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สารจากประธานกรรมการ

ธุรกิจให้เช่าโรงงาน

	 ปี	2558	แตกต่างออกไปจากในปี	2557	ทีก่ารเมอืงแลดมูคีวามสงบเรยีบร้อยดี
ตลอดทัง้ปี	สนัตสิขุดเูหมอืน	จะกลบัคนืสูส่งัคมไทยอกีครัง้หนึง่ได้	อย่างไรกต็าม	การขยายตวั 
ที่น่าผิดหวังของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการบริโภคภายในประเทศที่ตำ่าอันมีสาเหตุ 
เนือ่งมาจากภาวะหนีค้รวัเรือนทีส่งูนัน้	มผีลกระทบในเชงิลบต่อเศรษฐกจิไทยทำาให้การเตบิโต
เป็นไปอย่างเชือ่งช้าในปี	 2558	การลดลงของปริมาณการส่งออกสนิค้าจากประเทศไทย 
ตลอดจนยอดขายทีอ่่อนแอในตลาดยานยนต์เป็นสองสาเหตหุลกัของการทีพ่ืน้ทีใ่ห้เช่า
โรงงานใหม่ของเราขยายตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง	การเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่ห้เช่าโรงงานใหม่ใน 
ปี	2558	นัน้เกดิจากการมผีูเ้ช่าเพิม่ขึน้จากอตุสาหกรรมอืน่ๆทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้
กว่าเดมิ

	 ในปี	 2558	 เรามพีืน้ทีใ่ห้เช่าโรงงานใหม่ทัง้หมด	 40,300	ตารางเมตร	 เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ	29.7	อย่างไรกด็	ีมผีูเ้ช่ารายอืน่ท่ียกเลกิสญัญาเช่าและคนืพืน้ทีใ่ห้เช่าโรงงานมาใน
ระหว่างปีคดิเป็นจำานวนพืน้ทีท่ัง้สิน้	22,775	ตารางเมตร	ทำาให้พืน้ทีใ่ห้เช่าโรงงานใหม่เพิม่ขึน้
สทุธ	ิ17,525	ตารางเมตร	เปรยีบเทยีบกบัในปีก่อนหน้าซ่ึงเรามพีืน้ท่ีให้เช่าโรงงานใหม่เพิม่ขึน้ 
สทุธเิป็นจำานวนลบ	2,200	ตารางเมตร	จากจำานวนผูเ้ช่าใหม่ทัง้หมดในปี	 2558	ประมาณ 
ร้อยละ	 59	 เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอเิลค็ทรอนกิส์และอตุสาหรรมยานยนต์	 
ในส่วนของสญัชาต	ิ ร้อยละ	35	ของผูเ้ช่ามสีญัชาตขิองประเทศในภมูภิาคยโุรป	ในขณะท่ี 
ร้อยละ	24	เป็นผูเ้ช่าทีม่สีญัชาตญิีปุ่น่

	 อตัราการเช่าโรงงานเฉลีย่ในปี	2558	อยูท่ีร้่อยละ	49	โดยในปี	2557	อยู่ทีร้่อยละ	62 
ถึงแม้ว่าอัตราการเช่าโรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิด
อทุกภัยใหญ่ขึน้เม่ือปี	 2554	จะอยูใ่นระดบัตำา่	คอื	 ร้อยละ	35	แต่มผีูท่ี้แสดงความสนใจ
ต้องการอยากจะเช่าพืน้ทีโ่รงงานซึง่อยูใ่นเขตดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง	โดยมอียูห่ลายรายทีเ่ป็น 
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์	หลายรายเป็นกจิการทีม่าจากประเทศในภมูภิาค
ยโุรป	 ในขณะเดยีวกนั	อตัราการเช่าโรงงานในพืน้ทีเ่ขตอสีเทร์ินซบีอร์ดซึง่ได้รบัความนยิม
มากกว่านัน้	อยูท่ีร้่อยละ	72	ในปี	2558

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า

	 ในปี	 2558	การควบรวมในอตุสาหกรรมโลจสิติกส์ยงัคงมอียู่	ทำาให้เกดิการ 
ขยายตัวเป็นอย่างมากของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แถวหน้าในประเทศไทย	 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยังเป็นผู้เช่ารายใหญ่ในอันดับต้นสำาหรับคลังสินค้าของเราต่อไป	 
ความต้องการคลงัสนิค้าขนาดใหญ่และศนูย์กระจายสนิค้าทีส่่วนใหญ่แล้วเป็นอาคารแบบ	
built	 to	suit	มปีรมิาณสูง	 เรามพีืน้ทีใ่ห้เช่าคลังสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้าแบบ	built	
to	suit	เพิม่ขึน้	97,896	ตารางเมตรในปี	2558	เทยีบกบั	62,177	ตารางเมตรในปีก่อนหน้า	
อาคารคลงัสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้าแบบ	built	to	suit	มสีดัส่วนเท่ากบัร้อยละ	41	ของ
พ้ืนทีใ่ห้เช่าคลงัสนิค้าใหม่ทัง้หมดในปี	2558	ซึง่ในปี	2557	สดัส่วนดงักล่าวอยูท่ีร้่อยละ	33 
ในปี	2558	ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์มสีดัส่วนอยู่ทีร้่อยละ	61	ของจำานวนผูท้ีเ่ช่าพืน้ทีค่ลงัสนิค้า
ใหม่ทัง้หมด	และเป็น	ผูเ้ช่าสญัชาตไิทยร้อยละ	37	ในขณะทีเ่ป็นผูเ้ช่าสญัชาตอิืน่จากภมูภิาค
ยโุรปร้อยละ	36

	 ปี	2558	นบัเป็นอกีปีทีม่คีวามท้าทายทัง้สำาหรบัโลกและประเทศไทยไม่ต่างกบัใน 
ปี	2557	อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกถดถอยลงเหลือเพยีง	2.4%	จากฐานข้อมลู
ของธนาคารโลก	มลูค่าการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยลดลง	5.8%	จากมลูค่าในปี	2557	
ส่งผลให้	GDP	ของประเทศไทยเตบิโตขึน้เพยีง	2.8%	ในปี	2558	ธรุกจิให้เช่าโรงงานอยูใ่น 
ระดับดีพอใช้มีผู้เช่าใหม่ที่มาจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งไม่ได้มีเพียงแค ่
อุตสาหกรรมอเิล็คทรอนกิส์และอตุสาหกรรมยานยนต์เท่านัน้	 ธรุกจิให้เช่าคลงัสนิค้ายงัคง
มผีลงานทีด่อีย่างต่อเนือ่งในปี	2558	เป็นเพราะความต้องการคลงัสนิค้าให้เช่าทัง้จากผูผ้ลติ
สนิค้าใน	AEC	และจากอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

	 ในปี	2558	 เราเน้นในเรือ่งของการเพิม่อตัราเช่าพืน้ทีท่ัง้ในส่วนของโรงงานและ 
คลงัสนิค้าเป็นสำาคญั	 เราจำากดังานก่อสร้างโดยทำาการก่อสร้างอาคารเฉพาะในทำาเลทีต่ัง้ 
ซึง่ลกูค้ามคีวามต้องการสงูนอกจากนี	้ เราได้เพิม่การประกอบธรุกจิไปยงัตลาดอืน่ทีเ่ป็น
ตลาดใหม่โดยลงทนุในกจิการร่วมค้าในประเทศอนิโดนเีซยีเพือ่ทำาธรุกจิพฒันาโรงงานและ
คลังสนิค้าให้กจิการข้ามชาติทีม่กีารลงทุนในประเทศนัน้ทำาการเช่า
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นายชาล	ีโสภณพนชิ
ประธานกรรมการ

	 เราเชื่อว่าการควบรวมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ 
ความต้องการทีม่าจากผู้เช่าทัง้ทีเ่ป็นผู้เช่าสญัชาติไทยและผู้เช่าต่างชาติ
ทีต้่องการใช้คลงัสนิค้าคุณภาพสงูจะยงัทำาให้พ้ืนทีใ่ห้เช่าคลังสนิค้าใหม่
มกีารเตบิโตต่อไปได้อีก	ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นธรุกจิข้ามชาตริะดบัโลก 
ที่มีขนาดใหญ่หลายรายมีความต้องการใช้คลังสินค้าคุณภาพสูง 
เพื่อเก็บรักษาสินค้าเพื่อรอที่จะกระจายออกไปสู่ตลาดใน	 AEC	 
ความต้องการคลงัสนิค้าและศูนย์กระจายสนิค้ามีมากเป็นพิเศษในพืน้ที่
บางนาและบางพลี	ในปี	2558	เรามีเขตอตุสาหกรรมโลจสิติกส์รวมทัง้สิน้ 
33	 เขต	 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีถูกตั้งขึ้นใหม่ในปี	 2558	คือ	 
เขตอุตสาหกรรมโลจสิติกส์	หรือ	ทพีาร์ค	บางพล	ี6

	 อตัราการเช่าคลงัสนิค้าเฉลีย่เพิม่ขึน้จากร้อยละ	63	 ในปี	
2557	เป็นร้อยละ	68	ในปี	2558	สาเหตุหลกัมาจากความต้องการอาคาร 
คลงัสนิค้าแบบ	built	to	suit	มเีพ่ิมมากข้ึน

การลงทุน

	 บริษัททำาการลงทุนคิดเป็นจำานวนเงินประมาณ	 6.8	 
พันล้านบาทในปี	2558	เพือ่ก่อสร้างโรงงานและคลังสนิค้าใหม่	เป็นการ
ก่อสร้างคลังสนิค้าแบบ	built	to	suit	ในปริมาณพ้ืนทีซ่ึง่มากกว่าคลงั
สนิค้าแบบพร้อมใช้เพราะความต้องการของลูกค้า	การซือ้ทีด่นิเพิม่ใน 
ปี	 2558	 มีปริมาณเพียงเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากในปี	 2557	 ทั้งนี้ 
เป็นเพราะว่าบริษัทได้ทำาการซื้อที่ดินในทำาเลที่ต้องการไว้ในปริมาณ 
ทีเ่พยีงพอต่อการดำาเนนิธรุกจิแล้ว

	 ในไตรมาสทีส่องของปี	2558	บรษิทัทำาการก่อตัง้บรษิทัลกู
เพิม่ข้ึนใหม่อีกหนึง่บริษทั	ได้แก่	บรษัิท	ไทคอน	(ฮ่องกง)	จำากดั	เพือ่ถอืหุน้ 
ในธรุกจิพฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าภายนอกประเทศไทย	บรษิทั	ไทคอน 
(ฮ่องกง)	จำากดั	ได้เข้าถอืหุน้ในกิจการร่วมค้า	PT	SLP	Surya	TICON 
Internusaหรือ	 SLP	 ในประเทศอินโดนีเซีย	 ร่วมกับ	 Surya	
Semesta	 Internusa	 (SSIA)	 และ	Mitsui	&	Co.	 เพื่อพัฒนา
โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าภายในประเทศอนิโดนเีซยี	บริษทั	 ไทคอน 
(ฮ่องกง)	 จำากัด	 ถือหุ้นร้อยละ	 25	 โดยมีบริษัท	Mitsui	&	 Co.	
ถือหุ้นร้อยละ	 25	 เท่ากัน	 และ	 SSIA	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 50 
ในกิจการร่วมค้าดงักล่าว

	 ในไตรมาสทีส่ี่ของปี	2558	กองทรสัต์	TREIT	ได้ทำาการเพิม่ทนุ 
เพือ่ซ้ือกรรมสทิธ์ิในและเช่าอสงัหารมิทรพัย์เป็นโรงงานและคลงัสนิค้า
จำานวนพื้นที่รวม	 155,182	ตารางเมตร	 จากบริษัท	 มูลค่ารวมของ
สนิทรพัย์ทีบ่รษิทัทำาการขายให้กบั	TREIT	ในครัง้นัน้	คอื	3.2	พนัล้านบาท 
นอกจากนี	้บริษทัยงัได้ทำาการขายทีดิ่นเปล่าจำานวน	23	ไร่ไปให้กบัผูซ้ือ้
รายหนึง่ในจำานวนเงนิ	260	ล้านบาท	อีกด้วย

	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทมีการลงทุนร้อยละ	 20	 
ในกองทรัสต์	TREIT	เพิม่ข้ึนจากเดิมทีม่อียูร้่อยละ	12	ในปี	2557

ผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	2558	กำาไรสทุธขิองบริษัทอยูท่ี	่769.7	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	1.2	จากกำาไรสทุธใินปี	2557	รายได้	 ค่าเช่าและบรกิารซึง่เป็น 
รายได้จากธรุกจิหลกัของบรษัิท	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	8.5	จาก	966.1	ล้านบาท 
ในปี	 2557	 เป็น	 1,048.5	 ล้านบาทในปี	 2558	 รายได้จากการขาย
สินทรพัย์ลดลงร้อยละ	26.6	จาก	4.56	พันล้านบาทในปี	2557		เป็น	3.35	 
พันล้านบาทในปี	2558	เน่ืองจากบริษัทมีการขายสินทรัพย์ให้กบั	TREIT	
ในปรมิาณทีน้่อยลงกว่าในปีก่อนหน้า	 รายได้รวมลดลงร้อยละ	 17.1	 
จาก	5.86	พนัล้านบาทในปี	2557	 เป็น	4.85	พนัล้านบาทในปี	2558 
ซ่ึงมสีาเหตมุาจากการขายสนิทรัพย์ทีน้่อยลงให้กบั	TREIT

	 บริษัทได้ทำาการจำาหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในกองทุน
อสงัหารมิทรพัย์	TFUND,	TLOGIS	และ	TGROWTH	ในไตรมาสทีส่ี่
ของปี	2558	และบนัทึกกำาไรมลูค่า	354	ล้านบาท	ซ่ึงรวมถงึกำาไรทีไ่ด้จาก 

การลดสัดส่วนการลงทนุในกองทนุทัง้สาม	 รายได้ค่าบรหิารจดัการ
สนิทรพัย์ซึง่บรษิทัได้รบัมาจากการเป็นผูบ้รหิารสนิทรพัย์ให้กบักองทนุ	
TFUND,	TLOGIS	และ	TGROWTH	และกองทรสัต์	TREIT	เพิม่ขึน้ร้อยละ 
23.5	จาก	165.3	ล้านบาทในปี	2557	เป็น	204.1	ล้านบาทในปี	2558

แนวโน้มในอนาคต

	 สำาหรบัในปี	2559	 เราคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกตลอดจน
ของประเทศไทยน่าทีจ่ะยงัคงขยายตวัอย่างเชือ่งช้าอยู	่ การท่ีทัว่โลก 
ยังมีกำาลังการผลิตส่วนเกินอยู่ในระบบเศรษฐกิจจะสร้างแรงกดดัน 
ต่อเนือ่งต่อปรมิาณความต้องการโรงงานอตุสาหกรรม	นอกจากน้ัน	 
การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของการผลติในประเทศไทยทีเ่ปลีย่นถ่าย
จากอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานมากไปสูอ่ตุสาหกรรมทีใ่ช้จกัรกลอตัโนมตัิ
แทนแรงงานมนษุย์จะดำาเนนิต่อไป	และการเข้าสู	่AEC	หรอืการรวมกลุม่
กนัทางเศรษฐกจิของประเทศทีอ่ยูใ่นภมูภิาค	ASEAN	จะยงัก่อให้เกดิ 
การขยายตัวของความต้องการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
คณุภาพสงูได้อยู	่ภายใต้สถานการณ์เหล่านัน้	บรษิทัมกีลยทุธ์ดังต่อไปนี:้

• ปรับปรุงอัตราเช่าของพื้นที่โรงงานให้ดีขึ้น	 (และลดปริมาณ 
การลงทนุเพือ่ก่อสร้างโรงงานใหม่ในประเทศไทย)

• ขยายธรุกจิคลงัสนิค้าของบรษัิท	 เพือ่รองรบัโอกาสทางธรุกจิ
ใหม่ทีม่าพร้อมกนักบั	AEC

• ใช้ประสบการณ์จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเข้าไป
ประกอบธรุกจิในตลาดใหม่ๆ	เพิม่

	 บรษิทัมข้ีอได้เปรยีบคูแ่ข่งชดัเจน	 ทัง้ในเรือ่งความร่วมมอื 
ระยะยาวกบัผูเ้ช่าในฐานะคูค้่าทีด่	ี บรกิารซ่อมบำารงุอาคารสำาหรบัผูเ้ช่า 
ทีใ่ห้บรกิารจากในพืน้ที	่ และทมีการตลาดทีส่ือ่สารเป็นภาษาญีปุ่น่และ
ภาษาจนีกบัผูเ้ช่าจนได้รบัความไว้วางใจเป็นอย่างสงูในบรกิาร

	 เป็นเร่ืองสำาคัญสำาหรับบริษัทที่จะต้องมีคลังสินค้าไว้ให้
บรกิารในทำาเลทีเ่ป็นยทุธศาสตร์ในส่วนภมูภิาค	การก่อสร้างคลงัสนิค้า
ในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดลำาพูน 
จะเสร็จสมบรูณ์ในปี	 2559	ทำาเลดังกล่าวทัง้สองนีเ้ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
ลำาดับต้นๆ	 ที่ ลูกค้าของบริษัทต้องการมีศูนย์กระจายสินค้า	 
คลังสินค้าแบบครอสด็อก	และคลังรวบรวม/กระจายสินค้า	ตั้งอยู	่ 
ในปี	 2559	 เป็นทีค่าดหมายว่าลกูค้าทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์	จะม ี
ความต้องการคลงัสนิค้าแบบ	built	 to	suit	 เพิม่มากขึน้อกีตามการ
ขยายตวัของเครอืข่ายทีอ่ยูใ่น	AEC

	 นอกจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจำานวนร้อยละ	 25	 
ใน	PT	SLP	Surya	TICON	Internusa	ในประเทศอินโดนเีซยีซึง่ประกอบ 
ธุรกิจ	 ให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูงในตลาดของประเทศ 
นั้นแล้ว	 บริษัทยังมีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศเวียดนามและ 
อยูร่ะหว่างการสรรหาผูร่้วมลงทนุทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในประเทศ 
ดงักล่าว	รายได้	จากต่างประเทศจะมีบทบาทสำาคญัต่อผลกำาไรของบรษิทั
ภายในระยะเวลา	3	ถงึ	5	ปีนบัจากน้ี
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 2558	 ของบริษัทและ 
งบการเงินรวม	 รวมถึงรายการระหว่างกัน	 และรายการ 
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	 ร่วมกบัฝ่ายจดัการ	
ผูต้รวจสอบภายใน	 โดยมผีูส้อบบญัชร่ีวมประชมุทกุครัง้ 
ที่มีการพิจารณาสอบทานงบการเงิน	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถามผูส้อบบญัชเีรือ่งความถูกต้องครบ
ถ้วนของงบการเงิน	 การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญ
ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน	 ความเหมาะสมของวิธีการ
บันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ	และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ	 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	การจดัทำางบการเงนิเป็นไปตาม 
ข้อกำาหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 มีความครบถ้วน	
เป็นทีน่่าเชือ่ถอืได้	สมเหตสุมผลตามทีค่วรในสาระสำาคญั 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 นอกจากน้ี	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญช ี
โดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิทั	1	ครัง้	เพือ่พจิารณาขอบเขต
แนวทางและความเป็นอิสระในการสอบบัญชีประจำาป ี
ของผู้สอบบญัชี

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไทคอน	 อินดัสเทรียล	 คอนเน็คชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง	 จากคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน	มีความเป็นอิสระ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำาหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	 นายเดวิด	 เดสมอนด์	 แทร์เร้นท์	 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
นายตรีขวัญ	บุนนาค	และนายชัชวาลย	์เจียรวนนท์	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 และตามระเบียบของบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยเน้นการปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	 และส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบเชิงป้องกัน	 โดยครอบคลุมถึง 
การบริหารความเส่ียง	 และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 ในปี	 2558	 มีการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบรวม	4	ครัง้	กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุท้ัง	4	ครัง้	โดยมกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการ	ผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบญัช ี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

รายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2558

นายเดวิด	เดสมอนด์	แทร์เร้นท์,	
F.C.A.

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบญัชทีกุไตรมาส	โดยพจิารณา
เรือ่งการดำาเนนิงาน	การดูแลรกัษาทรพัย์สนิ	การป้องกัน	หรอืลดความผดิพลาด	ความเสยีหาย	และระบบการควบคมุภายในสำาหรบัระบบงาน 
ที่สำาคัญของบริษัท	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง	 ไม่พบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม	และมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานเหมาะสม	
เพียงพอ	และมีประสิทธิผล

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานทีก่ำาหนดไว้	การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
ประเดน็ทีเ่ป็นสาระสำาคญัในเรือ่งการไม่ปฏบิตัติามระบบงาน	กฎหมาย	และข้อกำาหนดทีเ่กีย่วข้องในการดำาเนนิธรุกจิ	นอกจากนี	้คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า	 รายการค้ากับบริษัทที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระสำาคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 
อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 ท้ังน้ี	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ	ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี

4. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	หน้าที่และความรับผิดชอบ	อัตรากำาลังคนและผลตอบแทนของพนักงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	และอนมุติัแผนการตรวจสอบประจำาปี	รวมท้ังตดิตามการปฏบิตังิานของบรษิทัตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบ 
ภายใน	โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานการสอบทาน	ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในเรือ่งทีต่รวจสอบตามแผนการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทุกไตรมาส	 ในปี	 2558	คณะกรรมการตรวจสอบปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตรวจสอบภายในโดยการใช้ผู้ตรวจสอบภายในจากการ 
ว่าจ้างบริการจากภายนอก	เพื่อความมีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนของบริษัททั้งในและต่างประเทศ	ในปีที่ผ่านมา 
ผู้ตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบควบคุมทรัพย์สิน	และการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร	โดยได้
สอบทานขัน้ตอนการปฏบิตังิานและระบบงานให้เป็นไปตามกฎและระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	และได้ให้คำาปรกึษาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุ 
ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	บรษิทัมีระบบการตรวจสอบภายในทีพ่อเพยีง 
เหมาะสม	และมีประสิทธิผล		ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

5. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ประจำาปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืก	และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากผลการปฏบิตังิาน	ความเป็นอสิระ	และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบรษิทั	สำานกังาน	อวีาย	จำากดั	ได้แก่	นายโสภณ	
เพิม่ศริวิลัลภ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่3182	(ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี	2547	ถงึปี	2551)	และ/หรอื	นางสาวพมิพ์ใจ	มานติขจรกจิ	
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที	่4521	และ/หรอื	นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที	่5659	และ/หรอื	นางสมุนา	พนัธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่5872	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี	2558	พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงินรวม	800,000	บาท	และ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558

6. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption:CAC)

บริษัทได้เข้าลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
แล้วเมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบายในเรื่องดังกล่าว	เพื่อผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
จะได้ประเมินเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

โดยสรุป	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการบริษัท	 โดยใช้ความรู้ความสามารถ	 ความรอบคอบและระมัดระวัง	 มีความเป็นอิสระเพียงพอเพื่อปกป้องประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	สอดคล้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป	 บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	 
มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัไทคอน	อนิดสัเทรยีล	คอนเนค็ชัน่	จำากดั	(มหาชน)	ตามทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั	
สมาชกิของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วย	นายตรขีวญั	บนุนาค	เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	(กรรมการอสิระ) 
นายวีรพนัธ์	พลูเกษ	ดร.สมศกัด์ิ	ไชยพร	นายปธาน	สมบรูณสนิ	นางสาวลลติพนัธ์ุ	พริยิะพนัธุ	์นายสามารถ	รศัมโีรจน์วงศ์	และนายพรีะพฒัน์	ศรสีคุนธ์

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั		และตามระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทาง
การปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	โดยบรษิทัมุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งทีส่ำาคญั	ทัง้	4	ด้านคอื	
ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ์	(Strategic	Risk)	ความเสี่ยงดา้นปฏบิตัิการ	(Operational	Risk)	ความเสี่ยงดา้นกฎระเบยีบ	(Compliance	Risk)	
และความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)	ในปี	2558	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม	4	ครั้ง	ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2558

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสีย่งด้านการประสบอนัตรายจากการทำางาน	อบุติัเหต	ุรวมถงึความเสีย่ง 
จากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง	 การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ	 และ
ภัยอื่น	 ๆ	 ซ่ึงบริษัทมีการจัดการความปลอดภัยในการทำางานโดยกำาหนด 
ให้มีการตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อม	
ในการทำางาน	(คปอ.)

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากข้อจำากัดทางกฎหมาย	เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้มีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ	 
ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และเตรียมพร้อม	โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทางกฎหมาย	เพื่อศึกษาข้อจำากัดทางกฎหมายต่าง	ๆ	ติดตามและวิเคราะห์
ผลกระทบซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของบริษัททั้งในและ 
ต่างประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ	 เน่ืองจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง	 เพ่ือให้บริษัทคงศักยภาพ 
ในการดำาเนินธุรกิจ	 จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนที่พอเพียง	 
โดยมีต้นทุนท่ีเหมาะสม	 ท้ังน้ีเพ่ือให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอสำาหรับ 
ใช้ในการขยายธุรกิจ	 ลดความเสี่ยงด้านการเงิน	 และแสดงสถานะการเงิน 
ทีแ่ขง็แกร่ง	บริษทัจงึบรหิารความเสีย่งด้านการเงินโดยจดัโครงสร้างเงนิทนุ 
ที่มีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนในระดับที่เหมาะสมร่วมกับใช ้
เครื่องมือทางการเงินใน	การระดมทุน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษัท
ในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

จากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา	 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ 
การบรหิารความเส่ียงของบรษิทั	มคีวามเหมาะสม	มีประสทิธภิาพ	และได้ถูก
นำาไปปฏิบัตอิย่างต่อเน่ือง	เพ่ือให้บริษทัสามารถจัดการ	ความเส่ียงทีส่ำาคญั
ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจึงมกีารทบทวน
กระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งและสมำา่เสมอ	ซ่ึงจะช่วยให้บรษัิท
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในสภาวะตกตำ่าอย่างต่อเน่ืองท้ังในปี	 2558	 
ต่อเน่ืองมาถึงปี	 2559	 โครงสร้างทางการเงินของทุกภูมิภาคอยู่ในระดับ 
เปราะบาง	 เน่ืองจากการไหลเคล่ือนของกระแสเงินทุน	 ท่ีพยายามหา 
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	 จึงเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งในการท่ีจะวางแผนกลยุทธ์
เพือ่รองรบัความเสีย่งดงักล่าว	อีกท้ังการรวมตัวของอาเซยีน	(AEC)	ยงัเป็นทัง้ 
โอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมการผลิต	 และธุรกิจ 
โลจิสติกส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 บริษัทจึงมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
อย่างต่อเนื่อง	 พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางาน	 ซ่ึงส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น	 และยังเป็นการเตรียมพร้อม
ด้านบุคคลากรสำาหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต	 ท้ังนี้	 	 เพ่ือรักษา 
ความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมและความเป็นผูน้ำาในอตุสาหกรรม		

เม่ือพจิารณาการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment,	
FDI)	แล้วประเทศไทยมท้ัีงข้อบวกและข้อลบในการท่ีจะดงึดูด	FDI	ให้มาลงทนุ 
ในประเทศไทยเมือ่เปรียบเทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้านของเราในกลุ่มอาเซ่ียน	
ข้อบวกหลัก	 ๆ	 ก็คือ	 ประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี	 และมีแรงงาน 
ที่มีฝีมือดี	อีกทั้งยังมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการกระจายสินค้าในภูมิภาค
อาเซียน	และมี	Supply	Chain	ท่ีค่อนข้างจะเตม็รูปแบบ	โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในอุตสาหกรรมอีเลก็ทรอนกิส์และอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์		แต่ข้อลบ 
หลัก	 ๆ	 ของประเทศไทยคือการมีค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านและ 
หาแรงงานได้ยาก	 อีกทั้งประเทศไทยกำาลังจะกลายเป็นสังคมท่ีมีผู้สูงอายุ
มากขึ้น	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานจำานวนมาก 
จึงมกีารย้ายการผลติไปยงัประเทศเพือ่นบ้านท่ีมค่ีาแรงถกูและยงัหาแรงงาน 
ได้ง่าย	เช่น	ประเทศอินโดนีเซีย	ประเทศเวียดนาม	ประเทศกัมพูชา	เป็นต้น		
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ดงักล่าว		บรษิทัจงึมนีโยบายทีจ่ะขยายไปยงัประเทศต่าง	ๆ 	ในภมูภิาคอาเซยีน
มากขึ้น		ในป	ี2558	บริษัทได้ลงทุนในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากร
มากที่สุดในอาเซี่ยน	 บริษัทเลือกท่ีจะลงทุนโดยการมีพันธมิตรทางธุรกิจ	
และบริษัทท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซีย	 (Joint	 Venture	 Investment)	
ซึ่งช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ	 (Foreign	
Investment	Risk)	ได	้ทั้งในเรื่องความแตกต่างด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	
สังคม	 และวัฒนธรรม	 ท้ังน้ีเพื่อให้การลงทุนในต่างประเทศเป็นไปอย่าง
ระมัดระวัง	และนำาไปสู่การพัฒนาและ	การเติบโตที่ยั่งยืน

นอกจากน้ี	 เพ่ือเป ็นการรองรับอุตสาหกรรมที่กำาลังอยู ่ ในระหว่าง 
การปรับเปลี่ยนภายในประเทศไทยจากการใช้แรงงานเป็นอุตสาหกรรมที่มี 
เทคโนโลยีมากขึ้น	 บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าตาม
ความต้องการของลกูค้ามากขึ้น	(Built-to-suit)	มีการนำาเทคโนโลยีใหม	่ๆ  
ตามมาตรฐานสากลมาใช้	 มีการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน	 LEED	
(Leadership	 in	Energy	and	Environment	Design)	ซึ่งเป็นเกณฑ์
การก่อสร้างและออกแบบระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคารตาม
มาตรฐานอาคารสีเขียวในสหรัฐอเมริกา	 ท้ังนี้บริษัทมีการว่าจ้างที่ปรึกษา
ที่มีประสบการณ์และมีความชำานาญมาให้คำาแนะนำา	 นอกจากบริษัทจะ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนแล้ว	ยังเป็นการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เช่นเดียวกัน

นายตรีขวัญ	บุนนาค
ประธานกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง
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หน่วย	:	ล้านบาท

2558 2557 2556

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,345.61 4,561.28 4,663.04

ค่าเช่ารับและค่าบริการ 1,048.55 966.06 1,109.69

รายได้ค่าบริหารจัดการจาก	property	funds/reit 204.12 165.34 152.59

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน	property	funds/reit 248.47 267.13 216.57

กำาไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้	property	funds/reit 246.69 41.37 154.45

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 2,401.42 3,192.14 2,886.28

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 306.39 243.45 261.52

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 756.89 769.45 715.60

กำาไรสุทธิ 770.96 761.57 1,414.23

สินทรัพย์ 36,293.76 31,209.12 26,451.39

หนี้สิน 24,604.26 19,743.50 17,763.63

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,689.50 11,465.62 8,687.76

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 6.65 7.59 17.05

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(ร้อยละ) 4.63 5.15 10.06

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 71.40 72.15 64.61

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ก�ำไรสุทธิ สินทรัพย์
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NORTHERN BANGKOK ZONE
• ROJANA	INDUSTRIAL	PARK	 

(AYUDHYA)

• HI	–	TECH	INDUSTRIAL	ESTATE
• BANGPA	–	IN	INDUSTRIAL	ESTATE
• NAVANAKORN	INDUSTRIAL	 

PROMOTION	ZONE

๐	 TPARK	ROJANA	(AYUDHYA)

๐	 TPARK	WANGNOI	(3	LOCATIONS)

EASTERN BANGKOK ZONE
• LADKRABANG	INDUSTRIAL	ESTATE
• BANGPOO	INDUSTRIAL	ESTATE
• ASIA	INDUSTRIAL	ESTATE
๐	 TPARK	BANGNA

๐	 TPARK	BANGPAKONG

๐	 TPARK	LADKRABANG

๐	 TPARK	BANGPLEE	(6	LOCATIONS)

๐	 TPARK	RAMA	2

• FACTORIES
๐	 WAREHOUSES

EASTERN THAILAND ZONE
• KABINBURI	INDUSTRIAL	ZONE
• ROJANA	INDUSTRIAL	PARK	 

(PRACHINBURI)

๐	 TPARK	ROJANA	(PRACHINBURI)

EASTERN SEABOARD ZONE
• AMATA	NAKORN	INDUSTRIAL	ESTATE
• HEMARAJ	CHONBURI	INDUSTRIAL	

ESTATE

• LAEMCHABANG	INDUSTRIAL	ESTATE
• PINTHONG	INDUSTRIAL	ESTATE	 

(4	LOCATIONS)

• AMATA	CITY	INDUSTRIAL	ESTATE
• ROJANA	INDUSTRIAL	PARK	(RAYONG)
๐	 TPARK	AMATA	NAKORN

๐	 TPARK	BOWIN

๐	 TPARK	SRIRACHA

๐	 TPARK	LAEMCHABANG	(2	LOCATIONS)

๐	 TPARK	PHAN	THONG	(3	LOCATIONS)

๐	 TPARK	EASTERN	SEABOARD	1	 

(3	LOCATIONS)

๐	 TPARK	EASTERN	SEABOARD	2	 

(2	LOCATIONS)

๐	 TPARK	EASTERN	SEABOARD	3

๐	 TPARK	AMATA	CITY

NORTHERN THAILAND ZONE
๐	 TPARK	LAMPHUN

SOUTHERN THAILAND ZONE
๐	 TPARK	SURAT	THANI

NORTHEASTERN THAILAND ZONE
๐	 TPARK	KHONKAEN
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บรษิทัมกีจิกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับพนกังานคนไทยโดยพนกังาน

ท่ีเป็นชาวต่างชาติ	 เพ่ือให้พนักงานมีทักษะที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการทำางานตลอดจนนำาเอาไปใช้ในชีวติประจำาวนัได้อกีด้วย

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้พัฒนาโรงงานสีเขียวให้เช่ารายแรก

และเป็นผู้พัฒนาคลังสินค้าสีเขียวให้เช่าเพียงหน่ึงในไม่กี่รายของ

ประเทศไทย	อาคารสเีขยีวของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ทีเ่ป็นโรงงาน

และท่ีเป็นคลังสินค้าต่างได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการภายใต้	

LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design)	

certification	 program	 จากสถาบันระดับโลกว่ามีการก่อสร้าง 

ทีต่รงตามมาตรฐานการเป็นอาคารสีเขยีวหรือ	green	buildings

เพื ่อสังคม / พนักงาน – สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้

เพื ่อสิ ่งแวดล้อม – อาคารสีเขียวช่วยลดโลกร้อน โรงงานสีเขียว

เพื่อสังคม / พนักงาน – ส่งเสริมให้เป็นองค์กรสุขภาพดี
บริษัททำาการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องให้พนักงานรวม 

กลุม่กนัเล่นกีฬาเพ่ือออกกำาลงักาย	นอกจากเป็นการส่งเสรมิ 
ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีแล้วยังช่วยให้เกิดความสามัคค ี
ในการทำางาน	 ช่วยสร้าง	 Teamwork	 ที่ดีในหมู่พนักงาน	 
ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานของ
พนักงานดียิ่งขึ้น	 บริษัทจึงจัดให้พนักงานเข้าไปใช้บริการ
ฟิตเนสจากโครงการ	 Somerset	 Park	 Suanplu	 ได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	 นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเข้าใช้
บริการสนามแบดมินตันและสนามฟุตซอลอีกที่ละ	1	แห่งโดย 
บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่ให้กับพนักงาน เครดิตภาพจาก	www.somerset.com

ความรับผิดชอบต่อสังคม

12



กุมภาพันธ์	 2558	 บริษัทและบริษัทย่อยได้บริจาคเก้าอี้
สำานกังานและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมลูนธิวิดัสวนแก้ว	
จังหวัดนนทบุรี	 เป็นกิจกรรมที่บริษัทกระทำาเป็นประจำาทุกปี
และกระทำาติดต่อกันมาหลายปี

กุมภาพันธ ์ 	 2558	 บริษัทและบริษัทย ่อยได ้นำ า 
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมกับโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จำานวนหนึ่งไปมอบให้กับโรงเรียนศรีอุดมวิทยา	 ซึ่งตั้งอยู่ที	่
ตำาบลชีนำ้าร้าย	อำาเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

พฤษภาคม	2558	บรษิทัได้บรจิาคเงนิสนบัสนนุโครงการ
นคิมอตุสาหกรรมไทยร่วมใจช่วยเนปาล	จำานวน	200,000	บาท 
โดยบริจาคให้กับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

ตุลาคม	 2558	 บริษัทและบริษัทย่อยได้บริจาคอุปกรณ์
คอมพิวเตอร	์ เก้าอี้สำานักงาน	พร้อมด้วยฉากกั้นสำานักงาน
อีกจำานวนหนึ่งให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว	จังหวัดนนทบุรี

เพื ่อสังคม / ชุมชน – การให้คือการแบ่งปัน

คลังสินค้าสีเขียว
รา

ยง
าน
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�าป
ี 2
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อายุ	55	ปี

การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ		
							The	University	of	Chicago
• Director	Accreditation	Program	ปี	2548	
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ร้อยละ	3.29	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

2553	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	 

Shanghai	TICON	Investment	Management	Co.,	Ltd.	
(บริหารการลงทุน)

2540	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการผู้อำานวยการ	บจก.	นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย	

(อสังหาริมทรัพย์)	

2530	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการผู้อำานวยการ	บจก.	ซิตี้เรียลตี	้(อสังหาริมทรัพย์)

อายุ	65	ปี

การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ		
							George	Washington	University
• Director	Accreditation	Program	ป	ี2548									 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director	Certification	Program	ป	ี2548	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ไม่ม	ี(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• เป็นญาติกับนายชาย	วินิชบุตร	ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

2555	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการผูจ้ดัการ	บจก.	สวนอตุสาหกรรมโรจนะ	ปราจนีบรุ	ี

(อสงัหารมิทรพัย์)
• กรรมการผูจ้ดัการ	บจก.	สวนอตุสาหกรรมโรจนะ	ระยอง	2	

(อสงัหารมิทรพัย์)

2553	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	 

Shanghai	TICON	Investment	Management	Co.,	Ltd.	
(บริหารการลงทนุ)		

2548	-	ปัจจุบัน	
• ประธานกรรมการ		บจก.	ไทคอน	โลจสิตคิส์	พาร์ค	 

(สร้างคลังสนิค้าให้เช่า)

2536	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการผูจ้ดัการ	บมจ.	สวนอตุสาหกรรมโรจนะ	(อสงัหารมิทรพัย์)

นำยชำลี โสภณพนิช
ประธำนกรรมกำร

นำยจิระพงษ์ วินิชบุตร 
กรรมกำร

คณะกรรมการและผู้บริหาร
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อาย	ุ42	ปี

การศึกษา:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	
							Boston	University
• Director	Accreditation	Program	ปี	2550	
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ไม่มี	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• เป็นญาติกับนายจิระพงษ์	วินิชบุตร	ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	
• บจก.	ไทคอน	โลจิสติคส	์พาร์ค	(สร้างคลังสินค้าให้เช่า)
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการ		 	 								
• TICON	(HK)	Limited	(ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ)

2556	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	ไทคอน	แมนเนจเม้นท	์ 

(ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

2555	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	อีโค	อินดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส	(สร้างโรงงานให้เช่า)

2554	-	ปัจจุบัน	

• กรรมการ	บจก.	บางกอก	ออฟฟิศ	3	(อสังหาริมทรัพย์)
• กรรมการ	บจก.	บางกอก	ออฟฟิศ	4	(อสังหาริมทรัพย์)

2550	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บมจ.	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	(อสังหาริมทรัพย์)

2547	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการผู้จัดการ	บจก.	โรจนะ	พร็อพเพอร์ตี้	(อสังหาริมทรัพย์)

อายุ	52	ปี

การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	University	of	New	Haven
• Director	Accreditation	Program	ป	ี2546	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• 	ไม่ม	ี(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

2544	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	บางกอก	ออฟฟิศ	3
• กรรมการ	บจก.	บางกอก	ออฟฟิศ	4

นำยชำย วินิชบุตร
กรรมกำร

นำยเนตร จรัญวำศน์
กรรมกำร
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อายุ	55	ปี

การศึกษา:
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร	์University	of	Colorado
• Director	Certification	Program	(สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)	

ปี	2545	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• DCP	Refresher	Course	ป	ี2549	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit	Committee	Program	ปี	2553	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที	่11	 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตร	National	Association	of	Corporate	

Directors	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 
หลักสูตร	Master	Class	18	-	19	สิงหาคม	2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ร้อยละ	1.01	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

2558	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	TICON	(HK)	Limited	(ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ)

2556	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	ไทคอน	แมนเนจเม้นท	์ 

(ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

2553	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	Shanghai	TICON	Investment																		

Management	Co.,	Ltd.	(บริหารการลงทุน)	

2548	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	ไทคอน	โลจสิตคิส์	พาร์ค	(สร้างคลังสนิค้าให้เช่า)

2544	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	อโีค	อนิดสัเทรยีล	เซอร์วสิเซส	(สร้างโรงงานให้เช่า)

อายุ	73	ปี

การศึกษา:
• Fellow	of	the	Institute	of	Chartered	 

Accountants	in	England	&	Wales
• Director	Accreditation	Program	ป	ี2550	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ร้อยละ	0.08	(ณ	วันที	่14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

2538	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	Sakura	Ventures	Pte.	Ltd.									 

