของกองทุนฯ ที�เกิดขึ� น

จริงหลงัหกัรายไดข้ ั�นตํ �าตาม

สญัญารบัประกันรายไดค่้าเช่า

และบริการ ค่ าใช จ่้ ายในการ

บริหาร และเงินส ํารองต่าง ๆ 

สิ�นสุดวนัที� 31ธนัวาคม 2559

หลงัจากนั�นคิดรอ้ยละ 3 ของ

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการของ

กอง ทุนฯ  และอ ัตร าผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0-10 ของกําไร

ข ั�นตน้

เงนิปนัผลรบั - - 218 232 ตามที�กองทุนฯ ประกาศจ่าย

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 2 2 2 2 มูลค่าตามสญัญารบัเหมา

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ซื�อที�ดิน 64 - 64 - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน 332 - 305 - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการที�เกี�ยวขอ้ง 15 15 13 13 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้

ดอกเบี�ยรบั 2 2 1 1 อตัราตลาด

ดอกเบี�ยจ่าย 42 46 42 46 MLR ลบอตัราคงที�, อตัราตลาด

ค่าธรรมเนียมอื�น 5 - 5 - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัย่อยกบับริษทัร่วม

ขายที�ดินและอาคารคลงัสนิคา้ 1,999 944 - - ใกลเ้คียงราคาประเมิน (หมายเหตุ 

12.3)

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน

2 2 - - รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเ ช่ าและ

บริการของกองทุนฯ และอตัรา

ผ ั น แ ป ร ร ะ ห ว่ า ง ร ้ อ ย ล ะ

0.5-10 .5 ของกําไรจากการ

ดําเนินงาน และค่านายหนา้ร ับ

ในอตัรา 2 เดือนของค่าเช่าและ

ค่าบริการ และค่านายหนา้จากการ

ข า ย ใ น อ ัต ร า สู ง สุ ด ไ ม่ เ กิ น

รอ้ยละ 3 ของราคาขาย

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2555 2554 2555 2554

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์พีารค์ โลจิสติคส ์

1 - - - รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของกอง ทุนฯ  และอ ัตร าผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0-10 ของกําไรข ั�นตน้ 

และค่านายหนา้รบัในอตัรา 2 เดือน

ของค่าเช่าและค่าบริการ

เงนิประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 3 - - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้

ค่าบริการส่วนกลาง 1 - - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 2 - - - มูลค่าตามสญัญารบัเหมา

6.3 ยอดคงเหลอืของรายการธุรกจิระหว่างบรษิทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

เงนิฝากธนาคาร (แสดงภายใตเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด)

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิก

ในครอบครวัเดยีวกนั) 163,113 117,095 108,636 60,893

เงนิลงทนุชั �วคราว

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิก

ในครอบครวัเดยีวกนั) - 350,000 - 350,000

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (แสดงภายใตลู้กหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น) (หมายเหต ุ9)

บรษิทัย่อย - - 3,614 3,265

บรษิทัร่วม 12,967 5,837 11,121 5,305

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 21,255 - 21,255 -

รวม 34,222 5,837 35,990 8,570

ดอกเบี�ยคา้งรบั (แสดงภายใตลู้กหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น) (หมายเหต ุ9)

บรษิทัย่อย - - 1,047 76

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิ

ในครอบครวัเดยีวกนั) - 57 - 57

รวม - 57 1,047 133

ดอกเบี�ยจา่ยล่วงหน้า (แสดงภายใตส้ินทรพัยห์มนุเวียนอื�น)

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 1,182 - 1,182 -
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555 2554 2555 2554 

เงนิทดรองจา่ย (แสดงภายใตส้นิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่)    
     บรษิทัร่วม 127 3,587 127 3,587 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระคํ้าประกนั     
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 
 

2,018 
 

40,438 
 
- 

 
128 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการที่เกี่ยวขอ้งกนั    
     บรษิทัย่อย - - 5,389,749 3,141,068 
เงนิมดัจาํค่าที่ดิน     
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการ     
        ร่วมกนั) 132,586 12,825 106,193 12,825 
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 198,929 - 198,929 - 
         331,515 12,825 305,122 12,825 
เงนิมดัจาํ (แสดงภายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน่)     
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) 3,705 3,705 3,705 3,705 

เจา้หน้ีอืน่ - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั (แสดงภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่) (หมายเหต ุ17) 
     บรษิทัย่อย - - 1,711 2,142 
     บรษิทัร่วม 57,080 - 56,211 - 
     รวม 57,080 - 57,922 2,142 

ดอกเบี้ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่) (หมายเหต ุ17)   

     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน
ครอบครวัเดยีวกนั) 

 
- 

 
142 

 
- 

 
142 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่) (หมายเหต ุ17)   

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) 113 98 113 98 
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 
 

3,093 
 

1,605 
 

3,093 
 

1,605 
     รวม 3,206 1,703 3,206 1,703 

ค่าเช่าที่ดินรบัลว่งหนา้ (แสดงภายใตห้น้ีสนิหมนุเวยีนอืน่)    

     บรษิทัย่อย - - 3,281 3,281 

ค่าเช่าอปุกรณ์รบัลว่งหนา้ (แสดงภายใตห้น้ีสนิหมนุเวียนอืน่)    

     บรษิทัย่อย - - 139 139 
เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั     
     บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 
 

110,000 
 

100,000 
 

110,000 
 

100,000 
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

เงนิกูยื้มระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั)

เงนิกูย้มืระยะยาว - 1,000,534 - 1,000,534

หกั: ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - (239,144) - (239,144)

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธิ - 761,390 - 761,390

6.4 ยอดคงเหลอืและการเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหว่างบริษทัฯ และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลอื

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2554

เพิ�มขึ�น

ระหวา่งปี

ลดลง

ระหวา่งปี

ยอดคงเหลอื

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม

2555

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาว

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั 3,141,068 4,282,501 (2,033,820) 5,389,749

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลอื

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

2554

เพิ�มขึ�น

ระหวา่งปี

ลดลง

ระหวา่งปี

ยอดคงเหลอื

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม

2555

เงนิกูยื้มระยะส ั�น

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 100,000 - (100,000) -

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) - 810,000 (700,000) 110,000

100,000 810,000 (800,000) 110,000

เงนิกูยื้มระยะยาว

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

เงนิกูย้มืระยะยาว 1,000,534 - (1,000,534) -

หกั: ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (239,144) (50) 239,194 -

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 761,390 (50) (761,340) -
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวจาํนวน 5,390 ลา้นบาท (2554: 3,141 ลา้นบาท) เป็น

เงนิใหกู้ย้มืที�ไมม่หีลกัประกนัแก่บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ซึ�งมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 4.35

ต่อปี (2554: รอ้ยละ 4.35 ต่อปี)

ท ั�งนี� เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักลา่วขา้งตน้มรีายละเอียดดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ เงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้ืม

ลาํดบั ระยะเวลา งวดชาํระคืน

ที� วนัที�ทาํสญัญา 2555 2554 เงนิกู ้ เงนิตน้ ระยะเวลาชาํระคนืเงนิตน้ อตัราดอกเบี�ย

1. 21 มกราคม 2552 - 136 8 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจกิายน 2555 - พฤษภาคม 2560 MLR ลบอตัราคงที�

2. 11 พฤษภาคม 2552 - 864 8 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจกิายน 2553 - พฤษภาคม 2560 3 ปีแรก อตัราคงที�

หลงัจากนั�น MLR

ลบอตัราคงที�

รวมเงนิกูย้ืม - 1,000

หกั: ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี - (239)

เงนิกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ - 761

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

และอสงัหาริมทร ัพยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ ซึ�งมีราคาตามบญัชีรวม 1,849 ลา้นบาท และหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนบางส่วน ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 329 ลา้นบาท และมมีูลค่าตามราคาตลาด 

578 ลา้นบาท ถูกจดจาํนองเป็นประกนัการกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ และบริษทัย่อยคงเหลอืจาํนวนเงนิที�ยงัมไิดเ้บิกใชข้องวงเงนิกูย้ืมจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักลา่วเป็นจาํนวนรวมประมาณ 174 ลา้นบาท

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บริษทัฯ ตอ้งปฎบิตัิตามเงื�อนไขทางการเงนิบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา เป็นตน้

6.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชนร์ะยะส ั�น 47,325 36,531 41,436 29,332

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,279 1,198 979 919

รวม 48,604 37,729 42,415 30,251

6.6 ภาระคํ �าประกนักบับริษทัย่อย

บริษทัฯ มภีาระจากการคํ �าประกนัใหแ้ก่บริษทัย่อยตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 และ 

31.3

7. งบกระแสเงนิสด

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายความรวมถงึ เงนิสดและเงนิ

ฝากธนาคารและเงนิลงทุนช ั �วคราวซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตามที�แสดงอยู่ในงบกระแสเงนิสด ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

เงนิสด 398 365 220 210

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 361,145 136,464 120,256 66,045

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 361,543 136,829 120,476 66,255

เงนิลงทนุช ั �วคราว - ตั �วแลกเงนิ

ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคนื

ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน 730,000 950,000 730,000 950,000

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

ในงบกระแสเงนิสด 1,091,543 1,086,829 850,476 1,016,255

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรพัย์ เงนิฝากประจาํและเงินลงทุนช ั �วคราวซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนใน

ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี�ยระหว่างรอ้ยละ 0.4 ถงึ 3.0 ต่อปี (2554: รอ้ยละ 0.5 ถงึ 3.1 ต่อปี)
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กิจการ

TICON

8. เงนิลงทนุชั �วคราว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้

หน่วยลงทุน 1,118 - - -

ตราสารหนี� ที�จะถอืจนครบกาํหนด

ภายใน 1 ปี

ตั �วแลกเงนิ 730,000 950,000 730,000 950,000

รวมเงนิลงทุนช ั �วคราว 731,118 950,000 730,000 950,000

9. ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น

9.1 ยอดคงเหลอืของลูกหนี�การคา้จาํแนกตามอายุหนี�คงคา้ง

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถงึกาํหนดชาํระ

คา้งชาํระ ไม่เกนิ 3 เดอืน 30,837 32,846 7,488 20,928

คา้งชาํระ 3 - 6 เดอืน 2,944 4,330 1,788 3,362

คา้งชาํระ 6 - 12 เดอืน 4,926 3,230 4,925 -

คา้งชาํระ มากกว่า 12 เดอืน 1,445 4,946 1,445 4,946

รวม 40,152 45,352 15,646 29,236

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรยีกชาํระ 43,098 57,909 9,202 26,623

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (847) (5,272) (847) (5,272)

รวมลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 82,403 97,989 24,001 50,587

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี� อื�น

ลูกหนี� อื�นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34,222 5,837 35,990 8,570

ลูกหนี� อื�นแก่กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,065 1,734 770 278

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 57 1,047 133

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 401 153 401 153

รายไดค้า้งรบั 1,148 1,126 363 443

รวมลูกหนี�อื�น 36,836 8,907 38,571 9,577

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 119,239 106,896 62,572 60,164

9.2 ลูกหนี�การคา้จาํแนกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย: พนับาท)

ประเภทลูกหนี� งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี� ค่าเช่าและค่าบริการ 58,359 90,199 16,512 43,210

ลูกหนี�จากการรบัเหมาก่อสรา้ง 24,044 7,790 7,489 7,377

82,403 97,989 24,001 50,587

10. เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้าํเงนิฝากสถาบนัการเงนิจาํนวน 2 ลา้นบาท (2554: 40 ลา้น

บาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดิตและทรสัตร์ีซีทส ์พรอ้มวงเงนิสาํหรบัจองอตัรา

แลกเปลี�ยนและหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกิจและบริษทัเอกชน

11. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บรษิทั ประเภทกิจการ ทนุเรยีกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทนุ เงนิลงทนุตามราคาทนุ

เงนิปนัผลที�บรษิทัฯ           

รบัระหว่างปี

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษิทั อีโค อินดสัเทรยีล 

เซอรว์สิเซส จาํกดั

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

โดยการสรา้งโรงงานใหเ้ช่า/

ขาย

50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 28,750 32,500

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 2,500,000 2,500,000 99.99 99.99 2,515,000 2,515,000 - -

พารค์ จาํกดั โดยการสรา้งคลงัสนิคา้

ใหเ้ช่า/ขาย
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บรษิทั ประเภทกิจการ ทนุเรยีกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทนุ เงนิลงทนุตามราคาทนุ

เงนิปนัผลที�บรษิทัฯ           

รบัระหว่างปี

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

Shanghai TICON Investment ธุรกิจบรหิารการลงทนุ 61,664 24,776 100.00 100.00 61,664 24,776 - -

Management Company

Limited*

TICON Property, Inc.** ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 31 - 100.00 - 189,190 - - -

ท ั �วไป

รวมเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 2,815,854 2,589,776 28,750 32,500

* ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอื�น

** งบการเงนิถูกจดัทาํโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อย

ในระหว่างปี 2555 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัย่อย ดงันี�

(ก) เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั�งที� 2/2555 มีมติใหส้ตัยาบนั

การเพิ�มทุนชาํระแลว้คร ั�งที�สามใน Shanghai TICON Investment Management Company Limited ซึ�งเป็น

บริษทัย่อย จาํนวน 1.2 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นเงนิไทย 37 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดม้กีารชาํระเงนิเพิ�มทุนในวนัที� 6

มีนาคม 2555 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนเมื�อว ันที� 9 พฤษภาคม 2555 ท ั�งนี�  การเพิ�มทุน

ชาํระแลว้ในครั�งนี� ทาํใหบ้ริษทัย่อยดงักลา่วมทีุนชาํระแลว้เต็มจาํนวน

(ข) เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 2/2555 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล 

เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกําไรประจําปี 2553 และ 2554

ในส่วนที�ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งในจาํนวนหุน้ละ 2.0 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 10 ลา้นบาท โดย

ทาํการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 20 มนีาคม 2555

(ค) เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดม้กีารจดัตั�งบริษทัย่อยหนึ�งแห่งในประเทศสหรฐัอเมริกาคือ TICON

Property, Inc. เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมริกาดว้ยทุนจดทะเบยีน 

1 พนัหุน้ โดยเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2555 บริษทัฯ ไดม้กีารชาํระเงนิลงทุนเป็นจาํนวน 1 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา คิดเป็น

เงนิไทย 31 ลา้นบาท

(ง) เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั�งที� 2/2555 ไดม้มีติอนุมตัิใหล้งทุน

เพิ�มเติมใน TICON Property, Inc. จาํนวน 5.0 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นเงนิไทย 158 ลา้นบาท และบริษทัฯ ได ้

มกีารชาํระเงนิลงทุนเพิ�มเติมจาํนวนดงักลา่วในวนัที� 24 พฤษภาคม 2555

(จ) เมื�อวนัที� 12 มถินุายน 2555 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 3/2555 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิส

เซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล (ครั�งที�สอง) จากผลกาํไรประจาํปี 2554 ในส่วนที�

ไดร้ ับลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอัตรากึ� งหนึ� ง  ในจํานวนหุ น้ละ 1.75 บาท  รวมเป็นเ งินท ั�งสิ� น 8.75

ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 13 มถินุายน 2555

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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(ฉ) เมื�อวนัที� 3 ตุลาคม 2555 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 4/2555 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส 

จําก ัด ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิ จ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล (ครั�งที�สาม) จากผลกําไรประจําปี 2554 และ

ผลกาํไรสาํหรบัครึ�งปีแรกของปี 2555 ในส่วนที�ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�ง ในจาํนวนหุน้ละ 2.00

บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 10.0 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 4 ตุลาคม 2555

(ช) เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 2/2555 บริษทั Shanghai TICON Investment

Management Company Limited ซึ�งเป็นบริษทัย่อยมีมติอนุมติัเพิ�มทุนจาํนวน 0.8 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา

ในระหว่างปี 2554 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัย่อยดงันี�

(ก) เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2554 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 1/2554 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิส

เซส จําก ัด ซึ� งเ ป็นบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิ จ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกําไรประจําปี 2545 และ 2546

ในส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในจาํนวนหุน้ละ 1.5 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 7.5 ลา้นบาท โดยทาํการ

จ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 17 มกราคม 2554

(ข) เมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2554 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 2/2554 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล 

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล (ครั�งที�สอง) จากผลกาํไรประจาํปี 2546 ใน

ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในจาํนวนหุน้ละ 1.5 บาท รวมเป็นเงินท ั�งสิ�น 7.5 ลา้นบาท โดยทาํการ

จ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 15 มนีาคม 2554

(ค) เมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม 2554 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 3/2554 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิส

เซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล (ครั�งที�สาม) จากผลกาํไรประจาํปี 2546 และ 2548 -

2552 ในส่วนที� ได ร้ ับการ ส่ง เสริมการลงทุนให แ้ ก่ ผู ้ถือหุ น้ ในจํานวนหุ น้ละ  2 . 0 บาท  รวมเ ป็นเ งินท ั�งสิ� น 

10 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 1 สงิหาคม 2554

(ง) เมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2554 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 4/2554 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล 

เซอรว์ิสเซส จํากดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล (ครั�งที�สี�) จากผลกําไรประจาํปี 2552

ในส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน และ 2553 ในส่วนที�ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งใหแ้ก่

ผูถ้ือหุน้ในจํานวนหุน้ละ 1.5 บาท รวมเป็นเงินท ั�งสิ� น 7.5 ลา้นบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� 

28 ตุลาคม 2554

(จ) เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2554 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั�งที� 7/2554 มมีติอนุมตัิใหเ้พิ�มทุน

ชาํระแลว้ในบริษทั Shanghai TICON Investment Management Company Limited ครั�งที�สอง จาํนวน 0.4

ลา้นดอลลาร์สหรฐัอเมริกา คิดเป็นเงินไทย 12 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดม้ีการชาํระเงินเพิ�มทุนจํานวนดงักล่าวในวนัที�

2 กนัยายน 2554 และบริษทัย่อยดงักลา่วไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2554
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12. เงนิลงทนุในบริษทัร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม

จดัต ั�งขึ�น   

บรษิทั ประเภทกิจการ ในประเทศ ทนุเรยีกชาํระแลว้ จาํนวนหน่วยลงทนุที�บรษิทัฯ ถือ สดัส่วนการลงทนุ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

ไทคอน ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ ไทย 11,824,790 9,486,974 320,142 258,989 27.85 28.02

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

ทพีารค์โลจสิตคิส์ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ ไทย 4,469,062 2,468,046 107,902 48,535 26.07 20.43

12.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

(ก) มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั วธิีส่วนไดเ้สยี                             ราคาทนุ                                             

2555 2554 2555 2554

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน

เงนิลงทนุ 3,109,839 2,504,410 3,302,838 2,670,203

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย

อสงัหารมิทรพัย์ (1,237,842) (955,796) - -

เงนิลงทนุ - สุทธิ 1,871,997 1,548,614 3,302,838 2,670,203

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั วธิีส่วนไดเ้สยี                             ราคาทนุ                                             

2555 2554 2555 2554

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์

โลจสิติคส ์

เงนิลงทนุ 1,176,546 501,375 1,190,607 509,255

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย

อสงัหารมิทรพัย์ (293,467) (152,110) - -

เงนิลงทนุ - สุทธิ 883,079 349,265 1,190,607 509,255

รวมเงนิลงทนุในบรษิัทร่วม - สทุธิ 2,755,076 1,897,879 4,493,445 3,179,458

มูลค่าต่อหน่วยของเงนิลงทุน (บาท)

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน   5.85 5.98 10.32 10.31

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์

โลจิสตคิส์ 8.18 7.20 11.03 10.49

กาํไรจากการขายที�ดิน อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ในสดัส่วนเดียวกบัที�บริษทัฯ ไดถ้ือหุน้ในกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนหรือกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิสติคสเ์ป็นกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง โดยแยกแสดงเป็น

รายการต่างหากในงบกาํไรขาดทุนภายใตห้วัขอ้ "กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม"

(ข) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

บรษิทั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

2555 2554

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 140,614 143,381

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส์ 28,605 17,420

รวม 169,219 160,801
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(ค) เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

2555 2554

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 181,800 207,191

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส์ 36,424 24,690

รวม 218,224 231,881

12.3 การเปลี�ยนแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบริษทัร่วม

(หน่วย: ลา้นบาท)

กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหว่างปี เกิดจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุนฯ ส่วนกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี�ลดลงระหว่างปี เกิดจากการที�กองทุนฯ มีการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอก และจากการที�บริษทัฯ มสีดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ลดลง

ในระหว่างปี 2555 และ 2554 การเปลี�ยนแปลงในกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทั

ร่วมที�สาํคญัมดีงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

เงนิลงทนุในบรษิัทร่วม 

ยอดยกมาตน้ปี 3,005 2,869 3,179 2,972

ซื�อเงนิลงทนุ 1,648 237 1,648 237

ขายเงนิลงทนุ (318) (30) (334) (30)

ส่วนแบง่กาํไรในเงนิลงทนุ 169 161 - -

เงนิปนัผลรบั (218) (232) - -

ยอดคงเหลอืปลายปี 4,286 3,005 4,493 3,179

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ยอดยกมาตน้ปี 1,107 1,048

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 459 63

ลดลงระหวา่งปี (35) (4)

ยอดคงเหลอืปลายปี 1,531 1,107

เงนิลงทนุในบรษิัทร่วม - สทุธิ 2,755 1,898

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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วนัที� รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี 2555

จาํนวนที�ดนิ
และอาคาร/จาํนวน

หน่วยลงทนุ ราคาขาย

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจาก
การขายอสงัหารมิทรพัย ์

เพิ�มขึ�น (ลดลง)

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)
29 ม.ีค. 55 บรษิทัฯ ขายที�ดนิและโรงงานใหแ้ก่

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 11 โรงงาน 762 110 *
29 พ.ย. 55 บรษิทัย่อยขายที�ดนิและคลงัสนิคา้ใหแ้ก่

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์
โลจิสตคิส์ 36 คลงัสนิคา้ 1,999 160 **

24 ธ.ค. 55 บรษิทัฯ ขายที�ดนิและโรงงานใหแ้ก่
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 27 โรงงาน 1,572 189 ***

459

17 ก.พ. - จาํหน่ายเงนิลงทนุในกองทนุรวม
28 ธ.ค. 55 อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 24 ลา้นหน่วย 265 (10)

17 ก.พ. - จาํหน่ายเงนิลงทนุในกองทนุรวม
28 ธ.ค. 55 อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส์ 8 ลา้นหน่วย 92 (18)

16 ส.ค. 55 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนขาย
ที�ดนิและโรงงานที�ซื�อจากบรษิทัฯ ให ้
บคุคลภายนอก 1 โรงงาน 74 (7)

(35)

* มลูค่ายุตธิรรมของที�ดนิและคลงัสนิคา้ประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 748 ลา้นบาท และ 

766 ลา้นบาท

** มลูค่ายุตธิรรมของที�ดนิและคลงัสนิคา้ประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย เท่ากบั 1,983 ลา้นบาท และ 

1,990 ลา้นบาท

*** มูลค่ายุติธรรมของที�ดินและโรงงานประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ 2 ราย เท่ากบั 1,564 ลา้นบาท และ 

1,571 ลา้นบาท

วนัที� รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี 2554

จาํนวนที�ดนิและ

อาคาร/จาํนวนหน่วย

ลงทนุ ราคาขาย

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจาก

การขายอสงัหารมิทรพัย ์

เพิ�มขึ�น (ลดลง)

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

29 ก.ย. 54 บรษิทัย่อยขายที�ดนิและคลงัสนิคา้ใหแ้ก่

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์

โลจิสตคิส์ 12 คลงัสนิคา้ 944 63 *

18 พ.ย. 54 จาํหน่ายเงนิลงทนุในกองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิสใ์หแ้ก่

บคุคลภายนอก 3 ลา้นหน่วย 32 (4)

* มลูค่ายุติธรรมของที�ดินและคลงัสินคา้ประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ 2 ราย เป็นจาํนวน 910 ลา้นบาท 

และ 953 ลา้นบาท
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

12.4 มลูค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในบริษทัร่วมที�เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ชื�อบรษิทั

มลูค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

มลูค่ายุตธิรรมต่อหน่วย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2555 2554 2555 2554

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (บาท) (บาท)

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 3,650 2,719 11.4 10.5

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส์ 1,273 534 11.8 11.0

รวม 4,923 3,253

12.5 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทร ัพย์ไทคอน 101 ลา้นหน่วย 

(2554: 170 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีลูค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย 588 ลา้นบาท (2554: 1,014 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 