(อสงัหารมิทรพัย์	สำานกังาน	และโรงแรม)

2551	-	2555	
• กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 
บมจ.	แผ่นดนิทอง	พรอ็พเพอร์ตี	้ดเีวลลอปเม้นท์	(อสงัหารมิทรพัย์)

นำยวีรพันธ์ พูลเกษ
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

นำยเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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อาย	ุ54	ปี

การศึกษา:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	University	of	Southern	California
• Director	Accreditation	Program	ปี	2551	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที	่9	 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ไม่มี	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

2547	-	2555	
• กรรมการ	บจก.	ไทคอน	แมนเนจเม้นท	์ 

(ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

อายุ	59	ปี

การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	University	of	North	Texas
• Director	Certification	Program	ปี	2544	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director	Accreditation	Program	ปี	2549	 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ร้อยละ	0.13	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
• ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

2551	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	ไทคอน	โลจิสติคส์	พาร์ค	(สร้างคลังสินค้าให้เช่า)

2555	-	ปัจจุบัน	
• กรรมการ	บจก.	เอ็มเมอรัลด์	เบย์	รีสอร์ท	(อสังหาริมทรัพย์)
• กรรมการ	บจก.	เอ็มเมอรัลด์	เบย์	วิลล่า	(อสังหาริมทรัพย์)

2552	-	2555	
• กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 
บมจ.	แผ่นดนิทอง	พรอ็พเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	(อสังหารมิทรพัย์)

นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ

นำยตรีขวัญ บุนนำค
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
ดร. สมศักดิ์ ไชยพร
ฃผู้จัดกำรทั่วไป

อายุ		 	 	 	 	 	 64	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์	Ecole	Centrale	de	Lyon

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.01	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 2540	-	ปัจจุบัน	

	 	 	 	 	 	 ผู้จัดการทั่วไป	บจก.	อีโค	อินดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส	(สร้างโรงงานให้เช่า)

นำยพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์
รองผู้จัดกำรทั่วไป

อายุ		 	 	 	 	 	 47	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Texas	A&M	University,	Kingsville

	 	 	 	 	 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำยกฤษณ์ วีรกุล
รองผู้จัดกำรทั่วไป ดำ้นพัฒนำธุรกิจระหว่ำงประเทศ

อายุ		 	 	 	 	 	 46	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Oregon	State	University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำงสำวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชี กำรเงิน และสำรสนเทศ และเลขำนุกำรบริษัท

อายุ		 	 	 	 	 	 50	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

	 	 	 	 	 	 Company’s	Secretary	Program	ปี	2546	

	 	 	 	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 2558	-	ปัจจุบัน	 

	 	 	 	 	 	 กรรมการ	บจก.	อีโค	อินดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส	(สร้างโรงงานให้เช่า)

	 	 	 	 	 	 2558	-ปัจจุบนั	 

	 	 	 	 	 	 กรรมการ	TICON	(HK)	Limited	(ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ)	

	 	 	 	 	 	 2556	-	2557	 

	 	 	 	 	 	 กรรมการ	บจก.	ไทคอน	แมนเนจเม้นท์	 

	 	 	 	 	 	 (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)
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นำยสำมำรถ รัศมีโรจน์วงศ์
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝำ่ยนักลงทุนสัมพันธ์

อาย	ุ	 	 	 	 	 	 49	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Notre	Dame	de	Namur	University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำยสมศักดิ์ รัตนวิระกุล
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยกำรตลำด 1

อาย	ุ	 	 	 	 	 	 56	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 2539	-	2547	

	 	 	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ												 

	 	 	 	 	 	 บมจ.	ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	(อสังหาริมทรัพย์)

นำงยูโกะ โฮชิ
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยกำรตลำด 2

อาย	ุ	 	 	 	 	 	 45	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาตร	ีสังคมศาสตร์	Chiba

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำงสำวศิริพร สมบัติวัฒนำ
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยธุรกำร

อาย	ุ	 	 	 	 	 	 53	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	1.53	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำยสิทธิศักดิ์ ธำรีรัชต์
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยกฎหมำย

อาย	ุ	 	 	 	 	 	 52	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาตร	ีนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี
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นำงสำวรุ่งทิพย์ ภิยโยดิลกชัย
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยบัญชี

อายุ		 	 	 	 	 	 45	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Monash	University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำงสำวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชำ
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยกำรเงิน

อายุ		 	 	 	 	 	 40	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำยอภิณัฐ เมฆลอย
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

อายุ		 	 	 	 	 	 41	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาตร	ีวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำงสำววรัญญำ อินทรไพโรจน์
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยจัดซื้อ

อายุ		 	 	 	 	 	 47	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาตร	ีศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.02	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

นำงสำวปริ่มโอภำ ณัชชำจำรุวิทย์
ผู้อ�ำนวยกำร ฝำ่ยบริหำรอสังหำริมทรัพย์

อายุ		 	 	 	 	 	 38	ปี

การศึกษา		 	 	 	 	 ปริญญาตร	ีวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	14	มีนาคม	2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 ไม่มี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 ไม่มี

20
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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 

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

เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th 

อีเมล ticon@ticon.co.th  

ทุนจดทะเบยีน 1,115,941,811 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 1,099,142,375 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559)                  

มลูค่าที�ตราไว ้ 1 บาทต่อหุน้ 

บริษทัย่อย 

บริษทั  อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อวตัถุประสงคใ์นการใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  

ซึ�งไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

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

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 49/32 หมูท่ี� 5 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

20230 

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

ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 
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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 

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 

อีเมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 19,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 19,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

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 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

 

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 70 

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 

ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

 

 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
55

8

23

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 

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 

อีเมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 19,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 19,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

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 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

 

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 70 

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 

ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

 

 

TICON (HK) Limited 

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ  

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

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ Room 337, 3/F South China C.S. Building 

 13-17 Wah Sing Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong  

ทุนชาํระแลว้ 11,615,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

 

บริษทัร่วมคา้ 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 

ประเภทธุรกิจ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 59 หมูท่ี� 1 ตาํบลสวนพรกิไทย อาํเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 

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

ทุนจดทะเบยีน 5,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 5,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั   (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 

ประเภทธุรกิจ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 59 หมูท่ี� 1 ตาํบลสวนพรกิไทย อาํเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 

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

ทุนจดทะเบยีน 4,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

ทุนชาํระแลว้ 4,000,000 บาท (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 
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ผูเ้กี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

  ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ผูส้อบบญัชี  นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3182 

  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

  ช ั�น 33  อาคารเลครชัดา  

  เลขที� 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์(662) 264-9090   โทรสาร (662) 264-0789 
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ผูเ้กี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

  ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ผูส้อบบญัชี  นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3182 

  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

  ช ั�น 33  อาคารเลครชัดา  

  เลขที� 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1. วสิยัทศัน์และเป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

1.1  วสิยัทศัน ์

วิสยัทศันข์องบริษทั คือ การเป็นบริษทัช ั�นนําในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�มี

คุณภาพระดบัสากล โดยคาํนึงถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัและใหผ้ลตอบแทนที�ดทีี�สุดแก่ผูล้งทุน 

1.2 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัคือการรกัษาตําแหน่งการเป็นผูน้ําดา้นการก่อสรา้งโรงงานและ

คลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่าที�มคุีณภาพระดบัสากลควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการครบวงจรโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้          

เป็นสาํคญัและบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลเพื�อประโยชนข์องผูท้ี�มส่ีวนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

2. การเปลี�ยนแปลงและการพฒันาการที�สาํคญั 

ในปี 2558 บริษทัขยายการลงทุนคิดเป็นมูลค่ารวมท ั�งสิ�น 6,800 ลา้นบาท แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจพฒันา

โรงงานสาํเรจ็รูปจาํนวน 1,300 ลา้นบาท และการลงทุนในธุรกิจพฒันาคลงัสินคา้อีก 5,500 ลา้นบาท เพื�อรองรบัความ

ตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ที�ยงัมกีารขยายตวัต่อเนื�องในพื�นที�รอบนอกกรุงเทพมหานครท ั�งทางทศิตะวนัออก ในอาํเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ และทางทศิเหนือ ในอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอนัจะเหน็ไดจ้ากพื�นที�เช่าคลงัสินคา้

สุทธขิองบริษทัที�เพิ�มขึ�น 203,812 ตารางเมตร ซึ�งมากกว่าปีก่อนหนา้ นอกจากนี�บริษทัมพีื�นที�เช่าโรงงานสุทธิเพิ�มขึ�น 

17,525 ตารางเมตร ซึ�งมากกวา่การเพิ�มขึ�นสุทธิในปีก่อนหนา้เช่นกนั 

พื�นที�เช่าคลงัสนิคา้สุทธิเพิ�มขึ�นสูงกว่าปีก่อนหนา้รอ้ยละ 21 ตามความตอ้งการคลงัสนิคา้/ศูนยก์ระจายสินคา้ที�

ขยายตวัจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกสใ์นประเทศ และการขยายธุรกิจของกลุม่ธุรกิจคา้ปลกี ทาํใหร้ายได ้

จากธุรกิจคลงัสนิคา้มสีดัส่วนมากขึ�นเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วมของบริษทั 

บริษทัมีพื�นที�เช่าโรงงานสุทธิเพิ�มขึ�นเล็กนอ้ย โดยในปีก่อนหนา้พื�นที�เช่าโรงงานสุทธิของบริษทัเป็นลบ ท ั�งนี�

เนื�องจากบริษทัมพีื�นที�เช่าโรงงานใหมม่ากกว่าในปี 2557 ในขณะที�พื�นที�เช่าโรงงานที�บริษทัถูกผูเ้ช่าบอกเลกิสญัญากลบัมี

จาํนวนที�ลดลงสาํหรบัการใหเ้ช่าพื�นที�ใหมแ่ละอตัราการเช่าเฉลี�ยของโรงงานยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการชะลอการลงทนุ

ของกลุม่อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละยานยนตซ์ึ�งเป็นกลุม่ลูกคา้สาํคญัของบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าว

ไดถู้กชดเชยดว้ยการเติบโตอย่างมากของธุรกิจคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบริษทัในปีที�ผ่านมา 

นอกจากนี�ในปีที�ผ่านมา บริษทัไดจ้ดัตั�งบริษทัยอ่ยชื�อ บริษทั TICON(Hong Kong) จาํกดั เพื�อทาํการถือหุน้ใน

กิจการร่วมคา้ ชื�อ บริษทั PT SLP Surya TICON Internusa จาํกดัซึ�งบริษทัเป็นผูร่้วมก่อตั�งขึ�นในประเทศอินโดนีเซยี 

ดาํเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าภายในประเทศอินโดนีเซีย โดยกิจการร่วมคา้ดงักล่าวมกีารดาํเนินงาน

แลว้ตั�งแต่ปลายปี 2558  
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3. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัมบีริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั อีโค อินดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จาํกดับรษิทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ 

จาํกดั Shanghai TICON Investment Management Company Limited TICON (Hong Kong) Company 

Limited และบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จําก ัดโดยบริษทัและบริษทัอีโคอินดสัเทรียลเซอร์วิสเซส จําก ัด                    

เป็นผู จ้ ัดสรา้งโรงงานใหเ้ ช่า ส่วนคลงัสินคา้ให เ้ ช่าดํา เ นินการโดยบริษ ัทไทคอน โลจิสติ คส์ พาร์ค จําก ัด                    

Shanghai TICON Investment Management Company Limited และ TICON (Hong Kong) Company 

Limited จดัตั�งขึ�นเพื�อรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจีน และประเทศอื�นๆ สาํหรบั บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั จดัตั�งขึ�นเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ท ั�งนี�  รายละเอียดของ

บริษทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี� 

1. บริษัทอีโคอินดสัเทรียลเซอรว์ิสเซสจํากดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO)      

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทั และถูกจดัตั�งขึ�น 

เพื�อขอร ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานสําเร็จรูป                        

ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งเป็นโครงการที�มีรูปแบบเช่นเดียวกบัโครงการของบริษทัโดยเริ�มดําเนินการ                       

ในเดอืนเมษายน 2544 และไดร้บัอนุมตัิใหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื�อเดือน

สงิหาคม 2544 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 EISCO มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาทโดยในปี 2546 EISCO 

ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัทย่อย 

บรษิทั อีโคอนิดสัเทรยีลเซอรว์สิเซสจาํกดั 

บรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จาํกดั 

Shanghai TICON Investment  

Management Co., Ltd.            

TICON(Hong Kong) Co.,Ltd. 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

100% 

100% 

100% 

บรษิัทร่วม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

ไทคอนอนิดสัเทรียลโกรท 

กองทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

   และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

18% 

16% 

25% 

 

20% 

- บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั    (51%) 

- บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั  (51%) 

- PT SLP Surya TICON Internusa       (25%) 
100% 

70% 
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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  เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอนวงันอ้ยเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน ศรีราชา เขตอุตสาหกรรม 

โลจิสตคิสไ์ทคอนแหลมฉบงั และการพฒันาคลงัสนิคา้จาํนวนหนึ�งในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวนิ) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TPARK มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 19,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 

TPARK ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 

ของทุนจดทะเบยีน จดัตั�งขึ�นในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ในเดอืนกรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อรองรบั

การขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจีนซึ�งปจัจุบนัอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบั           

การลงทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 Shanghai TICON Investment Management Company Limited               

มทีุนจดทะเบยีน 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีุนชาํระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

4. TICON (Hong Kong) Company Limited ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัตั�งขึ�นในเขตปกครองพเิศษ

ฮ่องกง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ในเดอืนเมษายน 2558 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบั

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นต่างประเทศที�นอกเหนือจากสาธารณรฐัประชาชนจีนซึ�งล่าสุดบริษทัไดท้าํการลงทุนใน

กิจการร่วมคา้ PT SLP Surya TICON Internusa ที�ประเทศอินโดนีเซยี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TICON (Hong Kong) Company Limited มทีุนจดทะเบียนและทุนชาํระ

แลว้ 11.6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

5. บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (TICON Management Company Limited: TMAN) ถอืหุน้โดย

บริษทัรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบยีน TMAN จดัตั�งขึ�นในเดอืนพฤษภาคม 2556 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัต์โดยไดร้บัการอนุมตัิในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ                

ตลาดหลกัทรพัยต์ ั�งแต่วนัที� 6 สิงหาคม 2557 ในเดือนตุลาคม 2557 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAN จาํนวน 

300,000 หุน้ หรือเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนใหก้บั Mitsui & Co. (Asia Pacific) Company Limited 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558T MAN มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

นอกจากบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้

เพาเวอร ์6 จาํกดั และ บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลติและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั PT SLP Surya TICON Internusa เพื�อวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าภายในประเทศอินโดนีเซยี ซึ�งรายละเอียดของบริษทัร่วมคา้ มดีงัต่อไปนี� 
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1. บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จํากดั (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON 

DEMCO 6) ถือหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดย TICON DEMCO 6 ดาํเนินธุรกิจพฒันา

โครงการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TICON DEMCO 6 มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท 

2. บริษัท ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11จํากดั (TICON DEMCO Power 11 Company Limited: 

TICON DEMCO 11) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดย TICON DEMCO 11 ดาํเนินธุรกิจ

พฒันาโครงการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์ช่นเดยีวกบั TICON DEMCO 6 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TICON DEMCO 11 มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท 

3. PT SLP Surya TICON Internusa ถือหุน้โดย TICON (Hong Kong) Company Limited                

รอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดย PT SLP Surya TICON Internusa ดาํเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้              

ใหเ้ช่าภายในพื�นที�โครงการสวนอุตสาหกรรมที�อยู่ภายในประเทศอินโดนีเซยี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 PT SLP Surya TICON Internusa มทีุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้                

46.4 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

นอกจากนี� บริษ ัทมีการลงทุนในบริษทั ร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอส ังหาริมทร ัพย์ไทคอน กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคสก์องทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรทและกองทรสัตเ์พื�อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ซึ�งมรีายละเอียดดงันี� 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

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

กิจการอุตสาหกรรม (Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี� TICON 

หรือ TPARKเป็นเจา้ของ TFUND เป็นกองทนุที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดัเป็นผูจ้ดัการกองทุน  

ปจัจุบนั TFUND มจีาํนวนเงนิทุน 11,825 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2548 และไดท้าํ

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

จาํนวนรวม 236 โรงงาน (พื�นที�รวม 561,000ตารางเมตร) และคลงัสินคา้ 8 หลงั (พื�นที�รวม 19,600 ตารางเมตร) 

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

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสินคา้ที�ขายใหแ้ก่ TFUND และ

ไดร้บัค่าจา้งบริหารจากTFUND 

TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

TFUND มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 11.2685 บาทต่อหน่วย 
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1. บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จํากดั (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON 

DEMCO 6) ถือหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดย TICON DEMCO 6 ดาํเนินธุรกิจพฒันา

โครงการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TICON DEMCO 6 มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท 

2. บริษัท ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11จํากดั (TICON DEMCO Power 11 Company Limited: 

TICON DEMCO 11) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดย TICON DEMCO 11 ดาํเนินธุรกิจ

พฒันาโครงการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์ช่นเดยีวกบั TICON DEMCO 6 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TICON DEMCO 11 มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท 

3. PT SLP Surya TICON Internusa ถือหุน้โดย TICON (Hong Kong) Company Limited                

รอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดย PT SLP Surya TICON Internusa ดาํเนินธุรกิจพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้              

ใหเ้ช่าภายในพื�นที�โครงการสวนอุตสาหกรรมที�อยู่ภายในประเทศอินโดนีเซยี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 PT SLP Surya TICON Internusa มทีุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้                

46.4 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

นอกจากนี� บริษ ัทมีการลงทุนในบริษทั ร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอส ังหาริมทร ัพย์ไทคอน กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคสก์องทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรทและกองทรสัตเ์พื�อ

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ซึ�งมรีายละเอียดดงันี� 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

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

กิจการอุตสาหกรรม (Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี� TICON 

หรือ TPARKเป็นเจา้ของ TFUND เป็นกองทนุที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดัเป็นผูจ้ดัการกองทุน  

ปจัจุบนั TFUND มจีาํนวนเงนิทุน 11,825 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2548 และไดท้าํ

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

จาํนวนรวม 236 โรงงาน (พื�นที�รวม 561,000ตารางเมตร) และคลงัสินคา้ 8 หลงั (พื�นที�รวม 19,600 ตารางเมตร) 

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

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสินคา้ที�ขายใหแ้ก่ TFUND และ

ไดร้บัค่าจา้งบริหารจากTFUND 

TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

TFUND มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 11.2685 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2558 บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND คิดเป็นรอ้ยละ 18.5 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 

ที�ออกท ั�งหมด 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจสิติคส ์(TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS) 

TLOGIS จดัตั�งขึ�นในเดอืนธนัวาคม 2552 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�อง 

กบักิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จําเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK  

เป็นเจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดัเป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ปจัจุบนั TLOGIS มจีาํนวนเงนิทุน 4,469 ลา้นบาท มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2552 และทาํการเพิ�มทุน 

อีก 2 คร ั�งในปี2554-2555 เพื�อซื�อคลงัสินคา้จาก TPARK ซึ�งปจัจุบนัมีคลงัสินคา้จาํนวนรวม 63 หลงั (พื�นที�รวม 

243,625 ตารางเมตร) โดยม ีTICON เป็นผูค้ํ �าประกนัค่าเช่าสาํหรบัการเช่าคลงัสนิคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGISเป็นจาํนวน

เงนิเท่ากบัปีละ 187.5 ลา้นบาท จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ท ั�งนี�  TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อคลงัสินคา้คืน 

จาก TLOGIS 

TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารคลงัสินคา้ที�ขายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้งบริหาร               

จาก TLOGIS 

TLOGIS มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

TLOGIS มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 11.7246 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม2558บริษทัมกีารลงทุนใน TLOGIS คิดเป็นรอ้ยละ 16.2 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 

ที�ออกท ั�งหมด 

     กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนอนิดสัเทรียลโกรท (TICON Industrial Growth 

Leasehold Property Fund : TGROWTH) 

TGROWTH จดัตั�งขึ�นในเดอืนธนัวาคม2556 เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�อง

กบักิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK เป็น

เจา้ของ TGROWTHเป็นกองทุนรวมสทิธิการเช่าที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ปจัจุบนั TGROWTH มีจาํนวนเงนิทุน 5,550 ลา้นบาท มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2556 เพื�อลงทุน 

ในสทิธิการเช่าที�ดินกรรมสิทธิ�  และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซึ�งปจัุบนัมโีรงงานรวม 40 โรงงาน 

(พื�นที�รวม 121,175 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้ 50 หลงั (พื�นที�รวม 182,095 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ท ั�งนี�  TICON 

และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TGROWTH 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสนิคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TGROWTH 

และไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TGROWTH 
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TGROWTH มนีโยบายจ่ายเงินปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2ครั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่า 

รอ้ยละ 90ของกําไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกําไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นกําไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษี ท ั�งนี�  ณ                 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TGROWTH มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 10.1960 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2558 บริษทัมกีารลงทุนใน TGROWTH คิดเป็นรอ้ยละ 25.5ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ที�ออกท ั�งหมด 

 กองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน(TICON Freehold 

and Leasehold Real Estate Investment Trust Fund : TREIT) 

TREITจดัตั�งขึ�นในเดอืนธนัวาคม 2557 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�องกบั

กิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK เป็น

เจา้ของ TREIT เป็นกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นหลกัทรพัย ์             

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีริษทัไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (TICON Management 

Company Limited: TMAN) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

เป็นทรสัต ี

ปจัจุบนั TREIT มจีาํนวนเงนิทุน 5,542ลา้นบาท มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2557 เพื�อซื�อโรงงานและ

คลงัสินคา้จาก TICON และ TPARK และลงทุนในสิทธิการเช่าที�ดินกรรมสิทธิ�  และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON 

และ TPARK ซึ�งปจัจุบนัมโีรงงานจาํนวน 27 หลงั (พื�นที�รวม 75,900 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้จาํนวน 71 หลงั 

(พื�นที�รวม 293,805 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ท ั�งนี�  TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อโรงงานและ

คลงัสนิคา้คืนจาก TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสินคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TREIT และ

ไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TREIT 

TREIT มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 

ของกาํไรสุทธิหลงัปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทรสัตด์งักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิได ้

นิติบุคคล ท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TREIT มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเทา่กบั 9.8823 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2558 บริษทัมกีารลงทุนใน TREITคิดเป็นรอ้ยละ 20.0ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี�ออก

ท ั�งหมด 

การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ถอืเป็นช่องทางการระดมทุนของ

บริษทัทางหนึ�ง เพื�อนาํเงนิที�ไดม้าใชข้ยายกิจการของบรษิทั นอกเหนือจากแหลง่เงนิทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั 

และแหลง่เงนิทนุจากการกูย้มืการพจิารณาขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT นั�น 

บริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยคาํนึงถงึผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้อืหุน้  
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TGROWTH มนีโยบายจ่ายเงินปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2ครั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่า 

รอ้ยละ 90ของกําไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกําไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นกําไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษี ท ั�งนี�  ณ                 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TGROWTH มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 10.1960 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2558 บริษทัมกีารลงทุนใน TGROWTH คิดเป็นรอ้ยละ 25.5ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ที�ออกท ั�งหมด 

 กองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน(TICON Freehold 

and Leasehold Real Estate Investment Trust Fund : TREIT) 

TREITจดัตั�งขึ�นในเดอืนธนัวาคม 2557 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�องกบั

กิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK เป็น

เจา้ของ TREIT เป็นกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นหลกัทรพัย ์             

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีริษทัไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (TICON Management 

Company Limited: TMAN) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

เป็นทรสัต ี

ปจัจุบนั TREIT มจีาํนวนเงนิทุน 5,542ลา้นบาท มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2557 เพื�อซื�อโรงงานและ

คลงัสินคา้จาก TICON และ TPARK และลงทุนในสิทธิการเช่าที�ดินกรรมสิทธิ�  และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON 

และ TPARK ซึ�งปจัจุบนัมโีรงงานจาํนวน 27 หลงั (พื�นที�รวม 75,900 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้จาํนวน 71 หลงั 

(พื�นที�รวม 293,805 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ท ั�งนี�  TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อโรงงานและ

คลงัสนิคา้คืนจาก TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสินคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TREIT และ

ไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TREIT 

TREIT มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 

ของกาํไรสุทธิหลงัปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทรสัตด์งักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิได ้

นิติบุคคล ท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 TREIT มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเทา่กบั 9.8823 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2558 บริษทัมกีารลงทุนใน TREITคิดเป็นรอ้ยละ 20.0ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี�ออก

ท ั�งหมด 

การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ถอืเป็นช่องทางการระดมทุนของ

บริษทัทางหนึ�ง เพื�อนาํเงนิที�ไดม้าใชข้ยายกิจการของบรษิทั นอกเหนือจากแหลง่เงนิทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั 

และแหลง่เงนิทนุจากการกูย้มืการพจิารณาขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT นั�น 

บริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยคาํนึงถงึผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้อืหุน้  

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

คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บางกอกคลบั จาํกดั เพื�อวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการของบริษทั

ดงักลา่ว 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.  ภาพรวมของธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาํเลอื�นที�มศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัตั�งอยู่ในนิคม/สวน/

เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 15 แห่ง ดงัต่อไปนี� 

ที�ต ั�ง จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมปิ�นทอง ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี�  ระยอง 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 

เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจีนบุรี 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในพื�นที� 33 ทาํเล ดงัต่อไปนี�  

ที�ต ั�ง จงัหวดั 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แหง่) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ (5 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

พระนครศรอียุธยา 

พระนครศรอียุธยา 

ชลบรุี 

กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

ชลบรุี 

ชลบรุี 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.  ภาพรวมของธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาํเลอื�นที�มศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัตั�งอยู่ในนิคม/สวน/

เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 15 แห่ง ดงัต่อไปนี� 

ที�ต ั�ง จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมปิ�นทอง ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี�  ระยอง 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 

เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจีนบุรี 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในพื�นที� 33 ทาํเล ดงัต่อไปนี�  

ที�ต ั�ง จงัหวดั 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แหง่) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ (5 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

พระนครศรอียุธยา 

พระนครศรอียุธยา 

ชลบรุี 

กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

ชลบรุี 

ชลบรุี 
 

  

ที�ต ั�ง จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บ่อวนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง (3 แหง่) 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางปะกง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(6 แหง่) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์านี 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี�  
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ชลบรุี 
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สมทุรปราการ 

ปราจีนบุรี 

ขอนแก่น 
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ระยอง 
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ลาํพูน 

2. โครงสรา้งรายได ้

ปจัจุบนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้มสีดัส่วนสูงที�สุดเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วมของบริษทั เนื�องจากหลายปีที�ผ่าน

มาบริษทัมกีารขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์หรือทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนเป็นจาํนวนมาก เพื�อนาํเงนิที�ไดม้าใชข้ยายธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายไดค่้าเช่ารบัและบริการ

ยงัคงเป็นรายไดห้ลกัที�สาํคญัของบริษทั เนื�องจากการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นธุรกิจหลกัของบรษิทั 

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

ประเภท ซึ�งมสีดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ท ั�งนี� โปรดดูการวเิคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พิ�มเติมในหวัขอ้ “คาํอธิบาย

และการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ” 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งรายได ้ 2556 2557 2558 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 4,663.04 69.80 4,561.28 73.98   3,345.61 62.55 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการ 1,109.69 16.61 966.06 15.67 1,048.55 19.60 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 152.59 2.28 165.34 2.68 204.12 3.81 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี

ส่วนไดเ้สยี 

216.57 3.24 267.13 4.33 248.47 4.65 

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้

บริษทัร่วม 

154.45 2.31 41.37 0.67 246.69 4.61 

รายไดอ้ื�น ๆ 384.70 5.76 163.79 2.67 255.65 4.78 

รวม  6,681.04 100.00 6,164.97 100.00 5,349.09 100.00 



3. ผลติภณัฑแ์ละบริการ 

3.1  ผลิตภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเร็จรูป 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปที�มคุีณภาพระดบัสากลเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการที�

เขา้มาตั�งฐานการผลติในประเทศไทยโดยไมต่อ้งการถอืกรรมสทิธิ� ในโรงงาน เพื�อลดตน้ทุนในการดาํเนินการ และลดความเสี�ยง

จากความไมแ่น่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในทาํเลที�ต ั�งที�มศีกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานที�มรูีปแบบ

มาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการที�หลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี�  เนื�องจากกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัมากกว่า

รอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจึงไดเ้นน้การใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

เริ�มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลอืกทาํเลที�ต ั�งสาํหรบัการพฒันาโรงงานโดยพจิารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนั และการ

คาดการณ์ในอนาคต นอกจากนั�น ยงัพจิารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ความสะดวกใน

การเดนิทางไปยงัท่าเรือ สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ไดม้าตรฐานของทาํเลที�ต ั�ง

นั�น ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาโรงงานท ั�งในเขตส่งออก และเขตท ั �วไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งจะแตกต่างกนัใน

แต่ละทาํเลที�ต ั�ง ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งอยู่ติดกบัท่าเรือนํ �าลกึที�สาํคญัของประเทศ

ไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบรษิทัมลีกัษณะเป็นอาคารช ั�นเดยีวพรอ้มช ั�นลอยเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึ�งก่อสรา้งในบริเวณพื�น

ที�ดนิที�มรี ั�วก ั�นเป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื�นที�จอดรถ และพื�นที�สาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ั�งนี� โรงงานที�บริษทัพฒันาขึ�นเป็น

แบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมตี ั�งแต่ 550 ถงึ 12,000 ตาราง

เมตร ซึ�งโดยส่วนใหญ่มขีนาดประมาณ 1,500 ถงึ 3,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษทัที�สรา้งมขีนาดเลก็ลง เนื�องจากปจัจุบนั

แนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มสูีงขึ�น นอกจากนี�พื�นโรงงานสามารถรบันํ �าหนกัไดต้ ั�งแต่ 1 ถึง 3 ตนัต่อ

ตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้ง โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึ�งไมต่อ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้ื�นที�ใชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ�งโดยท ั �วไปจะมี

ขนาดใหญ่กว่าโรงงานสาํเร็จรูปของบริษทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ั�งหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการ

ต่อสญัญาเช่าได ้นอกจากนั�น บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลี�ยนไปเช่าโรงงานอื�นของบริษทัในทาํเลที�ต ั�งหรือขนาดที�

แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื�อโรงงาน 

บริษทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่า และค่าบริการตามแต่จะตกลงกนั 

ณ สิ�นปี 2556 2557 และ 2558 บริษทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานที�อยู่

ระหว่างการพฒันา ดงันี� 

34
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แนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มสูีงขึ�น นอกจากนี�พื�นโรงงานสามารถรบันํ �าหนกัไดต้ ั�งแต่ 1 ถึง 3 ตนัต่อ

ตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้ง โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึ�งไมต่อ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้ื�นที�ใชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ�งโดยท ั �วไปจะมี

ขนาดใหญ่กว่าโรงงานสาํเร็จรูปของบริษทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ั�งหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการ

ต่อสญัญาเช่าได ้นอกจากนั�น บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลี�ยนไปเช่าโรงงานอื�นของบริษทัในทาํเลที�ต ั�งหรือขนาดที�

แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื�อโรงงาน 

บริษทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่า และค่าบริการตามแต่จะตกลงกนั 

ณ สิ�นปี 2556 2557 และ 2558 บริษทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานที�อยู่

ระหว่างการพฒันา ดงันี� 
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 สิ�นปี 2556 สิ�นปี 2557 สิ�นปี 2558 

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

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

โรงงานที�มสีญัญาเช่า 

โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงานที�อยู่ระหว่างการพฒันา 

โรงงานที�อยู่ในแผนการพฒันา 

 86 

 41 

 14 

 160 

252,190 

119,475 

39,300 

421,975 

64 

55 

28 

175 

175,080 

160,200 

67,325 

431,350 

64 

71 

21 

157 

165,380 

195,250 

41,850 

404,100 

รวม 301 832,940 322 833,955 313 806,580 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มลูของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจาํนวนหนึ�ง ซึ�งเกือบท ั�งหมดมผูีเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ 

TFUND TGROWTH และ TREIT ท ั�งนี�  ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมกีารขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND TGROWTH และ 

TREIT ดงันี� 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

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

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

โรงงานที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

โรงงานที�ขายใหท้รสัตเ์พื�อการลงทนุใน          

 อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

 อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

40 

- 

108,350 

- 

3 

20 

20,250 

54,000 

2 

7 

5,325 

21,900 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลี�ยในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื�องจากในปี

ก่อนหนา้บริษทัมกีารขายโรงงานที�ส่วนใหญ่มผูีเ้ช่าแลว้ให ้TREIT กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และผูเ้ช่า รวมเป็นพื�นที� 78,400 

ตารางเมตร และยงัคงมโีรงงานว่างจาํนวนหนึ�งในพื�นที�ที�เคยประสบอุทกภยั นอกจากนี�ผลกระทบจากปจัจยัเศรษฐกิจท ั�งในและ

ต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดการชะลอการลงทุนของผูผ้ลติในกลุม่อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในช่วงปีที�ผ่านมาบริษทัมพีื�นที�ให ้

เช่าสุทธิเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของพื�นที�ใหเ้ช่าใหมข่องกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์และการเพิ�มขึ�นของพื�นที�

ใหเ้ช่าใหมใ่นพื�นที�ที�เคยประสบอุทกภยัเพิ�มขึ�นสูงกว่าปีก่อนหนา้ 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มดีงันี� 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ย (รอ้ยละ) 73 62 49 
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ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2558 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

หลายประเภท ดงันี� 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ / ภูมภิาค รอ้ยละ 

ยานยนต ์
อเิลก็ทรอนิกส ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
อาหาร 
พลาสติก 
เหลก็ 
อื�น ๆ 

35.0 
27.0 
6.5 
4.4 
3.8 

23.3 

ญี�ปุ่ น 
ยุโรป 
อเมรกิาเหนือ 
สงิคโปร ์
จีน 
ไทย 
อื�น ๆ 

42.2 
27.5 
11.3 
6.7 
4.4 
4.2 
3.7 

รวม 100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ: สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดือนธนัวาคม ปี 2558 

ข.  คลงัสนิคา้ 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปที�มคุีณภาพระดบัสากลเพื�อใหเ้ช่า 

โลจิสติกสน์บัเป็นกิจกรรมที�สาํคญัในการกระจายวตัถดุบิ ชิ�นส่วนอุปกรณ์ สนิคา้สาํเร็จรูป และผลผลติอื�น 

ๆ ปจัจุบนักิจกรรมดา้นโลจิสติกสถ์ือเป็นกิจกรรมที�ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการ

ตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส่์วนใหญ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�สาํคญั รวมท ั�งบุคคลากรที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจึงเลง็เห็นโอกาสของการพฒันาคลงัสินคา้ที�มี

คุณภาพเพื�อใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นั�นเช่าแทนการลงทุนสรา้งเพื�อเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสินคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในทาํเลที�เป็นยุทธศาสตร์ที�สาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ที�ด ี

อาคารคลงัสนิคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม ่การออกแบบตวัอาคารจะคาํนึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบั

นํ �าหนกัของพื�นอาคาร ความสูงของอาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอปุกรณ์ช่วยปรบัระดบัพื�นใหม้คีวามลาดชนัที�

เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปที�บริษทัไดพ้ฒันาขึ�นพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดียวกบัโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ (Ready-

built warehouses) บริษทัยงัมกีารสรา้งคลงัสนิคา้ตามรูปแบบและในทาํเลที�ลูกคา้ตอ้งการ (Custom-built warehouses) อีก

ท ั�งมบีริการซื�อคลงัสนิคา้จากลูกคา้เพื�อใหเ้ช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback) อีกดว้ย 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยมกีารเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมกีารกาํหนดใหลู้กคา้

ชาํระค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่า อย่างไรก็ด ีสญัญาเช่าที�มอีายุเกิน 3 ปี เริ�มมสีดัส่วนเพิ�มขึ�น สาํหรบัลูกคา้ที�เช่า

คลงัสนิคา้ที�มรูีปแบบเฉพาะ 
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ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2558 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

หลายประเภท ดงันี� 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ / ภูมภิาค รอ้ยละ 

ยานยนต ์
อเิลก็ทรอนิกส ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
อาหาร 
พลาสติก 
เหลก็ 
อื�น ๆ 

35.0 
27.0 
6.5 
4.4 
3.8 

23.3 

ญี�ปุ่ น 
ยุโรป 
อเมรกิาเหนือ 
สงิคโปร ์
จีน 
ไทย 
อื�น ๆ 

42.2 
27.5 
11.3 
6.7 
4.4 
4.2 
3.7 

รวม 100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ: สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดือนธนัวาคม ปี 2558 

ข.  คลงัสนิคา้ 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปที�มคุีณภาพระดบัสากลเพื�อใหเ้ช่า 

โลจิสติกสน์บัเป็นกิจกรรมที�สาํคญัในการกระจายวตัถดุบิ ชิ�นส่วนอุปกรณ์ สนิคา้สาํเร็จรูป และผลผลติอื�น 

ๆ ปจัจุบนักิจกรรมดา้นโลจิสติกสถ์ือเป็นกิจกรรมที�ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการ

ตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส่์วนใหญ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�สาํคญั รวมท ั�งบุคคลากรที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจึงเลง็เห็นโอกาสของการพฒันาคลงัสินคา้ที�มี

คุณภาพเพื�อใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นั�นเช่าแทนการลงทุนสรา้งเพื�อเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสินคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในทาํเลที�เป็นยุทธศาสตร์ที�สาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ที�ด ี

อาคารคลงัสนิคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม ่การออกแบบตวัอาคารจะคาํนึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบั

นํ �าหนกัของพื�นอาคาร ความสูงของอาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอปุกรณ์ช่วยปรบัระดบัพื�นใหม้คีวามลาดชนัที�

เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปที�บริษทัไดพ้ฒันาขึ�นพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดียวกบัโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ (Ready-

built warehouses) บริษทัยงัมกีารสรา้งคลงัสนิคา้ตามรูปแบบและในทาํเลที�ลูกคา้ตอ้งการ (Custom-built warehouses) อีก

ท ั�งมบีริการซื�อคลงัสนิคา้จากลูกคา้เพื�อใหเ้ช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback) อีกดว้ย 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยมกีารเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมกีารกาํหนดใหลู้กคา้

ชาํระค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่า อย่างไรก็ด ีสญัญาเช่าที�มอีายุเกิน 3 ปี เริ�มมสีดัส่วนเพิ�มขึ�น สาํหรบัลูกคา้ที�เช่า

คลงัสนิคา้ที�มรูีปแบบเฉพาะ 

 

 

ณ สิ�นปี 2556 2557 และ 2558 บริษทัมีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสินคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า และ

คลงัสนิคา้ที�อยู่ระหว่างการพฒันา ดงันี� 

  สิ�นปี 2556 สิ�นปี 2557 สิ�นปี 2558 

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

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

คลงัสนิคา้ที�มสีญัญาเช่า 

คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

คลงัสนิคา้ที�อยู่ระหวา่งการพฒันา 

คลงัสนิคา้ที�อยู่ในแผนการพฒันา 

47 

 62 

 31 

 207 

309,872 

187,963 

176,604 

1,537,082 

73 

65 

37 

193 

324,927 

173,923 

151,797 

1,865,281 

80 

66 

34 

196 

418,307 

174,207 

110,641 

2,142,313 

รวม  347 2,211,521 368 2,515,928 376 2,845,468 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลภายหลงัการขายคลงัสินคา้จํานวนหนึ�ง ซึ�งเกือบท ั�งหมดมีผูเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ 

TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT โดยมรีายละเอียดของการขายคลงัสนิคา้ ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ดงันี� 

 ปี 2556 ปี 2557 สิ�นปี 2558 

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

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

คลงัสนิคา้ที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

คลงัสนิคา้ที�ขายใหท้รสัตเ์พื�อการลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

50 

 

- 

182,095 

 

- 

- 

 

25 

- 

 

160,523 

- 

 

46 

- 

 

133,282 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลี�ยในปี 2558 เพิ�มขึ�นจากปี 2557 ส่วนหนึ�ง

เนื�องมาจาก ในปีที�ผ่านมาบริษทัมพีื�นที�เช่าใหม่สุทธิเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 21 จากปีก่อนหนา้ จากการที�ตลาดมคีวามตอ้งการพื�นที�

คลงัสนิคา้ในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุม่ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์กลุม่ธุรกิจคา้ปลกี และโดยเฉพาะอย่างยิ�งในธุรกิจอี

คอมเมริซ์ ซึ�งมกีารขยายตวัอย่างมากในปีที�ผ่านมา ประกอบกบับริษทัมกีารขายคลงัสนิคา้ที�มผูีเ้ช่าแลว้ใหก้บั TREIT ลดลงจาก

ปีก่อนหนา้รอ้ยละ 17  

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มดีงันี� 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลี�ย (รอ้ยละ) 71 63 68 
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ณ สิ�นเดือนธนัวาคม 2558 ลูกคา้ที�เช่าคลงัสินคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมหลายประเภท ดงันี� 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมภิาค รอ้ยละ 

ผูใ้หบ้รกิารโลจิสตกิส ์
ยานยนต ์
คา้ส่งระหวา่งประเทศ 
คา้ปลกี 
อาหาร 
อื�น ๆ 

60.3 
8.4 
7.6 
7.2 
5.1 

11.4 

ยุโรป 
ไทย 
ญี�ปุ่ น 
ออสเตรเลยี 
อเมรกิาเหนือ 
เกาหล ี

51.9 
23.2 
14.8 
5.2 
3.3 
1.6 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดอืนธนัวาคม ปี 2558 

 3.2  บริการ  

บริการที�เสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

บริษทัมีทีมงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทําใหบ้ริษทัสามารถให ้               

ความช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของ

ลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคที�เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือเพื�อใหไ้ดร้บัใบอนุญาติที�จาํเป็นต่อการเริ�มดาํเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น 

ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนั�น บริษทัยงัมีบริการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ในการขอและต่อใบอนุญาตทาํงานใน

ราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้ซึ�งเป็นคนต่างดา้ว 

 บริการอื�น ๆ 

นอกจากที�กลา่วขา้งตน้ บรษิทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื�องต่าง ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของ

ลูกคา้เท่าที�จะสามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และแนะนาํบุคคลากรที�สาํคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 
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ณ สิ�นเดือนธนัวาคม 2558 ลูกคา้ที�เช่าคลงัสินคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมหลายประเภท ดงันี� 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมภิาค รอ้ยละ 

ผูใ้หบ้รกิารโลจิสตกิส ์
ยานยนต ์
คา้ส่งระหวา่งประเทศ 
คา้ปลกี 
อาหาร 
อื�น ๆ 

60.3 
8.4 
7.6 
7.2 
5.1 

11.4 

ยุโรป 
ไทย 
ญี�ปุ่ น 
ออสเตรเลยี 
อเมรกิาเหนือ 
เกาหล ี

51.9 
23.2 
14.8 
5.2 
3.3 
1.6 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดอืนธนัวาคม ปี 2558 