1,146 ลา้นบาท (2554: 1,780 ลา้นบาท) ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาว และ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทร ัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์จํานวน 22 ลา้นหน่วย (2554: 22 ลา้นหน่วย)

ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 182 ลา้นบาท (2554: 160 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 263 ลา้นบาท 

(2554: 245 ลา้นบาท) ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าและบริการตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 31.5

12.6 ในระหว่างปี 2555 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ดงันี�

(ก) เมื�อวนัที� 28 มนีาคม 2555 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (กองทุนฯ) ไดอ้อกหน่วยลงทุนเพิ�มเติม

จํานวน 74 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 10.25 บาท เป็นผลใหก้องทุนฯ มีหน่วยลงทุนจดทะเบียน

เป็นเงิน 10,250 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนเพิ�มทุนดงักล่าวจํานวน 37 ลา้นหน่วย ในราคา 375

ลา้นบาท

(ข) เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2555 ที�ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพาร์ค

โลจิสติคส ์(“กองทุน”) ครั�งที� 1/2555 ไดม้มีติดงัต่อไปนี�

1. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงนิลงทุนของกองทุนฯ เพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มเติม โดยการซื�อทรพัยส์ิน

ไดแ้ก่ ที�ดนิและอาคารคลงัสนิคา้จาํนวน 13 หลงั แบ่งเป็น 37 คูหา จาก บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกนั) ในราคารวมท ั�งสิ�นไมเ่กิน 2,250 ลา้นบาท

2. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงนิทุนของกองทุนฯ จาํนวนไม่เกิน 2,250 ลา้นบาท จากมูลค่าเงนิกองทุนรวมเดิม 

2,468 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 4,718 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม 

ในจาํนวนไมเ่กิน 225 ลา้นหน่วย และราคาไมต่ํ �ากว่าหน่วยละ 10 บาท

(ค) เมื�อวนัที� 3 กันยายน 2555 ที�ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน

(“กองทุน”) ครั�งที� 1/2555 ไดม้มีติดงัต่อไปนี�

1. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงนิลงทุนของกองทุนฯ เพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มเติม โดยการซื�อทรพัยส์ิน

ไดแ้ก่ ที�ดินและอาคารโรงงานจาํนวน 27 โรง จาก บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) (บริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกนั) ในราคารวมท ั�งสิ�นไมเ่กิน 1,650 ลา้นบาท

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

2. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงนิทุนของกองทุนฯ จาํนวนไม่เกิน 1,650 ลา้นบาท จากมูลค่าเงนิกองทุนรวมเดิม 

10,250 ลา้นบาท เป็นเงนิลงทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,890 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม 

ในจาํนวนไมเ่กิน 165 ลา้นหน่วย และราคาไมต่ํ �ากว่าหน่วยละ 10 บาท

(ง) เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2555 กองทุนรวมอสงัหาริมทร ัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“กองทุนฯ”)

ไดอ้อกหน่วยลงทุนเพิ�มเติมจาํนวน 176 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 11.35 บาท เป็นผลใหก้องทุนฯ มหีน่วย

ลงทุนจดทะเบียนเป็นเงนิ 4,469 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 62 ลา้นหน่วย 

ในราคา 706 ลา้นบาท

(จ) เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2555 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทุนฯ”) ไดอ้อกหน่วยลงทุน

เพิ�มเติมจาํนวน 151 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 10.45 บาท เป็นผลใหก้องทุนฯ มหีน่วยลงทุนจดทะเบียนเป็น

เงิน 11,825 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนเพิ�มทุนดงักล่าวจํานวน 43 ลา้นหน่วย ในราคา 448

ลา้นบาท

12.7 ในระหว่างปี 2554 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ดงันี�

(ก) เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2554 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์(“กองทุนฯ”) ไดอ้อกหน่วย

ลงทุนเพิ�มเติมจํานวน 84 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 11.1 บาท เป็นผลใหก้องทุนฯ มีหน่วยลงทุน

จดทะเบยีนเป็นเงนิ 2,468 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนเพิ�มทุนดงักลา่วจาํนวน 19 ลา้นหน่วย ในราคา 209

ลา้นบาท

(ข) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯ ไดข้ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจํานวน 3

ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 11.2 บาท รวมเป็นเงนิ 32 ลา้นบาท ผลของรายการขายหน่วยลงทุนนี� ทาํใหส้ดัส่วนการถือ

หน่วยลงทุนของบริษทัฯ ในกองทุนฯ ลดลงจากรอ้ยละ 21.63 เป็นรอ้ยละ 20.43 ของหน่วยลงทุนท ั�งหมดของกองทุนฯ

13. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ

13.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

13.1.1 การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าสุทธิตามบญัชี



119

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

ที�ดินและ ที�ดินและ

ส่วนปรบัปรุง งานระหว่าง ส่วนปรบัปรุง อาคารโรงงาน

ที�ดิน ก่อสรา้ง รวม ที�ดิน และคลงัสินคา้ รวม ยอดรวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2554 2,411,913 599,755 3,011,668 553,265 1,307,731 1,860,996 4,872,664

ซื�อเพิ�ม 1,392,300 1,920,958 3,313,258 - - - 3,313,258

โอนเขา้/โอนออก (564,678) (1,635,385) (2,200,063) (347,453) (904,966) (1,252,419) (3,452,482)

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื

เป็นตน้ทุน 1,526 10,963 12,489 - - - 12,489

31 ธนัวาคม 2554 3,241,061 896,291 4,137,352 205,812 402,765 608,577 4,745,929

ซื�อเพิ�ม 1,958,288 3,830,712 5,789,000 - - - 5,789,000

จาํหน่าย (9,618) - (9,618) (15,207) (98,708) (113,915) (123,533)

โอนเขา้/โอนออก (1,108,884) (3,441,967) (4,550,851) 591,577 1,564,351 2,155,928 (2,394,923)

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื

เป็นตน้ทุน 6,859 23,548 30,407 - - - 30,407

31 ธนัวาคม 2555 4,087,706 1,308,584 5,396,290 782,182 1,868,408 2,650,590 8,046,880

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

ที�ดินและ ที�ดินและ

ส่วนปรบัปรุง งานระหว่าง ส่วนปรบัปรุง อาคารโรงงาน

ที�ดิน ก่อสรา้ง รวม ที�ดิน และคลงัสินคา้ รวม ยอดรวม

ค่าเสื�อมราคาสะสม

1 มกราคม 2554 - - - - 130,508 130,508 130,508

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 39,258 39,258 39,258

โอนเขา้/โอนออก - - - - (113,644) (113,644) (113,644)

31 ธนัวาคม 2554 - - - - 56,122 56,122 56,122

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 64,392 64,392 64,392

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั

ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (10,322) (10,322) (10,322)

โอนเขา้/โอนออก - - - - 131,411 131,411 131,411

31 ธนัวาคม 2555 - - - - 241,603 241,603 241,603

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า

31 ธนัวาคม 2554 15,420 - 15,420 - - - 15,420

โอนกลบัรายการ

ระหว่างปี (15,420) - (15,420) - - - (15,420)

31 ธนัวาคม 2555 - - - - - - -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

1 มกราคม 2554 2,411,913 599,755 3,011,668 553,265 1,177,223 1,730,488 4,742,156

31 ธนัวาคม 2554 3,225,641 896,291 4,121,932 205,812 346,643 552,455 4,674,387

31 ธนัวาคม 2555 4,087,706 1,308,584 5,396,290 782,182 1,626,805 2,408,987 7,805,277

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร)

2554 39,258

2555 64,392

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

ที�ดินและ ที�ดินและ

ส่วนปรบัปรุง งานระหว่าง ส่วนปรบัปรุง อาคาร

ที�ดิน ก่อสรา้ง รวม ที�ดิน โรงงาน รวม ยอดรวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2554 1,059,430 181,611 1,241,041 264,247 554,446 818,693 2,059,734

ซื�อเพิ�ม 101,324 636,152 737,476 - - - 737,476

จาํหน่าย (33,679) - (33,679) - - - (33,679)

โอนเขา้/โอนออก (302,383) (548,123) (850,506) (134,133) (323,162) (457,295) (1,307,801)

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื

เป็นตน้ทุน 1,526 10,700 12,226 - - - 12,226

31 ธนัวาคม 2554 826,218 280,340 1,106,558 130,114 231,284 361,398 1,467,956

ซื�อเพิ�ม 654,308 720,524 1,374,832 - - - 1,374,832

จาํหน่าย (9,618) - (9,618) (4,406) (8,361) (12,767) (22,385)

โอนเขา้/โอนออก (347,803) (585,149) (932,952) 358,031 658,469 1,016,500 83,548

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื

เป็นตน้ทุน 6,859 22,665 29,524 - - - 29,524

31 ธนัวาคม 2555 1,129,964 438,380 1,568,344 483,739 881,392 1,365,131 2,933,475

ค่าเสื�อมราคาสะสม

1 มกราคม 2554 - - - - 79,993 79,993 79,993

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 21,683 21,683 21,683

โอนเขา้/โอนออก - - - - (57,904) (57,904) (57,904)

31 ธนัวาคม 2554 - - - - 43,772 43,772 43,772

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 35,658 35,658 35,658

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั

ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (2,597) (2,597) (2,597)

โอนเขา้/โอนออก - - - - 139,410 139,410 139,410

31 ธนัวาคม 2555 - - - - 216,243 216,243 216,243

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า

31 ธนัวาคม 2554 15,420 - 15,420 - - - 15,420

โอนกลบัรายการ

ระหว่างปี (15,420) - (15,420) - - - (15,420)

31 ธนัวาคม 2555 - - - - - - -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

1 มกราคม 2554 1,059,430 181,611 1,241,041 264,247 474,453 738,700 1,979,741

31 ธนัวาคม 2554 810,798 280,340 1,091,138 130,114 187,512 317,626 1,408,764

31 ธนัวาคม 2555 1,129,964 438,380 1,568,344 483,739 665,149 1,148,888 2,717,232

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร)

2554 21,683

2555 35,658
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

13.1.2 มลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิที�อยูใ่นระหว่าง
การพฒันา 7,338,079 5,442,034 1,320,436 970,994

ทิ�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิ พรอ้มอาคาร
โรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า 4,373,972 895,954 2,306,016 581,998

มลูค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมนิเทยีบเคียงจากราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัร่วม ซึ�ง

ประเมินอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทเดียวกนัในบริเวณหรือนิคมอุตสาหกรรมเดียวกนักบัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

โดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดนิรอการพฒันาและ/หรือที�ดนิอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้

(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสินคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคา

อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่า

เช่า

13.1.3 รายจ่ายทางการเงนิที�บนัทกึเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันา

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่น
ระหวา่งการพฒันา 5,396,290 4,121,932 1,568,344 1,091,138

ดอกเบี�ยจ่ายจากเงนิกูย้มืสถาบนั
การเงนิและหุน้กูท้ี�ถอืเป็นตน้ทนุ
สนิทรพัย์ 30,407 12,489 29,524 12,226

อตัราการตั�งขึ�นเป็นทนุ (รอ้ยละ) 4.23 4.22 4.05 4.20

13.1.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อ

การลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนในระหว่างการพฒันาและอสงัหาริมทรพัย ์

เพื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชจีาํนวน 2,952 ลา้นบาท (2554: 1,589 ลา้น

บาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 1,159 ลา้นบาท 2554: 688 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัชี เงนิกูย้มืระยะส ั�น 

และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

13.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า

13.2.1 การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าสุทธิตามบญัชี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ที�ดนิและ อาคารโรงงาน

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสนิคา้ รวม

ราคาทนุ

1 มกราคม 2554 1,319,009 3,246,571 4,565,580

จาํหน่าย (165,313) (581,587) (746,900)

โอนเขา้/โอนออก 897,766 2,504,483 3,402,249

31 ธนัวาคม 2554 2,051,462 5,169,467 7,220,929

จาํหน่าย (716,563) (1,973,915) (2,690,478)

โอนเขา้/โอนออก 418,630 1,729,396 2,148,026

31 ธนัวาคม 2555 1,753,529 4,924,948 6,678,477

ค่าเสื�อมราคาสะสม

1 มกราคม 2554 - 644,526 644,526

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 228,121 228,121

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (80,825) (80,825)

โอนเขา้/โอนออก - 113,644 113,644

31 ธนัวาคม 2554 - 905,466 905,466

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 282,405 282,405

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (262,963) (262,963)

โอนเขา้/โอนออก - (129,482) (129,482)

31 ธนัวาคม 2555 - 795,426 795,426

มูลค่าสทุธติามบญัชี

1 มกราคม 2554 1,319,009 2,602,045 3,921,054

31 ธนัวาคม 2554 2,051,462 4,264,001 6,315,463

31 ธนัวาคม 2555 1,753,529 4,129,522 5,883,051

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 

2554 (205 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง

ส่วนที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 228,121

2555 (268 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง

ส่วนที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 282,405
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ที�ดนิและ

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ อาคารโรงงาน รวม

ราคาทนุ

1 มกราคม 2554 1,174,129 2,076,212 3,250,341

จาํหน่าย (24,472) (48,867) (73,339)

โอนเขา้/โอนออก 436,516 870,380 1,306,896

31 ธนัวาคม 2554 1,586,173 2,897,725 4,483,898

จาํหน่าย (488,488) (881,119) (1,369,607)

โอนเขา้/โอนออก (18,068) (77,059) (95,127)

31 ธนัวาคม 2555 1,079,617 1,939,547 3,019,164

ค่าเสื�อมราคาสะสม

1 มกราคม 2554 - 492,530 492,530

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 121,252 121,252

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (10,275) (10,275)

โอนเขา้/โอนออก - 57,904 57,904

31 ธนัวาคม 2554 - 661,411 661,411

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 124,954 124,954

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (163,400) (163,400)

โอนเขา้/โอนออก - (139,410) (139,410)

31 ธนัวาคม 2555 - 483,555 483,555

มูลค่าสทุธติามบญัชี

1 มกราคม 2554 1,174,129 1,583,682 2,757,811

31 ธนัวาคม 2554 1,586,173 2,236,314 3,822,487

31 ธนัวาคม 2555 1,079,617 1,455,992 2,535,609

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 

2554 (107 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง

ส่วนที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 121,252

2555 (111 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง

ส่วนที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 124,954

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

13.2.2 มลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิพรอ้ม
อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 10,356,070 11,991,324 5,126,472 7,769,486

มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมินเทียบเคียงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระของบริษทัร่วม 

ซึ�งประเมนิอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัในบริเวณหรือนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนักบัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยใช ้

เกณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดิน และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบั

อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินราคาอาคารโรงงานคลงัสินคา้ดงักล่าว

ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

13.2.3 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีญัญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่าที�ดิน อาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้ อายุของสญัญามรีะยะเวลาตั�งแต่ 6 เดือน ถึง 12 ปี โดยอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานดงักลา่ว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 จะก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าข ั�นตํ �าในอนาคตดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ภายใน 1 ปี 486 448 252 293

13.2.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมรีาคา

ตามบญัชจีาํนวน 3,232 ลา้นบาท (2554: 3,702 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 1,230 ลา้นบาท 2554: 2,532 ลา้น

บาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

13.2.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�ผูเ้ช่ามสีทิธิเลอืกซื�อ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 มลูค่าตามบญัชสีาํหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�บริษทัฯใหผู้ ้

เช่ามสีทิธิเลอืกซื�อมดีงันี�
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: พนับาท)

ปีที�เริ�มมสีทิธิ

2556 369,856

2557 87,837

รวม 457,693

ท ั�งนี� อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�ผูเ้ช่ามสีิทธิเลอืกซื�อ หมายถึง ที�ดินพรอ้มอาคารโรงงาน

หรืออาคารโรงงานที�บริษทัฯ ใหส้ิทธิผูเ้ช่าเลอืกที�จะซื�อตามที�ระบุไวใ้นสญัญา (lease agreement with option to buy)

โดยราคาซื�อขายที�ดนิกาํหนดจากราคาตลาดยุติธรรม ณ วนัที�เกิดรายการ และราคาซื�อขายอาคารโรงงานกาํหนดจากตน้ทุน

การก่อสรา้งบวกดว้ยส่วนของกาํไร และหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาจากวนัที�ทาํสญัญาจนถึงวนัที�เกิดรายการ โดยอาจมกีาร

พจิารณาอตัราเงนิเฟ้อประกอบ

จากเหตุการณ์อุทกภยัในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัปทุมธานี ในเดือนตุลาคมถึง

ธนัวาคม 2554 เป็นเหตุใหโ้รงงานที�เป็นทรพัยส์นิของบริษทัฯ เป็นจาํนวนท ั�งสิ�น 69 โรงงาน (พื�นที�โดยประมาณ 193,675

ตารางเมตร) ซึ�งต ั�งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (เฟส 1, 2) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 

(ไฮเทค) และเขตส่งเสริมอุตสาหรรมนวนคร และคลงัสินคา้ของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย)

จํานวน 13 หลงั (พื� นที� โดยประมาณ 71,624 ตารางเมตร ) ในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอน ว ังนอ้ย 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (เฟส 2) ไดร้บัความเสียหาย จากจํานวนโรงงานและคลงัสินคา้ท ั�งหมด 193 หลงั (พื�นที�

โดยประมาณ 619,560 ตารางเมตร) บริษทัฯ ไดป้ระเมนิการลดลงของรายไดค่้าเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้งจากทรพัยส์ิน

ที�ไดร้บัผลกระทบในระหว่างเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม 2554 และระหว่างเดอืนมกราคมถงึมนีาคม 2555 เป็นดงันี�

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการลดลง

ชื�อที�ต ั�ง

จาํนวน
โรงงาน/
คลงัสนิคา้ พื�นที�

ระหว่างเดอืน
มกราคมถงึมนีาคม 

2555

ระหว่างเดอืน
ตุลาคมถงึธนัวาคม 

2554

(ตารางเมตร) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

1. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (เฟส 1, 2) 36 107,375 41.4 44.4
2. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2 5,250 1.1 2.2
3. นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 20 53,100 19.7 17.6
4. เขตส่งเสริมอุตสาหรรมนวนคร 11 27,950 11.0 10.2
5. เขตส่งเสริมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 10 53,300 - 19.5
6. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (เฟส 2) 3 18,324 - 6.8

รวมท ั�งสิ�น 82 265,299 73.2 100.7

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ภายหลงัจากสถานการณอ์ทุกภยัคลีค่ลายแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดเ้ขา้สาํรวจความเสยีหายและ
ทาํการซ่อมแซมอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ในเดือนธนัวาคม 2554 โดยการทาํความสะอาดพื้นที่ในอาคารและบริเวณ
โดยรอบ ทาสีและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้ดัใหม้กีารทาํประกนัภยั
คุม้ครองความเสยีหายในทรพัยส์นิที่เกิดจากเหตุการณ์นํา้ท่วมไวแ้ลว้ และการทาํประกนัภยัดงักล่าวไดร้วมถงึความเสี่ยงที่
อาจเกิดความเสยีหายในเรื่องของการหยุดชะงกัของธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

14. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิและ   เครื่องตกแต่ง   
 ส่วนปรบัปรุง

ทีด่นิ อาคาร 
เครื่องมอืและ
เครื่องใช ้

ตดิต ัง้ และ
อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ       
1 มกราคม 2554 524,884 37,703 50,368 34,158 19,542 666,655 
ซื้อเพิม่ - - 4,910 7,964 3,577 16,451 
จาํหน่าย (451) (1,050) (4,592) (972) (4,129) (11,194) 
โอนเขา้/โอนออก 39,918 12,051 2,084 - - 54,053 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - - - 79 116 195 
31 ธนัวาคม 2554 564,351 48,704 52,770 41,229 19,106 726,160 
ซื้อเพิม่ - 38,621 5,548 9,778 5,643 59,590 
จาํหน่าย - (1,419) (2,131) (2,001) (2,603) (8,154) 
โอนเขา้/โอนออก 212,301 3,609 32,971 - - 248,881 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - (758) - (21) (100) (879) 
31 ธนัวาคม 2555 776,652 88,757 89,158 48,985 22,046 1,025,598 
ค่าเสือ่มราคาสะสม       
1 มกราคม 2554 20,764 4,864 38,821 24,167 13,188 101,804 
ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี 17,691 2,208 1,851 5,796 3,143 30,689 
ค่าเสือ่มราคาสาํหรบั       
   ส่วนทีจ่าํหน่าย - (204) (2,044) (922) (4,051) (7,221) 
โอนเขา้/โอนออก - - 3,820 - - 3,820 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - - - 26 19 45 
31 ธนัวาคม 2554 38,455 6,868 42,448 29,067 12,299 129,137 
ค่าเสือ่มราคาสาํหรบัปี 20,696 3,556 3,071 6,419 3,397 37,139 
ค่าเสือ่มราคาสาํหรบั       
   ส่วนทีจ่าํหน่าย - (88) (2,130) (1,916) (2,593) (6,727) 
โอนเขา้/โอนออก (2,609) (516) 3,180 - - 55 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - (5) - (10) (7) (22) 
31 ธนัวาคม 2555 56,542 9,815 46,569 33,560 13,096 159,582 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

ที�ดนิและ เครื�องตกแต่ง
ส่วนปรบัปรุง

ที�ดนิ อาคาร

เครื�องมอืและ
เครื�องใช ้

ตดิตั�ง และ
อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสทุธติามบญัชี
1 มกราคม 2554 504,120 32,839 11,547 9,991 6,354 564,851

31 ธนัวาคม 2554 525,896 41,836 10,322 12,162 6,807 597,023

31 ธนัวาคม 2555 720,110 78,942 42,589 15,425 8,950 866,016

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร)
2554 30,689

2555 37,139

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เครื�องตกแต่ง
ที�ดนิและส่วน เครื�องมอื ตดิตั�งและ
ปรบัปรุงที�ดนิ และเครื�องใช ้ อปุกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทนุ
1 มกราคม 2554 - 20,625 26,274 17,212 64,111
ซื�อเพิ�ม - 3,810 4,836 3,577 12,223
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,351) (2,186) (4,129) (8,666)
โอนเขา้/โอนออก - 2,084 - - 2,084
31 ธนัวาคม 2554 - 24,168 28,924 16,660 69,752
ซื�อเพิ�ม - 2,760 2,844 3,523 9,127
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,317) (1,860) (2,603) (5,780)
โอนเขา้/โอนออก 12,950 - - - 12,950
31 ธนัวาคม 2555 12,950 25,611 29,908 17,580 86,049
ค่าเสื�อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554 - 19,076 20,781 12,322 52,179
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - 3,258 2,682 5,940
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน
ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (266) (2,035) (4,051) (6,352)

โอนเขา้/โอนออก - 1,179 - - 1,179
31 ธนัวาคม 2554 - 19,989 22,004 10,953 52,946
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 174 - 3,225 2,925 6,324
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน
ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,317) (1,788) (2,593) (5,698)

โอนเขา้/โอนออก - 1,371 - - 1,371
31 ธนัวาคม 2555 174 20,043 23,441 11,285 54,943

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เครื�องตกแต่ง

ที�ดนิและส่วน เครื�องมอื ตดิตั�งและ

ปรบัปรุงที�ดนิ และเครื�องใช ้ อปุกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสทุธติามบญัชี

1 มกราคม 2554 - 1,549 5,493 4,890 11,932

31 ธนัวาคม 2554 - 4,179 6,920 5,707 16,806

31 ธนัวาคม 2555 12,776 5,568 6,467 6,295 31,106

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร)

2554 5,940

2555 6,324

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จํานวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงั

ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของทรพัยส์ินดงักล่าวมจีาํนวน 69 ลา้นบาท (2554: 47 ลา้นบาท)

(งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 47 ลา้นบาท 2554: 34 ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ที�ดิน ส่วนปรบัปรุงที�ดินและอาคารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชี

จาํนวน 394 ลา้นบาท (2554: 395 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 13 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัชี

เงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

15. โปรแกรมคอมพวิเตอร์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 20,423 17,101

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 2,949 2,487

จาํหน่ายระหว่างปี - (40)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 23,372 19,548

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 389 355

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 23,761 19,903
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 7,508 6,159

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 5,116 4,292

ตดัจาํหน่ายระหว่างปี - (2)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 12,624 10,449

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 5,506 4,554

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 18,130 15,003

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 12,915 10,942

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 10,748 9,099

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 5,631 4,900

16. เงนิกูย้มืระยะส ั�นและหนี� สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทส ์

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบี�ย งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(รอ้ยละต่อปี) 2555 2554 2555 2554

เงนิกูย้มืระยะส ั�น 3.11 - 5.50 740,000 1,602,500 740,000 1,516,500

หนี�สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์ - 5,084 3,596 5,084 3,596

รวม 745,084 1,606,096 745,084 1,520,096

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มวีงเงนิเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้ืมระยะส ั�นที�ยงัมไิดเ้บิกใชเ้ป็นจํานวน 