 3.2  บริการ  

บริการที�เสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

บริษทัมีทีมงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทําใหบ้ริษทัสามารถให ้               

ความช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของ

ลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคที�เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือเพื�อใหไ้ดร้บัใบอนุญาติที�จาํเป็นต่อการเริ�มดาํเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น 

ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนั�น บริษทัยงัมีบริการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ในการขอและต่อใบอนุญาตทาํงานใน

ราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้ซึ�งเป็นคนต่างดา้ว 

 บริการอื�น ๆ 

นอกจากที�กลา่วขา้งตน้ บรษิทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื�องต่าง ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของ

ลูกคา้เท่าที�จะสามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และแนะนาํบุคคลากรที�สาํคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

 

 

 

4. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

4.1 แนวคิด อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั 

4.1.1  โรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

การพฒันาอุตสาหกรรมโดยท ั �วไปจะเริ�มตน้จากการพฒันาที�ดนิอุตสาหกรรม การจดัสรา้งโครงสรา้ง

พื�นฐานในที�ดนิอุตสาหกรรม และการขายที�ดนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพื�อก่อสรา้งโรงงานผลติสนิคา้  

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของโรงงานเอง หรอือาจเลอืกเช่าโรงงาน

เพื�อลดตน้ทุนในการดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไมแ่น่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งหากการใหเ้ช่า

โรงงานมบีรกิารแบบครบวงจร เพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ท ั�งนี�  ในอดีตที�ผ่านมาจนถึง

ปจัจุบนัมผูีป้ระกอบการชาวต่างชาติจาํนวนมากที�เขา้มาตั�งฐานการผลติในประเทศไทยโดยไมต่อ้งการถอืกรรมสทิธิ� ในโรงงาน 

ข. อปุทานของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ผูพ้ฒันาโรงงานอุตสาหกรรมเพื�อขาย/ใหเ้ช่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี� 

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนที�ดนิอุตสาหกรรมที�ตนเองพฒันาขึ�น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอตุสาหกรรม 

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนที�ดินอุตสาหกรรมที�ซื�อ/เช่าจากเจา้ของที�ดินอุตสาหกรรม เช่นบริษทั ซึ�ง

สรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อใหเ้ช่าบนที�ดนิที�ซื�อจากเจา้ของที�ดนิอุตสาหกรรมในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลาย 

ค. อปุสงคข์องโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

การเลอืกเช่าโรงงานเป็นทางเลอืกหนึ�งของผูป้ระกอบการที�ไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน เพื�อลด

ตน้ทุนของโครงการ และเพื�อเพิ�มความยดืหยุ่นในการทาํธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�มคีวามไมแ่น่นอนของสถานการณ์ต่าง 

ๆ ที�มอีิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุน  นอกจากนั�น วงจรชวีติของผลติภณัฑท์ี�มแีนวโนม้ส ั�นลง ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบั

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลว้นแต่เป็นปจัจยัเสริมใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการเช่าโรงงานแทนการลงทุนเป็นเจา้ของ

โรงงานเอง  

ประเทศไทยตั�งอยู่ในทาํเลที�ต ั�งที�ดสีาํหรบัการลงทุน เนื�องจากตั�งอยู่ศูนยก์ลางของภูมภิาคอาเซียน 

นอกจากนั�น ประเทศไทยยงัมแีรงงานที�มทีกัษะมรีะบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ดี รวมท ั�งมกีฎระเบียบต่าง ๆ ที�เอื�ออาํนวยต่อการ

ลงทุนการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานมากขึ�น 

ง. สภาวะการแขง่ขนั 

การสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าในปจัจุบนัถือว่ามกีารแข่งขนัไม่สูงนกั ปจัจุบนัมบีริษทัที�จดัสรา้ง

โรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าที�มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช ั �น จาํกดั (มหาชน) บริษทั อมตะ ซมั

มทิ เรดดี� บลิด ์จาํกดั และบริษทัสวนอุตสาหกรรมปิ�นทอง จาํกดั อย่างไรก็ตาม บริษทัเป็นรายเดยีวที�ทาํธุรกิจพฒันาโรงงานให ้
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เช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมคีวามไดเ้ปรียบคู่แขง่ขนั เนื�องจากบริษทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่าในทาํเล

ที�ต ั�งที�หลากหลายและมบีริการที�ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One stop service) ท ั�งการติดต่อขอ

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

การช่วยเหลอืเพื�อขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมท ั�งบริการหลงัการขายที�ใหก้ารดูแลอย่าง

ใกลช้ดิและรวดเร็ว นอกจากนั�น การที�บริษทัอยู่ในธุรกิจนี�มากว่า 20 ปี และมส่ีวนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 44 บริษทัจึงมี

ความไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อีกดว้ย 

4.1.2  คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสตกิสข์องประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที�สูงเมื�อเทยีบกบัประเทศอื�น ๆ 

ในโลกซึ�งส่งผลเสยีต่อความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการจดัการดา้นโลจิสติกสใ์หม้ี

ประสทิธิภาพจะทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลงและยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ

ส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ�น และยงัช่วยใหส้นิคา้อุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากนี�  ระบบ

การจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศที�มปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยัที�ส่งเสริมใหม้กีารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเพิ�มขึ�น 

คลงัสินคา้ถือเป็นส่วนประกอบหนึ�งที�สาํคญัของกิจกรรมโลจิสติกส ์คลงัสินคา้ที�มีคุณภาพได ้

มาตรฐานสากลจะช่วยทาํใหร้ะบบโลจิสติกสม์ปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ�น 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการดา้นโลจิสติกสจ์ดัว่าเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�มจีาํนวนเพิ�มขึ�น 

และมคีวามสาํคญัมากขึ�น เนื�องจากผูผ้ลติสนิคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ที�จะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการ

ดา้นโลจิสตกิสเ์พิ�มมากขึ�นแทนการมหีน่วยงานภายในเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมท ั�งบริษทัที�เชี�ยวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่านี�  ส่วนใหญ่มีนโยบาย             

ไมต่อ้งการลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของในอสงัหาริมทรพัย ์เช่น คลงัสนิคา้ เนื�องจากเห็นว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยม์ใิช่กิจกรรม

หลกัของกิจการ บริษทัเหลา่นี�ตอ้งการจาํกดัการลงทุนเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมท ั�งการ

พฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นสนิทรพัยห์ลกัที�จาํเป็นต่อกิจการ และการรกัษาความสามารถในการแขง่ขนั

ของกิจการเท่านั�น นอกจากนี� การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยก่์อใหเ้กิดตน้ทุนคงที�จาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ�มความ

เสี�ยงของกิจการในกรณีที�ลูกคา้ยกเลกิสญัญาอีกท ั�งบริษทัเหล่านี�ยงัไม่ชาํนาญในการลงทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเอง

เ นื� อ งจ ากมิใ ช่ ธุ ร กิ จ หล ัก  เมื� อ เ ป็ น เ ช่น นี�  ภ าคอุ ตสาหกรรมด ้าน โลจิ สติ กส์โดยรวมจึ งมุ่ งห ว ังให ้ภาค ธุรกิ จ 

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพื�นที�สาํหรบักิจการขนส่งและคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่า 

ข.  อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัมผูีใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดย

อาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะตั�งอยู่บริเวณถนนสายเอเซยี ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสนิคา้ดงักลา่วส่วนใหญ่มี

คุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน เช่น พื�นอาคารรบันํ �าหนกัไดน้อ้ย มรูีปแบบอาคารที�ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้ พื�นที�จดัเก็บไม่

เหมาะสม ทาํใหจ้ดัเก็บสินคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หาสินคา้ไดย้าก ซึ�งส่งผลใหเ้กิดการขนยา้ยที�ไม่จ ําเป็นมากเกินไปคลงัสินคา้
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เช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมคีวามไดเ้ปรียบคู่แขง่ขนั เนื�องจากบริษทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่าในทาํเล

ที�ต ั�งที�หลากหลายและมบีริการที�ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One stop service) ท ั�งการติดต่อขอ

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

การช่วยเหลอืเพื�อขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมท ั�งบริการหลงัการขายที�ใหก้ารดูแลอย่าง

ใกลช้ดิและรวดเร็ว นอกจากนั�น การที�บริษทัอยู่ในธุรกิจนี�มากว่า 20 ปี และมส่ีวนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 44 บริษทัจึงมี

ความไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อีกดว้ย 

4.1.2  คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสตกิสข์องประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที�สูงเมื�อเทยีบกบัประเทศอื�น ๆ 

ในโลกซึ�งส่งผลเสยีต่อความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการจดัการดา้นโลจิสติกสใ์หม้ี

ประสทิธิภาพจะทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลงและยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ

ส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ�น และยงัช่วยใหส้นิคา้อุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากนี�  ระบบ

การจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศที�มปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยัที�ส่งเสริมใหม้กีารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเพิ�มขึ�น 

คลงัสินคา้ถือเป็นส่วนประกอบหนึ�งที�สาํคญัของกิจกรรมโลจิสติกส ์คลงัสินคา้ที�มีคุณภาพได ้

มาตรฐานสากลจะช่วยทาํใหร้ะบบโลจิสติกสม์ปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ�น 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการดา้นโลจิสติกสจ์ดัว่าเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�มจีาํนวนเพิ�มขึ�น 

และมคีวามสาํคญัมากขึ�น เนื�องจากผูผ้ลติสนิคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ที�จะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการ

ดา้นโลจิสตกิสเ์พิ�มมากขึ�นแทนการมหีน่วยงานภายในเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมท ั�งบริษทัที�เชี�ยวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่านี�  ส่วนใหญ่มีนโยบาย             

ไมต่อ้งการลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของในอสงัหาริมทรพัย ์เช่น คลงัสนิคา้ เนื�องจากเห็นว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยม์ใิช่กิจกรรม

หลกัของกิจการ บริษทัเหลา่นี�ตอ้งการจาํกดัการลงทุนเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมท ั�งการ

พฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นสนิทรพัยห์ลกัที�จาํเป็นต่อกิจการ และการรกัษาความสามารถในการแขง่ขนั

ของกิจการเท่านั�น นอกจากนี� การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยก่์อใหเ้กิดตน้ทุนคงที�จาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ�มความ

เสี�ยงของกิจการในกรณีที�ลูกคา้ยกเลกิสญัญาอีกท ั�งบริษทัเหล่านี�ยงัไม่ชาํนาญในการลงทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเอง

เ นื� อ งจ ากมิใ ช่ ธุ ร กิ จ หล ัก  เมื� อ เ ป็ น เ ช่น นี�  ภ าคอุ ตสาหกรรมด ้าน โลจิ สติ กส์โดยรวมจึ งมุ่ งห ว ังให ้ภาค ธุรกิ จ 

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพื�นที�สาํหรบักิจการขนส่งและคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่า 

ข.  อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัมผูีใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดย

อาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะตั�งอยู่บริเวณถนนสายเอเซยี ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสนิคา้ดงักลา่วส่วนใหญ่มี

คุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน เช่น พื�นอาคารรบันํ �าหนกัไดน้อ้ย มรูีปแบบอาคารที�ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้ พื�นที�จดัเก็บไม่

เหมาะสม ทาํใหจ้ดัเก็บสินคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หาสินคา้ไดย้าก ซึ�งส่งผลใหเ้กิดการขนยา้ยที�ไม่จ ําเป็นมากเกินไปคลงัสินคา้

ดงักลา่วไมม่รีะบบสาธารณูปโภคที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจขนส่งและคลงัสินคา้ได ้เช่น ระบบระบายนํ �าที�ด ี

ระบบถนนที�สามารถรองรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่  นอกจากนี� อาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะตั�งอยู่ในเขตชมุชนและเขตที�อยู่อาศยั

ซึ�งไม่อยู่ในเขตผงัเมอืงสาํหรบัที�ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ ทาํใหเ้กิดปญัหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปญัหาจราจร 

อุบตัิเหต ุความเสยีหายของผวิจราจร รวมท ั�งมลภาวะทางอากาศและทางเสยีง 

ค.  อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้ (Logistics service providers) ซึ�งโดยส่วนใหญ่จะเป็น

บริษทัช ั�นนาํจากในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่านี�จะมคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ software 

และระบบจดัการที�ทนัสมยัและโดยท ั �วไปบริษทัในธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้จะไม่ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์แต่มคีวาม

ตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

2. ผูป้ระกอบการประเภทศูนยก์ระจายสนิคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบที�ทนัสมยั (International 

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

และกิจการศูนยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบที�ทนัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยกลุม่นี�มคีวามตอ้งการที�จะจดัตั�งศูนยก์ระจายสินคา้ เพื�อ

จดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้และผูบ้ริโภคท ั�งในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 

4. กลุม่บริษทันาํเขา้และส่งออก ซึ�งมคีวามตอ้งการใชอ้าคารคลงัสินคา้ที�ต ั�งอยู่ใกลส้นามบินและ

ท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ�งพื�นที�เขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติกสส์นบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการอื�น ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้และ

บริการขนส่งผูใ้หบ้ริการบรรจุสนิคา้และถ่ายบรรจุสนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมลูค่าเพิ�ม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การ

ซ่อมแซม และการประกอบ/บรรจุสนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้ริการเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย ผูใ้หบ้ริการแรงงานช ั �วคราวและยกขนสนิคา้ เป็น

ตน้ 

ง.  สภาวะการแขง่ขนั 

ปจัจุบนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสนิคา้ที�มคุีณภาพซึ�งถอืว่าเป็นคู่แขง่กบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลวิเอช

เอคอรป์อเรช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาที�ดนิ จาํกดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมคีวามไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั

จากการที�บริษทัมกีารพฒันาคลงัสนิคา้ในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลายและมศีกัยภาพ ในขณะที�คู่แข่งขนัมทีาํเลที�ต ั�งของคลงัสินคา้

เพยีงไมก่ี�แห่ง แมว้่าปจัจุบนัคู่แขง่ท ั�ง 2 รายจะมกีารรวมเป็นกลุม่เดยีวกนั 
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4.2 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ตําแหน่งทางการตลาด 

บริษทัมส่ีวนแบ่งในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมสาํเร็จรูปรอ้ยละ 44.2 (รวมส่วนที�บริษทับริหาร

ใหแ้ก่ TFUND TGROWTH และ TREIT รอ้ยละ 29.6) ตามการสาํรวจของบริษทั ซีบี ริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ณ ไตรมาส 3/2558 

บริษทัไดก้าํหนดตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทยบริษทัมคีวาม

มุง่ม ั �นที�จะรกัษาและพฒันาตาํแหน่งทางการตลาดใหด้ยีิ�งขึ�นดว้ยการเพิ�มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกคา้ และรกัษาคุณภาพ

ของการใหบ้ริการที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซึ�งจะส่งผลใหบ้ริษทัมคีวามไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด ได ้

ผลตอบแทนที�เพิ�มมากขึ�น และส่งเสริมตาํแหน่งทางการตลาดของบริษทัใหด้ยีิ�งขึ�นในที�สุด 

สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้นั�น บริษทัมคีวามมุง่ม ั �นที�จะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสนิคา้ที�มคุีณภาพและมาตรฐาน

สูงที�มส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากที�สุดเช่นเดยีวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า คือ ผูผ้ลติชิ�นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ด ี

บริษทัสามารถสรา้งโรงงานที�มลีกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งส่วนใหญ่จะมขีนาดกลาง-ใหญ่ 

สาํหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�เช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่งและคา้ปลีก และ

ผูป้ระกอบการรวมถงึผูใ้หบ้ริการขนส่ง และบริหารคลงัสนิคา้ 

 กลยุทธด์า้นราคา 

ค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัถูกกาํหนดจากตน้ทุนการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงนิเป็นหลกั 

อย่างไรก็ดีในการกาํหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้าํนึงถึงราคาค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย โดยบริษทัไดม้กีาร

ตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอเพื�อใหแ้น่ใจว่าค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัอยู่ในระดบัที�สามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 กลยุทธด์า้นการสง่เสริมการตลาด 

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที�สาํคญัไดแ้ก่การติดต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่าน

ตวักลางต่าง ๆ เช่นติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพื�อเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหลา่นั�น การติดต่อผ่าน

หน่วยงานรฐับาล สถานทูต สาํนกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซื�อขายอสงัหาริมทรพัย ์และ

ตวักลางอื�น ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาสื�อเพื�อส่งเสริมการตลาด อนัไดแ้ก่ สิ�งพมิพเ์อกสารเชญิชวน การโฆษณาในหนงัสือต่าง 

ๆ อินเทอรเ์น็ตเว็บไซต ์แผ่นป้ายโฆษณาที�ติดตั�งบริเวณหนา้โครงการ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้งทางด่วน และการส่ง

จดหมายทางไปรษณีย ์
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นอกจากนี� ยงัมกีารใชส้ื�อทางการตลาดประเภทอื�นที�มปีระสทิธิผลตามความเหมาะสมไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงาน

สมัมนางานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งท ั�งภายในและต่างประเทศ 

4.3 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

4.3.1 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรม 

ความตอ้งการเช่าท ั�งโรงงานและคลงัสนิคา้มแีนวโนม้การเติบโตที�ดีจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยาน

ยนตเ์พื�อการส่งออกไปยงัตลาดในประเทศภูมภิาคเอเซียแปซิฟิค การขยายการลงทุนของผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ไปตามทาํเลที�มี

ศกัยภาพในจงัหวดัที�สาํคญัตามภาคต่างๆเพิ�มมากขึ�น รวมท ั�งการขยายธุรกิจของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์นอกจากนี�การยา้ยฐาน

การผลติเขา้มาในประเทศแถบเอเชียเพิ�มขึ�นโดยเฉพาะอย่างยิ�งอุตสาหกรรมยานยนต ์รวมท ั�งการจดัตั�งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) ซึ�งจะทาํใหเ้กดิกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�หลากหลายในภูมภิาค นอกจากนั�น แนวโนม้ที�ผูป้ระกอบการไมต่อ้งการ

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร แต่ตอ้งการใชเ้งนิทุนที�มอียู่ใหเ้ป็นประโยชนท์ี�สุด จะเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/

คลงัสนิคา้เพิ�มมากขึ�น 

4.3.2  การแข่งขนั 

ผูเ้ขา้มาแข่งขนัรายใหม่จะตอ้งใชเ้งนิทุนสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการที�มคีวาม

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

ที�บริษทัดาํเนินการอยู่ในปจัจุบนั 

5. การจดัหาผลติภณัฑห์รือบริการ 

บริษทัสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้บนที�ดนิที�มศีกัยภาพ ดว้ยทีมงานออกแบบและทีมงานก่อสรา้งของบริษทัเอง ซึ�งช่วยให ้

เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานก่อสรา้ง อีกท ั�งช่วยใหต้น้ทุนการก่อสรา้งของบริษทัอยู่ในระดบัตํ �า 

วสัดุก่อสรา้งที�สาํคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่เหลก็ และคอนกรีตท ั�งนี�บริษทัสามารถส ั �งซื�อวสัดุ

ก่อสรา้งไดจ้ากผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาที�ใกลเ้คียงกนั 
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ปจัจยัความเสี�ยง 

1. ความเสี�ยงจากสญัญาเช่าระยะส ั�น 

จากการที�สญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จึงอาจทาํให ้       

นกัลงทุนกงัวลว่า บริษทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไมต่่อสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ด ีโดยท ั �วไปเมื�อลูกคา้เริ�มทาํการผลติแลว้มกัจะไมย่า้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมเีหตุผลที�สมควร

อื�น ซึ�งโดยปกติการต่อสญัญาเช่ามเีกินกว่ารอ้ยละ 80 ของสญัญาเช่าที�ครบกาํหนด 

การที�บริษทัมโีรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในหลายทาํเลที�ต ั�ง อีกท ั�งผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจที�หลากหลาย และ            

มาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี�ยงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนั�น โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทัยงั

ถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ในพื�นที�ที�ไดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันั�น หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บริษทั 

จะสามารถหาผูเ้ช่าใหมไ่ดไ้มย่าก 

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

ในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ

ปทุมธานี โดยโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื�นที�ดงักลา่วไดร้บัความเสียหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการดาํเนินธุรกิจ และไม่สามารถ

ชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บริษทั รวมท ั�งผูเ้ช่าไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าเป็นจาํนวนมาก ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการรายใหมย่งัคงชะลอ

การตดัสนิใจเช่าโรงงานในพื�นที�ดงักลา่วจนถงึปจัจุบนั ท ั�งนี�  เหตุอุทกภยัอาจทาํใหน้กัลงทุนมคีวามกงัวลว่าบริษทัมคีวามเสี�ยง          

ที�จะเผชญิกบัเหตุอุทกภยัไดอ้ีกในอนาคตและมคีวามเสี�ยงที�จะไมม่ผูีเ้ช่าโรงงานที�ต ั�งอยู่ในพื�นที�บริเวณนี�  อนัจะส่งผลใหบ้ริษทั          

มโีรงงานว่างเป็นระยะเวลาหนึ�ง 

บริษทัไดม้กีารทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายที�เกิดกบัทรพัยส์นิ รวมท ั�งการประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกจิหยุดชะงกั 

(Business  Interruption) เพื�อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ�นอีก ซึ�งแมบ้ริษทัจะตอ้งชาํระค่าเบี�ยประกนัภยัใน

อตัราที�สูงขึ�นจากเดมิ แต่บริษทัสามารถเรียกเก็บค่าเบี�ยประกนัภยัจากผูเ้ช่าที�เช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัได ้พรอ้มกนันี�

บริษทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เพื�อลดการเพิ�มขึ�นของพื�นที�ว่าง นอกจากนั�น

ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมรวมท ั�งเขตอุตสาหกรรมของบริษทั ในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานีมกีารสรา้งแนว

คอนกรีตป้องกนันํ �า (Concrete Dike) ซึ�งสรา้งเสร็จแลว้ ในช่วงปลายปี 2555 ซึ�งแนวป้องกนันํ �าดงักล่าวจะสามารถปกป้อง

ทรพัยส์นิที�อยู่ในพื�นที�ดงักลา่วได ้

จากการที�บริษทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ตั�งอยู่ในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลาย โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออก ทาํใหบ้ริษทั

สามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ท ั�งที�เป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ที�ตอ้งการยา้ยการผลติจากพื�นที�ที�ไดร้บัผลกระทบจาก

อุทกภยัในขณะนั�น ไปยงัพื�นที�ที�ปลอดภยั ความเสียหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์นํ �าท่วมในปี 2554 ทาํใหร้ฐับาลให ้

ความสาํคญักบัการบริหารจดัการนํ �าอย่างจริงจงับริษทัเชื�อม ั �นว่าปจัจยัต่าง ๆ ที�กล่าวมาจะช่วยสรา้งความเชื�อม ั �นใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื�นที�ดงักล่าวอีกคร ั�งในระยะเวลาอนัใกล ้รวมท ั�งศกัยภาพ

ของพื�นที�ดงักลา่วในการเป็นศูนยก์ลางของการผลติในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ�งเป็นอุตสาหกรรม
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ปจัจยัความเสี�ยง 

1. ความเสี�ยงจากสญัญาเช่าระยะส ั�น 

จากการที�สญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จึงอาจทาํให ้       

นกัลงทุนกงัวลว่า บริษทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไมต่่อสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ด ีโดยท ั �วไปเมื�อลูกคา้เริ�มทาํการผลติแลว้มกัจะไมย่า้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมเีหตุผลที�สมควร

อื�น ซึ�งโดยปกติการต่อสญัญาเช่ามเีกินกว่ารอ้ยละ 80 ของสญัญาเช่าที�ครบกาํหนด 

การที�บริษทัมโีรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในหลายทาํเลที�ต ั�ง อีกท ั�งผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจที�หลากหลาย และ            

มาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี�ยงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนั�น โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทัยงั

ถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ในพื�นที�ที�ไดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันั�น หากมกีารยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า บริษทั 

จะสามารถหาผูเ้ช่าใหมไ่ดไ้มย่าก 

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

ในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ

ปทุมธานี โดยโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื�นที�ดงักลา่วไดร้บัความเสียหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการดาํเนินธุรกิจ และไม่สามารถ

ชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บริษทั รวมท ั�งผูเ้ช่าไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าเป็นจาํนวนมาก ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการรายใหมย่งัคงชะลอ

การตดัสนิใจเช่าโรงงานในพื�นที�ดงักลา่วจนถงึปจัจุบนั ท ั�งนี�  เหตุอุทกภยัอาจทาํใหน้กัลงทุนมคีวามกงัวลว่าบริษทัมคีวามเสี�ยง          

ที�จะเผชญิกบัเหตุอุทกภยัไดอ้ีกในอนาคตและมคีวามเสี�ยงที�จะไมม่ผูีเ้ช่าโรงงานที�ต ั�งอยู่ในพื�นที�บริเวณนี�  อนัจะส่งผลใหบ้ริษทั          

มโีรงงานว่างเป็นระยะเวลาหนึ�ง 

บริษทัไดม้กีารทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายที�เกิดกบัทรพัยส์นิ รวมท ั�งการประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกจิหยุดชะงกั 

(Business  Interruption) เพื�อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ�นอีก ซึ�งแมบ้ริษทัจะตอ้งชาํระค่าเบี�ยประกนัภยัใน

อตัราที�สูงขึ�นจากเดมิ แต่บริษทัสามารถเรียกเก็บค่าเบี�ยประกนัภยัจากผูเ้ช่าที�เช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทัได ้พรอ้มกนันี�

บริษทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เพื�อลดการเพิ�มขึ�นของพื�นที�ว่าง นอกจากนั�น

ผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมรวมท ั�งเขตอุตสาหกรรมของบริษทั ในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานีมกีารสรา้งแนว

คอนกรีตป้องกนันํ �า (Concrete Dike) ซึ�งสรา้งเสร็จแลว้ ในช่วงปลายปี 2555 ซึ�งแนวป้องกนันํ �าดงักล่าวจะสามารถปกป้อง

ทรพัยส์นิที�อยู่ในพื�นที�ดงักลา่วได ้

จากการที�บริษทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ตั�งอยู่ในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลาย โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออก ทาํใหบ้ริษทั

สามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ท ั�งที�เป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ที�ตอ้งการยา้ยการผลติจากพื�นที�ที�ไดร้บัผลกระทบจาก

อุทกภยัในขณะนั�น ไปยงัพื�นที�ที�ปลอดภยั ความเสียหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์นํ �าท่วมในปี 2554 ทาํใหร้ฐับาลให ้

ความสาํคญักบัการบริหารจดัการนํ �าอย่างจริงจงับริษทัเชื�อม ั �นว่าปจัจยัต่าง ๆ ที�กล่าวมาจะช่วยสรา้งความเชื�อม ั �นใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื�นที�ดงักล่าวอีกคร ั�งในระยะเวลาอนัใกล ้รวมท ั�งศกัยภาพ

ของพื�นที�ดงักลา่วในการเป็นศูนยก์ลางของการผลติในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ�งเป็นอุตสาหกรรม

ที�ตอ้งใชน้ํ �าเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั�น พื�นที�ดงักลา่วยงัเป็นพื�นที�เหมาะสมสาํหรบัการกระจายสนิคา้ไปยงัภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2556 ไดเ้กิดเหตุอุทกภยัในบางพื�นที�ทางภาคตะวนัออกซึ�งรวมท ั�ง จงัหวดัระยอง ชลบุรี และ

ปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม เหตุอุทกภยัมไิดรุ้นแรงดงัเช่นในปี 2554 โรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัในพื�นที�ดงักล่าวไม่ไดร้บั

ความเสียหาย และผูเ้ช่าสามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ โดยในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืผูเ้ช่าในการ

ป้องกนัความเสยีหายอย่างเต็มกาํลงั และร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ิด ท ั�งนี� ผูเ้ช่ายงัคงมคีวามเชื�อม ั �นในศกัยภาพของ

พื�นที�ดงักลา่ว และไมไ่ดม้กีารยา้ยออกจากพื�นที� 

3. ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 42 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี�ปุ่ น และรอ้ยละ 28 เป็น

ผูป้ระกอบการจากภูมภิาคยุโรป โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 35 เป็นผูผ้ลติชิ�นส่วนยานยนต ์และรอ้ยละ 27 เป็นผูผ้ลติชิ�นส่วนในกลุม่

อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส/์เครื�องใชไ้ฟฟ้า นอกจากนี� ลูกคา้ที�เช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัรอ้ยละ 15 เป็นผูป้ระกอบการจากญี�ปุ่ น 

และรอ้ยละ 52 เป็นผูป้ระกอบการจากภูมภิาคยุโรป โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 60 เป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์และรอ้ยละ 8 เป็นผูเ้ช่า

คลงัสนิคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัยานยนต ์ดงันั�น หากมกีารลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมดงักลา่ว และมกีารลดลงของการลงทุน

จากประเทศญี�ปุ่ น และภูมภิาคยุโรป อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมีไม่มากนกั เนื�องจากลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

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

ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที�ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมรบัจา้งผลติชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิคสท์ ั �วไป (Electronic 

Manufacturing Services) อุตสาหกรรมผลติชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิคสใ์นเครื�องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมผลติ Hard Disk Drive 

อุตสาหกรรมเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนี� กลุม่อุตสาหกรรมยานยนตย์งัเป็นอุตสาหกรรมที�มแีนวโนม้การเติบโตที�ด ี

จากการฟื� นตวัของตลาดโลกและการยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลติรายใหญ่มายงัประเทศไทยในการผลติรถยนตเ์พื�อการส่งออก 

ส่งผลใหค้วามตอ้งการชิ�นส่วนยานยนตม์โีอกาสเติบโตไดอ้ีกมาก นอกจากนี�  การที�ผู เ้ช่าในอุตสาหกรรมชิ�นส่วนยานยนต ์         

มสีดัส่วนอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัผูผ้ลติชิ�นส่วนในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคสแ์ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า มส่ีวนช่วยลดความเสี�ยงจาก

การพึ�งพงิผูเ้ช่าเพยีงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง 

นอกจากความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของกลุม่อุตสาหกรรมที�เช่าโรงงานแลว้ ธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสเ์ป็นธุรกิจที�มี

สดัส่วนการเช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัสูงที�สุด อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าผลกระทบดงักลา่วจะมไีมม่ากเช่นกนั เนื�องจากบริษทัใน

กลุม่ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสม์กีารใหบ้ริการจดัเก็บ และ/หรือขนส่งสินคา้ที�หลากหลายและไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น 

ชิ�นส่วนยานยนต ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า ชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิคส ์สนิคา้อุปโภค-บริโภค เอกสาร สนิคา้เพื�อสุขภาพและความงาม สารเคมี

ต่าง ๆ เป็นตน้  

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

เหตุใหบ้ริษทัซึ�งมส่ีวนแบ่งการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปสูงที�สุดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้รายใหญ่ของประเทศมลูีกคา้เช่า

โรงงานและคลงัสนิคา้จากประเทศญี�ปุ่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัมคีวามเห็นว่าในภูมภิาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ�งเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใตเ้มื�อมกีารรวมกลุม่กนัทางเศรษฐกิจหรือ ASEAN Economic Cooperation (AEC) แลว้ ประเทศไทยจะ

ยงัคงเป็นประเทศที�อยู่ในลาํดบัตน้ ๆ ที�นกัลงทนุมคีวามสนใจเขา้มาลงทุนจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลติ ความเสี�ยง

จากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าที�มาจากประเทศญี�ปุ่ นจึงเป็นความเสี�ยงที�บริษทัยอมรบัได ้

นอกจากนั�น จากการที�โรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัมีรูปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการจากทุก ๆ อุตสาหกรรม  

4. ความเสี�ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�อยูใ่นแผนการกอ่สรา้งในปจัจุบนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมโีรงงาน 178 โรง และคลงัสินคา้ 230 หลงั ที�อยู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทัอาจ               

มคีวามเสี�ยงจากการไมม่ผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�จะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัมภีาระ

ตน้ทนุการก่อสรา้งในช่วงเวลาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าจะสามารถควบคุมความเสี�ยงดงักลา่วได ้เนื�องจากบริษทัมไิดม้นีโยบายในการสรา้งโรงงาน/

คลงัสนิคา้เพื�อปลอ่ยทิ�งไวใ้หว่้างจาํนวนมาก กลา่วอีกนยัหนึ�งก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้เตรียมไวพ้รอ้มใหเ้ช่าในแต่

ละทาํเลโดยเฉลี�ยประมาณ 3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจาํนวน

ที�ตอ้งการ ท ั�งนี� การที�บริษทัมทีมีงานก่อสรา้งของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ และมคีวาม

ยดืหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงานไปก่อสรา้งในทาํเลที�มคีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ได ้

โดยงา่ย 

5. ความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ในปี 2558 บริษทัทาํการลงทุนในต่างประเทศโดยเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของกิจการร่วมคา้ PT SLP Surya 

TICON Internusa ผ่านบริษทัย่อยในฮ่องกงซึ�งไดแ้ก่ Ticon (Hong Kong) Company Limited เพื�อพฒันาโรงงานและ

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศอินโดนีเซยี การลงทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมสีินทรพัยใ์นสกุลเงนิต่างประเทศ กิจการร่วมคา้ซึ�งจด

ทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยีมทีุนจดทะเบยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คิดเป็นมลูค่า 46.4 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

แมป้ระเทศอินโดนีเซยีจะมสีกุลเงนิรูเปียะหแ์ต่ไดม้กีารกาํหนดอตัราค่าเช่าและกาํหนดใหผู้เ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�

กิจการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูพ้ฒันาขึ�นในประเทศอินโดนีเซยีทาํการชาํระค่าเช่าเป็นเงนิสกุลดอลล่ารส์หรฐัฯดงันั�นบริษทัจึงมี

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในสกุลเงนิดอลลา่รส์หรฐัฯเท่านั�น โดยบรษิทัจะทาํการปิดความเสี�ยงดงักลา่วดว้ยวิธีทาํสญัญา

ซื�อขายลว่งหนา้ (Forward) อตัราแลกเปลี�ยนกบัธนาคารพาณิชย ์

กิจการร่วมคา้ของบริษทัในประเทศอินโดนีเซยีจะทาํการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่าโดยเฉลี�ยปีละ 50,000 - 

51,000 ตารางเมตร ในระยะเวลา 2 ปี ซึ�งจะสิ�นสุดลงในปี 2560 และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสินคา้ที�สรา้งเสร็จ

พรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจํานวนที�ลูกคา้ตอ้งการ ท ั�งนี� เพื�อลดความเสี�ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ที�อยู่ในประเทศ

อินโดนีเซยีอนัเนื�องมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศนั�น 

 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
55

8

47

สาํหรบัความเสี�ยงจากผูร่้วมลงทุนในต่างประเทศ ปจัจุบนับริษทัควบคุมความเสี�ยงนี� โดยวิธีคดัเลอืกผูร่้วมลงทุนที�มี

ประสบการณ์ ความพรอ้ม ความน่าเชื�อถอื และมจีริยธรรมในการทาํธุรกิจเป็นที�ยอมรบัของตลาดที�บริษทัมคีวามสนใจตอ้งการ

จะเขา้ไปลงทุน บริษทัมคีวามสมัพนัธท์ี�ดมีานานท ั�งกบับริษทั Mitsui & CoและบริษทัSurya Semesta Internusaก่อนที�จะตก

ลงร่วมทุนกนัก่อตั�งกิจการร่วมคา้PT SLP Surya TICON Internusaในประเทศอินโดนีเซยีการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัจึงเป็นไป

ดว้ยความราบรื�น บริษทัยงัมกีระบวนการคดัเลอืกผูร่้วมลงทุนในต่างประเทศที�ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธร์ะยะยาวดว้ย

ท ั�งนี� เพื�อทาํความรูจ้กั ตระหนกั และเขา้ใจในผูร่้วมลงทุนแต่ละรายก่อนที�จะตกลงทาํการลงทุนร่วมกนั 

 

ตะวนัออกเฉียงใตเ้มื�อมกีารรวมกลุม่กนัทางเศรษฐกิจหรือ ASEAN Economic Cooperation (AEC) แลว้ ประเทศไทยจะ

ยงัคงเป็นประเทศที�อยู่ในลาํดบัตน้ ๆ ที�นกัลงทนุมคีวามสนใจเขา้มาลงทุนจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลติ ความเสี�ยง

จากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าที�มาจากประเทศญี�ปุ่ นจึงเป็นความเสี�ยงที�บริษทัยอมรบัได ้

นอกจากนั�น จากการที�โรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัมีรูปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการจากทุก ๆ อุตสาหกรรม  

4. ความเสี�ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�อยูใ่นแผนการกอ่สรา้งในปจัจุบนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมโีรงงาน 178 โรง และคลงัสินคา้ 230 หลงั ที�อยู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทัอาจ               

มคีวามเสี�ยงจากการไมม่ผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�จะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัมภีาระ

ตน้ทนุการก่อสรา้งในช่วงเวลาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าจะสามารถควบคุมความเสี�ยงดงักลา่วได ้เนื�องจากบริษทัมไิดม้นีโยบายในการสรา้งโรงงาน/

คลงัสนิคา้เพื�อปลอ่ยทิ�งไวใ้หว้า่งจาํนวนมาก กลา่วอีกนยัหนึ�งก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้เตรียมไวพ้รอ้มใหเ้ช่าในแต่

ละทาํเลโดยเฉลี�ยประมาณ 3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจาํนวน

ที�ตอ้งการ ท ั�งนี� การที�บริษทัมทีมีงานก่อสรา้งของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ และมคีวาม

ยดืหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงานไปก่อสรา้งในทาํเลที�มคีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ได ้

โดยงา่ย 

5. ความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ในปี 2558 บริษทัทาํการลงทุนในต่างประเทศโดยเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของกิจการร่วมคา้ PT SLP Surya 

TICON Internusa ผ่านบริษทัย่อยในฮ่องกงซึ�งไดแ้ก่ Ticon (Hong Kong) Company Limited เพื�อพฒันาโรงงานและ

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศอินโดนีเซยี การลงทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมสีินทรพัยใ์นสกุลเงนิต่างประเทศ กิจการร่วมคา้ซึ�งจด

ทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยีมทีุนจดทะเบยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คิดเป็นมลูค่า 46.4 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

แมป้ระเทศอินโดนีเซยีจะมสีกุลเงนิรูเปียะหแ์ต่ไดม้กีารกาํหนดอตัราค่าเช่าและกาํหนดใหผู้เ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�

กิจการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูพ้ฒันาขึ�นในประเทศอินโดนีเซยีทาํการชาํระค่าเช่าเป็นเงนิสกุลดอลล่ารส์หรฐัฯดงันั�นบริษทัจึงมี

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในสกุลเงนิดอลลา่รส์หรฐัฯเท่านั�น โดยบรษิทัจะทาํการปิดความเสี�ยงดงักลา่วดว้ยวิธีทาํสญัญา

ซื�อขายลว่งหนา้ (Forward) อตัราแลกเปลี�ยนกบัธนาคารพาณิชย ์

กิจการร่วมคา้ของบริษทัในประเทศอินโดนีเซยีจะทาํการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่าโดยเฉลี�ยปีละ 50,000 - 

51,000 ตารางเมตร ในระยะเวลา 2 ปี ซึ�งจะสิ�นสุดลงในปี 2560 และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสินคา้ที�สรา้งเสร็จ

พรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจํานวนที�ลูกคา้ตอ้งการ ท ั�งนี� เพื�อลดความเสี�ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ที�อยู่ในประเทศ

อินโดนีเซยีอนัเนื�องมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศนั�น 
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยบริษทัจะพิจารณาจ่ายเงนิปนัผลโดย

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

ระหวา่งบรษิทักบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ที�มขีอ้จาํกดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559 

 จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)  478,699,619 43.55 

2. กลุ่มซติี� เรยีลตี�  

 บรษิทั ซิตี� วลิลา่ จํากดั 

 นายชาล ีโสภณพนิช 

 นางสริญิา โสภณพนิช 

 บรษิทั ซิตี�เรียลตี� จาํกดั 

 

38,568,150 

24,773,910 

11,458,725 

2,582,684 

 

3.51 

2.25 

1.04 

0.24 

 77,383,469 7.04 

3. กรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 นางสาวศิรพิร สมบตัิวฒันา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ) และคู่สมรส 

 นายวรีพนัธ ์พูลเกษ (กรรมการผูจ้ดัการ) และคู่สมรส 

 นายตรขีวญั บนุนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 

 นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์(กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 นางสาววรญัญา อนิทรไพโรจน ์(ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื�อ) 

 นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ) 

 นายสมศกัดิ�  รตันวริะกลุ (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1) 

 นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ 

     และเลขานุการบริษทั)  

 นางยูโกะ โฮช ิ(ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2) 

 นางสาวปริ�มโอภา ณัชชาจารุวทิย ์(ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย)์ 

 

16,777,500 

11,073,823 

1,449,362 

844,135 

230,000 

40,890 

12,011 

79 

 

78 

61 

 

1.53 

1.01 

0.13 

0.08 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 30,427,939 2.77 

4. นางสชุาดา ลีสวสัดิ�ตระกูล 

5. นายจตพุล เกรยีงไชยกจิกุล 

6. บรษิัท ไทยเอน็วีดอีาร ์จาํกดั 

7. Nortrust Nominees Limited Group  

8. นางยุพด ีควน 

9. กองทุนรวมสาทรซติี�ทาวเวอร ์

10. East Fourteen Limited Group 

11. อื�น ๆ 

รวม 

43,422,970 

38,803,200 

33,588,500 

33,489,332 

21,469,904 

19,503,194 

18,684,588 

303,669,660 

3.95 

3.53 

3.06 

3.05 

1.95 

1.77 

1.70 

27.63 

1,099,142,375   100.00 
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
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บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ       

ตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ด ี

2. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ8 ท่านดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบุตร  กรรมการ 

4. นายเนตร จรญัวาศน*์ กรรมการ 

5. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 

*   นายเนตร จรญัวาศน ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อผูกพนับริษทัประกอบดว้ยนายชาล ีโสภณพนิช นายจิระพงษ ์วินิชบุตร นายชาย วินิช