390 ลา้นบาท (2554: 65 ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

และอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชีรวม 833 ลา้นบาท (2554: 918

ลา้นบาท) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนบางส่วน ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 588 ลา้นบาท

(2554: 685 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 1,146 ลา้นบาท (2554: 1,202 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองหรือจาํนาํ

เป็นประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซทีส ์วงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ั�นจากสถาบนัการเงนิ

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

17. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 450,087 249,381 108,552 77,909

เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 57,080 - 57,922 2,142

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 142 - 142

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 95,512 31,355 95,379 31,355

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,206 1,703 3,206 1,703

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 60,178 46,752 47,527 28,742

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 666,063 329,333 312,586 141,993

18. เงนิกูย้มืระยะยาว

18.1 ยอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

(หน่วย: ลา้นบาท)

เงนิกูย้ืมคงเหลอื

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ เงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้ืม

ลาํดบัที� วนัที�ทาํสญัญา 2555 2554 2555 2554

ระยะเวลา

เงนิกู ้

งวดชาํระ

คนืเงนิตน้ ระยะเวลาชาํระคืนเงนิตน้ อตัราดอกเบี�ย

1. 28 พฤศจกิายน 2551 - - - - 7 ปี ทกุ 3 เดอืน พฤศจกิายน 2551 - กรกฎาคม

2554

MLR ต่อปีลบอตัราคงที�

2.* 2 กรกฎาคม 2555 - - - - 8 ปี ทกุ 6 เดอืน ธนัวาคม 2556 - ธนัวาคม 2563 MLR ต่อปีลบอตัราคงที�

3. 29 สงิหาคม 2555 23 - 23 - 7 ปี ทกุ 6 เดอืน มถิุนายน 2558 - ธนัวาคม 2562 MLR ต่อปีลบอตัราคงที�

4.* 5 กนัยายน 2555 - - - - 9 ปี ทกุ 6 เดอืน กนัยายน 2558 - กนัยายน 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที�

5. 30 ตลุาคม 2555 249 - - - 10 ปี ทกุ 6 เดอืน มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที�

6. 22 พฤศจกิายน 2555 83 - 83 - 8 ปี ทกุ 6 เดอืน มถิุนายน 2559 – ธนัวาคม 2563 MLR ต่อปีลบอตัราคงที�

รวมเงนิกูย้ืม 355 - 106 -

*วงเงนิกูด้งักล่าวยงัมไิดเ้บกิถอน

18.2 การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 - -

บวก: กูเ้พิ�มระหวา่งปี 913,393 105,840

หกั: จ่ายคืนระหว่างปี (558,733) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 354,660 105,840
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหนึ�งมวีงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ยงัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจาํนวนรวมประมาณ 5,044 ลา้นบาท (2554: 559 ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และที�ดนิและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง ซึ�งมรีาคาตาม

บญัชีรวม 5,745 ลา้นบาท (2554: 2,919 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองเป็นประกนัเงนิกูย้ืมระยะยาว นอกจากนี� ณ วนัที� 31

ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มภีาระคํ �าประกนัวงเงนิสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิของบริษทัย่อยในวงเงนิ 2,961 ลา้นบาท (2554:

2,961 ลา้นบาท)

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งปฏิบตัิตามเงื�อนไขทางการเงนิบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราที�กาํหนดไวใ้นสญัญา เป็นตน้

19. หุน้กู ้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มยีอดคงเหลอืของหุน้กูร้วม 9,500 ลา้นบาท (2554: 6,150 ลา้นบาท) โดยหุน้กู ้

ท ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ และไมม่หีลกัประกนั มมีลูค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมี

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ท ั�งนี�หุน้กูด้งักลา่วมขีอ้กาํหนดที�สาํคญับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี�สินต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยรายละเอียดที�สาํคญัของหุน้กูม้ดีงันี�

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

วนัครบกาํหนด

ครั�งที� วนัที�ออก จาํนวนหน่วย จาํนวน อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ ไถ่ถอน

2555 2554 2555 2554

(ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)

1/2552 19 สงิหาคม 2552 - 0.65 - 650 4.550% 3 ปี 19 สงิหาคม 2555

2/2552 28 กนัยายน 2552 - 0.20 - 200 4.300% 3 ปี 2 ตุลาคม 2555

3/2552 19 พฤศจิกายน 2552 1.00 1.00 1,000 1,000 4.300% 3.5 ปี 19 พฤษภาคม 2556

1/2553 12 กุมภาพนัธ ์2553 0.55 0.55 550 550 3.400% 3 ปี 12 กุมภาพนัธ ์2556

1/2553 12 กุมภาพนัธ ์2553 0.25 0.25 250 250 4.280% 5 ปี 12 กุมภาพนัธ ์2558

2/2553 5 กรกฎาคม 2553 0.50 0.50 500 500 3.100% 3 ปี 5 กรกฎาคม 2556

3/2553 3 กนัยายน 2553 0.30 0.30 300 300 3.350% 3 ปี 3 กนัยายน 2556

3/2553 3 กนัยายน 2553 0.20 0.20 200 200 3.730% 5 ปี 3 กนัยายน 2558

4/2553 29 กนัยายน 2553 0.28 0.28 280 280 3.400% 4 ปี 29 กนัยายน 2557

4/2553 29 กันยายน 2553 0.22 0.22 220 220 3.520% 5 ปี 29 กนัยายน 2558

1/2554 20 พฤษภาคม 2554 0.65 0.65 650 650 4.230% 5 ปี 20 พฤษภาคม 2559

2/2554 8 กรกฎาคม 2554 0.35 0.35 350 350 4.780% 7 ปี 8 กรกฎาคม 2561

3/2554 28 ธนัวาคม 2554 0.65 0.65 650 650 4.500% 5 ปี 28 ธนัวาคม 2559

4/2554 30 ธนัวาคม 2554 0.35 0.35 350 350 4.500% 5 ปี 30 ธนัวาคม 2559

1/2555 10 มกราคม 2555 0.10 - 100 - 4.500% 5 ปี 10 มกราคม 2560

2/2555 20 มกราคม 2555 0.80 - 800 - 4.000% 2 ปี 20 มกราคม 2557

3/2555 18 พฤษภาคม 2555 0.80 - 800 - 4.280% 3 ปี 18 พฤษภาคม 2558

4/2555 5 กรกฎาคม 2555 0.50 - 500 - 4.490% 5 ปี 5 กรกฎาคม 2560

5/2555 17 สงิหาคม 2555 0.70 - 700 - 4.050% 3 ปี 17 สงิหาคม 2558

5/2555 17 สงิหาคม 2555 0.30 - 300 - 4.170% 5 ปี 17 สงิหาคม 2560

6/2555 26 กนัยายน 2555 1.00 - 1,000 - 4.800% 10 ปี 26 กนัยายน 2565

9.50 6.15 9,500 6,150

19.1 ยอดคงเหลอืของหุน้กู ้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม/

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2555 2554

หุน้กู ้ 9,500,000 6,150,000

หกั: หุน้กูท้ี�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (2,350,000) (850,000)

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7,150,000 5,300,000
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

19.2 การเปลี�ยนแปลงของหุน้กู ้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม/

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2555 2554

ยอดคงเหลอืตน้ปี 6,150,000 5,150,000

บวก: ออกเพิ�มระหวา่งปี 4,200,000 2,000,000

หกั: ไถ่ถอนระหวา่งปี (850,000) (1,000,000)

ยอดคงเหลอืปลายปี 9,500,000 6,150,000

20. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 18,934 16,401 16,167 14,081

ตน้ทุนบริการในปจัจุบนั 1,952 1,877 1,584 1,523

ตน้ทุนดอกเบี�ย 757 656 647 563

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหวา่งปี (70) - (70) -

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนป์ลายปี 21,573 18,934 18,328 16,167

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

ตน้ทนุบริการในปจัจบุนั 1,952 1,877 1,584 1,523

ตน้ทนุดอกเบี�ย 757 656 647 563

รวมค่าใชจ่้ายที�รบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรอืขาดทนุ 2,709 2,533 2,231 2,086

ค่าใชจ่้ายดงักลา่วรบัรูใ้นรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทนุ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,709 2,533 2,231 2,086

สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปไดด้งันี�

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

(รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี)

อตัราคดิลด 4.0 4.0 4.0 4.0

อตัราการขึ�นเงนิเดือนในอนาคต 3.5 - 5.0 3.5 - 5.0 3.5 - 5.0 3.5 - 5.0

อตัราการเปลี�ยนแปลงใน

จาํนวนพนกังาน

- สาํนกังานใหญ่

- หน่วยงานก่อสรา้ง

0.0 - 18.0

35.0 - 50.0

0.0 - 18.0

35.0 - 50.0

0.0 - 18.0

35.0 - 50.0

0.0 - 18.0

35.0 - 50.0

จาํนวนเงนิภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนส์าํหรบัปีปจัจุบนัและสองปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

ภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์

การปรบัปรุงตามประสบการณ์ที�เกิด

จากหนี�สนิโครงการ

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ

ปี 2555 21,573 18,328 - -

ปี 2554 18,934 16,167 - -

ปี 2553 16,400 14,081 - -

21. ทนุเรือนหุน้

21.1 ทุนจดทะเบยีน

การเปลี�ยนแปลงในทุนจดทะเบยีนระหว่างปี 2555 สรุปไดด้งันี�

เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม 2555 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั�งที� 1/2555 ไดม้มีติดงัต่อไปนี�

ก) อนุมตัิการออกหุน้สามญัจาํนวน 15.0 ลา้นหุน้ เพื�อสาํรองไวส้าํหรบัรองรบัการปรบัสิทธิ และ/หรือการ

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกชุดที�มีอยู่ในปัจจุบนัของบริษทัฯ และใบสําคัญแสดงสิทธิทุกชุดที�จะมีการออก

ในอนาคต

ข) อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,117.3 ลา้นบาท เป็น 1,037.3 ลา้นบาท โดยยกเลกิหุน้สามญั

ที�ยงัมไิดอ้อกจาํนวน 80.0 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 80.0 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุน

ดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2555

ค) อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1,037.3 ลา้นบาท เป็น 1,263.7 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

จาํนวนรวม 226.49 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท ั�งนี� เพื�อจดัสรรไวส้าํหรบัการใชส้ิทธิของ TSRs จาํนวนไม่เกิน 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

97.63 ลา้นหุน้ การใชส้ทิธิของ TICON-W6 จาํนวนไมเ่กิน 33.86 ลา้นหุน้ การปรบัสทิธิและ/หรือการใชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 15.0 ลา้นหุน้ และเพื�อรองรบัการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs)

จํานวนไม่ เกิน  80 .0 ลา้นหุ น้  บริษ ัทฯ ไดจ้ดทะ เบียนการ เพิ� มทุนด ังกล่า วก ับกระทรวงพาณิชย์เมื�อ ว ันที�

16 กรกฎาคม 2555

การเปลี�ยนแปลงในทุนจดทะเบยีนระหว่างปี 2554 สรุปไดด้งันี�

เมื�อวนัที� 23 มถินุายน 2554 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั�งที� 1/2554 ไดม้มีติดงันี�

ก) อนุมตัิการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDRs) หรือใบแสดงสิทธิ

ผลประโยชนท์ี�เกิดจากหุน้สามญัของบริษทัต่อประชาชนในสาธารณรฐัจีน (ประเทศไตห้วนั) จาํนวนไม่เกิน 80,000,000

หน่วย โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือกรรมการผูอ้าํนวยการและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืบคุคลที�

ไดร้บัมอบหมายในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว

ข) อนุมตัิใหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษทัจากเดมิ 1,037,252,920 บาท เป็น 1,117,252,920 บาท โดย

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 80,000,000

บาท เพื�อรองรบัการออกและเสนอขาย TDRs

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนการเพิ�มทุนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2554

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

21.2 รายการกระทบยอดทุนที�ออกและชาํระแลว้

ส่วนเกนิ วนัที�จดทะเบยีนกบั

รายการ จาํนวนหุน้ ทนุชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ กระทรวงพาณิชย์

(พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)

หุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 686,346 686,346 2,857,905

การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิซื�อหุน้สามญั

คร ั�งที� 4/2553

TICON-W4 13,352 13,352 92,236 6 มกราคม 2554

คร ั�งที� 1/2554

TICON-W4 68,443 68,443 472,804 4 เมษายน 2554

คร ั�งที� 2/2554

TICON-W4 12,864 12,864 87,144 26 พฤษภาคม 2554

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 781,005 781,005 3,510,089

การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิซื�อหุน้สามญั

คร ั�งที� 1/2555

TICON-T1 96,465 96,465 868,182 1 พฤศจกิายน 2555

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 877,470 877,470 4,378,271

22. ใบสาํคญัแสดงสทิธแิละใบแสดงสทิธิ

22.1 รายละเอียดที�สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิและใบแสดงสทิธิ มดีงันี�

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ/

ใบแสดงสทิธิ

TICON-W3

TICON-W5

TICON-T1

TICON-W6

ออกใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้เดิม

กรรมการและ

พนกังาน

ผูถ้อืหุน้เดิม

กรรมการและ

พนกังาน

วนัที�ออก

3 กุมภาพนัธ์ 2552

14 พฤษภาคม 2552

28 สิงหาคม 2555

4 ตุลาคม 2555

จาํนวนหน่วย

ที�ออก

219,353,636

32,883,000

97,625,081

32,883,000

อายุ

5 ปี

5 ปี

2 เดือน

2 ปี

อตัราใชส้ิทธิ

ที�มผีลบงัคบัใช ้

ล่าสุดต่อ 1 หน่วย

1.06129

1.05691

1.00000

1.02679

ราคาใชส้ิทธิ

ที�มผีลบงัคบัใช ้

ล่าสุด ต่อ

1 หุน้สามญั

18.845 *

7.569 **

10.000

7.769

วนัที�ใชส้ิทธิ

วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส

ตั�งแต่วนัที� 31 มีนาคม 2553

เป็นตน้ไป

วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส

ตั�งแต่วนัที� 29 มิถุนายน 2555

เป็นตน้ไป

26 ตุลาคม 2555

วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส

ตั�งแต่วนัที� 28 ธนัวาคม 2555

เป็นตน้ไป

รวม 382,744,717

* อตัราและราคาใชส้ทิธิถูกปรบัจาก “ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ที�ราคา 20 บาทต่อหุน้” ณ วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

** อตัราและราคาใชส้ทิธิถูกปรบัจาก “ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ที�ราคา 8 บาทต่อหุน้” ณ วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ
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การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม 2555 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั�งที� 1/2555 มมีติดงัต่อไปนี�

ก) อนุมตัิใหบ้ริษทัฯ ออกใบแสดงสิทธิในการซื�อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription

Rights: TSRs) หรือ TICON-T1 จาํนวน 97,625,081 หน่วย เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมรีายละเอียดดงันี�

จาํนวนใบแสดงสทิธิที�ออก: 97,625,081 หน่วย

จาํนวนหุน้ที�รองรบัการใชส้ทิธิ: 97,625,081 หุน้

อายุใบแสดงสทิธิ: 60 วนั นบัจากวนัที�ออกใบแสดงสทิธิ

วนัที�ออกใบแสดงสทิธิ: 28 สงิหาคม 2555

วนัสิ�นสุดอายุของใบแสดงสทิธิ: 26 ตุลาคม 2555

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 0 บาท

ราคาการใชส้ทิธิ: 10.000 บาทต่อหุน้

อตัราการใชส้ทิธิ: ใบแสดงสทิธิ 1 หน่วย มสีทิธิซื�อหุน้สามญัได ้ 1.00000 หุน้ 

ลกัษณะการเสนอขาย: จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ข) อนุมตัิใหบ้ริษทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 จาํนวน 32,883,000 หน่วย เพื�อจดัสรร

ในลกัษณะการเสนอขายต่อประชาชน ใหแ้ก่กรรมการ/พนกังานและเพื�อทดแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W5 โดยมี

รายละเอียดดงันี�

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออก: 32,883,000 หน่วย (ซึ�งเป็นจํานวนที�เท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

TICON-W5 ที�ออกท ั�งหมด)

จาํนวนหุน้ที�รองรบัการใชส้ทิธิ: 33,861,598 หุน้

อายุใบสาํคญัแสดงสทิธิ: 2 ปี นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ: 4 ตุลาคม 2555

วนัสิ�นสุดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ: 3 ตุลาคม 2557

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 0 บาท

ราคาการใชส้ทิธิ: 7.769 บาทต่อหุน้ (ราคาการใชส้ทิธิอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามเงื�อนไข

การปรบัสทิธิ)

อตัราการใชส้ทิธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มสีิทธิซื�อหุน้สามญัได ้ 1.02976 หุน้ 

(อตัราการใชส้ทิธิอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามเงื�อนไขการปรบัสทิธิ)

ลกัษณะการเสนอขาย: จดัสรรในลกัษณะการเสนอขายต่อประชาชนใหแ้ก่กรรมการและ

พนกังาน ซึ�งปจัจุบนัเป็นผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W5

รวมถึงผูถ้ือ TICON-W5 ที�ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการและ

พนักงานแลว้และที�อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและ

พนักงานก่อนวนัที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�มีความประสงค์

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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ที�จะรบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 เพื�อทดแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W5

ระยะเวลาหา้มใชส้ทิธิ 3 กรกฎาคม 2555 ถงึ 27 ธนัวาคม 2555

(Lock-up period):

มลูค่ายุติธรรมโดยประมาณของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 ที�ออกเท่ากบั 3.789 บาทต่อหน่วย และ

TICON-W5 เท่ากบั 3.825 บาทต่อหน่วย (ปรบัลดโดยคาํนึงถึงจาํนวนหุน้ที�จะเกิดจากการใชส้ิทธิของ TICON-W3 และ 

TICON-W6 เต็มจาํนวน) ขอ้มลูเกี�ยวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสทิธิ สรุปไดด้งันี�

แบบจาํลองที�ใช ้ - Binomial option pricing model

อตัราเงนิปนัผล - รอ้ยละ 5.05 ต่อปี

ความผนัผวนของหุน้ (2 ปี) - รอ้ยละ 29.56 ต่อปี

อตัราดอกเบี�ยปลอดความเสี�ยง - รอ้ยละ 3.17 ต่อปี

ราคาหุน้สามญัรองรบั (ณ วนัที�อนุมตัิใหอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ)

- 12.90 บาทต่อหุน้

อตัราการยกเลิกสิทธิในการใชส้ิทธิซื� อหุน้  

ภายหลงัการพน้สภาพพนกังาน

- รอ้ยละ 0 ต่อปี

จาํนวนวนัที�ซื�อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

(เฉลี�ย 2 ปี)

- 243 วนัต่อปี

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มไิดบ้นัทกึมลูค่ายุติธรรมส่วนเพิ�มสาํหรบัโครงการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่กรรมการ/พนกังานดงักลา่วขา้งตน้ เนื�องจากมลูค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6

(ตราสารทุนทดแทน) ตํ �ากว่ามลูค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W5 (ตราสารทุนที�ยกเลกิ)

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W5 (ตราสารทุนที�ยกเลกิ) ถูกยกเลกิในวนัที� 4 ตุลาคม 2555 โดยวนัดงักล่าว

เป็นวนัที�มกีารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 (ตราสารทุนทดแทน) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บั

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 (ตราสารทุนทดแทน) ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 12 ตุลาคม 2555
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22.2 การเปลีย่นแปลงใบสาํคญัแสดงสทิธแิละใบแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ  ในระหว่างปี 
 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั 

 แสดงสทิธ/ิ      แสดงสทิธ/ิ     แสดงสทิธ/ิ แสดงสทิธ/ิ แสดงสทิธ/ิ      
 ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ/ คงเหลอื ณ วนัที ่ ทีม่กีารออก ทีม่กีารใชส้ทิธิ ทีม่กีารยกเลกิ คงเหลอื ณ วนัที ่
ใบแสดงสทิธิ 31 ธนัวาคม 2554 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2555 
TICON-W3 219,349,803 - - - 219,349,803 
TICON-W5 32,883,000 - - (32,883,000)* - 
TICON-T1 - 97,625,081 (96,464,631) (1,160,450)** - 
TICON-W6 - 32,883,000 (7,105,000) - 25,778,000 

รวม 252,232,803 130,508,081 (103,569,631) (34,043,450) 245,127,803 

* พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่4 ตลุาคม 2555 
** พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่27 ตลุาคม 2555 

เมือ่วนัที ่ 28 ธนัวาคม 2555 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดง
สทิธิจาํนวน 7,105,000 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 7,316,440 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.769 บาท ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไดบ้นัทกึผลจากการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัดงักล่าวรวมเป็นเงนิ 57 ลา้นบาท ไวเ้ป็น “เงนิรบั
ล่วงหนา้ค่าหุน้” โดยแยกแสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้
เป็นจาํนวนเงนิ 884,786,274 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่4 มกราคม 2556 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้
สามญัขา้งตน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่10 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
23. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่า
ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงนิ 
ปนัผลได ้
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24. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชนอ์ื�น

ของพนกังาน 146,818 117,537 111,291 89,737

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 389,443 303,188 171,490 153,167

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 107,326 27,774 73,736 14,066

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 39,894 37,112 29,441 26,811

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัย ์

เพื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันา

(โอนกลบัรายการ) (15,420) 15,420 (15,420) 15,420

25. ภาษีเงนิได้

25.1 ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั:

ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลสาํหรบัปี 332,328 137,535 277,913 81,524

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี:

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีจากการเกดิผล

แตกต่างช ั �วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างช ั �วคราว (72,280) (10,436) (3,021) 349

ผลกระทบต่อภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีจาก

การเปลี�ยนแปลงอตัราภาษี - 71,994 - 95

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทนุ 260,048 199,093 274,892 81,968
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงนิระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที่ใช ้
สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555 2554 2555 2554 
กาํไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 1,556,620 635,485 1,508,205 523,067 
     
อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล:     
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 23% 30% 23% 30% 
กาํไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลคูณ 
   อตัราภาษ ี

 
358,023 

 
190,646 

 
346,887 

 
156,920 

ผลกระทบต่อภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาก     
   การเปลีย่นแปลงอตัราภาษ ี - 71,994 - 95 
ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:     
การส่งเสรมิการลงทนุ (หมายเหต ุ26) (99,484) (46,721) (2,083) - 
เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม - - (55,666) (79,314) 
ค่าใชจ่้ายและรายไดท้ีไ่มส่ามารถนาํมา (หกั)  
   บวกทางภาษไีด ้

 
1,509 

 
(16,826) 

 
(14,246) 

 
4,267 

รวม (97,975) (63,547) (71,995) (75,047) 
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดท้ีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทนุ 260,048 199,093 274,892 81,968 

ในเดอืนตลุาคม 2554 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหป้รบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลจากอตัรารอ้ยละ 30 เป็น
รอ้ยละ 23 ในปี 2555 และเป็นรอ้ยละ 20 ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดอืนธนัวาคม 2554 ไดม้พีระราชกฤษฎกีา
ประกาศลดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าวสาํหรบัปี 2555-2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้น
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราภาษดีงักลา่วในการคาํนวณภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีามทีแ่สดงไวข้า้งตน้แลว้ 

25.2 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555 2554 2555 2554 
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     
กาํไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการขาย     

    อสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 260,422 192,426 - - 
รายไดท้ีย่งัไม่รบัรูจ้ากการ     
   รบัเหมาก่อสรา้ง 4,318 427 3,548 427 
สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 4,314 3,787 3,665 3,234 
หนี้สงสยัจะสูญ 234 1,051 234 1,051 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัย ์     
   เพือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างพฒันา   - 3,084 - 3,084 

   รายไดร้บัลว่งหนา้ 1,535 1,351 1,004 1,351 
   รวม 270,823 202,126 8,451 9,147 
หน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     

   ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 3,853 7,436 3,341 7,058 
   รวม 3,853 7,436 3,341 7,058 

26. การสง่เสรมิการลงทนุ 
บริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อยสองแห่งไดร้ ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน 

ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุภายใตเ้งือ่นไขต่าง ๆ ทีก่าํหนดไว ้ดงัน้ี 
   

ระยะเวลาไดร้บั ระยะเวลาไดร้บั ประเภทสทิธปิระโยชนท์างภาษ ี
 เลขทีบ่ตัร วนัที่เริ่มได ้ ยกเวน้ภาษ ี ลดหย่อนภาษเีงนิได ้ จากคณะกรรมการส่งเสรมิ 