บุตร นายวรีพนัธ ์พูลเกษ และนายเนตร จรญัวาศน ์โดยกรรมการสองในหา้ท่านนี�ลงลายมอืชื�อร่วมกนัพรอ้มประทบัตราสาํคญั

ของบริษทั 

ท ั�งนี� นายชาล ีโสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุ่มซิตี� เรียลตี�  นายจิระพงษ ์วินิชบุตร นายชาย วินิชบุตร และนายเนตร 

จรญัวาศน ์เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการเปรียบเสมอืนตวัแทนของผูถ้ือหุน้ เป็นผูก้าํหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตดัสินใจเรื�องสาํคญัของ

บริษทั คณะกรรมการจึงตอ้งทาํหนา้ที�ในการดูแลผลประโยชนข์องทุกฝ่าย ดูแลการทาํงานและผลประกอบการของฝ่ายจดัการ 

การบริหารความเสี�ยง รวมท ั�งการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

2. ปฏบิตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมของผูถ้ือหุน้ดว้ย

ความซื�อสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 

3. คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธข์องบริษทั โดย

ร่วมกนัทบทวนวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธข์องบริษทัทุก ๆ 5 ปี มกีารแสวงหาขอ้มลูที�เป็นประโยชนต่์อการกาํหนดทิศทาง

ดงักลา่ว รวมถงึมกีารพจิารณาถงึประเดน็ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น เพื�อใหม้ ั �นใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถนาํวิสยัทศัน ์ทิศทาง 

และกลยุทธท์ี�กาํหนดขึ�นไปปฏบิตัิใหเ้กิดผลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 
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บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ       

ตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ด ี

2. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ8 ท่านดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบุตร  กรรมการ 

4. นายเนตร จรญัวาศน*์ กรรมการ 

5. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 

*   นายเนตร จรญัวาศน ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อผูกพนับริษทัประกอบดว้ยนายชาล ีโสภณพนิช นายจิระพงษ ์วินิชบุตร นายชาย วินิช

บุตร นายวรีพนัธ ์พูลเกษ และนายเนตร จรญัวาศน ์โดยกรรมการสองในหา้ท่านนี�ลงลายมอืชื�อร่วมกนัพรอ้มประทบัตราสาํคญั

ของบริษทั 

ท ั�งนี� นายชาล ีโสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุ่มซิตี� เรียลตี�  นายจิระพงษ ์วินิชบุตร นายชาย วินิชบุตร และนายเนตร 

จรญัวาศน ์เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการเปรียบเสมอืนตวัแทนของผูถ้ือหุน้ เป็นผูก้าํหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตดัสินใจเรื�องสาํคญัของ

บริษทั คณะกรรมการจึงตอ้งทาํหนา้ที�ในการดูแลผลประโยชนข์องทุกฝ่าย ดูแลการทาํงานและผลประกอบการของฝ่ายจดัการ 

การบริหารความเสี�ยง รวมท ั�งการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

2. ปฏบิตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมของผูถ้ือหุน้ดว้ย

ความซื�อสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 

3. คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธข์องบริษทั โดย

ร่วมกนัทบทวนวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธข์องบริษทัทุก ๆ 5 ปี มกีารแสวงหาขอ้มลูที�เป็นประโยชนต่์อการกาํหนดทิศทาง

ดงักลา่ว รวมถงึมกีารพจิารณาถงึประเดน็ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น เพื�อใหม้ ั �นใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถนาํวิสยัทศัน ์ทิศทาง 

และกลยุทธท์ี�กาํหนดขึ�นไปปฏบิตัิใหเ้กิดผลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

4. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการเป็นไปตาม

นโยบาย และระเบียบของบริษทัอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อเพิ�มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการและความม ั �งคั �งสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

5. เป็นผูน้าํและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานที�ด ีปฏบิตัิตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการ

ที�ดขีองบริษทั 

6. เป็นแบบอย่างในการเพิ�มเติมความรูค้วามสามารถ เพื�อใหก้ารปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการบริษทัมศีกัยภาพมากขึ�น 

โดยบริษทัมกีารสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหรือสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง 

7. ดาํเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ การสอบบญัชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในที�มปีระสทิธิผลและเชื�อถอืได ้

8. จดัใหม้กีารพจิารณาปจัจยัเสี�ยงสาํคญัที�อาจเกิดขึ�น และกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยงดงักล่าวอย่าง

ครอบคลุม ดูแลใหผู้บ้ริหารมรีะบบหรือกระบวนการที�มปีระสทิธิภาพในการบริหารจดัการความเสี�ยง รวมถงึการแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจที�อาจจะเกิดขึ�นจากความเสี�ยงดงักลา่ว 

9. จดัใหม้กีารปนัผลกาํไรเมื�อบริษทัมกีาํไรพอสมควรและไมม่ขีาดทุนสะสม 

10. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�อาจจะเกิดขึ�น รวมถงึรายการที�เกี�ยวโยงกนั และ

ใหค้วามสาํคญักบัการพจิารณาธุรกรรมหลกัที�มคีวามสาํคญั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย

โดยรวม 

11. กรรมการที�เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื�น มคีวามพรอ้มที�จะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการ

พจิารณากาํหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตั�งกรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ 

ตลอดจนพรอ้มที�จะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอื�น ๆ  หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที�มคีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อ

ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

12. รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” ต่อบริษทัตามเกณฑท์ี�บริษทักาํหนด 

13. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที�เป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการ

จะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนที�ขอ้มลูภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่

เปิดเผยขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบุคคลอื�น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

14. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบริหารมกีารปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างมจีริยธรรมและมคีวามเท่าเทยีมกนั 

15. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดเีป็นประจาํอย่างสม ํ �าเสมอ 

16. กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นที�มปีระสิทธิภาพ เพื�อให ้

ม ั �นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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17. กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน พรอ้มท ั�งดาํเนินการใหบ้ริษทัมกีระบวนการรบัเรื�องรอ้งเรียน 

18. ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น และมบีทลงโทษเมื�อไมป่ฏบิตัิตาม 

19. จดัใหม้ีเลขานุการบริษทั เพื�อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุม

กรรมการและผูถ้ือหุน้ ตลอดจนการใหค้ําแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ํ �าเสมอ อีกท ั�งดูแลใหก้รรมการและบริษทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

20. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบริษทัในที�ประชมุผูถ้อืหุน้และในรายงานประจาํปีของบริษทั 

21. จดัใหม้ช่ีองทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม 

22. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมกีารประเมนิผลงานประจาํปีของท ั�งคณะ เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน

ในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีดว้ย และประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้ริหารสูงสุด 

รวมท ั�งกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารสูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

23. ในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบัการ

ดาํเนินกิจการ โดยบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

การแต่งตั�งคณะกรรมการบรษิทั 

การแต่งตั�งกรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั โดยคณะกรรมการ

สรรหาของบริษทัจะเป็นผูเ้สนอชื�อบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาตามลาํดบั ท ั�งนี�  ขอ้บงัคบั

ของบริษทักาํหนดใหก้ารแต่งตั�งกรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั ดงันี� 

1. ที�ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการเพิ�มเติม หรือแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

ดงัต่อไปนี� 

ก. ผูถ้อืหุน้หนึ�งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้ 

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที�มอียู่ท ั�งหมดตาม (ก) เลอืกบุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

ค. บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั�งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการที�จะมี

ในการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั�งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะมไีด ้

ในการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ใหป้ระธานในที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลงเพราะสาเหตุอื�นใด นอกจากถงึคราว

ออกตามวาระ 
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3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ดงันี� 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ* ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการบริหาร 

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการบริหาร 

4. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

*   นายวรีพนัธ ์พูลเกษ ไดร้บัแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการบรหิาร เมื�อวนัที� 18 สงิหาคม 2558 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏบิตัิหนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. ปฏบิตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบริษทัโดยเคร่งครดั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี� 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ท ั�งนี�  กรรมการตรวจสอบท ั�งสามท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความ

น่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และการบริหาร

ความเสี�ยงที�มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพเพยีงพอ 

3. สอบทานความมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี�ยง 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณารายการระหว่างกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

17. กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน พรอ้มท ั�งดาํเนินการใหบ้ริษทัมกีระบวนการรบัเรื�องรอ้งเรียน 

18. ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น และมบีทลงโทษเมื�อไมป่ฏบิตัิตาม 

19. จดัใหม้ีเลขานุการบริษทั เพื�อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุม

กรรมการและผูถ้ือหุน้ ตลอดจนการใหค้ําแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ํ �าเสมอ อีกท ั�งดูแลใหก้รรมการและบริษทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

20. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบริษทัในที�ประชมุผูถ้อืหุน้และในรายงานประจาํปีของบริษทั 

21. จดัใหม้ช่ีองทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม 

22. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมกีารประเมนิผลงานประจาํปีของท ั�งคณะ เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน

ในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีดว้ย และประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้ริหารสูงสุด 

รวมท ั�งกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารสูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

23. ในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบัการ

ดาํเนินกิจการ โดยบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

การแต่งตั�งคณะกรรมการบรษิทั 

การแต่งตั�งกรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั โดยคณะกรรมการ

สรรหาของบริษทัจะเป็นผูเ้สนอชื�อบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาตามลาํดบั ท ั�งนี�  ขอ้บงัคบั

ของบริษทักาํหนดใหก้ารแต่งตั�งกรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั ดงันี� 

1. ที�ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการเพิ�มเติม หรือแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

ดงัต่อไปนี� 

ก. ผูถ้อืหุน้หนึ�งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้ 

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที�มอียู่ท ั�งหมดตาม (ก) เลอืกบุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

ค. บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั�งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการที�จะมี

ในการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั�งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะมไีด ้

ในการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ใหป้ระธานในที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลงเพราะสาเหตุอื�นใด นอกจากถงึคราว

ออกตามวาระ 
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6. สอบทานการประเมนิความเสี�ยงต่อการทุจริตคอรร์ปัช ั �นและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัการปฏบิตัิ

ที�ควรมเีพื�อลดความเสี�ยงนั�น โดยผูบ้ริหารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏบิตัิ 

7. สอบทานและพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเรื�องขอ้บกพร่องสาํคญัที�ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจดัการ 

8. มอีาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและมี

อาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิตัิตามระเบยีบของบริษทั 

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั�ง/เลกิจา้ง เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ั�งจดัประชุมกบัผูส้อบ

บญัชอีย่างอิสระ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุ อย่างนอ้ยปีละหนึ�งคร ั�ง 

10. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้คีวามสมัพนัธ์

และเกื�อกูลกนั และลดความซํ �าซอ้นในส่วนที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11. ประสานงานเกี�ยวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชแีละอาจเสนอแนะใหส้อบทานหรือตรวจสอบรายการใดที�เหน็วา่

จาํเป็น 

12. ในการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํซึ�งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

13. กาํกบัดูแลการควบคุมภายใน การจดัทาํรายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัช ั �น รวมท ั�งกาํกบัดูแลการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

14. สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหม้ ั �นใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นมคีวาม

เพยีงพอและมปีระสทิธิผล 

15. รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั

อย่างสม ํ �าเสมอ และใหค้าํแนะนาํขอ้ควรปฏบิตัิแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

16. ดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้กีระบวนการรบัและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน 

17. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้บริษทั เพื�อชี�แจงและ/หรือตอบขอ้

ซกัถามในเรื�องที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั�งผูส้อบบญัชดีว้ย 

18. ประเมนิผลการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีบญัชีการเงนิละ 1 

ครั�งและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

19. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดรายละเอียดข ั�นตํ �า คือ การปฏิบตัิงาน 

จาํนวนครั�งการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงความเห็นโดยรวม โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ�งรายงาน

ดงักลา่วมกีารลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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20. ควบคุม ดูแล ใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปีของบริษทั 

21. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

22. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั�ง และประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท ั�งความเป็น

อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

23. ปฏบิตัิหนา้ที�อื�นใดที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึ�งไมเ่ป็นผูบ้ริหารบริษทั และ

ไดร้บัการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรือมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรือ

การเงนิอย่างเพยีงพอ ที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอชื�อและแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชื�อสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้

คดัเลอืกและแต่งตั�งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคุีณสมบตัิดงันี� 

1. ถอืหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิออกเสยีงท ั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ

บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ท ั�งนี�ใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

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

หรือการบริหารงาน ท ั�งในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักลา่วมตีวัอย่างเช่น 

 เป็นกรรมการที�มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ที�ปรึกษาที�รบัเงนิเดือนประจําหรือผูม้อีาํนาจ

ควบคุม 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น เป็นผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงนิ หรือผูป้ระเมนิราคา

ทรพัยส์นิ 

 เป็นผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจ เช่น ซื�อ/ขายสินคา้หรือบริการ ซื�อขายสินทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอืทาง

การเงนิ เป็นตน้ 

3. หากดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอื�นในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและค่าตอบแทนที�

ไดร้บัจากบริษทันั�นดว้ย 

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษทัอื�นในกลุม่ที�เป็นบริษทัจดทะเบยีน 

5. เป็นกรรมการที�ไมใ่ช่เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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6. เป็นกรรมการที�ไมไ่ดร้บัการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถอืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

7. สามารถปฏบิตัิหนา้ที� แสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏบิตัิงานตามหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมท ั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล

ดงักลา่ว 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้ี�มคีวามสมัพนัธห์รือเกี�ยวขอ้งกบับริษทั จนทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างอิสระหรือ

คลอ่งตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี� ลูกหนี� หรือผูท้ี�มคีวามเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ อย่างมนียัสาํคญั เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี�ยประชุม 

โบนสั สวสัดกิาร และผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

ของบริษทั และผูบ้ริหารสูงสุด โดยคาํนึงถงึค่าตอบแทนที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรม 

2. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารสูงสุด 

3. พจิารณากาํหนดสวสัดกิารและผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั 

4. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมกีารเปิดเผยนโยบายเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ รวมท ั�งหลกัการและเหตุผล 

6. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา  

4. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการสรรหา 
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6. เป็นกรรมการที�ไมไ่ดร้บัการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถอืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

7. สามารถปฏบิตัิหนา้ที� แสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏบิตัิงานตามหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมท ั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล

ดงักลา่ว 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้ี�มคีวามสมัพนัธห์รือเกี�ยวขอ้งกบับริษทั จนทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างอิสระหรือ

คลอ่งตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี� ลูกหนี� หรือผูท้ี�มคีวามเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ อย่างมนียัสาํคญั เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี�ยประชุม 

โบนสั สวสัดกิาร และผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

ของบริษทั และผูบ้ริหารสูงสุด โดยคาํนึงถงึค่าตอบแทนที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรม 

2. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารสูงสุด 

3. พจิารณากาํหนดสวสัดกิารและผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั 

4. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมกีารเปิดเผยนโยบายเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ รวมท ั�งหลกัการและเหตุผล 

6. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 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. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั อนุกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุด เพื�อความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะ

มาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

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

3. คดัเลอืกผูส้มคัรในตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด เพื�อใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั�ง 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยสมาชกิ 7 ท่าน ดงันี� 

1. นายตรีขวญั บุนนาค ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. ดร. สมศกัดิ� ไชยพร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

6. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

7. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง และเลขานุการคณะกรรมการ                      

บริหารความเสี�ยง 

ท ั�งนี� ณ ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มกีารเปลี�ยนแปลง เป็นดงันี� 

1. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง และเลขานุการคณะกรรมการ                     

บริหารความเสี�ยง 

5. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ 

รวมถงึสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

2. พจิารณานโยบายการบริหารความเสี�ยงของบริษทัใหค้รอบคลุมความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสี�ยงดา้น

ตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความ

เสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) และความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ อาท ิความเสี�ยงดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ (Regulatory 

Risk) เป็นตน้ 
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3. พจิารณาประเมนิความเสี�ยงของบริษทัใหค้รอบคลุมธุรกรรมตามขอ้ 2. 

4. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมอืในการบริหารจดัการความเสี�ยงใหม้ีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบั

ลกัษณะและขนาดความเสี�ยงแต่ละดา้นของธุรกรรมที�บริษทัดาํเนินการ 

5.  พจิารณาและทบทวนการกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดาํเนินการกรณีที�ไม่เป็นไป

ตามเพดานความเสี�ยงที�กาํหนด (Corrective Measures) 

6. ติดตามผลการประเมนิความเสี�ยงท ั�งในภาวะปกติและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมนิความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากผลติภณัฑใ์หม ่หรือความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นสาํหรบัธุรกรรมที�จะจดัตั�งขึ�นใหม ่

รวมถงึกาํหนดแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นกบัธุรกรรม 

8. ทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ขเปลี�ยนแปลง (ถา้จาํเป็น) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยใหร้ายงานการ

ปรบัปรุงดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

9. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีที�มปีจัจยัหรือเหตุการณ์สาํคญั ซึ�งอาจ

มผีลกระทบต่อบริษทัอย่างมนียัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อทราบและพจิารณาโดยเร็วที�สุด 

10. ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั�ง 

11. กาํกบัดูแล และสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น โดยการประเมนิความเสี�ยง

ดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

12. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. ประเมนิผลการปฏบิตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง เพื�อนาํผลการประเมนิมาปรบัปรุง

การดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธิภาพและบรรลุวตัถปุระสงคท์ี�กาํหนดไว ้

14. ปฏบิตัิหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

8. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติใหแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2558 ประกอบดว้ย

สมาชกิ 7 ท่าน โดยฝ่ายบริหารของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชกิคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดไีดด้งันี� 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

2. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

3. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

5. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

7. นางสาวทศันีย ์คาดสนิท กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี
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ท ั�งนี� ณ ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีมกีารเปลี�ยนแปลง เป็นดงันี� 

1. นายตรีขวญั บุนนาค ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

3. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดแีละเลขานุการคณะกรรมการ                     

บริหารความเสี�ยง 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

1. จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรื�องเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

3. ดูแลการปฏบิตังิานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

4. ทบทวนแนวทางของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดขีองบริษทั โดยเปรียบเทยีบกบัแนวปฏบิตัิของสากล และเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. จดัทาํนโยบายและแนวปฏบิตัิในการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ั �งยนื (Sustainability Management : 

SM) ซึ�งรวมถงึการดาํเนินงานดา้นการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื�อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. ติดตามการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ั �งยนื 

7. วางกรอบแนวทาง และกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นของบริษทั 

8. จดัทาํและทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมนิผลการ

ดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ั�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พจิารณาประเมนิความเสี�ยงของบริษทัใหค้รอบคลุมธุรกรรมตามขอ้ 2. 

4. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมอืในการบริหารจดัการความเสี�ยงใหม้ีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบั

ลกัษณะและขนาดความเสี�ยงแต่ละดา้นของธุรกรรมที�บริษทัดาํเนินการ 

5.  พจิารณาและทบทวนการกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดาํเนินการกรณีที�ไม่เป็นไป

ตามเพดานความเสี�ยงที�กาํหนด (Corrective Measures) 

6. ติดตามผลการประเมนิความเสี�ยงท ั�งในภาวะปกติและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมนิความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากผลติภณัฑใ์หม ่หรือความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นสาํหรบัธุรกรรมที�จะจดัตั�งขึ�นใหม ่

รวมถงึกาํหนดแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นกบัธุรกรรม 

8. ทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ขเปลี�ยนแปลง (ถา้จาํเป็น) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยใหร้ายงานการ

ปรบัปรุงดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

9. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีที�มปีจัจยัหรือเหตุการณ์สาํคญั ซึ�งอาจ

มผีลกระทบต่อบริษทัอย่างมนียัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อทราบและพจิารณาโดยเร็วที�สุด 

10. ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั�ง 

11. กาํกบัดูแล และสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น โดยการประเมนิความเสี�ยง

ดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

12. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. ประเมนิผลการปฏบิตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง เพื�อนาํผลการประเมนิมาปรบัปรุง

การดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธิภาพและบรรลุวตัถปุระสงคท์ี�กาํหนดไว ้

14. ปฏบิตัิหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

8. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติใหแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2558 ประกอบดว้ย

สมาชกิ 7 ท่าน โดยฝ่ายบริหารของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชกิคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดไีดด้งันี� 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

2. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

3. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

5. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

7. นางสาวทศันีย ์คาดสนิท กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี
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9. ผูบ้ริหาร 

รายชื�อผูบ้ริหารของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี� 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร ผูจ้ดัการท ั �วไป 

3. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ*์ รองผูจ้ดัการท ั �วไป และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

4. นายกฤษณ์ วรีกุล** รองผูจ้ดัการท ั �วไป และพฒันาธุรกิจระหว่างประเทศ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ ผูอ้ ํานวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ และ

เลขานุการบริษทั 

6. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

7. นายสมศกัดิ�  รตันวริะกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1 

8. นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2 

9. นางสาวศิริพร สมบตัิวฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

10. นางสาววรญัญา อินทรไพโรจน*์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื�อ 

11. นายสทิธิศกัดิ�  ธารีรชัต ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

12. นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

13. นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

14. นายอภณิฐั เมฆลอย*** ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. นางสาวปริ�มโอภา ณชัชาจารุวทิย*์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

* นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์นางสาววรญัญา อนิทรไพโรจน ์และนางสาวปริ�มโอภา ณชัชาจารุวทิย ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  

 เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2558 

** นายกฤษณ์ วรีกลุ ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2558 

*** นายอภณิฐั เมฆลอย ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมื�อวนัที� 1 มนีาคม 2558 

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารมอีาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ท ั�งนี� 

การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถกระทาํไดห้ากผูบ้ริหารมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ ความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับริษทัหรือบริษทัย่อยตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 
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9. ผูบ้ริหาร 

รายชื�อผูบ้ริหารของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี� 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร ผูจ้ดัการท ั �วไป 

3. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ*์ รองผูจ้ดัการท ั �วไป และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

4. นายกฤษณ์ วรีกุล** รองผูจ้ดัการท ั �วไป และพฒันาธุรกิจระหว่างประเทศ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ ผูอ้ ํานวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ และ

เลขานุการบริษทั 

6. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

7. นายสมศกัดิ�  รตันวริะกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1 

8. นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2 

9. นางสาวศิริพร สมบตัิวฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

10. นางสาววรญัญา อินทรไพโรจน*์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื�อ 

11. นายสทิธิศกัดิ�  ธารีรชัต ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

12. นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

13. นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

14. นายอภณิฐั เมฆลอย*** ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. นางสาวปริ�มโอภา ณชัชาจารุวทิย*์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

* นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์นางสาววรญัญา อนิทรไพโรจน ์และนางสาวปริ�มโอภา ณชัชาจารุวทิย ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  

 เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2558 

** นายกฤษณ์ วรีกลุ ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2558 

*** นายอภณิฐั เมฆลอย ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมื�อวนัที� 1 มนีาคม 2558 

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารมอีาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ท ั�งนี� 

การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถกระทาํไดห้ากผูบ้ริหารมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ ความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับริษทัหรือบริษทัย่อยตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 

 

 

 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษทักําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้ํานึงถึงผล

ประกอบการของบริษทัรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ั�งนี�  ค่าตอบแทน

กรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมตัิโดยผูถ้อืหุน้ 

10.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

ในปี 2558 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี� 

                  หน่วย : บาท 

กรรมการ 
เบี�ยประชมุ

คณะกรรมการ 

เบี�ยประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

โบนัสกรรมการ 

นายชาล ีโสภณพนิช 100,000 - 1,084,000 

นาย เดวิด เดสมอนด์ แทร์

เรน้ท ์

50,000 40,000 936,000 

นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

นายชาย วนิิชบุตร 

40,000 

40,000 

- 

- 

892,000 

870,000 

นายไว เชง ควน* 

นางยุพด ีควน* 

นายเนตร จรญัวาศน*์* 

- 

10,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

- 

870,000 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 50,000 - 892,000 

นายตรีขวญั บุนนาค 

นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

50,000 

50,000 

40,000 

40,000 

710,000 

401,000 

รวม 420,000 120,000 6,655,000 

* นายไว เชง ควน และนางยุพด ีควน ไม่ขอรบัการต่อวาระกรรมการ จากการครบวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  

          ประจาํปี 2558 

** นายเนตร จรญัวาศน ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 
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สาํหรบัผูบ้ริหารของบริษทันั�น ในปี 2558 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี� 

 จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีและกองทุนประกนัสงัคม 

44,375,782 

4,062,060 

1,191,775 

รวม 49,629,617 

10.2 ค่าตอบแทนอื�น ๆ 

ในปี 2558 บริษทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 

1. การปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้ 

บริษทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไดค้าํนึงถงึสทิธิของผูถ้ือหุน้ใน

การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบริษทัอย่างเพยีงพอและทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การส่งขอ้มลูขา่วสารของบริษทัผ่านทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การลงข่าวสารทางหนงัสือพิมพต์ามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั และการลง

ประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ticon.co.th 

นอกจากขา่วสารขอ้มลูที�ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชมุเพื�อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในระหว่างผูถ้ือหุน้ อนัไดแ้ก่ การจดัประชุมผูถ้ือหุน้

โดยกาํหนดใหว้นั เวลา และสถานที�ประชมุไมเ่ป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชมุ พรอ้มจดัส่งแผนที�ต ั�งของสถานที�ประชุมใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ การส่งหนงัสอืนดัประชมุที�มวีตัถปุระสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระการประชมุ ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการ

ประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุอย่างนอ้ย 7 วนัสาํหรบัวาระปกติและอย่างนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระ

พเิศษตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

หนงัสอืนดัประชมุของบริษทัมขีอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลประกอบการพิจารณา

ลงคะแนนเสยีงในการประชมุไดค้รบถว้นมากยิ�งขึ�นบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีซึ�งรวบรวมขอ้มลูสาํคญัของบริษทัในปีที�ผ่าน

มาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะที�ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการออกเสยีง

ในแต่ละเรื�องไดโ้ดยหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วมขีอ้มลูกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้ือหุน้เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้

ประชมุในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุได ้นอกจากนี�บริษทัไดแ้นบขอ้บงัคบับริษทัส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อื

หุน้ไปกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ย พรอ้มท ั�งการใหข้อ้มูลและรายละเอียดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นหลกัฐานในการเขา้

ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเสนอเพิ�มวาระการประชุมและเสนอชื�อผูท้ี�มีคุณสมบตัิเหมาะสมที�จะมาเป็น

กรรมการบริษทัลว่งหนา้ โดยบริษทัไดช้ี�แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการเสนอเรื�องดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัมคีณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท ั�งผูบ้ริหารของบริษทั และ

ผูส้อบบญัชขีองบริษทัเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการของบริษทัหรือบุคคลที�ที�ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิใหเ้ป็นประธาน

ในที�ประชมุ จะดาํเนินการใหม้กีารพจิารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลาํดบัวาระที�กาํหนดในหนงัสือนดั

ประชมุอย่างโปร่งใส นอกจากนั�น บริษทัไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนลงคะแนน และระหว่างประชุมไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมอย่างเต็มที�และบริษทัไดต้อบคาํถามอย่างครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหม้สีาระสาํคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ คาํชี�แจงที�เป็น

สาระสาํคญั คาํถาม ขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ รวมท ั�งคะแนนเสยีงที�ตอ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนั�นในส่วนของรายงานการประชุม

บริษทั มกีารจดัทาํรายงานการประชมุใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาที�กฎหมายกาํหนด รวมท ั�งมรีะบบการจดัเก็บรายงานการประชมุที�ดี

สาํหรบัผูบ้ริหารของบริษทันั�น ในปี 2558 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงันี� 

 จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีและกองทุนประกนัสงัคม 

44,375,782 

4,062,060 

1,191,775 

รวม 49,629,617 

10.2 ค่าตอบแทนอื�น ๆ 

ในปี 2558 บริษทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
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สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ท ั�งนี� เพื�อใหร้ายงานการประชมุมคีวามครบถว้นสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทึก

ผลการลงคะแนนเสยีง เพิ�มเติมในรายงานการประชมุดว้ย 

ท ั�งนี� บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้บนเว็บไซตข์องบริษทัท ั�งในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชิญประชุมซึ�งเผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการ

ประชมุที�เผยแพร่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมท ั�งวีดีทศันซ์ึ�งบนัทึกภาพในวนัประชุม เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทั บริษทัไดจ้ดัการประชุมขึ�นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 เวลา 

14.30 น. ณ ชาเทรียมบอลรูม ช ั�น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไ์ซด ์เลขที� 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอ

แหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 7 ท่าน  

2. การปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

บริษทัตระหนกัดีว่าความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ�นจากการสนบัสนุนจากผูม้ส่ีวนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ           

อนัไดแ้ก่ พนกังานบริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชมุชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนัจากคู่แข่งของบริษทั 

บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม   

การปฏบิตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาและเงื�อนไขทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ี�ไดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้

ท ั�งในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจนการรกัษาความลบัของลูกคา้ การปฏิบตัิตามเงื�อนไข

การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏบิตัิตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัที�ด ีไมท่าํลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิีการไมสุ่จริต 

และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนื�องจากพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเร็จที�มคุีณค่า บริษทัใหก้ารปฏิบตัิอย่างเท่า

เทยีมและเป็นธรรมต่อพนกังาน ท ั�งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการที�จาํเป็น การแต่งตั�ง โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพ 

การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังานอยู่เสมอ บริษทัดาํเนินการ

ตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ั�งจดัใหม้สีิ�งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพื�อป้องกนั

การสูญเสยีชวีติจากอุบตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจบ็และการเจ็บป่วยอนัเนื�องจากการทาํงาน นอกจากนี� บริษทัไดจ้ดัใหม้กีิจกรรม

สนัทนาการ เพื�อความสามคัคีและเป็นรางวลัสาํหรบัพนกังาน 

ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะแสวงหาวิธีการที�จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลยิ�งขึ�นตลอดเวลา บริษทัยดึม ั �นในการรกัษาและปฏิบตัิตามสญัญาที�ทาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบ

ผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขายที�มคุีณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม นอกจากนี�  ยงัเนน้ถึง

การรกัษาความลบัของลูกคา้และไมน่าํไปใชเ้พื�อประโยชนโ์ดยมชิอบ รวมท ั�งผ่อนปรนและร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามที�เกิดความ

เดอืดรอ้น 

สาํหรบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี� บริษทัปฏบิตัิต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนี�อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คาํนึงถงึประโยชนสู์งสุด

ของบริษทั และตั�งอยู่บนพื�นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อท ั�งสองฝ่าย หลกีเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งปฏบิตัิตามพนัธะสญัญาที�ตกลงกนัไว ้
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สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ท ั�งนี� เพื�อใหร้ายงานการประชมุมคีวามครบถว้นสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทึก

ผลการลงคะแนนเสยีง เพิ�มเติมในรายงานการประชมุดว้ย 

ท ั�งนี� บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัท ั�งในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชิญประชุมซึ�งเผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการ

ประชมุที�เผยแพร่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมท ั�งวีดีทศันซ์ึ�งบนัทึกภาพในวนัประชุม เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทั บริษทัไดจ้ดัการประชุมขึ�นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 เวลา 

14.30 น. ณ ชาเทรียมบอลรูม ช ั�น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไ์ซด ์เลขที� 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอ

แหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 7 ท่าน  

2. การปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

บริษทัตระหนกัดีว่าความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ�นจากการสนบัสนุนจากผูม้ส่ีวนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ           

อนัไดแ้ก่ พนกังานบริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชมุชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนัจากคู่แข่งของบริษทั 

บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกกลุ่ม กล่าวคือ การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม   

การปฏบิตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาและเงื�อนไขทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ี�ไดม้าตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้

ท ั�งในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจนการรกัษาความลบัของลูกคา้ การปฏิบตัิตามเงื�อนไข

การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏบิตัิตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัที�ด ีไมท่าํลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิีการไมสุ่จริต 

และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนื�องจากพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเร็จที�มคุีณค่า บริษทัใหก้ารปฏิบตัิอย่างเท่า

เทยีมและเป็นธรรมต่อพนกังาน ท ั�งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการที�จาํเป็น การแต่งตั�ง โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพ 

การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังานอยู่เสมอ บริษทัดาํเนินการ

ตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ั�งจดัใหม้สีิ�งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพื�อป้องกนั

การสูญเสยีชวีติจากอุบตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจบ็และการเจ็บป่วยอนัเนื�องจากการทาํงาน นอกจากนี� บริษทัไดจ้ดัใหม้กีิจกรรม

สนัทนาการ เพื�อความสามคัคีและเป็นรางวลัสาํหรบัพนกังาน 

ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะแสวงหาวิธีการที�จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลยิ�งขึ�นตลอดเวลา บริษทัยดึม ั �นในการรกัษาและปฏิบตัิตามสญัญาที�ทาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการส่งมอบ

ผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขายที�มคุีณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม นอกจากนี�  ยงัเนน้ถึง

การรกัษาความลบัของลูกคา้และไมน่าํไปใชเ้พื�อประโยชนโ์ดยมชิอบ รวมท ั�งผ่อนปรนและร่วมช่วยเหลอืลูกคา้ยามที�เกิดความ

เดอืดรอ้น 

สาํหรบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี� บริษทัปฏบิตัิต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนี�อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คาํนึงถงึประโยชนสู์งสุด

ของบริษทั และตั�งอยู่บนพื�นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อท ั�งสองฝ่าย หลกีเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งปฏบิตัิตามพนัธะสญัญาที�ตกลงกนัไว ้

สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บรษิทัปฏบิตัิต่อคู่แขง่ทางการคา้ตามหลกัสากล ไมล่ะเมดิความลบัหรือลว่งรูค้วามลบัทางการคา้

ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล บริษทัยึดม ั �นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางจริยธรรมในการ

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

ส่วนชุมชนและสงัคมนั�น บริษทัมนีโยบายที�จะดาํเนินธุรกิจที�เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสรา้ง

สมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

อย่างไรก็ตาม ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีที�ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิของบริษทั 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบรษิทัโดยติดต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

3. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัม ี8 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระและมตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั ท ั�งนี� 

บริษทัมกีารแยกอาํนาจหนา้ที�ของประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่าง

ชดัเจนเพื�อมใิหผู้ใ้ดผูห้นึ�งมอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั 

คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมเพื�อพิจารณากิจการท ั �วไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง โดยบริษทั

กาํหนดการจดัประชมุคณะกรรมการ และส่งหนงัสอืนดัประชมุซึ�งระบถุงึวาระการประชมุอย่างชดัเจนรวมท ั�งเอกสารประกอบการ

ประชมุ ใหแ้ก่คณะกรรมการลว่งหนา้ก่อนการประชมุโดยท ั �วไปไมน่อ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในปี 2558 กรรมการบริษทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�  

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 5 ครั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบุตร 

4. นายชาย วนิิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน* 

6. นางยุพด ีควน* 

7. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ  

8. นายตรีขวญั บุนนาค 

9. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

10. นายเนตร จรญัวาศน*์* 

5 

5 

4 

4 

- 

1 

5 

5 

5 

3 

หมายเหต ุ * นายไว เชง ควน และนางยุพด ีควน ไม่ขอรบัการต่อวาระกรรมการ จากการครบวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 

 ** นายเนตร จรญัวาศน ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 



66

ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัทุกคร ั�ง เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

และเอกสารเพื�อส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชมุ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุโดยมรีายละเอียดของสาระสาํคญั

และขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมท ั�งมหีนา้ที�จดัเก็บเอกสารเกี�ยวกบัการ

ประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนั�น ยงัมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในกฎระเบียบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

วาระการประชมุ 

คณะกรรมการของบริษทัมบีทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกจิการที�ดดีงัต่อไปนี� 

 ในทุก ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชมุเพื�อพจิารณากาํหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั  รวมท ั�งมกีารติดตามผลการดาํเนินงานและทบทวนผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีที�ผ่านมา ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที�วางไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม ่ผลงานที�ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายจะถูกทบทวนเพื�อประโยชนใ์นการวางนโยบาย และการ

กาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพื�อใหก้ารทาํงานเกิดประสทิธิผลมากยิ�งขึ�น คณะกรรมการบริษทัจะมกีารทบทวนผลงาน รวมท ั�งการวเิคราะหป์ญัหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมา เพื�อใหม้ขีอ้มลูที�จะนาํไปปรบัปรุงการกาํกบัดูแลและการดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้

อย่างมปีระสทิธิภาพ ท ั�งนี�คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเองประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั (ซึ�ง

ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื�อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ท ั�งนี� ที�

ผ่านมาผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กล่าวคือ 

ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื�น ๆ และกรรมการที�มหีนา้ที�และความรบัผิดชอบมากขึ�นก็จะ

ไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มขึ�น เช่น กรรมการที�มตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ที�ตอ้งรบัผิดชอบ

เพิ�มเติมดว้ย 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ไวใ้นหวัขอ้

“ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 เพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํหนดหนา้ที�และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในเรื�องของระดบัอาํนาจดาํเนินการทางการเงนิ ที�สาํคญัไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัิ

ในการซื�อ/เช่าทรพัยส์นิ อาํนาจอนุมตัิในการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ 

โดยไดก้าํหนดวงเงนิที�กรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละระดบัมอีาํนาจในการอนุมตัิไวอ้ย่างชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และพนกังานที�เกี�ยวขอ้งทราบถึงอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบดงักล่าวแลว้ 

และทุกฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั 

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารติดตามดูแล และรบัทราบถึงรายการระหว่างกนั และ

รายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ 

ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักล่าวเกิดขึ�นตามราคาตลาด รวมท ั�งดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งอย่าง

เคร่งครดั ท ั�งนี� ในการพจิารณารายการระหว่างกนั กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไมม่สีทิธิออกเสยีงในเรื�องดงักลา่ว 
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ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัทุกคร ั�ง เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

และเอกสารเพื�อส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชมุ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุโดยมรีายละเอียดของสาระสาํคญั

และขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมท ั�งมหีนา้ที�จดัเก็บเอกสารเกี�ยวกบัการ

ประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนั�น ยงัมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัในกฎระเบียบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

วาระการประชมุ 

คณะกรรมการของบริษทัมบีทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกจิการที�ดดีงัต่อไปนี� 

 ในทุก ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชมุเพื�อพจิารณากาํหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั  รวมท ั�งมกีารติดตามผลการดาํเนินงานและทบทวนผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีที�ผ่านมา ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที�วางไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม ่ผลงานที�ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายจะถูกทบทวนเพื�อประโยชนใ์นการวางนโยบาย และการ

กาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพื�อใหก้ารทาํงานเกิดประสทิธิผลมากยิ�งขึ�น คณะกรรมการบริษทัจะมกีารทบทวนผลงาน รวมท ั�งการวเิคราะหป์ญัหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมา เพื�อใหม้ขีอ้มลูที�จะนาํไปปรบัปรุงการกาํกบัดูแลและการดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้

อย่างมปีระสทิธิภาพ ท ั�งนี�คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการประเมนิผลการดาํเนินงานของตนเองประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั (ซึ�ง

ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื�อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ท ั�งนี� ที�

ผ่านมาผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กล่าวคือ 

ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื�น ๆ และกรรมการที�มหีนา้ที�และความรบัผิดชอบมากขึ�นก็จะ

ไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มขึ�น เช่น กรรมการที�มตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ที�ตอ้งรบัผิดชอบ

เพิ�มเติมดว้ย 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ไวใ้นหวัขอ้

“ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 เพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํหนดหนา้ที�และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในเรื�องของระดบัอาํนาจดาํเนินการทางการเงนิ ที�สาํคญัไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัิ

ในการซื�อ/เช่าทรพัยส์นิ อาํนาจอนุมตัิในการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ 

โดยไดก้าํหนดวงเงนิที�กรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละระดบัมอีาํนาจในการอนุมตัิไวอ้ย่างชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และพนกังานที�เกี�ยวขอ้งทราบถึงอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบดงักล่าวแลว้ 

และทุกฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั 

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารติดตามดูแล และรบัทราบถึงรายการระหว่างกนั และ

รายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ 

ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักล่าวเกิดขึ�นตามราคาตลาด รวมท ั�งดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งอย่าง

เคร่งครดั ท ั�งนี� ในการพจิารณารายการระหว่างกนั กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไมม่สีทิธิออกเสยีงในเรื�องดงักลา่ว 

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนั ซึ�งมคีวามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของ

การทาํรายการดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั” 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของกิจการ 

ดงัที�แสดงไวก่้อนรายงานของผูส้อบบญัช ีท ั�งนี� เพื�อแสดงใหเ้หน็ว่ารายงานทางการเงนิของบริษทัครบถว้น เชื�อถอืได ้สมเหตุผล 

และปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองท ั �วไป และกฎระเบยีบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง โดยใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัิ

โดยสม ํ �าเสมอ 

 แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัจะเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่บริษทัก็มคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้

กาํกบัดูแลใหก้ารตดัสนิใจอนุมตัิการทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุก ๆ 

ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซึ�งไดป้ระมวลนโยบายและขอ้ปฏบิตัิหลกั ๆ 

ที�กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน จะยดึถอืในการปฏบิตัิหนา้ที�ของตน ตามความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย รวมท ั�งแนวทาง

การปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัที� www.ticon.co.th และไดม้กีารปรบัปรุง

ลา่สุดในปี 2558 

4.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที�มคีวามเป็นอิสระ ถอืหุน้ในบริษทันอ้ยกวา่

รอ้ยละ 1 มไิดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมีความรูค้วามเขา้ใจ รวมท ั�งมปีระสบการณ์ดา้นบญัชีและ /หรือการเงิน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที�แบ่งเบาภาระหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบการกาํกบัดูแลกจิการที�

ด ีโดยเฉพาะอย่างยิ�งหนา้ที�ในการใหว้สิยัทศัน ์และใหค้วามเห็นที�ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุม

ภายในของบรษิทั การปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิ

อย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งส่งผลใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชื�อถอื มคุีณภาพที�

ด ีและมมีลูค่าเพิ�มต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมบีทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีดงัต่อไปนี� 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมกีารประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง เพื�อกาํกบัดูแล และติดตามเรื�องต่าง ๆ 

ดงักลา่วขา้งตน้ โดยมผูีส้อบบญัชขีองบริษทัเขา้ร่วมประชมุดว้ยทุกครั�งในวาระที�มกีารพจิารณารายงานทางการเงนิ 

ในปี 2558 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี� 

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง) 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

3. นายตรีขวญั บุนนาค 

4 

4 

4 
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ในปจัจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชุม จดัเตรียม

ระเบยีบวาระการประชมุ จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการประชมุ ส่งวาระการประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนั�นยงัมหีนา้ที�บนัทกึรายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชมุดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ตนรบัผดิชอบท ั�งหมดแก่คณะกรรมการบรษิทัใน

การประชมุคณะกรรมการบริษทัซึ�งจดัขึ�นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมนีโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีที�มเีหตุการณ์

สาํคญัเกิดขึ�น นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัทาํรายงานเพื�อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจาํปีดว้ย 

 บริษทัมกีารกาํหนดหลกัเกณฑข์องกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนในเรื�องต่าง ๆ 

ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งบทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็นประโยชนใ์นการเพิ�ม

ประสทิธภิาพการปฏบิตัิหนา้ที�ของกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั เพื�อปฏบิตัิหนา้ที�ตามที�

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการ

บริษทั โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที�ดูแลใหบ้ริษทัมีการดาํเนินการที�โปร่งใส และเป็นธรรม ในการให ้

ผลตอบแทนต่อกรรมการ และผูบ้ริหาร รวมท ั�งการจดัหาสวสัดกิารที�เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังานของบริษทั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั�น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การ

เปรียบเทยีบกบัระดบัที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมท ั�งหนา้ที�ความรบัผดิชอบ 

ในปี 2558 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�  

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 2 ครั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

2 

2 

1 
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ในปจัจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชุม จดัเตรียม

ระเบยีบวาระการประชมุ จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการประชมุ ส่งวาระการประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนั�นยงัมหีนา้ที�บนัทกึรายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชมุดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ตนรบัผดิชอบท ั�งหมดแก่คณะกรรมการบรษิทัใน

การประชมุคณะกรรมการบริษทัซึ�งจดัขึ�นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมนีโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีที�มเีหตุการณ์

สาํคญัเกิดขึ�น นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัทาํรายงานเพื�อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจาํปีดว้ย 

 บริษทัมกีารกาํหนดหลกัเกณฑข์องกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนในเรื�องต่าง ๆ 

ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งบทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็นประโยชนใ์นการเพิ�ม

ประสทิธภิาพการปฏบิตัิหนา้ที�ของกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั เพื�อปฏบิตัิหนา้ที�ตามที�

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการ

บริษทั โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที�ดูแลใหบ้ริษทัมีการดาํเนินการที�โปร่งใส และเป็นธรรม ในการให ้

ผลตอบแทนต่อกรรมการ และผูบ้ริหาร รวมท ั�งการจดัหาสวสัดกิารที�เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังานของบริษทั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั�น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การ

เปรียบเทยีบกบัระดบัที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั รวมท ั�งหนา้ที�ความรบัผดิชอบ 

ในปี 2558 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�  

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 2 ครั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

2 

2 

1 

 

 

 

 

7. คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ

สรรหา มหีนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการคดัเลอืกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการของบรษิทั เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

ในปี 2558 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�  

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 2 ครั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

4. นายตรีขวญั บุนนาค 

2 

1 

2 

2 

8. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2556 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 

2/2556 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทัประกอบดว้ยสมาชิก 7 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีหนา้ที�พิจารณาประเมินและติดตามความเสี�ยงในดา้นต่าง ๆ และทบทวนแนวทางและ

เครื�องมอือย่างสม ํ �าเสมอเพื�อใชใ้นการบริหารความเสี�ยงอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพต่อการดาํเนินธุรกรรมดา้นต่าง ๆ  ของ

บริษทั  

ในปี 2558 สมาชกิคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงแต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี� 

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง) 

1. นายตรีขวญั บุนนาค 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

6. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

7. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 
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9. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติใหแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดเีมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2558 ประกอบดว้ย

สมาชกิ 7 ท่าน โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มหีนา้ที�จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการบริษทั ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทางการปฏิบตัิงาน เพื�อใหเ้ป็นไปตามของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

นอกจากนี� คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมหีนา้ที�ในการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินงานดา้นการบริหาร

จดัการความย ั �งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ�งใหค้วามสาํคญัในการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัรวมท ั�ง จดัทาํทบทวน ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง

ปฏบิตัิ ติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

ในปี 2558 สมาชกิคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดแีต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี� 

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 3 ครั�ง) 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

2. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร 

3. นายปธาน สมบูรณสนิ 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

5. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์

7. นางสาวทศันีย ์คาดสนิท 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

10. คณะอนุกรรมการอื�นๆ                       

-ไมม่-ี 

11. จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัมแีนวทางเกี�ยวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษทัที�ระบุอยู่ในคู่มอืบริษทัและนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการ ซึ�งแนวทางดงักลา่วไดร้วมถงึแนวทางการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบริษทัเพื�อประโยชนส่์วนตนดว้ย 
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9. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติใหแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดเีมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2558 ประกอบดว้ย

สมาชกิ 7 ท่าน โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มหีนา้ที�จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการบริษทั ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทางการปฏิบตัิงาน เพื�อใหเ้ป็นไปตามของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

นอกจากนี� คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมหีนา้ที�ในการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินงานดา้นการบริหาร

จดัการความย ั �งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ�งใหค้วามสาํคญัในการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัรวมท ั�ง จดัทาํทบทวน ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง

ปฏบิตัิ ติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

ในปี 2558 สมาชกิคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดแีต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี� 

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมปี 2558 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 3 ครั�ง) 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

2. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร 

3. นายปธาน สมบูรณสนิ 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

5. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์

7. นางสาวทศันีย ์คาดสนิท 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

10. คณะอนุกรรมการอื�นๆ                       

-ไมม่-ี 

11. จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัมแีนวทางเกี�ยวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษทัที�ระบุอยู่ในคู่มอืบริษทัและนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการ ซึ�งแนวทางดงักลา่วไดร้วมถงึแนวทางการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบริษทัเพื�อประโยชนส่์วนตนดว้ย 

 

 

 

 

 

12. ความสมัพนัธก์บัผูเ้กี�ยวขอ้ง 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลาที�เหมาะสม เนื�องจากบริษทั

ตระหนกัดถีงึสถานภาพการเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ั�งนี�  ผูส้นใจ

สามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปนี� ซึ�งเป็นผูดู้แลงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทัเพื�อสอบถามขอ้มลูของบริษทั 

ชื�อ ตําแหน่ง อเีมล ที�อยู ่

นายสามารถ รศัมโีรจน์

วงศ ์

ผูอ้าํนวยการอาวุโส  

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
samart.r@ticon.co.th 

หอ้ง 1308 ช ั�น13/1 อาคารสาธรซติี� 

ทาวเวอร ์ 175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท ์(662)  679-6565 

โทรสาร (662)  287-3153 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัเพื�อสอบถามผลการ

ดาํเนินงาน และเขา้เยี�ยมชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั รวมท ั�งการจดัประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยพ์รอ้มกบัการจดัแถลงขา่ว

แก่สื�อมวลชน เพื�อชี�แจงผลประกอบการและภาพรวมธุรกิจแลว้ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน 

(Opportunity day) ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจําทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนกัลงทุน/

นกัวเิคราะหท์ี�จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อเป็นการส่งเสรมิการใหข้อ้มูล และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้ริหารและนกั

ล ง ทุ น  แ ล ะ เ พื� อ ใ ห ้มี ค ว า ม เ ข ้า ใ จ ใ น ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษ ัท ม า ก ขึ� น  น อ ก จ า ก นั� น  บ ริ ษ ัท ย ัง มี ก า ร เ ดิ น ท า ง 

ไปต่างประเทศเพื�อใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนที�มไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการนาํเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย และ

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ดงันี� 

กจิกรรมการนําเสนอขอ้มลู จาํนวนครั�ง 

บริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน 

นกัลงทนุพบผูบ้ริหารของบรษิทั 

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละจดัแถลงขา่วแก่สื�อมวลชน

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนในประเทศ 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ 

นกัลงทุนเยี�ยมชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั 

3 

35 

2 

30 

6 

4 
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13. การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตน ดงันี� 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลงการถือ

หลกัทรพัยข์องบริษทัตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทกาํหนดโทษตาม พรบ. 

ดงักลา่ว 

 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่าหากบุคลากรที�ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญัอนัจะมีผลต่อการ

เปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนที�ขอ้มลูภายในนั�นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบคุคลอื�น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

 บริษทัจะชี�แจงต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทใีนกรณีที�มขี่าวสารใด ๆ ท ั�ง

ที�เป็นจริงและไมเ่ป็นจริงร ั �วไหลออกสู่สาธารณชน ท ั�งนี� เพื�อไมใ่หเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ั �วไป 

14. ผลการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

ตลอดปี 2558 บริษทัไดป้ฏบิตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ียกเวน้เรื�องดงัต่อไปนี� 

 มไิดม้กีารกาํหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) ท ั�งนี� เนื�องจากธุรกิจ

ใหเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปเป็นธุรกิจที�ตอ้งอาศยับุคลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นในการพฒันาโรงงานและ

คลงัสินคา้สาํเร็จรูป เพื�อนําพาบริษทัใหบ้รรลุผลสาํเร็จที�ไดต้ ั�งไวก้ารกําหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของ

คณะกรรมการจึงเป็นการจาํกดัโอกาสของบริษทัในการสรรหาบุคลากรที�มคีวามเหมาะสมที�สุดดงักลา่ว 

 มกีรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวาระเกินกว่า 9 ปี ธุรกิจใหเ้ช่าอาคารโรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสินคา้สาํเร็จรูป

เป็นธุรกิจที�ตอ้งอาศยับุคลากรที�มปีระสบการณ์ในธุรกิจที�ต่อเนื�องและยาวนาน เพื�อนาํพาบริษทัใหบ้รรลุผลสาํเร็จที�ไดต้ ั�งไว ้

อย่างไรก็ตามการดาํเนินการของบริษทัและคณะกรรมการของบริษทัตั�งอยู่บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั�นแมก้รรมการอิสระจะดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวาระเกินกว่า 9 ปี ก็มไิดม้ผีลทาํใหส้ามารถใช ้

อาํนาจกระทาํการเกินกว่าขอบเขตอาํนาจที�ไดร้บัมอบหมายซึ�งอยู่ภายใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบริษทั และอยู่ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ นายไว เชง ควน มสีดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนอ้ยกว่า              

รอ้ยละ 75 ของการประชมุท ั�งปี เนื�องจากนายไว เชง ควน มคีวามประสงคท์ี�จะยุติบทบาทกรรมการของตนในบริษทัและไดท้าํ

การลาออกจากบริษทัไปในระหว่างปี2558 โดยภายหลงัจากการลาออกของนายไว เชง ควน คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติให ้

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการนายวรีพนัธ ์พูลเกษ ทาํหนา้ที�แทนกรรมการผูอ้าํนวยการ 
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13. การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตน ดงันี� 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลงการถือ

หลกัทรพัยข์องบริษทัตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทกาํหนดโทษตาม พรบ. 

ดงักลา่ว 

 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่าหากบุคลากรที�ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญัอนัจะมีผลต่อการ

เปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนที�ขอ้มลูภายในนั�นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบคุคลอื�น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

 บริษทัจะชี�แจงต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทใีนกรณีที�มขี่าวสารใด ๆ ท ั�ง

ที�เป็นจริงและไมเ่ป็นจริงร ั �วไหลออกสู่สาธารณชน ท ั�งนี� เพื�อไมใ่หเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ั �วไป 

14. ผลการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

ตลอดปี 2558 บริษทัไดป้ฏบิตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ียกเวน้เรื�องดงัต่อไปนี� 

 มไิดม้กีารกาํหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) ท ั�งนี� เนื�องจากธุรกิจ

ใหเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปเป็นธุรกิจที�ตอ้งอาศยับุคลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นในการพฒันาโรงงานและ

คลงัสินคา้สาํเร็จรูป เพื�อนําพาบริษทัใหบ้รรลุผลสาํเร็จที�ไดต้ ั�งไวก้ารกําหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของ

คณะกรรมการจึงเป็นการจาํกดัโอกาสของบริษทัในการสรรหาบุคลากรที�มคีวามเหมาะสมที�สุดดงักลา่ว 

 มกีรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวาระเกินกว่า 9 ปี ธุรกิจใหเ้ช่าอาคารโรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสินคา้สาํเร็จรูป

เป็นธุรกิจที�ตอ้งอาศยับุคลากรที�มปีระสบการณ์ในธุรกิจที�ต่อเนื�องและยาวนาน เพื�อนาํพาบริษทัใหบ้รรลุผลสาํเร็จที�ไดต้ ั�งไว ้

อย่างไรก็ตามการดาํเนินการของบริษทัและคณะกรรมการของบริษทัตั�งอยู่บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั�นแมก้รรมการอิสระจะดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวาระเกินกว่า 9 ปี ก็มไิดม้ผีลทาํใหส้ามารถใช ้

อาํนาจกระทาํการเกินกว่าขอบเขตอาํนาจที�ไดร้บัมอบหมายซึ�งอยู่ภายใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบริษทั และอยู่ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ นายไว เชง ควน มสีดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนอ้ยกว่า              

รอ้ยละ 75 ของการประชมุท ั�งปี เนื�องจากนายไว เชง ควน มคีวามประสงคท์ี�จะยุติบทบาทกรรมการของตนในบริษทัและไดท้าํ

การลาออกจากบริษทัไปในระหว่างปี2558 โดยภายหลงัจากการลาออกของนายไว เชง ควน คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติให ้

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการนายวรีพนัธ ์พูลเกษ ทาํหนา้ที�แทนกรรมการผูอ้าํนวยการ 

 

 

 

15.    ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. การสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

คณะกรรมการบริษทัยดึม ั �นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและรบัผดิชอบ โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกั

จริยธรรม และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ของกิจการที�จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้ท ั�ง 10 ดงัต่อไปนี� 

• การกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

• การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

• การต่อตา้นการทุจริต 

• การเคารพสทิธิมนุษยชน 

• การปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

• ความรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

• การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

• การจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

• นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• การจดัทาํรายงานแหง่ความย ั �งยนื 

ปจัจุบนัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหค้วามสาํคญัอย่างยิ�งกบัการต่อตา้นการทุจริต และผลกัดนัใหทุ้กกิจการที� 

จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมนีโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตที�เป็นรูปธรรม คณะกรรมการ

บริษทัตระหนกัดีว่าการทุจริตส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความม ั �นคงของประเทศ                   

จึงสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตโดยกาํหนดเป็นนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัช ั �น ดงันี� 

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั �น                          

  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเรียกรอ้ง ดาํเนินการ หรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัช ั �นในทุกประเทศ

และทุกหน่วยงานท ั�งภาครฐัและภาคเอกชนที�ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง โดยร่วมกนัส่งเสริมค่านิยมความซื�อสตัยสุ์จริต 

และ ความรบัผิดชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร อีกท ั�งใหม้กีารสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอร์รปัช ั �นนี� อย่าง

สม ํ �าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัิ  และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของ

ธุรกิจ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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คํานิยาม 

“คอรร์ปัช ั �น (Corruption)”  หมายถงึ  การติดสนิบนไมว่่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ  ดงันี� 

1. การให ้ การเสนอ ใหค้าํม ั �น หรือสญัญาว่าจะให ้

2. การรบั  การเรียกรอ้ง 

ซึ�งเงนิ  ทรพัยส์นิ  หรอืประโยชนอ์ื�นใดซึ�งไมเ่หมาะสมกบัเจา้หนา้ที�ของรฐั  หรือเอกชน  หรือผูม้หีนา้ที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  เพื�อใหบุ้คคลดงักลา่วกระทาํหรือละเวน้การปฏบิตัิหนา้ที�อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ�งธุรกิจ

หรือผลประโยชนอ์ื�นใดที�ไมเ่หมาะสมในทางธุรกิจท ั�งนี� เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมายระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทอ้งถิ�นหรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

บริษทั หมายถงึ บริษทัไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย หมายถงึ บริษทัที�มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี� 

(ก) บริษทัที�บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) (“ไทคอน”) มอีาํนาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษทัที�บริษทัตาม (ก) มอีาํนาจควบคุมกิจการ 

(ค) บริษทัที�อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ�มจากการอยู่ภายใตอ้าํนาจ

ควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) 

บริษทัร่วม   หมายถงึ  

บริษทัที� ไทคอน หรือ บริษทัย่อยมอีาํนาจในการมส่ีวนร่วมตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงาน 

ของบริษทั แต่ไมถ่งึระดบัที�จะมอีาํนาจควบคุมนโยบายดงักลา่ว  และไมถ่อืเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

ในกรณีที� ไทคอน หรือบริษทัย่อยถอืหุน้ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนัตั�งแต่รอ้ยละยี�สิบแต่ไม่เกินรอ้ยละหา้สิบ

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงท ั�งหมดของบริษทันั�น ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า ไทคอน หรือบริษทัย่อยมอีาํนาจในการมส่ีวนร่วม

ตดัสนิใจตามวรรคหนึ�ง เวน้แต่จะพสูิจนใ์หเ้หน็เป็นอย่างอื�น 

อาํนาจควบคุมกจิการ หมายถงึ  การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี� 

(ก) การถอืหุน้ที�มสีทิธิออกเสยีงในบริษทัเกินกว่ารอ้ยละหา้สบิของจาํนวนสทิธิออกเสยีงท ั�งหมดของบริษทันั�น 

(ข) การมอีาํนาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้ม  

หรือไมว่่าเพราะ เหตุอื�นใด 

(ค) การมอีาํนาจควบคุมการแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ ตั�งแต่กึ�งหนึ�งของกรรมการท ั�งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือ              

โดยออ้ม 
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คํานิยาม 

“คอรร์ปัช ั �น (Corruption)”  หมายถงึ  การติดสนิบนไมว่่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ  ดงันี� 

1. การให ้ การเสนอ ใหค้าํม ั �น หรือสญัญาว่าจะให ้

2. การรบั  การเรียกรอ้ง 

ซึ�งเงนิ  ทรพัยส์นิ  หรอืประโยชนอ์ื�นใดซึ�งไมเ่หมาะสมกบัเจา้หนา้ที�ของรฐั  หรือเอกชน  หรือผูม้หีนา้ที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  เพื�อใหบุ้คคลดงักลา่วกระทาํหรือละเวน้การปฏบิตัิหนา้ที�อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ�งธุรกิจ

หรือผลประโยชนอ์ื�นใดที�ไมเ่หมาะสมในทางธุรกิจท ั�งนี� เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมายระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทอ้งถิ�นหรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

บริษทั หมายถงึ บรษิทัไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย หมายถงึ บริษทัที�มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี� 

(ก) บริษทัที�บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) (“ไทคอน”) มอีาํนาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษทัที�บริษทัตาม (ก) มอีาํนาจควบคุมกิจการ 

(ค) บริษทัที�อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ�มจากการอยู่ภายใตอ้าํนาจ

ควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) 

บริษทัร่วม   หมายถงึ  

บริษทัที� ไทคอน หรือ บริษทัย่อยมอีาํนาจในการมส่ีวนร่วมตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงาน 

ของบริษทั แต่ไมถ่งึระดบัที�จะมอีาํนาจควบคุมนโยบายดงักลา่ว  และไมถ่อืเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 

ในกรณีที� ไทคอน หรือบริษทัย่อยถอืหุน้ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนัตั�งแต่รอ้ยละยี�สิบแต่ไม่เกินรอ้ยละหา้สิบ

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงท ั�งหมดของบริษทันั�น ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า ไทคอน หรือบริษทัย่อยมอีาํนาจในการมส่ีวนร่วม

ตดัสนิใจตามวรรคหนึ�ง เวน้แต่จะพสูิจนใ์หเ้หน็เป็นอย่างอื�น 

อาํนาจควบคุมกจิการ หมายถงึ  การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี� 

(ก) การถอืหุน้ที�มสีทิธิออกเสยีงในบริษทัเกินกว่ารอ้ยละหา้สบิของจาํนวนสทิธิออกเสยีงท ั�งหมดของบริษทันั�น 

(ข) การมอีาํนาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้ม  

หรือไมว่่าเพราะ เหตุอื�นใด 

(ค) การมอีาํนาจควบคุมการแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ ตั�งแต่กึ�งหนึ�งของกรรมการท ั�งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือ              

โดยออ้ม 

บุคลากร หมายถงึ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการของบริษทั 

ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูบ้ริหารของบริษทัตั�งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ�นไป 

พนักงาน หมายถงึ พนกังานลาํดบัถดัลงมาจากผูบ้ริหารท ั�งที�เป็นพนกังานประจาํ  และพนกังานรายวนัของบริษทั 

คู่คา้ หมายถงึ ผูจ้ดัหาสนิคา้และบริการใหก้บับริษทั ผูอ้อกแบบ ที�ปรึกษา ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง 

ผูม้ีสว่นไดเ้สยี หมายถงึ ผูถ้อืหุน้  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังาน  เจา้หนี�  ลูกคา้  คู่คา้  คู่แขง่  ชมุชนและสงัคม 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การช่วยเหลอืทางการเงนิหรือในรูปแบบอื�น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มเพื�อ

สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืง เช่น  การใหกู้เ้งนิ  การใหส้ิ�งของหรือบริการ   การบริจาคเงนิเพื�อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

หน่วยงานที�มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืงในลกัษณะก่อใหเ้กิดผลประโยชนต่์างตอบแทนในทางมชิอบ เป็นตน้ 

ค่าบริการรบัรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�ม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องในการเลี�ยง

รบัรองรวมท ั�งค่าบริการ และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ  ซึ�งจาํเป็นตอ้งจ่ายที�เกี�ยวกบัการรบัรองเพื�อเป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือ

คณะบุคคลที�ไปตรวจงานหรือเยี�ยมชมหรือทศันศึกษาดูงาน 

หน่วยงานรฐั  หมายถงึ  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�นและมฐีานะเป็นกรม  ราชการ

ส่วนภูมภิาค  ราชการส่วนทอ้งถิ�นและรฐัวสิาหกิจ  ที�ต ั�งขึ�นตามพระราชบญัญตัิ  หรือพระราชกฤษฎกีา  

การบริจาคเพื�อการกศุล หมายถงึ การเสยีสละ หรือ การสละเงนิ  หรือสิ�งของใหอ้งคก์ร หรือบุคคล  โดยไม่หวงัสิ�ง

ตอบแทนหรือก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจแก่ผูบ้ริจาค 

เงนิสนับสนุน หมายถงึ เงนิที�ใหโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อธุรกิจ  ตราสินคา้  หรือชื�อเสียงของบริษทัเท่านั�น โดยไม่มี

จุดประสงคแ์อบแฝง  เพื�อใชเ้ป็นขอ้อา้งในการใหส้นิบน  หรือทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

หนา้ที�ความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

 กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นที�มปีระสิทธิภาพ  

เพื�อใหม้ ั �นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรม

องคก์ร 
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 กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน  พรอ้มท ั�งดาํเนินการใหบ้ริษทัมกีระบวนการรบัเรื�อง

รอ้งเรียน 

 ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และมบีทลงโทษเมื�อไมป่ฏบิตัิตาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 กาํกบัดูแลการควบคุมภายใน  การจดัทาํรายงานทางการเงนิ  และกระบวนการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  รวมท ั�งกาํกบัดูแลการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

 สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อใหม้ ั �นใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น มี

ความเพยีงพอ  และมปีระสทิธิผล 

 สอบทานการประเมนิความเสี�ยงต่อการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และใหค้าํแนะนาํ  ต่อคณะกรรมการบริษทั  เกี�ยวกบั

การปฏบิตัิที�ควรม ี เพื�อลดความเสี�ยงนั�น  โดยผูบ้ริหารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏบิตัิ 

 รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  ของบริษทัต่อคณะกรรมการ

บริษทัอย่างสม ํ �าเสมอ  และใหค้าํแนะนาํขอ้ควรปฏบิตัิแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

 ดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้กีระบวนการรบัและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน 

3. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

 วางกรอบแนวทาง และกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นของบริษทั 

 จดัทาํและทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง  ติดตาม  และประเมนิผลการ

ดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นโดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ั�ง 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  โดยการประเมนิความ

เสี�ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

 รายงานผลการบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. ผูบ้ริหาร 

 กาํหนดใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  ในกระบวนการปฏบิตัิงานที�อาจก่อใหเ้กิดการทุจรติ

คอรร์ปัช ั �น 

 กาํหนดใหม้กีระบวนการส่งเสริม  และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และสื�อสารไปยงับุคลากร

ของบริษทัและ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

 นาํนโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  ใหบุ้คลากรของบริษทัถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั  และ

ต่อเนื�อง 

 กาํหนดใหม้กีารประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัช ั �นต่อคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดอีย่างสม ํ �าเสมอ 
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 กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน  พรอ้มท ั�งดาํเนินการใหบ้ริษทัมกีระบวนการรบัเรื�อง

รอ้งเรียน 

 ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และมบีทลงโทษเมื�อไมป่ฏบิตัิตาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 กาํกบัดูแลการควบคุมภายใน  การจดัทาํรายงานทางการเงนิ  และกระบวนการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  รวมท ั�งกาํกบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

 สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อใหม้ ั �นใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น มี

ความเพยีงพอ  และมปีระสทิธิผล 

 สอบทานการประเมนิความเสี�ยงต่อการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และใหค้าํแนะนาํ  ต่อคณะกรรมการบริษทั  เกี�ยวกบั

การปฏบิตัิที�ควรม ี เพื�อลดความเสี�ยงนั�น  โดยผูบ้ริหารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏบิตัิ 

 รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  ของบริษทัต่อคณะกรรมการ

บริษทัอย่างสม ํ �าเสมอ  และใหค้าํแนะนาํขอ้ควรปฏบิตัิแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

 ดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้กีระบวนการรบัและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน 

3. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

 วางกรอบแนวทาง และกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นของบริษทั 

 จดัทาํและทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง  ติดตาม  และประเมนิผลการ

ดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นโดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ั�ง 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  โดยการประเมนิความ

เสี�ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

 รายงานผลการบริหารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. ผูบ้ริหาร 

 กาํหนดใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  ในกระบวนการปฏบิตัิงานที�อาจก่อใหเ้กิดการทุจรติ

คอรร์ปัช ั �น 

 กาํหนดใหม้กีระบวนการส่งเสริม  และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และสื�อสารไปยงับุคลากร

ของบริษทัและ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

 นาํนโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  ใหบุ้คลากรของบริษทัถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั  และ

ต่อเนื�อง 

 กาํหนดใหม้กีารประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัช ั �นต่อคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดอีย่างสม ํ �าเสมอ 

 กาํหนดใหม้กีระบวนการรบั และกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน 

 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ

ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

แนวปฏบิตั ิ

1. บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการทุจริตคอร์รปัช ั �น  การใหห้รือรบัสินบน ทุก

รูปแบบ  ท ั�งทางตรงและทางออ้ม  โดยมหีนา้ที�ปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น คู่มอืการกาํกบัการ

ดูแลกิจการที�ดี  และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  รวมท ั�งระเบียบ  

และขอ้กาํหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏบิตัิดว้ยความระมดัระวงัเกี�ยวกบัการรบั  การใหข้องขวญั  ทรพัยส์ิน  หรือประโยชน์

อื�นใด  รวมถงึค่าบริการรบัรอง  และค่าใชจ่้ายอื�นๆ  ท ั�งนี�   การใหห้รือรบัของขวญัและการเลี�ยงรบัรอง  ตอ้ง

เป็นไป เพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั�น  โดยมมีูลค่าที�เหมาะสม  และตอ้งไม่ส่งผล

กระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัิหนา้ที� 

3. การบริจาคเพื�อการกุศล  และการใหเ้งนิสนบัสนุนของบริษทั  ตอ้งมขี ั�นตอนการตรวจสอบ  อนุมตัิ  และสอบทาน  

โดยตอ้งมเีอกสารหลกัฐานชดัเจน  เพื�อใหม้ ั �นใจว่าการบริจาคเพื�อการกุศลและเงนิสนบัสนุนนั�นไมถ่กูนาํไปใช ้เป็น

ขอ้อา้งสาํหรบัการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

4. บริษทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบและข ั�นตอนการปฏิบตัิการงานขายและการตลาด  รวมท ั�งงาน

จดัหาพสัดุและทาํสญัญาอย่างสม ํ �าเสมอ  รวมถงึการประเมนิความเสี�ยงต่อการเกิดทจุริตคอรร์ปัช ั �น  และบริหาร

จดัการ ใหม้วีธิีการแกไ้ขที�เหมาะสม 

5. บริษทัตอ้งมกีระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล  ที�สะทอ้นถึงความมุ่งม ั �นต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ั �น  และมนีโยบายที�จะไม่ลดตาํแหน่ง  ลงโทษ  หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัที�ปฏิเสธการ

คอรร์ปัช ั �น แมว่้าการกระทาํนั�นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  โดยบริษทัมกีระบวนการสื�อสารอย่าง

ชดัเจนเกี�ยวกบันโยบายดงักลา่ว 

6. บริษทัตอ้งจดัใหม้ขี ั�นตอนในการเกบ็รกัษาเอกสารและบนัทกึต่างๆ  ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพื�อยืนยนัความ

ถูกตอ้งและความเหมาะสมของรายงานทางการเงนิ  ตลอดจนข ั�นตอนการปฏบิตัิเพื�อใหม้ ั �นใจว่าไม่มรีายการใดที�

ไมไ่ดร้บัการบนัทกึ  หรือไมส่ามารถอธิบายได ้ หรือเป็นรายการเทจ็ 

7. บริษทัตอ้งจดัใหม้ขี ั�นตอนเพื�อใหเ้กิดความม ั �นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาํบญัช ีและการเก็บรกัษา

ขอ้มูลไดร้บัการตรวจสอบภายในเพื�อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รปัช ั �น  และเพื�อใหเ้กิดความม ั �นใจว่าการบนัทึกรายการทางเงินมีหลกัฐานอย่างเพียงพอเพื�อใชใ้นการ

ตรวจสอบ 

8. บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสื�อสารหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื�องแก่บุคลากรของบริษทั  เพื�อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ 

อย่างแทจ้ริงเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  และบทลงโทษหากไมป่ฏบิตัิตามมาตรการนี�  
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9. บริษทัตอ้งสื�อสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นและแนวปฏิบตัิไปยงับริษทัย่อย  บริษทัร่วม บริษทัอื�นที�

บริษทัมอีาํนาจในการควบคุมคู่คา้ทางธุรกิจ  และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย  เพื�อทราบและนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ั �น ไปปฏบิตั ิ

10. บุคลากรของบริษทัไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื�อพบการกระทาํที�อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  

โดยบริษทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรือเบาะแสเมื�อบุคลากรตอ้งการแจง้ขอ้มูล

หรือเบาะแส  รวมท ั�งเมื�อบุคลากรตอ้งการคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

11. คณะกรรมการการกาํกบัดูแลกิจการที�ดขีองบริษทั  มหีนา้ที�รายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัช ั �นนี�ต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยรายงานอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ั�ง 

12. ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเดน็ที�พบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผูจ้ดัการ  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

นโยบายการรบัและใหข้องขวญั  บริการรบัรอง  หรือประโยชน์อื�นๆ 

นโยบายการรบัและใหข้องขวญั  บริการรบัรอง  หรือประโยชนอ์ื�นใด  สามารถกระทาํไดโ้ดยตอ้งมลีกัษณะ

ดงัต่อไปนี� 

 ดาํเนินการอย่างถูกตอ้งเปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม  เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ

ปฏบิตัิของบริษทั รวมถงึหน่วยงานราชการ  รฐัวสิาหกิจ  และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามเหมาะสม

กบัสถานการณ์  เทศกาล  และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิ�น  รวมท ั�งไมใ่ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการ

ทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

 หา้มรบัหรือใหข้องขวญั  บริการรบัรอง  หรือประโยชนอ์ื�นๆ  หากการกระทาํเหลา่นั�นจะมผีลกระทบเกี�ยวกบั

การดาํเนินงานของบริษทั 

 ตอ้งจดัทาํบนัทกึเพื�อขออนุมตัิโดยระบุวตัถปุระสงคแ์ละชื�อบุคคล/หน่วยงานผูร้บัหรือใหข้องขวญั  บริการ

รบัรอง  หรือประโยชนอ์ื�นๆ  อย่างชดัเจนพรอ้มแนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํเสนอผูม้อีาํนาจของบริษทั

พจิารณาอนุมตัิก่อนดาํเนินการ 

 เป็นการใหใ้นนามบริษทั  ไมใ่ช่ในนามของพนกังาน 

 เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย  ไมป่กปิด 

 ของขวญัซึ�งมมีลูค่าไมเ่กิน 3,000 บาท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยใชแ้บบรายงานการรบัของขวญั ใน

กรณีที�ของขวญัมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตอ้งนาํส่งของขวญัดงักล่าวแก่เลขานุการบริษทัโดยใชแ้บบ

รายงานการรบัของขวญั เพื�อนาํไปเป็นรางวลัใหแ้ก่พนกังาน หรือบริจาคเพื�อการกุศลตามความเหมาะสม

ต่อไป 
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นโยบายการบริจาคเพื�อการกศุลหรือการใหเ้งนิสนับสนุน 

การบริจาคเพื�อการกุศลหรือการใหเ้งนิสนบัสนุนทุกประเภทตอ้งมลีกัษณะดงันี� 

 ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใสโดยไมข่ดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัิ

ของบริษทัรวมถึงหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งรวมท ั�งไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้ง

สาํหรบัการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

 สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสงัคม ชมุชนและสิ�งแวดลอ้ม หรือกิจกรรมเพื�อส่งเสริมการพฒันาสู่ความย ั �งยืน

ของบริษทั  หรือเป็นกิจกรรมที�ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอย่างแทจ้ริงหรือ เพื�อเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการดาํเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 ไมม่วีตัถปุระสงคแ์อบแฝงเพื�อสรา้งความไดเ้ปรียบหรือสรา้งแรงจูงใจในการเอื�อประโยชนท์างธุรกิจ 

 ตอ้งจดัทาํบนัทกึเพื�อขออนุมตัิโดยระบุวตัถปุระสงคแ์ละชื�อบุคคล/หน่วยงานผูร้บับริจาคหรือรบัเงนิสนบัสนุน

อย่างชดัเจน  พรอ้มแนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํเสนอผูม้อีาํนาจของบริษทัพจิารณาอนุมตัก่ิอนดาํเนินการ

และพิสูจนไ์ดว้่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื�อการกุศลดงักล่าวจริง และมกีารดาํเนินการเพื�อสนบัสนุนให ้

วตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ 

นโยบายการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

 บริษทัเป็นองคก์รที�เป็นกลางทางการเมอืง  สนบัสนุนการดาํเนินการใด ๆ  ที�เป็นไปตามระบอบการปกครอง

ในประเทศนั�น ๆ ท ั�งนี� บริษ ัทสนับสนุนใหบุ้คลากรของบริษทัยึดม ั �นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และใชส้ทิธิทางการเมอืงของตนตามครรลองของกฎหมาย 

 บริษทัไมอ่นุญาตใหบุ้คลากรของบริษทันาํทรพัยากร  ตราสญัลกัษณ์  และเครื�องหมายทางการคา้ของบริษทั

ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมอืง   ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้ม 

 บุคลากรสามารถใชส้ทิธิทางการเมอืงนอกเวลาทาํงานได ้

การบนัทึกและเกบ็รกัษาขอ้มูล 

ข ั�นตอนการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มลูทางการเงนิและบญัชขีองบริษทัตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที�มปีระสทิธิภาพและเชื�อถอืได ้ ภายใต ้           การกาํกบั

ดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํหรบัแนวทางการดาํเนินการเกี�ยวกบัการบนัทึกและเก็บรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ประกาศ ระเบียบ และมาตรฐานทางบญัชี ตลอดจน

นโยบายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

9. บริษทัตอ้งสื�อสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นและแนวปฏิบตัิไปยงับริษทัย่อย  บริษทัร่วม บริษทัอื�นที�

บริษทัมอีาํนาจในการควบคุมคู่คา้ทางธุรกิจ  และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย  เพื�อทราบและนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัช ั �น ไปปฏบิตั ิ

10. บุคลากรของบริษทัไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื�อพบการกระทาํที�อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น  

โดยบริษทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรือเบาะแสเมื�อบุคลากรตอ้งการแจง้ขอ้มูล

หรือเบาะแส  รวมท ั�งเมื�อบุคลากรตอ้งการคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

11. คณะกรรมการการกาํกบัดูแลกิจการที�ดขีองบริษทั  มหีนา้ที�รายงานผลการดาํเนินการตามมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัช ั �นนี�ต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยรายงานอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ั�ง 

12. ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเดน็ที�พบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผูจ้ดัการ  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

นโยบายการรบัและใหข้องขวญั  บริการรบัรอง  หรือประโยชน์อื�นๆ 

นโยบายการรบัและใหข้องขวญั  บริการรบัรอง  หรือประโยชนอ์ื�นใด  สามารถกระทาํไดโ้ดยตอ้งมลีกัษณะ

ดงัต่อไปนี� 

 ดาํเนินการอย่างถูกตอ้งเปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม  เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ

ปฏบิตัิของบริษทั รวมถงึหน่วยงานราชการ  รฐัวสิาหกิจ  และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามเหมาะสม

กบัสถานการณ์  เทศกาล  และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิ�น  รวมท ั�งไมใ่ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการ

ทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

 หา้มรบัหรือใหข้องขวญั  บริการรบัรอง  หรือประโยชนอ์ื�นๆ  หากการกระทาํเหลา่นั�นจะมผีลกระทบเกี�ยวกบั

การดาํเนินงานของบริษทั 

 ตอ้งจดัทาํบนัทกึเพื�อขออนุมตัิโดยระบุวตัถปุระสงคแ์ละชื�อบุคคล/หน่วยงานผูร้บัหรือใหข้องขวญั  บริการ

รบัรอง  หรือประโยชนอ์ื�นๆ  อย่างชดัเจนพรอ้มแนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํเสนอผูม้อีาํนาจของบริษทั

พจิารณาอนุมตัิก่อนดาํเนินการ 

 เป็นการใหใ้นนามบริษทั  ไมใ่ช่ในนามของพนกังาน 

 เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย  ไมป่กปิด 

 ของขวญัซึ�งมมีลูค่าไมเ่กิน 3,000 บาท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยใชแ้บบรายงานการรบัของขวญั ใน

กรณีที�ของขวญัมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตอ้งนาํส่งของขวญัดงักล่าวแก่เลขานุการบริษทัโดยใชแ้บบ

รายงานการรบัของขวญั เพื�อนาํไปเป็นรางวลัใหแ้ก่พนกังาน หรือบริจาคเพื�อการกุศลตามความเหมาะสม

ต่อไป 
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การสื�อสารและการฝึกอบรม 

1. การสื�อสาร 

 จดัใหม้กีารสื�อสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหแ้ก่บุคลากรของบริษทั บริษทัย่อย  

บริษทัร่วม  และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

 จดัใหม้กีารสื�อสารไปยงับุคลากร บริษทัย่อย  และบริษทัร่วม  เกี�ยวกบับทลงโทษหากไมป่ฏบิตัติามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

 จดัใหม้กีารสื�อสารไปยงับุคลากร บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เกี�ยวกบันโยบายการไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ 

หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัที�ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัช ั �น แมว้่าการกระทาํนั�นจะทาํใหบ้ริษทั

สูญเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

ท ั�งนี� เมื�อมกีารจดัทาํหรือปรบัปรุงนโยบายและมาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ใหม้กีารสื�อสารและเปิดเผยขอ้มูลทุกคร ั�ง

ตามช่องทางการสื�อสารที�เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต ์อินทราเน็ต สื�อสิ�งพิมพ ์แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์

เป็นตน้ 

2. การฝึกอบรม 

 จดัใหม้กีารปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี�ยวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �นใหแ้ก่บุคลากรของบริษทั 

 สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมส่ีวนร่วมในการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน และเป็นแบบอย่างที�ดีในการ

ปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

นโยบายการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

บริษทัคาดหวงัว่า บุคลากรของบริษทัจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏบิตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดแีละมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  โดยสนบัสนุนใหม้กีารสอบถามกรณีมขีอ้สงสยัหรือขอ้ขอ้งใจ 

รวมท ั�งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนรอ้งเรียนเมื�อพบพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท้ี�คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทัฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ หรือผูบ้งัคบับญัชา 

บริษทัจะรบัฟังทุกขอ้รอ้งเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใส และเอาใจใส่รวมท ั�งใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  กําหนด

ระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม  ชื�อของผูร้อ้งเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั  ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กกล ั �น

แกลง้ท ั�งในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน 
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การสื�อสารและการฝึกอบรม 

1. การสื�อสาร 
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รวมท ั�งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนรอ้งเรียนเมื�อพบพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท้ี�คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ
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แกลง้ท ั�งในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน 

 

 

 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื�อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้                  

โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดย

บริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงานโดยสุจริตถงึการปฏบิตัิที�ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื�องดงักลา่วใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึ�งบรษิทัจะได ้

ปรบัปรุงแกไ้ข หรือดาํเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยท์ี�มกีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจริตแก่ผูร้บัเรื�องรอ้งเรียนดว้ย 

1.2 เพื�อใหม้ ั �นใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทั ทาํหนา้ที�ดูแล และใหค้าํแนะนาํ ตลอดจน

สอดส่องการกระทาํต่าง ๆ ของบุคลากรของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื�องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็น 

การกระทาํดว้ยสุจริตใจ 

2. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

2.1 เมื�อมขีอ้สงสยั หรือพบเหน็การกระทาํที�ฝ่าฝืนหลกัปฏบิตัิที�ดใีนเรื�องต่อไปนี� 

 การฝ่าฝืนการปฏบิตัิตามหลกัการ และแนวปฏบิตัิของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