บรษิทั ส่งเสรมิ รบัการส่งเสรมิ เงนิไดนิ้ตบิคุคล นิตบิคุคลกึ่งหน่ึง การลงทนุ 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 2321(2)/2555 24 พฤษภาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 
   คอนเน็คช ัน่ จาํกดั (มหาชน)     และหรอืคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 
 2320(2)/2555 24 พฤษภาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 
     และหรอืคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 
 2322(2)/2555 29 มถินุายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 
     และหรอืคลงัสนิคา้ (ป่ินทอง) 
 2324(2)/2555 29 มถินุายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 
     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 
 2325(2)/2555 29 มถินุายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 
     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

ระยะเวลาไดร้บั ระยะเวลาไดร้บั

เลขที�บตัร วนัที�เริ�มได ้ ยกเวน้ภาษี ลดหย่อนภาษเีงนิได ้ ประเภทสิทธิประโยชนท์างภาษี

บริษทั ส่งเสริม รบัการส่งเสรมิ เงนิไดน้ิติบุคคล นิติบุคคลกึ�งหนึ�ง จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2323(2)/2555 29 มถินุายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (ไฮเทค)

2326(2)/2555 29 มถินุายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (อมตะนคร)

2327(2)/2555 29 มถินุายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (อมตะนคร)

2407(2)/2555 31 กรกฎาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (ปิ�นทอง)

2408(2)/2555 31 กรกฎาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (ปิ�นทอง)

2760(2)/2555 16 ตุลาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (อมตะนคร)

2931(2)/2555 29 ตุลาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (อมตะนคร)

อก0908/016010* 18 ธนัวาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (อมตะนคร)

อก0908/016151* 20 ธนัวาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (อมตะนคร)

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล 1720(1)/2544 20 ธนัวาคม 2544 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรม

เซอรว์สิเซส จาํกดั

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์ 2142(2)/2550 1 กรกฎาคม 2550 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิส ์(บางนา-ตราด)

พารค์ จาํกดั 1766(2)/2551 1 กรกฎาคม 2551 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิส ์(วงันอ้ย)

1648(2)/2553 1 สิงหาคม 2553 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (โรจนะ)

2529(2)/2554 26 ตุลาคม 2554 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสินคา้ (อมตะนคร)

* อยู่ระหว่างการรบับตัรการส่งเสริมการลงทนุ

รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อยจาํแนกตามกิจกรรมที�ไดร้บัการส่งเสริมและไม่ไดร้บัการส่งเสริมสาํหรบัปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แยกเป็นส่วนดงัต่อไปนี�

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสรมิ ส่วนที�ไม่ไดร้บัการส่งเสริม รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

ค่าเช่ารบัและค่าบริการ 447,734 246,017 605,278 634,212 1,053,012 880,229

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง - - 117,207 21,574 117,207 21,574

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 1,093,342 343,500 3,271,108 732,971 4,364,450 1,076,471

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 1,260 1,170 21,756 19,420 23,016 20,590

รายไดค่้าบริหารจดัการ

จากบริษทัร่วม - - 105,074 113,445 105,074 113,445

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน

ในบริษทัร่วม - - 39,762 2,565 39,762 2,565

ดอกเบี�ยรบั 461 428 12,865 11,655 13,326 12,083

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจาก

การประกนัภยั - - 82,705 - 82,705 -

รายไดอ้ื�น 315 67 45,112 4,369 45,427 4,436

รวม 1,543,112 591,182 4,300,867 1,540,211 5,843,979 2,131,393

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสรมิ ส่วนที�ไม่ไดร้บัการส่งเสริม รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

ค่าเช่ารบัและค่าบริการ 24,794 - 532,341 574,875 557,135 574,875

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง - - 101,716 21,032 101,716 21,032

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ - - 2,365,550 182,270 2,365,550 182,270

รายไดค่้าสาธารณูปโภค - - 7,089 9,710 7,089 9,710

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย - - 28,750 32,500 28,750 32,500

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม - - 218,224 231,881 218,224 231,881

รายไดค่้าบริหารจดัการ

จากบริษทัร่วม - - 101,701 110,782 101,701 110,782

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน

ในบริษทัร่วม - - 24,143 1,995 24,143 1,995

ดอกเบี�ยรบั - - 234,872 103,070 234,872 103,070

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจาก

การประกนัภยั - - 72,705 - 72,705 -

รายไดอ้ื�น - - 44,923 8,201 44,923 8,201

รวม 24,794 - 3,732,014 1,276,316 3,756,808 1,276,316
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

27. กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น)

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปี

กาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น)

ดว้ยผลรวมของจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของ

หุน้สามญัที�บริษทัฯ อาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดท ั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้กีารแปลงเป็น

หุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรบัลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย

กาํไรสาํหรบัปี ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ 1,296,572 436,393 798,744* 759,417 1.62 0.57

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ/ใบแสดงสทิธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญั

TICON-W4 - - - 8,285

TICON-W5 - - 10,266 13,098

TICON-T1 - - 3,478 -

TICON-W6 - - 3,274 -

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั

สมมตวิา่มกีารใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญั

จากใบสาํคญัแสดงสทิธิ/ใบแสดงสทิธิ 1,296,572 436,393 815,762 780,800 1.59 0.56

* รวมหุน้สามญัที�เกิดจากการแปลงสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2555

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย

กาํไรสาํหรบัปี ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ 1,233,313 441,098 798,744* 759,417 1.54 0.58

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ/ใบแสดงสทิธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญั

TICON-W4 - - - 8,285

TICON-W5 - - 10,266 13,098

TICON-T1 - - 3,478 -

TICON-W6 - - 3,274 -

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั

สมมตวิา่มกีารใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญั

จากใบสาํคญัแสดงสทิธิ/ใบแสดงสทิธิ 1,233,313 441,098 815,762 780,800 1.51 0.56

* รวมหุน้สามญัที�เกิดจากการแปลงสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2555

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ที�จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ (TICON-W3) สาํหรบัปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไม่ถูกนาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด เนื�องจากราคาใชส้ิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิสูงกว่ามลูค่ายุติธรรมเฉลี�ยของหุน้สามญั

28. ขอ้มูลทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้เพื�อให ้

เช่าและขายเมื�อมโีอกาสเหมาะสม และธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทาง

ภูมศิาสตรห์ลกัในประเทศ

ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจําแนกตามส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหร ับปีสิ� นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นดงันี�
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

(หน่วย: ลา้นบาท)

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ยอดรวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

รายได ้ 5,441 1,977 117 22 5,558 1,999

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 2,334 1,008 19 3 2,353 1,011

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�มไิดป้นัส่วน:

รายไดอ้ื�น 286 132

ค่าใชจ่้ายในการขาย (41) (19)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (274) (214)

ค่าเสื�อมราคา (116) (93)

โอนกลบัรายการ (ค่าเผื�อ) การดอ้ยค่าของ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่นระหวา่งการพฒันา 15 (15)

ค่าใชจ่้ายอื�น (1) (1)

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (254) 101

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (411) (267)

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (260) (199)

กาํไรสาํหรบัปี 1,297 436

ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อขาย/ใหเ้ช่าและธุรกิจอื�น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิ

รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ อื�น ๆ ยอดรวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุในระหวา่งการ

พฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 7,805 4,674 - - 7,805 4,674

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า 5,883 6,316 - - 5,883 6,316

ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 866 597 - - 866 597

สนิทรพัยส์่วนกลาง - - 5,186 3,702 5,186 3,702

สนิทรพัยร์วม 19,740 15,289

บริษทัฯ และบริษทัย่อยใชเ้กณฑใ์นการกําหนดราคาระหว่างกนัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 6

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

29. กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�พนกังานจ่ายสะสม 

และเงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 2 - 4 ของค่าจา้ง กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีนี�บริหารโดยธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท 

(2554: 3 ลา้นบาท)

30. เงนิปนัผล

เงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย เงนิปนัผลจ่าย เงนิปนัผลต่อหุน้

(พนับาท) (บาท)

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี

สาํหรบัครึ�งปีหลงัของปี 2554 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2555 156,201 0.2

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2555 156,201 0.2

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุคณะกรรมการคร ั�งที� 5/2554

สาํหรบัครึ�งปีแรกของปี 2554 เมื�อวนัที� 10 สงิหาคม 2554 156,201 0.2

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี

สาํหรบัปี 2553 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2554 768,136 1.0

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2554 924,337 1.2

31. ภาระผูกพนัและหนี� สนิที�อาจจะเกดิขึ�น

31.1 สญัญาเช่าระยะยาว

ก) บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดท้าํสญัญาเช่าที�ดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวม 6 ฉบบั 

เพื�อประกอบกิจการสรา้งโรงงานมาตรฐานใหเ้ช่า สญัญาดงักลา่วสรุปไดด้งันี�

สญัญาเลขที� ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่า

21/2538 -นฉ 13 ธนัวาคม 2538 - 12 ธนัวาคม 2568 4.70 ลา้นบาทต่อปี (ก)

14/2540-นฉ 14 พฤศจิกายน 2540 - 13 พฤศจิกายน 2570 0.66 ลา้นบาทต่อปี (ก)

8/2542-นฉ 18 สงิหาคม 2542 - 17 สงิหาคม 2572 2.21 ลา้นบาทต่อปี (ก)

9/2544-นฉ 6 มถินุายน 2544 - 31 ธนัวาคม 2561 5.59 ลา้นบาทต่อปี (ข)

นฉ.ค 002/2548 25 มกราคม 2548 - 31 ธนัวาคม 2561 0.75 ลา้นบาทต่อปี (ข)

นฉ. 005/2549 25 เมษายน 2549 - 31 ธนัวาคม 2561 2.08 ลา้นบาทต่อปี (ข)

(ก) ค่าเช่าจะถกูปรบัเพิ�มทุก ๆ 10 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดิม

(ข) ค่าเช่าจะถกูปรบัเพิ�มทุก ๆ 5 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน

ข) บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าพื้นที่สาํนกังานและบริการที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยม ี
ค่าเช่าและค่าบรกิารคดิเป็นจาํนวนเงนิรวม 14-15 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักลา่วมกีาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มต ัง้แต่เดอืน
กรกฎาคม 2555 ถงึมถินุายน 2558 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมจีาํนวนเงนิข ัน้ตํา่ทีต่อ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 
  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555 2554 2555 2554 

จ่ายชาํระ     
   ภายใน 1 ปี 33 26 25 18 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 99 75 68 47 
   มากกว่า 5 ปี 86 106 79 92 

31.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 
  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555 2554 2555 2554 
สญัญาซื้อทีด่นิเพือ่สรา้งโรงงานและ     
   คลงัสนิคา้ในอนาคต 2,809 816 842 320 
สญัญาจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 1,234 1,141 30 27 
สญัญาถมทีด่นิ - 4 - - 
สญัญาจา้งซ่อมโรงงานและคลงัสนิคา้ 7 23 6 19 
รวม 4,050 1,984 878 366 

31.3  หนงัสอืคํา้ประกนัธนาคาร 

(ก) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มกีารคํา้ประกนัวงเงนิหนงัสอืคํา้ประกนัที่ออกโดยธนาคารใหแ้ก่
บรษิทัย่อยในวงเงนิ 116 ลา้นบาท (2554: 116 ลา้นบาท) 
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ข) ยอดคงเหลือของหนังสือคํ �าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามของบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อย 

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัในการดาํเนินงานมดีงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

วตัถปุระสงคเ์พื�อคํ �าประกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

สญัญาเช่าที�ดินระยะยาว 35 35 24 24

สาธารณูปโภคในโครงการ 15 11 5 4

เงนิประกนัการก่อสรา้ง - 35 - -

การดาํเนินงานในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน 11 11 8 7

รวม 61 92 37 35

31.4 สนิทรพัยท์ี�ติดภาระจาํยอม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีที�ดินที�ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ 

108 ไร่ (2554: 86 ไร่) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 68 ไร่ 2554: 57 ไร่) ซึ�งที�ดินที�ติดภาระจํายอมดงักล่าวมีมูลค่า

ตามบญัชีเป็นจํานวน 245 ลา้นบาท (2554: 173 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 152 ลา้นบาท 2554: 139

ลา้นบาท) และแสดงภายใตห้วัขอ้ อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า และที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

31.5 การคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

บริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายหนึ�งของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจิสติคส ์

(“กองทุนฯ”) เป็นจาํนวน 27 คลงัสินคา้ ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการข ั�นตํ �าหลงัหกัค่าบริการส่วนกลางของคลงัสินคา้