 การไดร้บัความไมเ่ป็นธรรมในการปฏบิตัิงาน 

 การกระทาํทุจริตคอรร์ปัช ั �น 

2.2 พบการกระทาํที�ทาํใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสยีต่อบริษทั 

3. ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั �น ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

3.1 ไปรษณีย ์

นาํส่งที� คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายทรพัยากร

มนุษย ์

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

หอ้ง 1308 ช ั�น 13/1 อาคารสาธรซิตี� ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

3.2 โทรศพัท ์: (662) 679-6565 โทรสาร : (662) 287-3153 
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3.3 อีเมล 

คณะกรรมการบริษทั  : whistleblowing.director@ticon.co.th 

คณะกรรมการตรวจสอบ : whistleblowing.ac@ticon.co.th 

เลขานุการบริษทั  : whistleblowing.secretary@ticon.co.th 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์  : whistleblowing.hr@ticon.co.th 

3.4 เวบ็ไซต ์: www.ticon.co.th/th/ir 

4. เงื�อนไขและการพจิารณาเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัช ั �น ตอ้งเป็นความจริง มคีวามชดัเจน พอที�จะสบืหา

ขอ้เทจ็จริงเพื�อดาํเนินการต่อไปได ้

4.2 ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน สามารถเลอืกที�จะไมเ่ปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อได ้หากเห็น

ว่าการเปิดเผยนั�นจะทาํใหเ้กิดความไมป่ลอดภยัหรือเกิดความเสยีหายใดๆ แต่หากมกีารเปิดเผยตนเอง จะทาํ

ใหส้ามารถรายงานความคืบหนา้ สอบถามขอ้มลูที�เป็นประโยชนเ์พิ�มเติม ชี�แจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ หรือบรรเทา

ความเสยีหายไดส้ะดวก และรวดเร็วยิ�งขึ�น 

4.3 ขอ้มลูที�ไดร้บัจะถอืเป็นความลบั และไม่มกีารเปิดเผยชื�อผูท้ี�แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนหากไม่ไดร้บัความ

ยนิยอม 

4.4 ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน จะไดร้บัความคุม้ครอง ไมว่่าจะเป็นพนกังาน หรือบุคคลภายนอก 

4.5 ระยะเวลาในการดาํเนินการเรื�องรอ้งเรียน ขึ�นอยู่กบัความซบัซอ้นของเรื�อง ความเพยีงพอของเอกสารหลกัฐาน

ที�ไดร้บัจากผูร้อ้งเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐาน และคาํชี�แจงของผูถู้กรอ้งเรียน 

4.6 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ส่ีวนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริง ตอ้งเก็บขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเป็น

ความลบัจะเปิดเผยเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วาม

ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหลง่ที�มาของขอ้มลู หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

4.7 บริษทัจะไมร่บัเรื�องรอ้งเรียนการกระทาํทุจริต ดงัต่อไปนี� 

4.7.1 เรื�องที�คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริษทัรบัไวพ้ิจารณาเสร็จสิ�นแลว้  และไม่มี

พยานหลกัฐานใหมซ่ึ�งเป็นสาระสาํคญัเพิ�มเติม 

4.7.2 เรื�องที�ผูถู้กรอ้งเรียนพน้จากการเป็นพนกังานของบริษทัก่อนถูกกลา่วหาเกินกว่าหา้ปี 

4.7.3 เรื�องที�ไมร่ะบุพยานหลกัฐานหรือระบุพฤติการณ์การกระทาํการทุจริตที�ชดัแจง้เพียงพอที�จะดาํเนินการ

สบืหาขอ้เทจ็จริงได ้
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3.3 อีเมล 

คณะกรรมการบริษทั  : whistleblowing.director@ticon.co.th 

คณะกรรมการตรวจสอบ : whistleblowing.ac@ticon.co.th 

เลขานุการบริษทั  : whistleblowing.secretary@ticon.co.th 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์  : whistleblowing.hr@ticon.co.th 

3.4 เวบ็ไซต ์: www.ticon.co.th/th/ir 

4. เงื�อนไขและการพจิารณาเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัช ั �น ตอ้งเป็นความจริง มคีวามชดัเจน พอที�จะสบืหา

ขอ้เทจ็จริงเพื�อดาํเนินการต่อไปได ้

4.2 ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน สามารถเลอืกที�จะไมเ่ปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อได ้หากเห็น

ว่าการเปิดเผยนั�นจะทาํใหเ้กิดความไมป่ลอดภยัหรือเกิดความเสยีหายใดๆ แต่หากมกีารเปิดเผยตนเอง จะทาํ

ใหส้ามารถรายงานความคืบหนา้ สอบถามขอ้มลูที�เป็นประโยชนเ์พิ�มเติม ชี�แจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ หรือบรรเทา

ความเสยีหายไดส้ะดวก และรวดเร็วยิ�งขึ�น 

4.3 ขอ้มลูที�ไดร้บัจะถอืเป็นความลบั และไม่มกีารเปิดเผยชื�อผูท้ี�แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนหากไม่ไดร้บัความ

ยนิยอม 

4.4 ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน จะไดร้บัความคุม้ครอง ไมว่่าจะเป็นพนกังาน หรือบุคคลภายนอก 

4.5 ระยะเวลาในการดาํเนินการเรื�องรอ้งเรียน ขึ�นอยู่กบัความซบัซอ้นของเรื�อง ความเพยีงพอของเอกสารหลกัฐาน

ที�ไดร้บัจากผูร้อ้งเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐาน และคาํชี�แจงของผูถู้กรอ้งเรียน 

4.6 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ส่ีวนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริง ตอ้งเก็บขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเป็น

ความลบัจะเปิดเผยเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วาม

ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง แหลง่ที�มาของขอ้มลู หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

4.7 บริษทัจะไมร่บัเรื�องรอ้งเรียนการกระทาํทุจริต ดงัต่อไปนี� 

4.7.1 เรื�องที�คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริษทัรบัไวพ้ิจารณาเสร็จสิ�นแลว้  และไม่มี

พยานหลกัฐานใหมซ่ึ�งเป็นสาระสาํคญัเพิ�มเติม 

4.7.2 เรื�องที�ผูถู้กรอ้งเรียนพน้จากการเป็นพนกังานของบริษทัก่อนถูกกลา่วหาเกินกว่าหา้ปี 

4.7.3 เรื�องที�ไมร่ะบุพยานหลกัฐานหรือระบุพฤติการณ์การกระทาํการทุจริตที�ชดัแจง้เพียงพอที�จะดาํเนินการ

สบืหาขอ้เทจ็จริงได ้

4.7.4 เรื�องที�ลว่งเลยมาเกินกว่าหา้ปีนบัตั�งแต่วนัที�กระทาํการทุจริตจนถงึวนัที�แจง้เรื�องรอ้งเรียน และเป็นเรื�อง

ที�ไมอ่าจหาพยานหลกัฐานเพยีงพอที�จะดาํเนินการต่อไปได ้

5. กลุ่มบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
5.1 ผูแ้จง้ขอ้มลู  หมายถงึ ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรียน 

5.2 ผูร้บัเรื�องรอ้งเรียน  หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั ฝ่ายทรพัยากรมนุษยห์รือผูบ้งัคบับญัชา 

5.3 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน  หมายถงึ ผูท้าํหนา้ที�เก็บขอ้มูลเบื�องตน้ ประสานงาน และเก็บผลสรุป

ของการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ เลขานุการบริษทั  ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

5.4 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน  หมายถงึ ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูท้ี�ถูกรอ้งเรียน หรือผูบ้งัคบับญัชา

เหนือขึ�นไปของฝ่ายงานที�ถูกรอ้งเรียน 

5.5 ผูดู้แลเรื�องระเบยีบวนิยั  หมายถงึ ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

5.6 กรรมการผูจ้ดัการ 

5.7 คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. กระบวนการในการจดัการกบัเรื�องที�มีการรอ้งเรียน 

6.1 การลงทะเบยีน และส่งเรื�อง 

6.1.1 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรียน และกาํหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรื�องที�

รอ้งเรียนแก่ผูร้อ้งเรียน ดงันี� 

 กรณีที�มผีลกระทบต่อชื�อเสยีงของบริษทัอย่างรา้ยแรง ใหด้าํเนินการโดยด่วนที�สุด 

 กรณีอื�น ใหด้าํเนินการโดยเร็ว 

 กรณีที�เ ป็นการสอบถามท ั �วไป เช่น คําถามเกี�ยวกับราคาหุน้ การจ่ายเงินปนัผล จะไม่มีการ

ลงทะเบยีนรบัเรื�องแต่จะส่งเรื�องใหก้บัฝ่ายงานที�รบัผดิชอบเรื�องนั�น ๆ โดยตรงเพื�อตอบขอ้ซกัถาม

แก่ผูส้อบถาม 

6.1.2 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรียน ดงันี� 

 ชื�อผูร้อ้งเรียน ยกเวน้กรณีที�ไมไ่ดร้ะบุชื�อ 

 วนัที�รอ้งเรียน 

 ชื�อบุคคล หรือเหตุการณ์ที�รอ้งเรียน 

 ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ 



84

6.1.3 เมื�อลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้าํหนดข ั�นความลบัตามเนื�อหาของเรื�อง (ยกเวน้กรณีที�เป็นการ

สอบถามท ั �วไป) และดาํเนินการดงันี� 

 ส่งใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนดาํเนินการหาขอ้เทจ็จริง และส ั �งการตามอาํนาจหนา้ที�ที�ม ี

 ส่งสาํเนาเรื�องใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบื�องตน้ เพื�อเตรียมใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการดา้น

ระเบยีบวนิยั หรืออื�น ๆ 

 ส่งสาํเนาเรื�องใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื�อง 

6.2 การรวบรวมขอ้เทจ็จริง และส ั �งการ 

6.2.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดาํเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะนาํผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือ

ปฏบิตัิ ที�เหมาะสมต่อไป หากตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ส ั �งลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย์

เพื�อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนไม่มอีาํนาจส ั �งลงโทษให ้

เสนอเป็นลาํดบัช ั�นไปจนถงึผูม้อีาํนาจแลว้แต่กรณี และใหส่้งผลการหาขอ้เท็จจริง การดาํเนินการและ

การส ั �งลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�นเพื�อทราบ หรือ

พจิารณาส ั �งการ 

6.2.2 กรณีเป็นเรื�องรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื�อ และไม่สามารถหาขอ้มลูเพิ�มเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรื�อง

รอ้งเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนนั�นไปที�กรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อขอแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป หาก

กรรมการผูจ้ดัการเห็นว่าไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนั�นจะถูกปิดเรื�องไป 

และใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนส่งสาํเนาใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียนทราบ เพื�อรายงานแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

6.2.3 หากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนไม่มคีวามผิด หรือเป็นเรื�องที�

เกิดจากความเขา้ใจผดิ หรือไดใ้หข้อ้แนะนาํแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือ

ปฏิบตัิที�เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่า ควรใหปิ้ดเรื�องโดยไม่มกีารลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื�อง

รอ้งเรียนเสนอเรื�องดงักลา่วแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือขึ�นไป เพื�อขออนุมตัิปิดเรื�อง และสาํเนาเรื�องให ้

ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน เพื�อแจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ จากนั�นรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อไป 

6.3 การสอบสวนขอ้เทจ็จริง 

6.3.1 ในกรณีที� ผู ดู้แลเรื�องรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ เห็นว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวิน ัย                                

ใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยเ์สนอเรื�องต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 

6.3.2 เมื�อมผีลส ั �งการของกรรมการผูจ้ดัการแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนทราบ เพื�อดาํเนินการตาม

ข ั�นตอนต่อไป 
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6.1.3 เมื�อลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้าํหนดข ั�นความลบัตามเนื�อหาของเรื�อง (ยกเวน้กรณีที�เป็นการ

สอบถามท ั �วไป) และดาํเนินการดงันี� 

 ส่งใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนดาํเนินการหาขอ้เทจ็จริง และส ั �งการตามอาํนาจหนา้ที�ที�ม ี

 ส่งสาํเนาเรื�องใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบื�องตน้ เพื�อเตรียมใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการดา้น

ระเบยีบวนิยั หรืออื�น ๆ 

 ส่งสาํเนาเรื�องใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื�อง 

6.2 การรวบรวมขอ้เทจ็จริง และส ั �งการ 

6.2.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดาํเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะนาํผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือ

ปฏบิตัิ ที�เหมาะสมต่อไป หากตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ส ั �งลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย์

เพื�อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนไม่มอีาํนาจส ั �งลงโทษให ้

เสนอเป็นลาํดบัช ั�นไปจนถงึผูม้อีาํนาจแลว้แต่กรณี และใหส่้งผลการหาขอ้เท็จจริง การดาํเนินการและ

การส ั �งลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�นเพื�อทราบ หรือ

พจิารณาส ั �งการ 

6.2.2 กรณีเป็นเรื�องรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื�อ และไม่สามารถหาขอ้มลูเพิ�มเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรื�อง

รอ้งเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนนั�นไปที�กรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อขอแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป หาก

กรรมการผูจ้ดัการเห็นว่าไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนั�นจะถูกปิดเรื�องไป 

และใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนส่งสาํเนาใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียนทราบ เพื�อรายงานแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

6.2.3 หากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนไม่มคีวามผิด หรือเป็นเรื�องที�

เกิดจากความเขา้ใจผดิ หรือไดใ้หข้อ้แนะนาํแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือ

ปฏิบตัิที�เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่า ควรใหปิ้ดเรื�องโดยไม่มกีารลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื�อง

รอ้งเรียนเสนอเรื�องดงักลา่วแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือขึ�นไป เพื�อขออนุมตัิปิดเรื�อง และสาํเนาเรื�องให ้

ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน เพื�อแจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ จากนั�นรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อไป 

6.3 การสอบสวนขอ้เทจ็จริง 

6.3.1 ในกรณีที� ผู ดู้แลเรื�องรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ เห็นว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวิน ัย                                

ใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยเ์สนอเรื�องต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 

6.3.2 เมื�อมผีลส ั �งการของกรรมการผูจ้ดัการแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนทราบ เพื�อดาํเนินการตาม

ข ั�นตอนต่อไป 

6.4 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

6.4.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดาํเนินการตามคาํส ั �งของกรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้แนะนาํใหม้กีารประพฤติ หรือ

ปฏบิตัิที�เหมาะสมต่อไป แลว้แจง้ผลการดาํเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียนทราบ 

6.4.2 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน แจง้ผลการดําเ นินการใหก้ ับผูร้ อ้งเรียนทราบ และบ ันทึกผล                               

ของการดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรยีนไว ้โดยนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

6.4.3 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการ 

และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

7. การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยคาํ หรือใหข้อ้มลูใด ๆ ที�พสูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระทาํโดยไมสุ่จริตกรณี 

เป็นบุคลากรของบริษทัจะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที�เป็นผูก้ระทาํใหบ้ริษทัไดร้บัความ

เสยีหาย บริษทัจะดาํเนินคดกีบับุคคลนั�นต่อไป 

8. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

8.1 บริษทัจะเก็บขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน และผูถู้กรอ้งเรียน เป็นความลบั 

8.2 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงานแหลง่ที�มาของ

ขอ้มลู หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

8.3 ผูท้ี�ไดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

8.4 กรณีที�ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี�ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั 

หรืออาจเกิดความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงสามารถรอ้ง

ขอใหบ้ริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมก็ได ้หรือบริษทัอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียน 

หรือผูท้ี�ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�มแีนวโนม้ที�จะเกิด

ความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

8.5 บริษทัจะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี�ยนแปลง

ตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�ทาํงาน ส ั �งพกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรือกระทาํการอื�นใด

ที�มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
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 บทลงโทษเมื�อไม่ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

 นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ั �นถอืเป็นส่วนหนึ�งของวนิยัในการปฏบิตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานที�ไมป่ฏบิตัิตามย่อมถูกสอบสวน  และพจิารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทั

มหาชนจาํกดั  พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่อไป  

2. การปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก 

บริษทัมคีวามใส่ใจเป็นอย่างยิ�งต่อความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกบัสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะความเปลี�ยนแปลงในช ั�น

บรรยากาศโลกอนัเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที�เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งไดส่้งผลใหอุ้ณหภูมบิน

พื�นผวิโลกเพิ�มสูงขึ�นทุกปีในปี 2558 บริษทัไดม้อบหมายใหผู้เ้ชี�ยวชาญทาํการวจิยัหาปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที�กิจการไดป้ล่อย

ออกสู่ช ั�นบรรยากาศโลกเพื�อศึกษาหาแนวทางในการลดปริมาณการปลอ่ยกา๊ซดงักลา่วในปีต่อๆไป ผลการวิจยัดงักล่าวปรากฏ

อยู่ในรายงานสรุปผลการปลอ่ยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจกของบริษทัโดยมรีายละเอียดดงันี� 

รายงานสรุปผลการปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร 

บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจก่อสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเช่า โดยมกีารจดัตั�งบริษทัเมื�อปี พ  .ศ . 2533 และในปจัจุบนัมทีี�ต ั�งกระจายอยู่ตามแหล่งนิคม

อุตสาหกรรมและเขตพื�นที�สาํคญัทางเศรษฐกิจ จาํนวน 17 แห่ง และมหีลากหลายขนาดเพื�อตอบสนองความตอ้งการอย่างเต็มที�

ของลูกคา้ 

ทางบริษทัใหค้วามสาํคญัท ั�งดา้นคุณภาพ การบริการ ความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นสิ�งแวดลอ้มไดด้าํเนินกิจกรรม

ลดการใชพ้ลงังานและลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก เพื�อรองรบัการพฒันาและการขยายตวัของธุรกิจ จากภาวะสภาพภูมอิากาศ

เปลี�ยนแปลงและโลกรอ้นซึ�งทวคีวามรุนแรงมากขึ�นในปจัจุบนั ทางบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปญัหาที�เกิดขึ�นจาก

ผลกระทบของภาวะสภาพภูมอิากาศเปลี�ยนแปลงและโลกรอ้น ทาํใหบ้รษิทัฯ ตื�นตวัในการดาํเนินงานเพื�อลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกการจดัทาํคารบ์อนฟุตพริ�นทข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization : CFO หรือ Corporate Carbon 

Footprint: CCF) เป็นวธิีการประเภทหนึ�งในการแสดงขอ้มลูปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที�ปลอ่ยจากการดาํเนินงานขององคก์รอนั

จะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการเพื�อลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

เพื�อกาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารประเมนิคารบ์อนฟุตพริ�นทข์ององคก์รสาํหรบัใชเ้ป็นเครื�องมอืในการประเมนิ

การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในการผลติขององคก์รและเป็นการช่วยเสริมสรา้งศกัยภาพ

ใหก้บัองคก์รสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลกและเป็นการเตรียมความพรอ้มหากภาครฐัจาํเป็นตอ้งมรีายงานปริมาณการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององคก์รการประเมนิคารบ์อนฟุตพริ�นทอ์งคก์รของบริษทัฯมวีตัถปุระสงค์

ในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้ง “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ� นทอ์งคก์ร (องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน), 2556)” ใน scope 1 และ scope 2 ซึ�งพิจารณาขอบเขตขององคก์ร (Organization boundary)                   

ในลกัษณะควบคุม (Operation control) และกาํหนดค่าของความคลาดเคลื�อนที�สามารถยอมรบัไดท้ี� 5 เปอรเ์ซน็ต ์
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 บทลงโทษเมื�อไม่ปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

 นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ั �นถอืเป็นส่วนหนึ�งของวนิยัในการปฏบิตัิงาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานที�ไมป่ฏบิตัิตามย่อมถูกสอบสวน  และพจิารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทั

มหาชนจาํกดั  พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่อไป  

2. การปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจก 

บริษทัมคีวามใส่ใจเป็นอย่างยิ�งต่อความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกบัสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะความเปลี�ยนแปลงในช ั�น

บรรยากาศโลกอนัเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที�เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งไดส่้งผลใหอุ้ณหภูมบิน

พื�นผวิโลกเพิ�มสูงขึ�นทุกปีในปี 2558 บริษทัไดม้อบหมายใหผู้เ้ชี�ยวชาญทาํการวจิยัหาปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที�กิจการไดป้ล่อย

ออกสู่ช ั�นบรรยากาศโลกเพื�อศึกษาหาแนวทางในการลดปริมาณการปลอ่ยกา๊ซดงักลา่วในปีต่อๆไป ผลการวิจยัดงักล่าวปรากฏ

อยู่ในรายงานสรุปผลการปลอ่ยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจกของบริษทัโดยมรีายละเอียดดงันี� 

รายงานสรุปผลการปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร 

บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจก่อสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเช่า โดยมกีารจดัตั�งบริษทัเมื�อปี พ  .ศ . 2533 และในปจัจุบนัมทีี�ต ั�งกระจายอยู่ตามแหล่งนิคม

อุตสาหกรรมและเขตพื�นที�สาํคญัทางเศรษฐกิจ จาํนวน 17 แห่ง และมหีลากหลายขนาดเพื�อตอบสนองความตอ้งการอย่างเต็มที�

ของลูกคา้ 

ทางบริษทัใหค้วามสาํคญัท ั�งดา้นคุณภาพ การบริการ ความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นสิ�งแวดลอ้มไดด้าํเนินกิจกรรม

ลดการใชพ้ลงังานและลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก เพื�อรองรบัการพฒันาและการขยายตวัของธุรกิจ จากภาวะสภาพภูมอิากาศ

เปลี�ยนแปลงและโลกรอ้นซึ�งทวคีวามรุนแรงมากขึ�นในปจัจุบนั ทางบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปญัหาที�เกิดขึ�นจาก

ผลกระทบของภาวะสภาพภูมอิากาศเปลี�ยนแปลงและโลกรอ้น ทาํใหบ้รษิทัฯ ตื�นตวัในการดาํเนินงานเพื�อลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกการจดัทาํคารบ์อนฟุตพริ�นทข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization : CFO หรือ Corporate Carbon 

Footprint: CCF) เป็นวธิีการประเภทหนึ�งในการแสดงขอ้มลูปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที�ปลอ่ยจากการดาํเนินงานขององคก์รอนั

จะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการเพื�อลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

เพื�อกาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารประเมนิคารบ์อนฟุตพริ�นทข์ององคก์รสาํหรบัใชเ้ป็นเครื�องมอืในการประเมนิ

การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในการผลติขององคก์รและเป็นการช่วยเสริมสรา้งศกัยภาพ

ใหก้บัองคก์รสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลกและเป็นการเตรียมความพรอ้มหากภาครฐัจาํเป็นตอ้งมรีายงานปริมาณการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององคก์รการประเมนิคารบ์อนฟุตพริ�นทอ์งคก์รของบริษทัฯมวีตัถปุระสงค์

ในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้ง “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ� นทอ์งคก์ร (องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน), 2556)” ใน scope 1 และ scope 2 ซึ�งพิจารณาขอบเขตขององคก์ร (Organization boundary)                   

ในลกัษณะควบคุม (Operation control) และกาํหนดค่าของความคลาดเคลื�อนที�สามารถยอมรบัไดท้ี� 5 เปอรเ์ซน็ต ์

นอกจากนี�การประเมินคารบ์อนฟุตพริ�นทอ์งคก์ร ยงัมกีารใชม้าตรฐานที�เป็นที�ยอมรบัในระดบัระหว่างประเทศ คือ 

ISO14064-1 (2006) และ The GHG Protocol (WRI/WBCSD) 

ขอบเขตการดําเนินงาน (Operational Boundary) Operational Boundary 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการดําเนินงานประเภทที� 1 

 การเผาไหมอ้ยู่กบัที� (Stationary Combustion) 

- การใชน้ํ �ามนัเชื�อเพลงิในเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที�ใชใ้นพื�นที�ก่อสรา้ง (ระบบ เบกิจ่ายทางบญัช)ี 

 การเผาไหมท้ี�มกีารเคลื�อนที� (Mobile Combustion) 

- รถยนตแ์ละยานพาหนะอื�นๆ (ระบบ Fleet card)  

- รถยนตแ์ละยานพาหนะอื�นๆ (ระบบ เบกิจ่ายทางบญัช)ี 

 การร ั �วไหล (Fugitive Emission) : ไมม่ ี

 กระบวนการและปฏกิิริยา (Process Emission):ไมม่ ี
 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการดําเนินงานประเภทที� 2 

 ปริมาณไฟฟ้าที�ใชใ้นสาํนกังานใหญ่ 

 ปริมาณไฟฟ้าที�ใชใ้นพื�นที�ก่อสรา้งและระบบบริหารงานส่วนกลางในแต่ละพื�นที� 
 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จากขอบเขตการดําเนินงานประเภทที� 3 

 ปริมาณไฟฟ้าที�ใชใ้นพื�นที�ก่อสรา้งในแต่ละพื�นที� ที�ไดม้กีารคิดค่าใชจ่้ายจากผูร้บัเหมาหรือผูเ้ช่า 

 ปริมาณการใชก้ระดาษ โดยพจิารณาเฉพาะกระดาษขาวเท่านั�น  

 ปริมาณการใชน้ํ �า โดยพจิารณาเฉพาะที�สาํนกังานใหญ่เท่านั�น  

(เนื�องจากว่าปริมาณการใชน้ํ �าในพื�นที�ก่อสรา้งจะเป็นส่วนที�จดัหามาเองโดยผูร้บัเหมา โดยไมส่ามารถประเมนิหาแหล่งที�มา

ของนํ �าได)้  

แหล่งปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที�ไม่ไดร้วมเขา้มาในขอบเขต พรอ้มเหตุผล 

 การเผาไหมอ้ยู่กบัที� (Stationary Combustion): การใชน้ํ �ามนัเชื�อเพลงิในเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ดบัเพลงิ

ของสาํนกังานใหญ่ (นํ �ามนัดเีซล) เนื�องจากทางองคก์รไมส่ามารถควบคุมการดาํเนินการของตวัอุปกรณ์ไดโ้ดยตรงและ

ในกรณีหากมค่ีาใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการใชง้านของอุปกรณ์ก็จะไมไ่ดพ้จิารณาเป็นค่าใชจ่้ายโดยตรงขององคก์ร 

 การร ั �วไหล (Fugitive Emission) : การใชส้ารทาํความเยน็ (Refrigerants) ของสาํนกังานใหญ่ 

เนื�องจากทางองคก์รไมส่ามารถควบคุมการดาํเนินการของตวัอุปกรณ์ทาํความเยน็ส่วนกลางไดโ้ดยตรงและในกรณีหาก

มค่ีาใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการใชง้านของอุปกรณ์ก็จะไม่ไดพ้ิจารณาเป็นค่าใชจ่้ายโดยตรงขององค์กร โดยที�ทางองคก์รจะ
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รบัผิดชอบเพียงปริมาณไฟฟ้าที�ใชใ้นอุปกรณ์ทาํความทาํเย็น (AHU) ประจาํช ั�นเท่านั�น (ซึ�งรวมไวเ้ป็นปริมาณไฟฟ้าสาํหรบั

สาํนกังานใหญ่ใน Scope2) 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2557 ฝ่ายอาคารไดย้นืยนัว่าไมม่กีารบาํรุงรกัษาที�ตอ้งมกีารเพิ�มปริมาณของสารทาํความเยน็เขา้

สู่ระบบทาํความเยน็ส่วนกลาง ส่วนเครื�องทาํความเยน็แบบแยกส่วน (Split type) ที�ใชใ้นหอ้งควบคุมระบบคอมพวิเตอร ์มกีาร

ใชน้ํ �ายาทาํความเยน็ประเภท R-22 ซึ�งไมอ่ยู่ในขอบขา่ยการรายงาน 

 การร ั �วไหล (Fugitive Emission) : ระบบบาํบดันํ �าเสยีและการกาํจดักากตะกอน (สาํนกังานใหญ่) 

เนื�องจากทางองคก์รไมส่ามารถควบคุมการดาํเนินการของระบบบาํบดันํ �าเสยีไดโ้ดยตรงและกระบวนการบาํบดัที�ใชเ้ป็นแบบใช ้

อากาศ (Activated Sludge) และการกาํจดัตะกอนจะมกีารนาํไปกาํจดัภายนอกเป็นประจาํ 

ผลการตรวจติดตาม Result of monitoring 

Scope Details 
   Emission 

    (tCO2e) 

    Proportion 

 (internal scope) 

     Proportion 

    (Scope1 + 2 ) 

Scope 1 

Diesel (Stationary Combustion) 286.47 26% 9% 

Diesel (Mobile Combustion) 644.65 57% 20% 

Gasoline (Mobile Combustion) 190.90 17% 6% 

Total 1,122.02 100% 35% 

Scope 2 
Electricity (Own Consumption) 2,068.78 100% 65% 

Total 2,068.78 100% 65% 

Scope 3 

Electricit (Client Consumption) 2,857.25 100% 90% 

Tap Water (H/O Usage) 2.79 0% 0% 

Paper Usage (Stencil,Wax) 0.22 0% 0% 

Paper Usage (Writing, Printing) 5.77 0% 0% 

Total 2,866.03 100% 90% 
 

จากผลการตรวจติดตามจะเหน็ไดว้่า แหลง่ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกที�มสีดัส่วนจากมากไปนอ้ยดงันี�  

1. การใชไ้ฟฟ้าภายในองคก์ร 

2. การใชน้าํมนัเชื�อเพลงิสาํหรบัการเดนิทางดว้ยยานพาหนะ 

3. การใชน้ํ �ามนัในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าและปั �มนํ �า 

ดงันั�น การจดัการและการทาํโครงการเพื�อลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกจึงควรมุง่เนน้ไปในหวัขอ้สาํคญัเหลา่นี� 
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สู่ระบบทาํความเยน็ส่วนกลาง ส่วนเครื�องทาํความเยน็แบบแยกส่วน (Split type) ที�ใชใ้นหอ้งควบคุมระบบคอมพวิเตอร ์มกีาร
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 การร ั �วไหล (Fugitive Emission) : ระบบบาํบดันํ �าเสยีและการกาํจดักากตะกอน (สาํนกังานใหญ่) 

เนื�องจากทางองคก์รไมส่ามารถควบคุมการดาํเนินการของระบบบาํบดันํ �าเสยีไดโ้ดยตรงและกระบวนการบาํบดัที�ใชเ้ป็นแบบใช ้

อากาศ (Activated Sludge) และการกาํจดัตะกอนจะมกีารนาํไปกาํจดัภายนอกเป็นประจาํ 

ผลการตรวจติดตาม Result of monitoring 

Scope Details 
   Emission 

    (tCO2e) 

    Proportion 

 (internal scope) 

     Proportion 

    (Scope1 + 2 ) 

Scope 1 

Diesel (Stationary Combustion) 286.47 26% 9% 

Diesel (Mobile Combustion) 644.65 57% 20% 

Gasoline (Mobile Combustion) 190.90 17% 6% 

Total 1,122.02 100% 35% 

Scope 2 
Electricity (Own Consumption) 2,068.78 100% 65% 

Total 2,068.78 100% 65% 

Scope 3 

Electricit (Client Consumption) 2,857.25 100% 90% 

Tap Water (H/O Usage) 2.79 0% 0% 

Paper Usage (Stencil,Wax) 0.22 0% 0% 

Paper Usage (Writing, Printing) 5.77 0% 0% 

Total 2,866.03 100% 90% 
 

จากผลการตรวจติดตามจะเหน็ไดว้่า แหลง่ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกที�มสีดัส่วนจากมากไปนอ้ยดงันี�  

1. การใชไ้ฟฟ้าภายในองคก์ร 

2. การใชน้าํมนัเชื�อเพลงิสาํหรบัการเดนิทางดว้ยยานพาหนะ 

3. การใชน้ํ �ามนัในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าและปั �มนํ �า 

ดงันั�น การจดัการและการทาํโครงการเพื�อลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกจึงควรมุง่เนน้ไปในหวัขอ้สาํคญัเหลา่นี� 

 

การพิจารณาผลการตรวจติดตามขององค์กร เทียบกบั องคก์รอื�นในประเทศไทยที�มกีารรายงานและแสดงค่าสู่

สาธารณะผ่านระบบของ CDP (Carbon Disclosure Project) สามารถสรุปไดด้งัตารางขา้งลา่งนี� 

Organization 
CDP-2015 

      Score 

  GHG 

Emission 

(tCO2e) 

per FTE 

 (tCO2e/person) 

per Revenue 

(tCO2e/M THB) 

per Net Profit 

(tCO2e/M THB) 

PTT EP 100A 5,126,229 1,980 19.69 238.54 

PTT GC 100A- 7,456,926 1,359 12.86 495.94 

CPF 92C 886,907 14 2.02 83.97 

BANPU 91C Non disclosure 

TRUE 88C 262,262 20 2.23 184.01 

PTT 87C 34,182,568 8,054 11.92 612.65 

KBANK 84D 75,397 3 0.33 1.63 

RATCH 56E 6,515,490 1,278 110.34 1,037.66 

BBL 47 Not yet calculation 

TICON  3,191 21 0.52 4.19 

  Reference: https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-HK-SE-climate-change-report-2015.pdf 

ดว้ยในขณะนี�ทางภาครฐัยงัไม่มกีฎหมายออกมาบงัคบัใหม้กีารรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกองคก์ร 

ขอ้มลูที�ไดจ้ึงยงัคงเป็นขอ้มูลขององคก์รที�มคีวามสมคัรใจและรายงานอยู่ในระบบของต่างประเทศ ซึ�งในที�นี�ทางที�ปรึกษาได ้

พจิารณานาํขอ้มลูที�มจีากระบบของ CDP ที�เป็นที�ยอมรบักนัในระดบัสากลเพื�อใชใ้นการประเมนิ โดยจากการประเมนิเบื�องตน้

ของทางที�ปรึกษา คาดการณ์ว่า ถา้มกีารนาํส่งขอ้มลูและการดาํเนินงานของTICONเพื�อจดัอนัดบักบัทาง CDP คะแนนที�ไดน่้าจะ

อยู่ในช่วง 50 – 75 และเกรดที�ไดคื้อ E – D ซึ�งยงัคงค่อนขา้งตํ �า แต่ถอืว่าดสีาํหรบัองคก์รที�พึ�งไดเ้ริ�มดาํเนินการในปีแรก ซึ�งจะ

สามารถพฒันาต่อยอดใหส้ามารถเพิ�มคะแนนและเกรดดงัจะสรุปในส่วนถดัไป 

เมื�อเปรยีบเทยีบจากปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที�องคก์รไดป้ล่อยในปี 2014 เทียบกบัองคก์รอื�นๆ จะเห็นไดว้่ามี

ความแตกต่างกนัค่อนขา้งสูง เนื�องจาก TICON เองเป็นองคก์รที�ไม่มกีระบวนการผลติที�จาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังาน ซึ�งจะมคีวาม
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ค่าการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกเฉลี�ยต่อ FTE ที�ตํ �ากว่าTICON มากเช่นกนั 

โดยหากทางองคก์ร พจิารณาปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกเทยีบกบัองคก์รอื�น ในสดัส่วนต่อรายไดห้รือผลกาํไรจะ

เหน็ไดว้่า ปริมาณการปลอ่ยของ TICON อยู่ในช่วงที�ค่อนขา้งด ีคือ สามารถสรา้งรายไดห้รือผลกาํไรจากการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในปริมาณที�นอ้ย แต่อาจจะนอ้ยกว่าทาง KBANK 
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แนวทางในการจดัการการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสาํหรบั TICON ในอนาคต 

1. จดัตั�งคณะทาํงานที�มหีนา้ที�รบัผิดชอบโดยตรงในส่วนของการบริการจดัการก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร โดยตอ้งมี

ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นหวัหนา้คณะทาํงาน และมกีารรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและออกแนวนโยบายเป็นประจาํ 

โดยตอ้งมกีารกาํหนดเป้าหมายขององคก์รท ั�งในระยะยาวและระยะส ั�นเพื�อวดัผลของการดาํเนินงาน 

2. เพิ�มประสทิธิภาพการจดัเก็บขอ้มลู เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�มคีวามน่าเชื�อถือเพียงพอในการประเมนิปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกขององคก์ร เนื�องจากปจัจุบนั ขอ้มลูบางตวัยงัคงใชส้มมติฐานประกอบการประเมนิ 

3. จดัทาํการตรวจทวนสอบปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก จากองคก์รภายนอกเพื�อยนืยนัความถูกตอ้งเหมาะสมของ

ขอ้มลูที�ใชแ้ละผลของการประเมนิ 

4. นาํผลการประเมนิการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกไปรายงานสู่สาธารณะและผูม้ส่ีวนเกี�ยวขอ้งเพื�อใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลู 

5. จดัทาํโครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกภายในขอบเขตขององคก์ร โดยใหพ้นกังานมส่ีวนร่วมและร่วมดาํเนินการ

โครงการ เช่น การรณรงคใ์ชพ้ลงังานใหม้ปีระสิทธิภาพสูงที�สุด ซึ�งจะเป็นผลโดยตรงต่อการลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร

ดว้ย 

6. ร่วมผลกัดนัโครงการและมแีนวนโยบายการจดัซื�อสีเขยีวออกสู่ผูใ้หบ้ริการ ,ผูร้บับริการและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียกบั

องคก์รเพื�อการพฒันาที�ย ั �งยนื 

7. ใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์รของรฐัในการจดัการขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก หรือ ร่วมเขา้โครงการเพื�อรบัรูข้อ้มูล

ขา่วสารและประเมนิผลกระทบในอนาคตที�อาจจะเกิดขึ�นกบัองคก์ร 

 

แนวนโยบายของการจดัการการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที�อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององคก์ร 

การกาํหนดใหม้กีารรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร ต่อหน่วยงานรฐั ลูกคา้ หรือ ผูร้บับริการ ซึ�ง

ปจัจุบนัเริ�มมกีารขยายตวัมากในกลุม่องคก์รที�มกีารผลติสนิคา้ โดยถอืเป็นหนึ�งปจัจยัในการพจิารณาส ั �งซื�อสนิคา้ หรือแมก้ระท ั �ง

เจา้ของเงนิทุนหรือองคก์รทางการเงนิที�จะพจิารณาส่วนนี�เพิ�มเติมสาํหรบัการอนุมตัิต่างๆ 

1. ภาษคีารบ์อน ในบางประเทศเริ�มมกีารออกขอ้จาํกดัในการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์รแต่ละประเภท ซึ�งจะตอ้ง

เสยีภาษเีพิ�มเตมิหากมกีารปลอ่ยที�มากกว่าจาํนวนทจีาํกดัไว ้ซึ�งในปจัจุบนัประเทศไทยกาํลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การจาํกดัการปลอ่ยในกลุม่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ผลติไฟฟ้า ปูนซเีมนต ์ปิโตรเคม ีและจะมกีารเพิ�มเติมขยาย

ออกไปเรื�อยๆ 

2. PPP (Polluter Pay Principle) คือ หลกัการที�กาํหนดใหผู้ท้ี�ก่อใหเ้กิดมลพษิตอ้งเป็นผูท้ี�รบัผดิชอบในส่วนของมลพษิ

ที�ปลอ่ย โดยอาจจะมกีารนาํหลกัการเหลา่นี�มาใชร่้วมกบัของที�ใชอ้ยู่ในชวีติประจาํวนัเช่น นํ �าประปา หรือ ไฟฟ้า ซึ�งจะมี

ผลทาํใหต้อ้งมีการเสียค่าใชจ่้ายที�สูงขึ�นจากค่าปลดปล่อยมลพิษที�แฝงเขา้มาในค่าบริการโดยองคก์รใดหากมกีาร

ดาํเนินงานควบคุมการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกที�ดกี็จะสามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนนี�ไดอ้ีกทางหนึ�งดว้ย 
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6. ร่วมผลกัดนัโครงการและมแีนวนโยบายการจดัซื�อสีเขยีวออกสู่ผูใ้หบ้ริการ ,ผูร้บับริการและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียกบั

องคก์รเพื�อการพฒันาที�ย ั �งยนื 

7. ใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์รของรฐัในการจดัการขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก หรือ ร่วมเขา้โครงการเพื�อรบัรูข้อ้มูล
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3. การพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ตามมาตรฐานการกอ่สรา้งอาคารสเีขียว 

 ในปี 2558 บริษทัมกีารพฒันาอาคารขึ�นใหม่เพื�อเป็นตน้แบบตามมาตรฐานการก่อสรา้งอาคารสีเขยีวโดยแบ่งเป็นอาคาร

โรงงานจาํนวน 1 หลงัและคลงัสนิคา้อีก 1 หลงั การก่อสรา้งอาคารท ั�งสองหลงัดงักลา่วไดร้บัการรบัรองอย่างเป็นทางการจากสถาบนั

ในต่างประเทศว่าเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสรา้งอาคารสีเขยีวภายใตโ้ครงการรบัรองมาตรฐานที�มชีื�อว่า LEED หรือ Leading 

Energy and Environmental Design 

 อาคารโรงงานสเีขยีวตน้แบบตั�งอยู่ที�ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชยี มขีนาดพื�นที� 33,000 ตารางเมตร เป็นอาคารประหยดั

พลงังานและใชว้สัดุในการก่อสรา้งที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งจะช่วยลูกคา้ประหยดัตน้ทุนในการประกอบกิจการภายในโรงงานและ

ยงัช่วยลดปริมาณของกา๊ซเรือนกระจกในสิ�งแวดลอ้ม ทาํใหช้มุชนที�อยู่โดยรอบไดร้บัความเดอืดรอ้นนอ้ยลงจากอากาศรอ้น สาํหรบั

อาคารคลงัสนิคา้สเีขยีวตน้แบบนั�นมขีนาดพื�นที� 25,380 ตารางเมตร และตั�งอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสไ์ทคอน บางนา 

เป็นคลงัสนิคา้ที�ถอืไดว่้ามขีนาดค่อนขา้งใหญ่ สามารถช่วยใหลู้กคา้ประหยดัตน้ทุนในการประกอบกิจการไดใ้นระดบัหนึ�ง 

 โรงงานสาํเร็จรูปที�บริษทัทาํการพฒันาขึ�นนี�ถอืเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที�ไดร้บัการรบัรองภายใตโ้ครงการรบัรอง LEED 

ของประเทศสหรฐัอเมริกา บริษทัคาดว่าจะทาํการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปใหเ้ช่าที�เป็นอาคารสีเขยีวตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ต่างประเทศที�เริ�มมคีวามตอ้งการอาคารในลกัษณะนี�เพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ 

4. การสง่เสริมใหพ้นกังานมีทกัษะที�เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินชีวิตและเขา้ถึงบริการสนัทนาการขั�นพื�นฐานเพื�อ

สขุภาพกายและจติที�ด ี

 บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนที�ขาดทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศไดเ้รียนภาษาองักฤษจากชาวต่างชาติซึ�ง

เป็นพนกังานของบริษทัเช่นกนั โดยเปิดเป็นช ั�นเรียนภายในบริษทั พนกังานทุกระดบัทุกคนสามารถขอเขา้เรียนไดโ้ดยไมม่ค่ีาใชจ่้าย 

 นอกจากนี�  พนกังานยงัไดร้บัการสนบัสนุนจากบริษทัใหเ้ล่นกีฬาเพื�อออกกาํลงักาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกาํลงักายแบบ

รายบุคคลหรือเป็นหมูค่ณะ โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเป็นสมาชิกสโมสรกีฬา เพื�อใหพ้นกังานเขา้รบับริการไดโ้ดยไม่มี

ค่าใชจ่้าย พนกังานสามารถเลอืกเขา้ใชบ้ริการฟิตเนส สระว่ายนํ �า และสนามเทนนิส ภายในโครงการ Somerset Park Suanplu 

หรือเลอืกใชบ้ริการที�สนามแบดมนิตนัโดยบริษทัจะเป็นผูอ้อกค่าเช่าสนามใหท้ ั�งหมด หรือในอีกกรณีเลอืกใชบ้ริการที�สนามฟุตซอล

โดยมบีริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายใหเ้ช่นเดยีวกนั ท ั�งนี� เพราะบริษทัเชื�อว่าการออกกาํลงักายจะนาํมาซึ�งสุขภาพกายและจิตที�ดี

สาํหรบัพนกังานซึ�งเป็นสิ�งจาํเป็นท ั�งในชวีติการทาํงานและชวีติประจาํวนัของพนกังานทุกคน 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยงที�มปีระสทิธิภาพ เหมาะสมพอเพยีง ท ั�งใน

ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน ซึ�งถือว่าเป็นกระบวนการที�สาํคญัของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทาํใหก้ารปฏิบตัิงานมี

ประสทิธิภาพ และเกิดความม ั �นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์สรา้งผลประโยชน์

ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มลูทางการเงนิและการดาํเนินงานครบถว้นน่าเชื�อถือ การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 1/2559 ไดม้กีาร

พิจารณาทบทวนการประเมนิความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยอา้งอิง “แบบ

ประ เมินความเพียงพอขอ งร ะบบการควบ คุมภายใน ”  ขอ งสํา นักง านคณะกรรมกา รกํา ก ับหล ักทร ัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที�เขา้ร่วมประชมุมคีวามเหน็ว่า บริษทัมรีะบบการควบคุม

ภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั และครอบคลุมใน 5 เรื�อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหาร

ความเสี�ยง การควบคุมการปฏบิตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสาํคญัได ้

ดงัต่อไปนี� 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที�ด ีโดยกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ

ของบริษทัที�ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของกาํไรต่อหุน้ประจาํปีนั�น ๆ รวมท ั�งไดม้กีารเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานในปีที�ผ่านมา

กบัเป้าหมายที�กาํหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะทาํการวิเคราะหห์าสาเหตุเพื�อประโยชนใ์นการปรบัปรุงการ

บริหารงานในปีต่อไป ท ั�งนี� โครงสรา้งองคก์รของบริษทัมสีายการบงัคบับญัชา มกีารกาํหนดอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการ

ทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื�องใด จะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื�องนั�น ๆ ได ้นอกจากนั�น ยงัมกีาร

แบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผดิชอบอย่างเดด็ขาดระหว่างการอนุมตัิการบนัทกึรายการทางบญัช ีและการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการ

ตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 

บริษทักาํหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีโดยคณะกรรมการแต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัและกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้อืหุน้ อยูใ่นกรอบของการมจีริยธรรม

ที�ด ีและรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ส่งเสริมและติดตามความคืบหนา้ของกระบวนการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื�อง โดยการพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีและจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมท ั�งใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอื�นที�จาํเป็นเพื�อการพฒันา 

บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต ปจัจบุนัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงนโยบายในเรื�องดงักล่าว เพื�อผูต้รวจสอบภายใน และคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะไดป้ระเมนิเพื�อขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต

ต่อไป 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยงที�มปีระสทิธิภาพ เหมาะสมพอเพยีง ท ั�งใน

ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน ซึ�งถือว่าเป็นกระบวนการที�สาํคญัของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทาํใหก้ารปฏิบตัิงานมี

ประสทิธิภาพ และเกิดความม ั �นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุวตัถปุระสงค ์สรา้งผลประโยชน์

ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มลูทางการเงนิและการดาํเนินงานครบถว้นน่าเชื�อถือ การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 1/2559 ไดม้กีาร

พิจารณาทบทวนการประเมนิความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยอา้งอิง “แบบ

ประ เมินความเพียงพอขอ งร ะบบการควบ คุมภายใน ”  ขอ งสํา นักง านคณะกรรมกา รกํา ก ับหล ักทร ัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที�เขา้ร่วมประชมุมคีวามเหน็ว่า บริษทัมรีะบบการควบคุม

ภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั และครอบคลุมใน 5 เรื�อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหาร

ความเสี�ยง การควบคุมการปฏบิตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสาํคญัได ้

ดงัต่อไปนี� 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที�ด ีโดยกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ

ของบริษทัที�ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของกาํไรต่อหุน้ประจาํปีนั�น ๆ รวมท ั�งไดม้กีารเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานในปีที�ผ่านมา

กบัเป้าหมายที�กาํหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะทาํการวิเคราะหห์าสาเหตุเพื�อประโยชนใ์นการปรบัปรุงการ

บริหารงานในปีต่อไป ท ั�งนี� โครงสรา้งองคก์รของบริษทัมสีายการบงัคบับญัชา มกีารกาํหนดอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการ

ทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื�องใด จะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื�องนั�น ๆ ได ้นอกจากนั�น ยงัมกีาร

แบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผดิชอบอย่างเดด็ขาดระหว่างการอนุมตัิการบนัทกึรายการทางบญัช ีและการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการ

ตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 

บริษทักาํหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีโดยคณะกรรมการแต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัและกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้อืหุน้ อยูใ่นกรอบของการมจีริยธรรม

ที�ด ีและรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ส่งเสริมและติดตามความคืบหนา้ของกระบวนการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื�อง โดยการพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีและจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมท ั�งใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอื�นที�จาํเป็นเพื�อการพฒันา 

บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต ปจัจบุนัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงนโยบายในเรื�องดงักล่าว เพื�อผูต้รวจสอบภายใน และคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะไดป้ระเมนิเพื�อขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต

ต่อไป 

2. การบริหารความเสี�ยง 

บริษทักาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงเป็นนโยบายสาํคญั โดยไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�ง

ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร ทาํหนา้ที�ในการประเมนิปจัจยัเสี�ยงท ั�งจากปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบาย

ภาครฐั และความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ และปจัจยัภายในที�มผีลกระทบต่อเป้าหมายและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และ

กาํหนดผูร้บัผิดชอบความเสี�ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พรอ้มท ั�ง มอบหมายใหก้ารบริหารความเสี�ยงเป็นความรบัผิดชอบของ

ผูบ้ริหารทุกคน มกีารวางแผนและกาํหนดมาตรการบริหารความเสี�ยง มกีารประเมนิปจัจยัความเสี�ยง ที�อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษทั จดัใหม้กีารตดิตามการบริหารความเสี�ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร เป็นประจาํ

ทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั บริษทัมกีารจดัการใหค้วามรูก้บัพนกังานทุกระดบัใหม้คีวามเขา้ใจและ

ตระหนกัถงึความสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง 

3. การควบคุมการปฏบิตัิงาน 

บริษทัมมีาตรการควบคุมภายในที�มคีวามเหมาะสมกบัความเสี�ยง ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร และครอบคลุม

กระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบียบปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการจดัซื�อ การเงนิ และการบริหารท ั �วไป 

ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ  อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยีในเรื�องใดจะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื�องนั�น ๆ ได ้เพื�อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มกีารกาํหนดวงเงนิ และ

อาํนาจอนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ข ั�นตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ข ั�นตอนการจดัซื�อและวธิีการคดัเลอืกผูข้าย เป็นตน้ 

นอกจากนั�น ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตัิ การบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูล

สารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั รวมท ั�งควบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงานมกีารปฏิบตัิตาม

นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัคับที� เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั โดยบริษทัมีการทบทวนนโยบาย  

และกระบวนการปฏบิตัิใหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ สาํหรบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบตัิงาน บริษทัมกีาร

ควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบาํรุงรกัษา และดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัมกีารรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

รวมท ั�งบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการที�อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งมกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ เมื�อมกีารพจิารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างกนันั�นบริษทั

มนีโยบายใหค้าํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการที�กระทาํกบับุคคลภายนอก 

และตอ้งกระทาํโดยผูท้ี�ไมม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีในธุรกรรมนั�น เพื�อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั 

สาํหรบับริษทัในเครือ บริษทัมกีระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินการ รวมท ั�งกาํหนดแนวทางใหบุ้คคลที�บริษทัแต่งตั�งใหเ้ป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือนั�น ถอืปฏบิตัิ เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายในการลงทุนของบริษทั 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูลที�ไดร้บัท ั�งจากภายในและภายนอก ซึ�งถือเป็น

เครื�องมอืสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลเกี�ยวกบัผลการปฏิบตัิงาน และรายงานทางการเงิน 
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เพื�อใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กี�ยวขอ้ง อยูบ่นพื�นฐานของขอ้มลูที�เพยีงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

เป็นปจัจุบนั เชื�อถอืได ้เขา้ใจงา่ย เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแขง่ขนั  

บริษทัไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูที�สาํคญัต่าง ๆ อย่างเพยีงพอเพื�อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทาํ

รายงานเชงิวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เท็จจริง จดัส่งขอ้มูลเพื�อศึกษาประกอบการ

ตดัสนิใจเป็นการลว่งหนา้ 7 วนั โดยมเีลขานุการบริษทั ซึ�งมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์าง ๆ ดูแลกิจกรรม

ของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมท ั�งเป็นหน่วยงานที�เป็น

ศูนยก์ลางในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ ไวเ้ป็นระบบ เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิหนา้ที�ของกรรมการได ้

บริษทัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ�งรวมถึงข ั�นตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อจดัทาํรายงาน               

ทางการเงนิ การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัช ีการพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี�รบัรองท ั �วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ และการ

พจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงนิต่อสาธารณชน ท ั�งนี� เพื�อเป็นการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและโปร่งใส 

5. ระบบการติดตาม 

บริษทัมรีะบบการติดตามการดาํเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาที�อาจเกิดขึ�น และกาํหนดแนวทางที�ชดัเจนในกรณีที�ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

กรณีมปีระเดน็สาํคญัที�อาจมผีลกระทบต่อองคก์ร จะกาํหนดใหผู้ร้บัผดิชอบนาํเสนอรายงาน เพื�อทบทวนการปฏบิตัิงานและการ

วเิคราะหส์าเหตุตลอดจนร่วมพจิารณาเพื�ออนุมตัิแกไ้ขปญัหาภายในเวลาที�คณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสม และใหร้ายงานการ

ปฏบิตัิและติดตามผลอยา่งต่อเนื�อง 

บริษทัมนีโยบายใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ใหท้าํหนา้ที�สอบทานขอ้มูลการ

ดาํเนินงาน และการควบคุมภายในเพื�อประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของการควบคุมภายในซึ�งครอบคลุม

ระบบงานที�สาํคญัของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยไดท้าํการวิเคราะหผ์ลจากการตรวจสอบและสรุปประเด็นที�มสีาระสาํคญั 

และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาประเด็นที�ตรวจพบร่วมกบัฝ่าย

บริหาร เพื�อวางแนวทางในการปรบัปรุงอนัเป็นการสรา้งแนวทางเชงิป้องกนั คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจํา โดยบริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั แกรนท ์ธอนตนั เซอร์วิสเซส จํากดั ตั�งแต่เดือน 

พฤษภาคม 2558 ที�ผ่านมา ท ั�งนี� ในการแต่งตั�ง โยกยา้ย และเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั คือนางสาวนุสรา วงศสุ์ขศิร ิซึ�งไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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เป็นปจัจุบนั เชื�อถอืได ้เขา้ใจงา่ย เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแขง่ขนั  

บริษทัไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูที�สาํคญัต่าง ๆ อย่างเพยีงพอเพื�อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยการจดัทาํ

รายงานเชงิวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เท็จจริง จดัส่งขอ้มูลเพื�อศึกษาประกอบการ

ตดัสนิใจเป็นการลว่งหนา้ 7 วนั โดยมเีลขานุการบริษทั ซึ�งมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์าง ๆ ดูแลกิจกรรม

ของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมท ั�งเป็นหน่วยงานที�เป็น

ศูนยก์ลางในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ ไวเ้ป็นระบบ เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิหนา้ที�ของกรรมการได ้

บริษทัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ�งรวมถึงข ั�นตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อจดัทาํรายงาน               

ทางการเงนิ การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัช ีการพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี�รบัรองท ั �วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ และการ

พจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงนิต่อสาธารณชน ท ั�งนี� เพื�อเป็นการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและโปร่งใส 

5. ระบบการติดตาม 

บริษทัมรีะบบการติดตามการดาํเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาที�อาจเกิดขึ�น และกาํหนดแนวทางที�ชดัเจนในกรณีที�ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

กรณีมปีระเดน็สาํคญัที�อาจมผีลกระทบต่อองคก์ร จะกาํหนดใหผู้ร้บัผดิชอบนาํเสนอรายงาน เพื�อทบทวนการปฏบิตัิงานและการ

วเิคราะหส์าเหตุตลอดจนร่วมพจิารณาเพื�ออนุมตัิแกไ้ขปญัหาภายในเวลาที�คณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสม และใหร้ายงานการ

ปฏบิตัิและติดตามผลอยา่งต่อเนื�อง 

บริษทัมนีโยบายใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ใหท้าํหนา้ที�สอบทานขอ้มูลการ

ดาํเนินงาน และการควบคุมภายในเพื�อประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของการควบคุมภายในซึ�งครอบคลุม

ระบบงานที�สาํคญัของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยไดท้าํการวิเคราะหผ์ลจากการตรวจสอบและสรุปประเด็นที�มสีาระสาํคญั 

และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาประเด็นที�ตรวจพบร่วมกบัฝ่าย

บริหาร เพื�อวางแนวทางในการปรบัปรุงอนัเป็นการสรา้งแนวทางเชงิป้องกนั คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจํา โดยบริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั แกรนท ์ธอนตนั เซอร์วิสเซส จํากดั ตั�งแต่เดือน 

พฤษภาคม 2558 ที�ผ่านมา ท ั�งนี� ในการแต่งตั�ง โยกยา้ย และเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั คือนางสาวนุสรา วงศสุ์ขศิร ิซึ�งไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายการระหว่างกนั 

1. รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 

1.1 การซื�อที�ดินจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

1.1.1 บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

ตลอดหลายปีที�ผ่ านมา บริษ ัทมีการซื� อที�ดินเพื�อพฒันาอาคารโรงงาน /คลงัสินคา้  จากบริษ ัท                        

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จํากดั (มหาชน) ซึ�งถือว่าเป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เนื�องจากบริษทั                    

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั และมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั คือ 

นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร และนายชาย วนิิชบุตร 

ในปี 2558 บริษทัไมม่กีารซื�อที�ดนิจากบริษทัสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

1.1.2 บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จาํกดั  

บริษทัมกีารซื�อที�ดนิจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี จาํกดั ซึ�งมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทั คือ  นายชาล ีโสภณพนิช 

ในปี 2558 บริษทัไมม่กีารซื�อที�ดนิจากบริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพิจารณาจาก

ราคาตลาดของที�ดนิบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�มคีวามจาํเป็นและ

สมเหตุสมผล และเกิดขึ�นตามราคาตลาด บนเงื�อนไขที�ปฏบิตัิกนัอยู่โดยท ั �วไป 

1.2 การเช่าพื�นที�สาํนักงานจากบุคคลเกี�ยวขอ้ง 

บริษทัมีการเช่าพื�นที�สาํนกังานจากกองทุนรวมสาธรซิตี� ทาวเวอร์ ซึ�งกองทุนดงักล่าวมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ซึ�งมี

ความสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้และกรรมการของบริษทั ดงันี� 

1.  กลุม่ซติี� เรียลตี�  ซึ�งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซิตี�ทาวเวอร ์ถือหุน้ในบริษทัท ั�งทางตรง และ

ทางออ้ม รอ้ยละ 7.04 (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2559) 

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั และบริษทัในกลุม่ซติี� เรียลตี�  

ในปี 2558 บริษทัมกีารชาํระค่าเช่าพื�นที�สาํนกังานใหแ้ก่กองทุนดงักลา่วรวม 15.92 ลา้นบาท  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 
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ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการดงักลา่วแลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มูลอตัรา

ค่าเช่าอาคารสาํนกังานที�อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสาํนกังานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการ

ระหว่างกนัดงักลา่วมคีวามสมเหตุสมผลและเกิดขึ�นตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้ริการและมเีงื�อนไขเช่นเดียวกบัผูเ้ช่ารายอื�น

ท ั �วไป 

1.3  การทําธุรกรรมทางการเงนิกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษทัมกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมกีลุ่มโสภณพนิช

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และกลุม่โสภณพนิชมคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้ และกรรมการของบริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช 

ณ สิ�นปี 2558 บริษทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้รกิารทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงันี� 

รายการ 
อตัราดอกเบี�ย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จาํนวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

หนงัสอืคํ �าประกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาว 
เงนิฝากออมทรพัย ์

ตามประกาศของธนาคาร 
อตัราดอกเบี�ยสาํหรบัลูกคา้ช ั�นด ี (MLR) ลบอตัรา

คงที�ตามประกาศของธนาคาร 

197.22 

748.38 

     96.21 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมยีอดดอกเบี�ยเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชจีาํนวน 0.08 ลา้นบาท โดยยอดคา้งจ่าย

ดงักลา่วไดม้กีารชาํระแลว้ในตน้ปี 2559 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักลา่วขา้งตน้ และมคีวามเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นรายการที�มคีวามสมเหตุสมผล และเกิดขึ�นตามราคาตลาด นอกจากนี� ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งมคีวามเหมาะสมและปฏบิตัิกนัโดยท ั �วไป 

1.4 การทําธุรกรรมดา้นการซื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง  

บริษทัมีการซื�อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิ

สติคส ์และกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท รวมท ั�งหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ผ่านบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ�ง 

จาํกดั (มหาชน) ซึ�งมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช  

บริษทัมกีารชาํระค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากดั 

(มหาชน) ในปี 2558 เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 0.08 ลา้นบาท  
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ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารพจิารณาการซื�อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย์

ดงักลา่ว และมคีวามเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที�มคีวามจาํเป็น และเกิดขึ�นตามราคาตลาด บนเงื�อนไขที�ปฏิบตัิกนัอยู่

โดยท ั �วไป 

ท ั�งนี� ที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 4/2551 เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้าย

จดัการของบริษทัมอีาํนาจทาํรายการระหว่างกนัซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขทางการคา้โดยท ั �วไป 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

การทาํรายการระหว่างกนัดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจาํเป็นเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั และบริษทัไดจ่้าย/รบั

ค่าตอบแทนในราคาตลาดที�ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ดงัที�คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นในการทาํรายการไวแ้ลว้

ขา้งตน้ 

3. มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที�เกดิขึ�นตามราคา

และเงื�อนไขที�ยุติธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั อีกท ั�งดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ั�งนี� บริษทัมมีาตรการเกี�ยวกบัการทาํรายการระหว่างกนั ดงันี� 

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

บริษทั มอีาํนาจในการทาํรายการระหว่างกนัซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยท ั �วไป ท ั�งรายการที�อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการในขณะนั�น และรายการที�จะเกิดขึ�นในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมกีารรายงานสรุปการทาํรายการดงักลา่วต่อที�ประชมุ

คณะกรรมการบริษทัภายหลงัการทาํรายการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดย

คณะกรรมการหรือผูถ้ือหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการทาํรายการระหว่างกนัในกรณีที�รายการดงักล่าวไม่เป็นเงื�อนไขทาง
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 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัที�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
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197.22 

748.38 

     96.21 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมยีอดดอกเบี�ยเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชจีาํนวน 0.08 ลา้นบาท โดยยอดคา้งจ่าย
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บริษทัมีการซื�อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิ

สติคส ์และกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท รวมท ั�งหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ผ่านบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ�ง 
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(มหาชน) ในปี 2558 เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 0.08 ลา้นบาท  
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1. ผลการดาํเนินงาน  

1.1 รายได ้

บริษทัมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้เพื�อให ้

เช่า และขายเมื�อมโีอกาสเหมาะสม ซึ�งในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการคิดเป็นสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ 17.6 รอ้ยละ 16.5 และ   รอ้ยละ 21.6 เมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม ตามลาํดบั ขณะที�รายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้

ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ยงัคงมสีดัส่วนที�สูงที�สุดเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ย

ละ 73.9 รอ้ยละ 76.2 และรอ้ยละ 62.6 ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาตามลาํดบั การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนและทรสัต์

ดงักลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พื�อนาํเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี 

ในบางช่วงเวลาบริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ที�สามารถใชส้ทิธิในการซื�อโรงงาน ตามเงื�อนไขที�ได ้

ระบุไวใ้นสญัญาเช่า อย่างไรก็ตามบริษทัไมส่ามารถคาดการณ์รายไดด้งักลา่วได ้ท ั�งนี� ขึ�นอยู่กบัการตดัสนิใจของลูกคา้เป็นหลกั 

สาํหรบัรายไดจ้ากการลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิ

ลงทุน รายไดค่้าบริหารจดัการอสงัหาริมทร ัพย์ กําไรจากการขายหน่วยลงทุน และกําไรที�ร ับรู เ้พิ�มเติมจากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน/ทรสัต ์

นอกจากนี� บริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึ�งโดยปกติจะเป็นสดัส่วนนอ้ย

เมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม  

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา รายไดค่้าเช่าและค่าบริการมจีาํนวน 1,109.7 ลา้นบาท 966.1 ลา้นบาท และ 1,048.5 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.4 ลดลงรอ้ยละ 12.9 และเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 8.5 ตามลาํดบั ขณะที�ตน้ทุนจากการ

ใหเ้ช่าและบริการมจีาํนวน 261.5 ลา้นบาท 243.5 ลา้นบาท และ 306.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งคิดเป็นกาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่า

และบริการเท่ากบั รอ้ยละ 76.4 รอ้ยละ 74.8 และรอ้ยละ 70.8 ตามลาํดบั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2556 เพิ�มขึ�น แมจ้ะเป็นอตัราการเพิ�มที�นอ้ยกว่าปีก่อนหนา้เนื�องจาก

ความตอ้งการเช่าโรงงานเติบโตนอ้ยกว่าที�คาดหมายไว ้อย่างไรก็ตามความตอ้งการคลงัสนิคา้ของบริษทัไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมากตาม

การขยายตวัของธุรกิจโลจิสติกส ์และธุรกิจคา้ปลกีในปี 2556 บริษทัสามารถใหเ้ช่าพื�นที�โรงงานและคลงัสินคา้ไดเ้พิ�มขึ�นสุทธิ

รวม 240,932 ตารางเมตร  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2557 ลดลง เนื�องจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TGROWTH เป็น

จาํนวนมากในช่วงไตรมาส 4/2556 และการขายบางส่วนในไตรมาส 1/2557 นอกจากนี�ความตอ้งการเช่าโรงงานลดลง และ

ความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้มกีารขยายตวันอ้ยลงเมื�อเทียบกบัปีก่อนเป็นผลมาจากการปรบัลดตน้ทุนของภาคการผลติและ

สภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั 
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สภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2558 เพิ�มขึ�น เนื�องจากความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ของบริษทัมกีาร

ขยายตวัเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส ์ส่งผลใหบ้ริษทัมพีื�นที�ใหเ้ช่าใหมข่องคลงัสนิคา้สุทธิเพิ�มขึ�น  ซึ�งพื�นที�

ใหเ้ช่าใหมส่่วนใหญ่เป็นคลงัสนิคา้ที�สรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-suit) 

1.1.2 รายได ้จากการขายอส ังหาริมทร ัพย ์ใหก้องทุนรวมอส ังหาริมทร ัพย ์/ทรัสต์เพื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND TLOGIS TGROWTH 

TREIT มลูค่า 4,663.0 ลา้นบาท 4,460.1 ลา้นบาท และ 3,037.3 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.6 ลดลงรอ้ยละ 4.4 

และลดลงรอ้ยละ 31.9 ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยสู์งกว่าการขายในทุกปีที�ผ่านมา การขายอสงัหาริมทรพัยท์ี�

มากกว่าทุกปีดงักลา่วถูกใชเ้ป็นแหลง่เงนิทุนในการขยายธุรกิจที�มากกว่าทุกปีเช่นกนั เพื�อรองรบัความตอ้งการเช่าที�เพิ�มขึ�นอย่าง

มาก โดยเป็นการขายใหแ้ก่TFUND มูลค่า 104.8 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน และขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ 

TGROWTH ในเดอืนธนัวาคม ซึ�งบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจาํนวน 4,558.2 ลา้นบาท 

ในปี 2557 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากปี 2556 เนื�องจากมคีวามตอ้งการใช ้

เงนิทุนนอ้ยกว่าปีก่อนหนา้จึงขายพื�นที�ลดลง โดยเป็นการใหเ้ช่าอาคารโรงงานใหแ้ก่ TGROWTH และการขายโรงงานใหแ้ก่ 

TFUND ในช่วงไตรมาส 1/2557 มูลค่ารวม 498.2 ลา้นบาท และเป็นการขายอาคารโรงงานและขาย/ใหเ้ช่าคลงัสินคา้ใหแ้ก่ 

TREIT ในช่วงไตรมาส 4/2557 ซึ�งบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจาํนวน 3,961.9 ลา้นบาท 

ในปี 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงมาก เนื�องจากมคีวามตอ้งการใชเ้งนิทุนเพื�อ

ซื�อที�ดนินอ้ยลง แต่เป็นการใชเ้งนิทุนเพื�อการพฒันาโครงการจากที�ดินที�ซื�อไวแ้ลว้จากปีก่อน โดยเป็นการขายใหแ้ก่ TFUND 

มลูค่า 126.0 ลา้นบาท ในเดอืนกนัยายน 2558 และเป็นขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TREIT เดือนธนัวาคม 

ซึ�งบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,911.3 ลา้นบาท  

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS นั�นเป็นการขายขาดในกรรมสทิธิ�ของท ั�งที�ดนิและ

อาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ บริษทัจึงบนัทกึรายการขายสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นงบกาํไรขาดทนุ

ไดท้ ั�งจาํนวน  ในขณะที�การขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH และ TREIT เป็นการขาย/ใหเ้ช่าที�ดิน พรอ้มการ

ขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ โดยบริษทับนัทกึการใหเ้ช่าที�ดนิเป็นรายไดค่้าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิ

ท ั�งจาํนวน ซึ�งจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าที�ดนิ และบนัทกึการขายขาดในกรรมสิทธิ�  และการใหเ้ช่าอาคาร

โรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นรายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทุนท ั�งจาํนวน ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 17 (ปรบัปรุง 2552) ที�ถือ

ว่าการใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหก้องทุนรวม/ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นแต่ละปี

จะมากหรือนอ้ยยงัขึ�นอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพื�อขยายธุรกิจของบริษทั 
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1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรือกจิการอื�น 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมรีายไดจ้ากการ

ขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูเ้ช่า รวมถงึบุคคล/กิจการอื�นตามโอกาสที�เหมาะสม 

ในปี 2557 บริษทัมกีารขายที�ดนิพรอ้มอาคารโรงงาน ใหแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื�น มลูค่า 101.2 ลา้นบาท  

ในปี 2558 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื�น ประกอบดว้ยการขายที�ดินพรอ้ม

อาคารโรงงานมลูค่า 48.2 ลา้นบาท และขายที�ดนิเปลา่ มลูค่า 260.1 ลา้นบาท 

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

กบัการตดัสนิใจของลูกคา้ในการใชส้ทิธิซื�อโรงงานตามเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญาเช่าเป็นสาํคญั นอกจากนั�นกาํไรข ั�นตน้ของการขาย

โรงงานแต่ละโรงงานมคีวามแตกต่างกนั ขึ�นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของโรงงาน รวมท ั�งทาํเลที�ต ั�งของโรงงาน

ที�ขาย  

1.1.4 รายไดท้ี�เกี�ยวเนื�องกบับริษทัร่วม (TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP) 

1)  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP ขึ�นอยู่กบั

สดัส่วนการลงทุนของบริษทัและกาํไรของ TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมส่ีวนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 216.6 ลา้นบาท 

267.1 ลา้นบาท และ 248.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 28.0 รอ้ยละ 23.3 ต่อปี และลดลงรอ้ยละ 7.0 ต่อ

ปี ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 216.6 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากปี 

2555 จาํนวน 47.4 ลา้นบาท เนื�องจาก TFUND และ TLOGIS มผีลประกอบการดขีึ�น และบริษทัมเีงนิลงทุนใน TGROWTH 

ในระหว่างปี 

ในปี 2557 บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 50.5 ลา้น

บาท เนื�องจากบริษทัไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TGROWTH จากผลการดาํเนินงานท ั�งปี 2557 (TGROWTH จดัตั�ง

ขึ�นเมื�อปลายปี 2556) รวมท ั�งจาก TREIT จดัตั�งขึ�นเมื�อปลายปี 2557 

ในปี 2558 บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากปี 2557 เนื�องจากสดัส่วนการ

ลงทุน และผลประกอบการใน TFUND TLOGIS TGROWTH ลดลง นอกจากส่วนแบ่งกาํไรจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

และทรสัตข์า้งตน้แลว้ บริษทัไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงงานและคลงัสินคา้

เพื�อใหเ้ช่า/หรือขายในประเทศอินโดนีเซยีระหว่างปี 2558 เป็นจาํนวน 1.8 ลา้นบาท  

2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท์ี�บริษทัขายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH 

TREIT 
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1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรือกจิการอื�น 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมรีายไดจ้ากการ

ขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูเ้ช่า รวมถงึบุคคล/กิจการอื�นตามโอกาสที�เหมาะสม 

ในปี 2557 บริษทัมกีารขายที�ดนิพรอ้มอาคารโรงงาน ใหแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื�น มลูค่า 101.2 ลา้นบาท  

ในปี 2558 บริษทัมกีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื�น ประกอบดว้ยการขายที�ดินพรอ้ม

อาคารโรงงานมลูค่า 48.2 ลา้นบาท และขายที�ดนิเปลา่ มลูค่า 260.1 ลา้นบาท 

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

กบัการตดัสนิใจของลูกคา้ในการใชส้ทิธิซื�อโรงงานตามเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญาเช่าเป็นสาํคญั นอกจากนั�นกาํไรข ั�นตน้ของการขาย

โรงงานแต่ละโรงงานมคีวามแตกต่างกนั ขึ�นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของโรงงาน รวมท ั�งทาํเลที�ต ั�งของโรงงาน

ที�ขาย  

1.1.4 รายไดท้ี�เกี�ยวเนื�องกบับริษทัร่วม (TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP) 

1)  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP ขึ�นอยู่กบั

สดัส่วนการลงทุนของบริษทัและกาํไรของ TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมส่ีวนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 216.6 ลา้นบาท 

267.1 ลา้นบาท และ 248.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 28.0 รอ้ยละ 23.3 ต่อปี และลดลงรอ้ยละ 7.0 ต่อ

ปี ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 216.6 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากปี 

2555 จาํนวน 47.4 ลา้นบาท เนื�องจาก TFUND และ TLOGIS มผีลประกอบการดขีึ�น และบริษทัมเีงนิลงทุนใน TGROWTH 

ในระหว่างปี 

ในปี 2557 บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 50.5 ลา้น

บาท เนื�องจากบริษทัไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TGROWTH จากผลการดาํเนินงานท ั�งปี 2557 (TGROWTH จดัตั�ง

ขึ�นเมื�อปลายปี 2556) รวมท ั�งจาก TREIT จดัตั�งขึ�นเมื�อปลายปี 2557 

ในปี 2558 บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากปี 2557 เนื�องจากสดัส่วนการ

ลงทุน และผลประกอบการใน TFUND TLOGIS TGROWTH ลดลง นอกจากส่วนแบ่งกาํไรจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

และทรสัตข์า้งตน้แลว้ บริษทัไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงงานและคลงัสินคา้

เพื�อใหเ้ช่า/หรือขายในประเทศอินโดนีเซยีระหว่างปี 2558 เป็นจาํนวน 1.8 ลา้นบาท  

2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท์ี�บริษทัขายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH 

TREIT 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาบริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 152.6 ลา้นบาท 

165.3 ลา้นบาท และ 204.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2556 บริษทัมรีายไดด้งักลา่วเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 45.2 เนื�องจากกองทุน TFUND และ TLOGIS 

มผีลประกอบการดขีึ�น รวมท ั�งกองทุน TLOGIS ไดร้บัเงนิชดเชยประกนัความเสยีหายจากนํ �าท่วม 

ในปี 2557 บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 165.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก

ปีก่อนหนา้รอ้ยละ 8.3 เนื�องจากการเป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TGROWTH ซึ�งจดัตั�งขึ�นเมื�อไตรมาส 4/2556 

ในปี 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 204.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก

ปีก่อนรอ้ยละ 23.5 เนื�องจากการเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TREIT ซึ�งจดัตั�งขึ�นเมื�อไตรมาส 4/2557 

ในการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT นั�น บริษทัมภีาระ

ผูกพนัในเรื�องการคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าคลงัสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS จนถึงสิ�นปี 2559 และคํ �าประกนัรายไดใ้หแ้ก่ 

TGROWTH สาํหรบัโรงงานที�ไมม่ ี  ผูเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสทิธิ� ใหก้องทุน โดยคํ �าประกนัรายไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี (สิ�นสุดสิ�นปี 

2557) ส่วนการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT บริษทัมภีาระผูกพนัในการคํ �าประกนัรายได ้รวมถึงรายการอื�นๆ 

ใหแ้ก่ TREIT (ดูเพิ�มเติมที�หวัขอ้ 1.2.1 ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหาริมทรพัย)์ 

3)  กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีที�ผา่นมา บริษทัมกีารขายเงนิลงทุนบางส่วนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH 

เพื�อการบริหารกระแสเงนิสดของบริษทั ทาํใหบ้ริษทัมกีาํไรจากการขายเงนิลงทุนดงักลา่ว จาํนวน 170.1 ลา้นบาท 1.5 ลา้นบาท 

และ 126.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งบนัทกึกาํไรดงักลา่วเป็นรายไดอ้ื�น  

4)  กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT 

บริษทัจะสามารถรบัรูก้ ําไรเพิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS 

TGROWTH และ TREIT เมื�อกองทุนมกีารขายสนิทรพัยท์ี�ซื�อจากบริษทัใหแ้ก่บคุคล/กิจการอื�น หรือเมื�อบริษทัลดสดัส่วนการ

ลงทุนในกองทุนดงักลา่ว  

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

TGROWTHและ TREIT จาํนวน 154.5 ลา้นบาท 41.4 ลา้นบาท และ 246.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

บริษทัมกีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติม เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวนมากในปี 2556 เนื�องจาก TFUND มกีารขายโรงงาน

ใหบุ้คคลอื�น 3 โรงงาน และบริษทัลดสดัส่วนการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS รอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 6.1 ตามลาํดบั 

ในปี 2557 บริษทัมกีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมลดลง เนื�องจากบริษทัมกีารลดสดัส่วนการลงทุนนอ้ยกว่า

การลดลงของปีก่อนหนา้ โดยมกีารลดสดัส่วนการลงทุนใน TGROWTH เพยีงรอ้ยละ 1.2 และ TFUND มกีารขายโรงงานให ้

บุคคลอื�นเพยีง 1 โรงงาน 
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ในปี 2558 บริษทัมกีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติม จาํนวน 246.7 ลา้นบาท เกิดขึ�นจากการที�บริษทัลดสดัส่วน

การลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 3.8 และ 1.9 ตามลาํดบั และ TFUND มกีารขาย

โรงงานใหบุ้คคลอื�น 3 โรงงาน 

1.1.5  รายไดอ้ื�น ๆ 

นอกจากรายไดท้ี�กลา่วขา้งตน้ บริษทัยงัมรีายไดป้ระเภทอื�นอีก ซึ�งประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  

รายไดด้งักลา่วเกิดจากการที�บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัใหท้าํการต่อเติม/

ดดัแปลงโรงงานที�เช่าอยู ่ซึ�งปกติบรษิทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวนนอ้ยเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม รายไดด้งักล่าวเกิด

จากการที�ผูเ้ช่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซม ต่อเติมอาคารตามการใชง้านปกติของผูเ้ช่า 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกิดจากการที�บริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคเป็นการช ั �วคราวใหแ้ก่ลูกคา้ที�

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

บริษทัมไิดแ้สวงหากาํไรจากการใหบ้รกิารดงักลา่วจากลูกคา้ 

3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในปี 2556 บริษทัไดร้บัเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพื�อชดเชยความเสียหายใน

ทรพัยส์นิและชดเชยการสูญเสยีรายไดก้รณีธุรกิจหยุดชะงกัของบริษทัที�เกิดจากเหตุการณ์อุทกภยัเมื�อปลายปี 2554 จาํนวน 

69.7 ลา้นบาท  

ในขณะที�ในปี 2557 บริษทัไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนประกนัภยัจากความเสยีหายในทรพัยส์นิจาํนวน 

2.4 ลา้นบาทจากเหตุการณ์อุทกภยัเมื�อปี 2556 

ในปี 2558 ไมม่รีายไดด้งักลา่ว 

1.2 ค่าใชจ้า่ย 

1.2.1 ประมาณการหนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ในปี 2557 บริษทัมปีระมาณการหนี�สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 118.0 ลา้นบาท 

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ซึ�งเกิดจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมื�อเดือนธนัวาคม 2557 

เนื�องจากบริษทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT สาํหรบัอาคารที�ไม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสิทธิ� เป็นระยะเวลา            

1 ปี และบางส่วนเกิดจากการที�บริษทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสาํหรบักรณีที�            

ผูเ้ช่าใชส้ทิธิในการซื�ออสงัหาริมทรพัย ์(Option to buy) หากราคายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยน์ ั�น ณ วนัที�ผูเ้ช่าใชส้ิทธิซื�อสูง

กว่าราคาใชส้ทิธ ิรายการดงักลา่วถูกบนัทกึเป็นประมาณการหนี�สนิระยะส ั�น และระยะยาว ในงบแสดงฐานะการเงนิ รวมท ั�งสิ�น



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
55

8

103

ในปี 2558 บริษทัมกีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติม จาํนวน 246.7 ลา้นบาท เกิดขึ�นจากการที�บริษทัลดสดัส่วน

การลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 3.8 และ 1.9 ตามลาํดบั และ TFUND มกีารขาย

โรงงานใหบุ้คคลอื�น 3 โรงงาน 

1.1.5  รายไดอ้ื�น ๆ 

นอกจากรายไดท้ี�กลา่วขา้งตน้ บริษทัยงัมรีายไดป้ระเภทอื�นอีก ซึ�งประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  

รายไดด้งักลา่วเกิดจากการที�บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัใหท้าํการต่อเติม/

ดดัแปลงโรงงานที�เช่าอยู ่ซึ�งปกติบรษิทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวนนอ้ยเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม รายไดด้งักล่าวเกิด

จากการที�ผูเ้ช่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซม ต่อเติมอาคารตามการใชง้านปกติของผูเ้ช่า 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกิดจากการที�บริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคเป็นการช ั �วคราวใหแ้ก่ลูกคา้ที�

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

บริษทัมไิดแ้สวงหากาํไรจากการใหบ้รกิารดงักลา่วจากลูกคา้ 

3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในปี 2556 บริษทัไดร้บัเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพื�อชดเชยความเสียหายใน

ทรพัยส์นิและชดเชยการสูญเสยีรายไดก้รณีธุรกิจหยุดชะงกัของบริษทัที�เกิดจากเหตุการณ์อุทกภยัเมื�อปลายปี 2554 จาํนวน 

69.7 ลา้นบาท  

ในขณะที�ในปี 2557 บริษทัไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนประกนัภยัจากความเสยีหายในทรพัยส์นิจาํนวน 

2.4 ลา้นบาทจากเหตุการณ์อุทกภยัเมื�อปี 2556 

ในปี 2558 ไมม่รีายไดด้งักลา่ว 

1.2 ค่าใชจ้า่ย 

1.2.1 ประมาณการหนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ในปี 2557 บริษทัมปีระมาณการหนี�สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 118.0 ลา้นบาท 

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ซึ�งเกิดจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมื�อเดือนธนัวาคม 2557 

เนื�องจากบริษทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT สาํหรบัอาคารที�ไม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสิทธิ� เป็นระยะเวลา            

1 ปี และบางส่วนเกิดจากการที�บริษทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสาํหรบักรณีที�            

ผูเ้ช่าใชส้ทิธิในการซื�ออสงัหาริมทรพัย ์(Option to buy) หากราคายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยน์ ั�น ณ วนัที�ผูเ้ช่าใชส้ิทธิซื�อสูง

กว่าราคาใชส้ทิธ ิรายการดงักลา่วถูกบนัทกึเป็นประมาณการหนี�สนิระยะส ั�น และระยะยาว ในงบแสดงฐานะการเงนิ รวมท ั�งสิ�น