จาํนวนหนึ�งที�ไม่มีผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทุนฯ ในช่วงระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เป็น

จาํนวนเงนิ 188 ลา้นบาทต่อปี กล่าวคือในกรณีที�รายไดค่้าเช่าและบริการของกองทุนฯ หลงัหกัค่าบริการส่วนกลางของ

คลงัสนิคา้ที�ไมม่ผูีเ้ช่ามจีาํนวนตํ �ากว่าจาํนวนเงนิรบัประกนัขา้งตน้ บริษทัฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบจ่ายชดเชยส่วนต่างดงักล่าว

ใหแ้ก่กองทุนฯ

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์ีกรายหนึ�ง

ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพาร์คโลจิสติคส ์(“กองทุนฯ”) ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการของอาคารคลงัสินคา้

จาํนวน 6 หลงัเป็นระยะเวลา 1 ปีสิ�นสุดวนัที� 28 พฤศจิกายน 2556 ในอตัราเดียวกบัค่าเช่าของผูเ้ช่าในปจัจุบนัสาํหรบั

ช่วงเวลาดงักลา่ว หากไมม่ผูีเ้ช่าคลงัสนิคา้ ท ั�งนี�ไมร่วมถงึการผดินดัหรือไมช่าํระค่าเช่าของผูเ้ช่า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ จาํนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจิสติคส์

จาํนวน 22 ลา้นหน่วย (2554: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 182 ลา้นบาท (2554: 160 ลา้นบาท) และมี

มูลค่าตามราคาตลาด 263 ลา้นบาท (2554: 245 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบั

การรบัประกนัค่าเช่าและบริการดงักลา่ว
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน

31.6 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มส่ีวนของเงนิลงทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระในบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 0.8 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา (2554: 1 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา)

32. เครื�องมือทางการเงนิ

32.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง

เครื�องมอืทางการเงนิที�สาํคญัของบริษทัฯ ตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนช ั �วคราว 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไมเ่รียกชาํระ เงนิใหกู้ย้ืม เงนิลงทุน เงนิกูย้ืมระยะส ั�น เงนิ

กูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้บริษทัฯ มคีวามเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิดงักลา่ว และมนีโยบายในการบริหารความ

เสี�ยงดงันี�

ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัการใหเ้ช่า/ขายโรงงาน คลงัสินคา้และ

การรบัเหมาก่อสรา้ง ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกําหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�

เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไมค่าดว่าจะไดร้บัความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการใหส้ินเชื�อ นอกจากนี�

การใหส้นิเชื�อของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่กีารกระจุกตวั เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมฐีานของลูกคา้ที�หลากหลาย

และมอียู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงนิสูงสุดที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหส้ินเชื�อ คือ มูลค่าตามบญัชี

ของลูกหนี�ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิ

เบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กูท้ี�มดีอกเบี�ย สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี�ยที�ปรบัขึ�นลง

ตามอตัราตลาด หรือมอีตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั

สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงนิที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรบัสินทรพัยแ์ละ

หนี�สนิทางการเงนิที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มกีารกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หาก

วนัที�มกีารกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี�
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย

(ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 731 - - 359 3 1,093 0.62, 3.03

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 76 76 -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั - - - 2 - 2 2.20

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน

ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - - 97 97 -

731 - - 361 176 1,268

หนี� สินทางการเงนิ

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้

สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์ 740 - - - 5 745 3.68

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 666 666 -

หุน้กู ้ 2,350 5,800 1,350 - - 9,500 4.17

เงนิกูย้ืมระยะยาว - - 355 - - 355 5.11

3,090 5,800 1,705 - 671 11,266

งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย

(ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 951 - - 135 1 1,087 0.81, 2.59

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 49 49 -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั - - - 41 - 41 1.87

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน

ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - - 76 76 -

951 - - 176 126 1,253

หนี� สินทางการเงนิ

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้

สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์ 1,602 - - - 4 1,606 3.86

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 329 329 -

หุน้กู ้ - 6,150 - - - 6,150 4.05

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 865 - 136 - 1,001 5.89

1,602 7,015 - 136 333 9,086
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย

(ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 731 - - 119 - 850 0.85, 3.03

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 53 53 -

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน

ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - - 21 21 -

เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทั

ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 5,390 - - - 5,390 4.35

731 5,390 - 119 74 6,314

หนี� สินทางการเงนิ

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้

สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์ 740 - - - 5 745 3.68

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 313 313 -

หุน้กู ้ 2,350 5,800 1,350 - - 9,500 4.17

เงนิกูย้ืมระยะยาว - - 106 - - 106 4.56

3,090 5,800 1,456 - 318 10,664

งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย

(ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 951 - - 65 - 1,016 0.81, 2.59

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 34 34 -

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน

ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - - 31 31 -

เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทั

ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 3,141 - - - 3,141 4.35

951 3,141 - 65 65 4,222

หนี� สินทางการเงนิ

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้

สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์ 1,516 - - - 4 1,520 3.86

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 142 142 -

หุน้กู ้ - 6,150 - - - 6,150 4.05

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 865 - 136 - 1,001 5.89

1,516 7,015 - 136 146 8,813

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินคา้เป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหนา้ ซึ�งมอีายุสญัญาไมเ่กินหนึ�งปีเพื�อ

ใชเ้ป็นเครื�องมอืในการบริหารความเสี�ยง

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมยีอดคงเหลอืของหนี�สนิทางการเงนิที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศดงันี�

หนี�สนิทางการเงนิ อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

สกุลเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2555 2554 2555 2554

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรฐัอเมรกิา 0.2 0.1 30.7775 31.8319

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ

เนื�องจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส ั�น เงนิ

ใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์

และหนี�สนิทางการเงนิใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชทีี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงนิที�ผูซ้ื� อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรพัยก์นัหรือจ่ายชาํระหนี�สิน

ในขณะที�ท ั�งสองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะที�

ไม่มีความเกี�ยวขอ้งก ัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่ก ับลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม

จะกาํหนดจากราคาตลาดลา่สุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าที�เหมาะสม

33. การบริหารจดัการทนุ

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัฯ คือ การจดัใหม้ซีึ�งโครงสรา้งทุนที�เหมาะสมเพื�อสนบัสนุน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสรา้งมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถ้ือหุน้ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมี

อตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 1.5:1 (2554: 1.7:1) และเฉพาะบริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 1.3:1 (2554: 1.5:1)

34. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เมื�อวนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้ กูช้นิดระบุชื�อผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่ม ี               

หลกัประกนั และไม่มผูีแ้ทนผูถ้ือหุน้กูจ้าํนวนรวม 0.5 ลา้นหน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ในราคาเสนอขาย

หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นจาํนวนเงนิรวม 500 ลา้นบาท โดยหุน้กูม้สีาระสาํคญัดงันี�

คร ั�งที� วนัที�ออก จาํนวนหน่วย จาํนวน อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน

(ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)

1/2556 11 กมุภาพนัธ ์2556 0.50 500 3.620% 3 ปี 11 กมุภาพนัธ ์2559



155

โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน

(ข) เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดร้บัชดเชยความเสียหายงวดสุดทา้ยจากบริษทั
ประกนัภยัจาํนวน 70 ลา้นบาท จากการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายในทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม 

(ค) เมือ่วนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์ 2556 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการ’’)  
ในฐานะบรษิทัจดัการของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ซึง่เป็นบรษิทัร่วม ไดแ้จง้การจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไร
สะสมและผลการดาํเนินงานระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.098 
บาท โดยมกีาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่22 มนีาคม 2556 

(ง) เมือ่วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์ 2556 ที่ประชมุคณะกรรมการคร ัง้ที ่1/2556 ของบริษทั อีโค อนิดสัเทรียล  
เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึง่เป็นบริษทัย่อย ไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรประจาํปี 2555 ในส่วนที่ไดร้บั
ลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ่งหน่ึงในจาํนวนหุน้ละ 3.25 บาท รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 16.3 ลา้นบาท โดยมกีาร
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2556 

(จ) เมือ่วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2556 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที่ 1/2556 มมีติใหเ้สนอต่อที่ประชมุ
สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2556 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 19 เมษายน 2556 เพื่ออนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน 
ของปี 2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.0 บาท โดยมกีาํหนดจ่ายในวนัที ่17 พฤษภาคม 2556 

35. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 ใหม่เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนปีปจัจบุนั โดยไม่มผีลกระทบต่อกาํไรหรอืส่วนของผูถ้อืหุน้ตามทีไ่ดร้ายงานไว ้
การจดัประเภทรายการใหมม่ดีงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ตามทีจ่ดั

ประเภทใหม ่
ตามทีเ่คย
รายงานไว ้

ตามทีจ่ดั
ประเภทใหม ่

ตามทีเ่คย
รายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554    
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กจิการ 
   ทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
- 

 
132,971 

 
- 

 
132,971 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กจิการ 
   ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
- 

 
943,500 

 
- 

 
49,298 
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ตามที�จดั

ประเภทใหม่

ตามที�เคย

รายงานไว ้

ตามที�จดั

ประเภทใหม่

ตามที�เคย

รายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,076,471 - 182,269 -

ดอกเบี�ยรบั 12,083 - 103,070 -

รายไดอ้ื�น 7,001 19,084 10,196 113,266

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กจิการ

ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - 63,601 - 63,601

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 636,993 - 34,919

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 700,594 - 98,520 -

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการ

ลงทนุที�อยู่ในระหวา่งการพฒันา 15,420 - 15,420 -

ค่าใชจ่้ายอื�น 133 15,553 113 15,533

36. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2556
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบัญชี 

รอบปบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit fee) 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี คาสอบบัญช ี(บาท) 

1 
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น  

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 (โดยนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล) 
1,460,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญช ี 1,460,000 

 

คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

รายการที่ ช่ือบริษัทผูจาย 
ประเภทของงานบริการอื่น 

( Non-audit service ) 
ผูใหบริการ 

คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

(บาท) 

สวนที่จายไป 

ในระหวางป

บัญชี 

สวนที่จะตอง

จายในอนาคต 

     - - 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น ( Non-audit fee ) - - 

ขอมูลขางตน 

 ถูกตองครบถวนแลว ท้ังนี้ ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนท่ีบริษัทจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจา และสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัด ท่ีขาพเจาทราบและ

ไมมีการเปดเผยไวขางตน 

  ไมถูกตอง  ไมครบถวน  กลาวคือ ……………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมนี้แสดงคาตอบแทนสอบบัญชี  

และคาบริการอ่ืนท่ีบริษัทจายใหขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ท่ีถูกตองครบถวน 

 

 

 

(นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล)   

            สังกัดสํานักงาน บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   

 ผูสอบบัญชีของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงินงบการเงิน
แบบยืนยันความถูกต้อง 

ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย
ให้แก่ผู้สอบบัญชี
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สารจากประธาน
กรรมการ

สรุปข้อมูล
ทางการเงิน

ที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

รายงานการกำากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบัญชี 

รอบปบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

คาบริการอื่น (Non-audit fee) 

รายการที่ ช่ือบริษัทผูจาย 
ประเภทของงานบริการอื่น 

( Non-audit service ) 
ผูใหบริการ 

คาตอบแทนของงานบริการอื่น (บาท) 

สวนที่จายไป 

ในระหวางปบญัชี 

สวนที่จะตอง

จายในอนาคต 

1 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 

การตรวจสอบขอมูลเพ่ือ

ประกอบการยื่นแบบกับ

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษัท บาลานซ ฟกเกอร 

ออดิท จํากัด 
325,000 - 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น ( Non-audit fee ) 325,000 - 

ขอมูลขางตน 

 ถูกตองครบถวนแลว ท้ังนี้ ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนท่ีบริษัทจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจา และสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัด ท่ีขาพเจาทราบและไม

มีการเปดเผยไวขางตน 

  ไมถูกตอง  ไมครบถวนกลาวคือ…………………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมนี้แสดงคาตอบแทนสอบบัญชี และ

คาบริการอ่ืนท่ีบริษัทจายใหขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ท่ีถูกตองครบถวน 

 

 

                          
 

(นางศิรณีิ นาควิจิตร)   

            สังกัดสํานักงาน บริษัท บาลานซ ฟกเกอร ออดิท จํากัด   

ผูสอบบัญชีของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น การจัดการ

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแล
กิจการ

TICON

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้สอบบัญชี
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หอง 1308 ชั�น 13/1 อาคารสาธรซ�ตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศัพท (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153 www.ticon.co.th