จาํนวน 133.2 ลา้นบาท ท ั�งนี� ส่วนต่างจาํนวน 15.2 ลา้นบาท ถูกแสดงในกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้

บริษทัร่วมตามสดัส่วนการลงทุนใน TREIT (รอ้ยละ 12.0) 

ในปี 2558 บริษทัมปีระมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์33.3 ลา้นบาท บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ซึ�งเกิดจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมื�อเดอืนธนัวาคม 2558 เนื�องจากบริษทัมี

ภาระผูกพนัในการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT สาํหรบัอาคารที�ไม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสิทธิ�  และรายการดงักล่าวถูกบนัทึก

เป็นประมาณการหนี�สนิระยะส ั�น และระยะยาว ในงบแสดงฐานะการเงนิ จาํนวน 50.3 ลา้นบาท ท ั�งนี� ส่วนต่างจาํนวน 9.9 ลา้น

บาท ถูกแสดงในกาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้บริษทัร่วมตามสดัส่วนการลงทุนใน TREIT (รอ้ยละ 19.6)  

 และในระหว่างปี 2558 บริษทัมีการโอนกลบัรายการประมาณการหนี� สินที� เกี�ยวขอ้งกบัการขาย

อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 8.1 ลา้นบาท จากการที�ภาระผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างกรณี Option to buy ของบริษทัลดลง ซึ�ง

เป็นผลมาจากการที�ผูเ้ช่าโรงงานยกเลกิสญัญาเช่าในระหว่างปี  

1.2.2 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมจีาํนวน 715.6 ลา้นบาท 769.5 ลา้นบาท และ 

756.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 65.6 รอ้ยละ 7.5 และลดลงรอ้ยละ 1.6 ต่อปี ตามลาํดบั 

ท ั�งนี� องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน และค่า

เสื�อมราคาของโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จแต่ยงัไมม่ผูีเ้ช่า โดยคิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 65.1 

ในปี 2556 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�นมาก ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคา 

และค่าใชจ่้ายในการรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์ินในโรงงาน/คลงัสินคา้ที�ว่างพรอ้มใหเ้ช่า การเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายที�

เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกิจของบริษทั รวมท ั�งค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจดัตั�ง TGROWTH ซึ�งส่วนใหญ่บนัทกึเป็น

ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายดงักลา่วจะเกิดขึ�นเฉพาะเมื�อมกีารจดัตั�งกองทุนใหมเ่ทา่นั�น อย่างไรก็ตามบริษทัไดร้บัการชดเชย

อยู่ในส่วนของรายไดจ้ากการขายและรายไดอ้ื�น 

ในปี 2557 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 769.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 53.9 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.5 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาของทรพัยส์ินในโรงงาน/คลงัสินคา้ที�ว่าง

พรอ้มใหเ้ช่าและการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกิจของบริษทั  

ในปี 2558 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 756.9 ลา้นบาท ลดลง 12.6 ลา้นบาทจากปี

ก่อนหนา้ เกิดจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขาย ซึ�งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และในปี 2557 

บริษทัมค่ีาใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เป็นจาํนวนมากกว่าการขายในปี 2558 นอกจากนี�  ในปี 

2558 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการบริหารลดลง จากการลดลงของค่าซ่อมแซม และบาํรุงรกัษาอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ว่าง  
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1.2.3 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจีาํนวน 546.4 ลา้นบาท 642.6 ลา้นบาท และ 762.2 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 33.0 รอ้ยละ 17.6 และ รอ้ยละ 18.6 ต่อปี ตามลาํดบั  

องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงนิ คือ ดอกเบี�ยจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 98.6 ส่วน

ที�เหลอืเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูย้มืของบริษทั   

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิ�มขึ�นมากในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา เนื�องจากในปี 2556 และ 2557 บริษทัมกีารกูย้ืม

เงนิเป็นจาํนวนมากเพื�อใชใ้นการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศไทย ท ั�งการซื�อที�ดิน และการพฒันาโครงการ 

อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษทัมกีารขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสนิคา้ ในจาํนวนที�นอ้ยกว่าเมื�อเทยีบกบัช่วง 2 ปีก่อนหนา้ แต่มกีาร

ใชเ้งนิทุนเพื�อเขา้ร่วมทุนกบัคู่คา้จากต่างประเทศ ในการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศแถบอาเซยีนมากขึ�น 

1.3 กาํไร 

1.3.1 กาํไรขั�นตน้ 

บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้) ในรอบ 

3 ปีที�ผ่านมาเทา่กบัรอ้ยละ 45.5 รอ้ยละ 37.8 และรอ้ยละ 38.4 ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจเพิ�มขึ�นเลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากบริษทั

มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าเพิ�มขึ�น การปรบัขึ�นราคาค่าเช่าและบริการ การลดลงของค่าซ่อมแซมทรพัยส์ินในส่วนที�ไดร้บัผลกระทบ

จากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 และการหยุดคิดค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�จดัประเภท

เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขายตั�งแต่ไตรมาส 2 จนถงึเดอืนธนัวาคมที�บริษทัไดข้ายสนิทรพัยด์งักลา่วเสร็จสิ�น 

ในปี 2557 บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรากาํไร

ข ั�นตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงเนื�องจากบริษทัมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นคลงัสินคา้ในสดัส่วนที�สูงกว่า

อาคารโรงงานซึ�งคลงัสนิคา้มอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการขายตํ �ากว่าโรงงาน นอกจากนี�คลงัสนิคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่า เป็นคลงัสนิคา้ที�สรา้ง

ตามความตอ้งการของลูกคา้มากขึ�น ซึ�งมอีตัรากาํไรข ั�นตน้ตํ �ากว่าคลงัสนิคา้สาํเร็จรูป นอกจากนี�มอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากรายไดค่้า

เช่าลดลง 

ในปี 2558 บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย เนื�องจากบริษทั

มกีาํไรจากการขายที�ดนิเปลา่ใหแ้ก่บุคคลอื�น ซึ�งมอีตัรากาํไรข ั�นตน้สูง ในขณะที�ปีก่อนไม่มกีาํไรดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อตัรา

ข ั�นตน้จากการใหเ้ช่า และขายสินทรพัยล์ดลงจากปี 2557 เนื�องจากบริษทัมรีายไดค่้าเช่าจากคลงัสินคา้เป็นสดัส่วนที�สูงกว่า

รายไดค่้าเช่าจากอาคารโรงงาน และมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นคลงัสนิคา้ในสดัส่วนที�สูงกว่าอาคารโรงงาน ซึ�งรายได ้

ค่าเช่า และรายไดจ้ากการขายคลงัสินคา้มอีตัรากาํไรข ั�นตน้ตํ �ากว่าอาคารโรงงาน เนื�องจากมตีน้ทุนก่อสรา้งคลงัสินคา้สูงกว่า

อาคารโรงงาน 
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1.2.3 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจีาํนวน 546.4 ลา้นบาท 642.6 ลา้นบาท และ 762.2 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 33.0 รอ้ยละ 17.6 และ รอ้ยละ 18.6 ต่อปี ตามลาํดบั  

องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงนิ คือ ดอกเบี�ยจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 98.6 ส่วน

ที�เหลอืเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูย้มืของบริษทั   

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิ�มขึ�นมากในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา เนื�องจากในปี 2556 และ 2557 บริษทัมกีารกูย้ืม

เงนิเป็นจาํนวนมากเพื�อใชใ้นการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศไทย ท ั�งการซื�อที�ดิน และการพฒันาโครงการ 

อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษทัมกีารขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสนิคา้ ในจาํนวนที�นอ้ยกว่าเมื�อเทยีบกบัช่วง 2 ปีก่อนหนา้ แต่มกีาร

ใชเ้งนิทุนเพื�อเขา้ร่วมทุนกบัคู่คา้จากต่างประเทศ ในการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศแถบอาเซยีนมากขึ�น 

1.3 กาํไร 

1.3.1 กาํไรขั�นตน้ 

บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้) ในรอบ 

3 ปีที�ผ่านมาเทา่กบัรอ้ยละ 45.5 รอ้ยละ 37.8 และรอ้ยละ 38.4 ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจเพิ�มขึ�นเลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากบริษทั

มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าเพิ�มขึ�น การปรบัขึ�นราคาค่าเช่าและบริการ การลดลงของค่าซ่อมแซมทรพัยส์ินในส่วนที�ไดร้บัผลกระทบ

จากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 และการหยุดคิดค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�จดัประเภท

เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขายตั�งแต่ไตรมาส 2 จนถงึเดอืนธนัวาคมที�บริษทัไดข้ายสนิทรพัยด์งักลา่วเสร็จสิ�น 

ในปี 2557 บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรากาํไร

ข ั�นตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงเนื�องจากบริษทัมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นคลงัสินคา้ในสดัส่วนที�สูงกว่า

อาคารโรงงานซึ�งคลงัสนิคา้มอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการขายตํ �ากว่าโรงงาน นอกจากนี�คลงัสนิคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่า เป็นคลงัสนิคา้ที�สรา้ง

ตามความตอ้งการของลูกคา้มากขึ�น ซึ�งมอีตัรากาํไรข ั�นตน้ตํ �ากว่าคลงัสนิคา้สาํเร็จรูป นอกจากนี�มอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากรายไดค่้า

เช่าลดลง 

ในปี 2558 บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย เนื�องจากบริษทั

มกีาํไรจากการขายที�ดนิเปลา่ใหแ้ก่บุคคลอื�น ซึ�งมอีตัรากาํไรข ั�นตน้สูง ในขณะที�ปีก่อนไม่มกีาํไรดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อตัรา

ข ั�นตน้จากการใหเ้ช่า และขายสินทรพัยล์ดลงจากปี 2557 เนื�องจากบริษทัมรีายไดค่้าเช่าจากคลงัสินคา้เป็นสดัส่วนที�สูงกว่า

รายไดค่้าเช่าจากอาคารโรงงาน และมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นคลงัสนิคา้ในสดัส่วนที�สูงกว่าอาคารโรงงาน ซึ�งรายได ้

ค่าเช่า และรายไดจ้ากการขายคลงัสินคา้มอีตัรากาํไรข ั�นตน้ตํ �ากว่าอาคารโรงงาน เนื�องจากมตีน้ทุนก่อสรา้งคลงัสินคา้สูงกว่า

อาคารโรงงาน 

 

 

1.3.2 กาํไรสุทธิ 

บริษทัมีกาํไรสุทธิซึ�งคิดตามวิธีส่วนไดเ้สียและแสดงอยู่ในงบการเงินรวมในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาเท่ากบั 

1,414.2 ลา้นบาท 761.7 ลา้นบาท และ 769.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 1.56 บาท 0.76 บาท และ 0.70 

บาท ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมกีาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้จาํนวน 117.6 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 9.1 

เนื�องจากบริษทัมกีาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่าและบริการเพิ�มขึ�นดงัที�กลา่วขา้งตน้รวมท ั�งมกีาํไรจากขายอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ�นจาก

ปีก่อนหนา้ นอกจากนี�บริษทัมรีายไดค่้าบริหารจดัการ และส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH 

เพิ�มขึ�น เนื�องจากกองทุน TFUND/TLOGIS มีผลประกอบการดีขึ�น อีกท ั�งบริษทัมีกําไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS และกาํไรจากการขายหน่วยลงทุน TFUND/TLOGIS เพิ�มขึ�นจากการลดสดัส่วนการ

ลงทุนในกองทุนดงัที�กลา่วขา้งตน้ นอกจากนี�บริษทัยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการปรบัลดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลจากรอ้ยละ 23 

เป็นรอ้ยละ 20 

 ในปี 2557 บริษทัมกีาํไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 652.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 46.1 

เนื�องจากมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้ ดงัที�กลา่วขา้งตน้ รายไดอ้ื�นลดลง

เนื�องจากบริษทัไมม่กีารขายเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS ในระหว่างปี ในขณะที�ปี 2556 มกีารขายเงนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก 

และปี 2557 บริษทัมกีารลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนนอ้ยกว่าปี 2556 ทาํใหม้กีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

ใหก้องทุนลดลง นอกจากนี�บริษทัมค่ีาใชจ่้ายที�เกิดจากการตั�งประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ 

TREIT ในช่วงปลายปี 2557 เป็นจาํนวนมาก รวมท ั�งมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าใชจ่้ายทางการเงนิที�เพิ�มขึ�นตามการ

ขยายการพฒันาโครงการของบริษทั 

 ในปี 2558 บริษทัมกีาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1.1 โดย

บ ริ ษ ัท มี อ ัต ร า กํ า ไ ร จ า ก ก า ร ดํา เ นิ น ง า น ใ ก ล ้เ คี ย ง กับ ปี ก่ อ นหน ้า  แ ล ะ มีกํ า ไ ร จ า ก ก า ร ข า ย เ งิน ล งทุ น ใ น 

TFUND/TLOGIS/TGROWTH เป็นจํานวนมากในระหว่างปี รวมท ั�งมีรายไดจ้ากการบริหารจดัการบริษทัร่วมเพิ�มขึ�น 

นอกจากนี�บริษทัสามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดด้ขีึ�น จึงทาํใหค่้าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมสีนิทรพัยร์วมท ั�งสิ�น 36,293.8 ลา้นบาท ซึ�งรอ้ยละ 82.9 ของสินทรพัยร์วม

เป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน รอ้ยละ 9.9 เป็นเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP  

สนิทรพัยร์วมของบริษทัเพิ�มขึ�นจากปี 2557 ประมาณ 5,084.6 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 16.3 สาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
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2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยท์ี�อยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ให ้

เช่า ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมอีสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมจาํนวน 17,261.3 ลา้น

บาท 23,914.3 ลา้นบาท และ 30,074.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ก า ร เ พิ� ม ขึ� น ข อ ง อ ส ั ง ห า ริ ม ท ร ั พ ย์ เ พื� อ ก า ร ล ง ทุ น  ( สุ ท ธิ จ า ก ส่ ว น ที� ข า ย ใ ห ้แ ก่ 

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT) ในปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 26.1 ในปี 2557 รอ้ยละ 38.5 และ ในปี 2558 รอ้ยละ 

25.8 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขยายธุรกิจของบริษทัผ่านการลงทุนในที�ดินและการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็นจาํนวนมาก

โดยเฉพาะในปี 2557 และส่วนหนึ�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงการบนัทกึบญัชขีองพื�นที�ส่วนกลางของโครงการต่างๆ ของบริษทั 

จากหมวดที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ มาบนัทกึเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

2.1.2 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ในปี 2556 และปี 2557 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 26.4 และรอ้ยละ 45.5 โดยหลกัเกิดจาก

การขยายการพฒันาโครงการ  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมทีี�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 183.2 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�น              

ปี 2557 จาํนวน 1,410.2 ลา้นบาท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 88.5 เนื�องจากมกีารเปลี�ยนแปลงการบนัทกึบญัชีของพื�นที�ส่วนกลาง

ในโครงการที�บริษทัพฒันา ซึ�งเดมิบนัทกึอยู่ในที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิ ไปบนัทกึในอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน รวมท ั�งสิ�น

จาํนวน 1,333.05 ลา้นบาท 

2.1.3 เงนิลงทุนชั �วคราว  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมเีงนิลงทุนช ั �วคราวจาํนวน 22.2 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2557 

จาํนวน 235.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 91.4 เนื�องจากมกีารขายหน่วยลงทุน รวมท ั�งการครบกาํหนดของตั �วแลกเงนิที�ออก

โดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เงนิลงทุนช ั �วคราวที�เหลอือยู่ประกอบดว้ยเงนิฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชย ์การลงทุนดงักล่าว

จดัว่ามคีวามเสี�ยงตํ �า และถอืเป็นทางเลอืกทางหนึ�งในการบริหารเงนิของบริษทัที�ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที�สูงกว่า

การฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร 

2.1.4 ลูกหนี� การคา้-สุทธิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหนี�การคา้-สุทธิ จาํนวน 55.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลูกหนี�คา้งชาํระไม่

เกิน 3 เดอืน จาํนวน 22.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40.1 ของลูกหนี�การคา้-สุทธ ิและเป็นลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�

ยงัไมเ่รียกชาํระ จาํนวน 14.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.0 ของลูกหนี�การคา้-สุทธ ิ

อย่างไรกต็าม บริษทัมกีารเก็บค่ามดัจาํการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจาํนวน 3-6 เทา่ของค่าเช่าและ

ค่าบริการรายเดอืนที�บริษทัไดร้บัจากผูเ้ช่าเพื�อบรรเทาความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการผดินดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 
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2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยท์ี�อยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ให ้

เช่า ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมอีสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมจาํนวน 17,261.3 ลา้น

บาท 23,914.3 ลา้นบาท และ 30,074.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ก า ร เ พิ� ม ขึ� น ข อ ง อ ส ั ง ห า ริ ม ท ร ั พ ย์ เ พื� อ ก า ร ล ง ทุ น  ( สุ ท ธิ จ า ก ส่ ว น ที� ข า ย ใ ห ้แ ก่ 

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT) ในปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 26.1 ในปี 2557 รอ้ยละ 38.5 และ ในปี 2558 รอ้ยละ 

25.8 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขยายธุรกิจของบริษทัผ่านการลงทุนในที�ดินและการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็นจาํนวนมาก

โดยเฉพาะในปี 2557 และส่วนหนึ�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงการบนัทกึบญัชขีองพื�นที�ส่วนกลางของโครงการต่างๆ ของบริษทั 

จากหมวดที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ มาบนัทกึเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

2.1.2 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ในปี 2556 และปี 2557 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 26.4 และรอ้ยละ 45.5 โดยหลกัเกิดจาก

การขยายการพฒันาโครงการ  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมทีี�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน 183.2 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�น              

ปี 2557 จาํนวน 1,410.2 ลา้นบาท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 88.5 เนื�องจากมกีารเปลี�ยนแปลงการบนัทกึบญัชีของพื�นที�ส่วนกลาง

ในโครงการที�บริษทัพฒันา ซึ�งเดมิบนัทกึอยู่ในที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิ ไปบนัทกึในอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน รวมท ั�งสิ�น

จาํนวน 1,333.05 ลา้นบาท 

2.1.3 เงนิลงทุนชั �วคราว  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมเีงนิลงทุนช ั �วคราวจาํนวน 22.2 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2557 

จาํนวน 235.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 91.4 เนื�องจากมกีารขายหน่วยลงทุน รวมท ั�งการครบกาํหนดของตั �วแลกเงนิที�ออก

โดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เงนิลงทุนช ั �วคราวที�เหลอือยู่ประกอบดว้ยเงนิฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชย ์การลงทุนดงักล่าว

จดัว่ามคีวามเสี�ยงตํ �า และถอืเป็นทางเลอืกทางหนึ�งในการบริหารเงนิของบริษทัที�ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที�สูงกว่า

การฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร 

2.1.4 ลูกหนี� การคา้-สุทธิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหนี�การคา้-สุทธิ จาํนวน 55.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลูกหนี�คา้งชาํระไม่

เกิน 3 เดอืน จาํนวน 22.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40.1 ของลูกหนี�การคา้-สุทธ ิและเป็นลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�

ยงัไมเ่รียกชาํระ จาํนวน 14.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.0 ของลูกหนี�การคา้-สุทธ ิ

อย่างไรกต็าม บริษทัมกีารเก็บค่ามดัจาํการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจาํนวน 3-6 เทา่ของค่าเช่าและ

ค่าบริการรายเดอืนที�บริษทัไดร้บัจากผูเ้ช่าเพื�อบรรเทาความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการผดินดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 

 

2.1.5 เงนิจา่ยล่วงหนา้ค่ากอ่สรา้ง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมเีงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 73.9 ลา้นบาท ลดลง 96.5 ลา้น

บาท จากสิ�นปี 2557 โดยเป็นเงนิจ่ายลว่งหนา้ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาเพื�อก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า  

2.1.6 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมยีอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ �าประกนัจาํนวน 57.4 ลา้นบาท 

เกิดจากบริษทัไดว้างเงนิฝากประจาํเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสุทธิใหแ้ก่ 

TREIT กรณีที�ผูเ้ช่าใชส้ทิธใินการซื�ออสงัหาริมทรพัย ์นอกจากนี�มกีารวางเงนิสดบางส่วนเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัวงเงนิเลต

เตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ีซทีสพ์รอ้มวงเงนิสาํหรบัจองอตัราแลกเปลี�ยนและหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงาน

รฐั รฐัวสิาหกจิ และบริษทัเอกชน โดยเงนิฝากดงักลา่วลดลงจาํนวน 13.2 ลา้นบาทจากปี 2557 เนื�องจากประมาณการหนี�สินที�

เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลง บริษทัจึงวางเงนิฝากเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัชดเชยส่วนต่างลดลงดงักลา่ว 

2.1.7 เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย/ร่วม/ร่วมคา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมเีงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และบริษทัที�

เกี�ยวขอ้ง ดงันี� 

1) บริษทั อโีค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ 

ของบริษทัย่อย ท ั�งนี� เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.1 ของสนิทรพัยร์วมของ

บริษทั  

2) บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของ

บริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 19,515.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 56.6 ของสินทรพัยร์วมของ

บริษทั 

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

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 85.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทั 

4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทุนชาํระแลว้ของ

บริษทัย่อยเงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 7.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

5) TICON (HK) Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย                 

เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 413.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

6) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 18.46 ของทุนชาํระแลว้ของ 

TFUND เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 994.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.7 ของสินทรพัยร์วมของบริษทั

และบริษทัย่อย และคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 2,194.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.4 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 
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7) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์(บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 16.21 ของทุนชาํระ

แลว้ของ TLOGIS เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 457.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 ของสินทรพัยร์วม

ของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 741.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

8) กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 

25.48 ของทุนชาํระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 837.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

2.3 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 1,414.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.1 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทั 

9) ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ถอืโดย

บริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 19.62 ของทุนชาํระแลว้ของ TREIT เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 863.3 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.4 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 1,113.6 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 3.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัย่อย 

10) PT SLP Surya TICON Internusa ([บริษทัร่วม) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 

ของทุนชาํระแลว้ของ SLP เงนิลงทุนดงักล่าวคํานวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 421.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 414.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.9 ของสนิทรพัยร์วม

ของบริษทัย่อย 

11) บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถือหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 

51 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 2.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 2.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วม

ของบริษทัย่อย 

12) บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 

51 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 1.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วม

ของบริษทัย่อย 

13) บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั (บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษทัดงักลา่ว คิดเป็นเงนิลงทุนหลงัหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีาํนวน 28.3 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการรอ

ตดับญัชขีองภาษเีงนิไดท้ี�เกิดจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT และส่วนหนึ�ง

เกิดจากประมาณการค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์
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สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบญัชีเกิดขึ� นเนื�องจากการที�บริษ ัทไม่สามารถร ับรูก้ ําไรจากการขาย

อ ส ัง ห า ริ ม ท ร ัพ ย์ใ ห ้ TFUND/TLOGIS/TGROWTH/ TREIT ต า มส ัด ส่ ว น ที� บ ริ ษ ัท มี ก า ร ล งทุ น ใ น

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT การบนัทกึภาษใีนงบกาํไรขาดทุนจึงมไิดบ้นัทกึภาษที ั�งจาํนวน แต่หกัดว้ยภาษีจาํนวน

หนึ�งตามสดัส่วนที�บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREITอย่างไรก็ดี ภาษีที�เกิดจากกาํไรจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์ห  ้ TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ท ั�งจาํนวนไดถู้กจ่ายชาํระเป็นเงนิสด ดงันั�น จึงเกิดรายการ

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเท่ากบัผลต่างระหว่างภาษีที�ชาํระแลว้เป็นเงนิสดกบัภาษีที�บนัทึกในงบกําไรขาดทุน ท ั�งนี�  

หากบริษทัมกีารรบัรูก้าํไรเพิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ยอดภาษีเงนิไดร้อ

ตดับญัชจีะถูกปรบัลดลง 

ท ั�งนี�สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ เป็นยอดสุทธิจากหนี�สนิภาษีเงนิ

ไดร้อตดับญัชแีลว้ 

2.1.9 เงนิมดัจาํที�ดิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไม่มยีอดคงคา้งเงนิมดัจาํค่าที�ดิน ในขณะที� ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมี

ยอดคงคา้งเงนิ  มดัจาํค่าที�ดนิจาํนวน 461.7 ลา้นบาท โดยเป็นการมดัจาํค่าที�ดนิที�บริษทัไดล้งนามในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิ  

2.1.10 ค่าเช่าที�ดินจา่ยล่วงหนา้ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมค่ีาเช่าที�ดนิจ่ายลว่งหนา้จาํนวน 714.9 ลา้นบาท ลดลง 43.3 ลา้นบาท 

จากสิ�นปี 2557 ค่าเช่าที�ดนิจ่ายลว่งหนา้เป็นรายการที�เกิดจากการเช่าที�ดนิระยะยาวเพื�อพฒันาคลงัสนิคา้ ท ั�งนี� รายการดงักล่าว

จะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2 หนี� สนิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมหีนี�สนิรวมท ั�งสิ�น 24,604.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 4,860.8 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 24.6 จากสิ�นปี 2557 

หนี�สินรวมของบริษทัมเีงนิกูย้ืมเป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 89.4 ของหนี�สินรวม การเพิ�มขึ�นของ

หนี�สนิรวม เกิดจากรายการที�สาํคญั ดงัต่อไปนี� 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้ืมท ั�งหมดของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวน 22,005.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 

4,779.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.8 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกูย้มื เพื�อใชใ้นพฒันาโครงการในประเทศไทย รวมท ั�ง

ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ ตามที�ไดก้ลา่วขา้งตน้  

เงนิกูย้มืของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะส ั�นรอ้ยละ 9.3 เงนิกูย้มืระยะยาวรอ้ยละ 8.1 และหุน้กูร้อ้ย

ละ 82.6 ของเงนิกูย้มืท ั�งหมด 

7) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์(บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 16.21 ของทุนชาํระ

แลว้ของ TLOGIS เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 457.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 ของสินทรพัยร์วม

ของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 741.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

8) กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 

25.48 ของทุนชาํระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 837.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

2.3 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 1,414.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.1 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทั 

9) ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ถอืโดย

บริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 19.62 ของทุนชาํระแลว้ของ TREIT เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 863.3 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.4 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 1,113.6 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 3.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัย่อย 

10) PT SLP Surya TICON Internusa ([บริษทัร่วม) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 

ของทุนชาํระแลว้ของ SLP เงนิลงทุนดงักล่าวคํานวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 421.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 414.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.9 ของสนิทรพัยร์วม

ของบริษทัย่อย 

11) บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถือหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 

51 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 2.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 2.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วม

ของบริษทัย่อย 

12) บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 

51 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 1.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วม

ของบริษทัย่อย 

13) บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั (บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษทัดงักลา่ว คิดเป็นเงนิลงทุนหลงัหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีาํนวน 28.3 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการรอ

ตดับญัชขีองภาษเีงนิไดท้ี�เกิดจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT และส่วนหนึ�ง

เกิดจากประมาณการค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์
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ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัซึ�งถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนั�น บริษทัจะใชเ้งนิจากแหล่ง

เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นนั�น บรษิทัจะใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน

ในการดาํเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ�ง สาํหรบัจ่ายชาํระค่าที�ดนิในช่วงก่อนที�บริษทัจะไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนั

การเงิน อย่างไรก็ตาม การกูย้ืมระยะส ั�นเป็นจํานวนมากในบางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษทั ท ั�งนี� 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสม ํ �าเสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นต่อเงนิกูร้วมของบริษทัอยู่ใน

อตัราที�เหมาะสม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจีาํนวน 18,190.0 ลา้นบาท ซึ�งหุน้กูท้ ั�งหมดที�ออกมี

อายุระหว่าง 2 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงื�อนไขของการกูย้ืมเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูท้ี�สาํคญัคือ การ

ดาํรงอตัราส่วนหนี�สิน/หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่เกิน 2.5-3.0 เท่าซึ�งที�ผ่านมาบริษทัไม่เคยผิด

เงื�อนไขของการกูย้มืที�สาํคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หนี� การคา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมียอดเจา้หนี�การคา้จาํนวน 345.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้

จาํนวน 59.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.8 ซึ�งเกือบท ั�งจาํนวนของเจา้หนี�การคา้เป็นเจา้หนี�ค่าก่อสรา้ง 

2.2.3 ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจา่ย  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมยีอดภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายจาํนวน 0.7 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�น

ปี 2557 จาํนวน 82.8 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมขีายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2558 ในลกัษณะของการให ้

เช่า มากกว่าการขายขาดในกรรมสทิธิ�ท ั�งที�ดนิ และอาคารโรงงาน จึงทาํใหใ้นปี 2558 มภีาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายนอ้ยกว่าปี

ก่อนหนา้ ซึ�งมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2557 ในลกัษณะของการขายขาดเป็นจาํนวนมาก 

2.2.4 ประมาณการหนี� สนิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมยีอดประมาณการหนี�สนิท ั�งสิ�นจาํนวน 136.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

ประมาณการหนี�สินระยะส ั�นจํานวน 76.3 ลา้นบาท และประมาณการหนี�สินระยาวจํานวน 59.7 ลา้นบาท จากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตามที�ไดก้ลา่วในขอ้ 1.2.1 

2.2.5 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมจีาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นการ

ประมาณการภาระของบริษทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงาน จาํนวน 32.2 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน ตั�งแต่ปี 2554 เป็น

ตน้มาโดยบนัทกึส่วนที�เป็นยอดสะสมที�คาํนวณจนถงึสิ�นปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนี�สนิและบนัทกึส่วนที�เป็นการกนัสาํรองผลประโยชน์

ของพนกังานในแต่ละปีเป็นค่าใชจ่้าย 
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ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัซึ�งถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนั�น บริษทัจะใชเ้งนิจากแหล่ง

เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นนั�น บรษิทัจะใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน

ในการดาํเนินงานโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง สาํหรบัจ่ายชาํระค่าที�ดนิในช่วงก่อนที�บริษทัจะไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนั

การเงิน อย่างไรก็ตาม การกูย้ืมระยะส ั�นเป็นจํานวนมากในบางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษทั ท ั�งนี� 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสม ํ �าเสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นต่อเงนิกูร้วมของบริษทัอยู่ใน

อตัราที�เหมาะสม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจีาํนวน 18,190.0 ลา้นบาท ซึ�งหุน้กูท้ ั�งหมดที�ออกมี

อายุระหว่าง 2 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงื�อนไขของการกูย้ืมเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูท้ี�สาํคญัคือ การ

ดาํรงอตัราส่วนหนี�สิน/หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่เกิน 2.5-3.0 เท่าซึ�งที�ผ่านมาบริษทัไม่เคยผิด

เงื�อนไขของการกูย้มืที�สาํคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หนี� การคา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมียอดเจา้หนี�การคา้จาํนวน 345.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้

จาํนวน 59.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.8 ซึ�งเกือบท ั�งจาํนวนของเจา้หนี�การคา้เป็นเจา้หนี�ค่าก่อสรา้ง 

2.2.3 ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจา่ย  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมยีอดภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายจาํนวน 0.7 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�น

ปี 2557 จาํนวน 82.8 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมขีายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2558 ในลกัษณะของการให ้

เช่า มากกว่าการขายขาดในกรรมสทิธิ�ท ั�งที�ดนิ และอาคารโรงงาน จึงทาํใหใ้นปี 2558 มภีาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายนอ้ยกว่าปี

ก่อนหนา้ ซึ�งมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2557 ในลกัษณะของการขายขาดเป็นจาํนวนมาก 

2.2.4 ประมาณการหนี� สนิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมยีอดประมาณการหนี�สนิท ั�งสิ�นจาํนวน 136.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

ประมาณการหนี�สินระยะส ั�นจํานวน 76.3 ลา้นบาท และประมาณการหนี�สินระยาวจํานวน 59.7 ลา้นบาท จากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตามที�ไดก้ลา่วในขอ้ 1.2.1 

2.2.5 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมจีาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นการ

ประมาณการภาระของบริษทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงาน จาํนวน 32.2 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน ตั�งแต่ปี 2554 เป็น

ตน้มาโดยบนัทกึส่วนที�เป็นยอดสะสมที�คาํนวณจนถงึสิ�นปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนี�สนิและบนัทกึส่วนที�เป็นการกนัสาํรองผลประโยชน์

ของพนกังานในแต่ละปีเป็นค่าใชจ่้าย 

2.2.6 รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมรีายไดค่้าเช่าที�ดนิรบัลว่งหนา้ จาํนวน 1,382.5 ลา้นบาท ซึ�งเกิดจาก

ในปี 2556 บริษทัมกีารใหเ้ช่าที�ดนิแก่ TGROWTH เป็นระยะเวลา 30 ปี  ในปี 2557 และ 2558 มกีารใหเ้ช่าที�ดินแก่ TREIT 

เป็นระยะเวลา 28-30 ปี โดยบริษทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าในงบกาํไรขาดทุนตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมส่ีวนของผูถ้ือหุน้รวมจาํนวน 11,689.5 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 2557 

จาํนวน 223.9 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 2.0 เนื�องจากกาํไรสะสมจากผลการดาํเนินงานของปี 2558  

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัคือ การจดัใหม้ีซึ�งโครงสรา้งเงินทุนที�เหมาะสมเพื�อ

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดตีที�ผ่านมาบริษทัมแีหลง่เงนิทุนหลกัเพื�อใชใ้นการขยายธุรกิจการสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้ คือ เงนิทุนจาก

การดาํเนินงาน เงนิเพิ�มทุนจากผูถ้ือหุน้ และเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ดี ในช่วง 10 ปีที�ผ่านมาซึ�งธุรกิจโรงงาน

สาํเร็จรูปและคลงัสินคา้ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัตั�ง TFUND ในปี 2548 TLOGIS ในปี 

2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT ในปี 2557 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางระดมทุนของบริษทั ซึ�งทาํใหบ้ริษทัลดการ

พึ�งพาการจดัหาเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและการเพิ�มทุนซึ�งมค่ีาใชจ่้ายที�มากกว่า 

นอกจากแหลง่เงนิทุนดงักลา่ว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึ�งถอืเป็นแหลง่เงนิทุนที�สาํคญัอีกแหลง่หนึ�ง

ของบริษทัที�มตีน้ทุนตํ �ากว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากนี�บริษทัมใีบแสดงสิทธิ TICON-T2 ที�ออกเมื�อช่วงไตรมาส 2/2557 ซึ�งใบแสดงสิทธิดงักล่าวมกีารใช ้

สทิธแิละหมดอายุแลว้ในปี 2557  

2.5 สภาพคล่อง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมกีระแสเงนิสดสุทธิที�ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,247.3 ลา้นบาท มี

กระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 6,672.4 ลา้นบาท และมกีระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 

4,230.1 ลา้นบาท  

จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามที�กล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงิน

เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ (การคาํนวณอตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Current ratio) ไมส่ามารถอธบิายสภาพคลอ่งของบริษทั

ได ้เนื�องจากบริษทัไมม่กีารบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวยีน (เนื�องจากลกัษณะสนิทรพัยข์องบริษทัส่วนใหญ่

เป็นที�ดนิและโรงงานซึ�งจะไมบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนของบริษทั) ในขณะที�รายการเจา้หนี�การคา้ค่าที�ดนิและค่าก่อสรา้งจะ

ถูกบนัทกึเป็นหนี�สนิหมนุเวยีน จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนี�สนิหมนุเวยีนมค่ีาตํ �า) 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ�งคาํนวณจาก 

(เงนิกูย้มื+หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 1.88 เท่า เพิ�มขึ�นจาก ณ สิ�นปี 2557 ซึ�งเท่ากบั 1.50 เท่า เนื�องจากบริษทัมกีารกูย้ืมเงนิเพื�อใชพ้ฒันาคลงัสินคา้                 

เพื�อรองรบัโอกาสในการเติบโตในอนาคต ซึ�งแสดงถงึความสามารถในการบริหารโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการที�มสีดัส่วนหนี�ที�มี

ภาระดอกเบี�ยเมื�อเทยีบกบัฐานเงนิทุนของบริษทัไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตเ้งื�อนไขการดาํรงอตัราส่วนหนี�สิน/หนี�สินที�มภีาระ

ดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปจัจุบนั 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย คาํนวณจาก 

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

ดอกเบี�ยจ่าย 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยเท่ากบั 2.35 เท่า แสดงไดถ้งึความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยของบริษทั

ไดเ้ป็นอย่างด ีซึ�งบริษทัไมเ่คยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบี�ย 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก 

(เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน+ดอกเบี�ยจ่าย) 

(จ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี�ยจ่าย) 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 1.02 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของ

บริษทั    

3. แนวโนม้ในอนาคต 

- โปรดดูใน “สารจากประธานกรรมการ” - 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้กีารจดัทาํงบการเงนิเพื�อแสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทั

ประจาํปี 2558 ภายใตพ้ระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจาํกดั 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 2558 ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล                   

คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ที�คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี

ของบริษทั คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดมิชื�อ บริษทั สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) ไดแ้สดงฐานะการเงนิ

และผลการดาํเนินงาน ครบถว้น และเชื�อถอืได ้สมเหตุสมผล โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองโดยท ั �วไป 

มกีารใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัิสม ํ �าเสมอ เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ และปฏิบตัิถูกตอ้งตามกฎหมาย

และกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 
            

 

              (นายชาล ี โสภณพนิช) 

              ประธานคณะกรรมการ 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ�งคาํนวณจาก 

(เงนิกูย้มื+หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 1.88 เท่า เพิ�มขึ�นจาก ณ สิ�นปี 2557 ซึ�งเท่ากบั 1.50 เท่า เนื�องจากบริษทัมกีารกูย้ืมเงนิเพื�อใชพ้ฒันาคลงัสินคา้                 

เพื�อรองรบัโอกาสในการเติบโตในอนาคต ซึ�งแสดงถงึความสามารถในการบริหารโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการที�มสีดัส่วนหนี�ที�มี

ภาระดอกเบี�ยเมื�อเทยีบกบัฐานเงนิทุนของบริษทัไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตเ้งื�อนไขการดาํรงอตัราส่วนหนี�สิน/หนี�สินที�มภีาระ

ดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปจัจุบนั 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย คาํนวณจาก 

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

ดอกเบี�ยจ่าย 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยเท่ากบั 2.35 เท่า แสดงไดถ้งึความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยของบริษทั

ไดเ้ป็นอย่างด ีซึ�งบริษทัไมเ่คยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบี�ย 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก 

(เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน+ดอกเบี�ยจ่าย) 

(จ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี�ยจ่าย) 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 1.02 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของ

บริษทั    

3. แนวโนม้ในอนาคต 

- โปรดดูใน “สารจากประธานกรรมการ” - 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2558 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2558 

 
 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั  

รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของ

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิเหลา่นี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรบัผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน 

ที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได ้

ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ�งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อม ั �นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มูลที� 

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิีการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงนิและการเปิดเผย

ขอ้มลูในงบการเงนิ วธิีการตรวจสอบที�เลอืกใชข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึ�งรวมถงึการประเมนิความเสี�ยงจาก

การแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมนิความเสี�ยงดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิ

โดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวธิีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื�อวตัถปุระสงคใ์น

การแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสม

ของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมท ั�งการ

ประเมนิการนาํเสนองบการเงนิโดยรวม  

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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ความเหน็ 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด 

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

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

รายงานทางการเงนิ   

 

 

 

รสพร  เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ ์2559 
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ความเหน็ 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด 

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

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

รายงานทางการเงนิ   

 

 

 

รสพร  เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ ์2559 

  

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 6, 7 1,133,889,840     202,079,981        1,068,081,086     77,842,107         

เงนิลงทุนช ั �วคราว 8 22,183,200         257,684,596        -                    130,000,000        

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 6, 9 94,959,070         87,093,174         42,333,851         45,465,470         

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง 73,932,586         170,400,699        10,848,835         20,414,776         

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 6 223,656,949        142,859,537        47,784,824         18,935,794         

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,548,621,645     860,117,987        1,169,048,596     292,658,147        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั 6, 10 57,430,970         70,622,500         57,190,970         70,382,500         

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรยีกชาํระ 80,315,732         49,649,272         10,064,616         9,228,637          

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                    -                    -                    1,820,000,000     

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                    -                    20,070,806,949    14,846,573,800    

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 12 4,068,278          4,204,581          -                    -                    

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 13 3,574,453,894     3,316,426,735     5,463,660,270     5,240,529,157     

เงนิลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 256,500            256,500            256,500            256,500            

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและ

   พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 14.1 20,305,645,310    17,179,746,392    5,618,829,175     4,462,940,954     

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 14.2 9,769,269,931     6,734,568,197     2,048,887,014     2,083,528,053     

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 15 183,226,195        1,593,453,385     20,145,842         116,464,973        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 3,759,395          5,175,770          2,347,916          3,572,530          

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 26 28,296,844         90,974,343         -                    -                    

เงนิมดัจาํค่าที�ดนิ 6 -                    461,741,775        -                    228,385,200        

ค่าเช่าที�ดนิจ่ายล่วงหนา้ 714,983,875        758,269,438        -                    -                    

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 6 23,430,829         83,914,681         16,267,445         15,511,425         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 34,745,137,753    30,349,003,569    33,308,456,697    28,897,373,729    

รวมสินทรพัย์ 36,293,759,398    31,209,121,556    34,477,505,293    29,190,031,876    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้

หนี� สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะส ั�น 6, 17 2,040,000,000     660,000,000        2,040,000,000     660,000,000        

เงนิกูย้มืระยะส ั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                    -                    291,500,000        -                    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 6, 18 606,336,905        660,753,670        270,619,153        329,307,500        

หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงนิที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 1,149,769          685,676            -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6 71,600,000         -                    -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 304,899,175        55,000,000         140,000,000        55,000,000         

หุน้กูท้ี�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 3,250,000,000     2,170,000,000     3,250,000,000     2,170,000,000     

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 684,258            83,498,409         -                    83,430,230         

ประมาณการหนี�สนิระยะสั�น 24.2 76,327,864         39,406,040         10,769,472         5,562,097          

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น 6 134,226,163        139,188,168        39,907,439         38,844,639         

รวมหนี� สินหมนุเวียน 6,485,224,134     3,808,531,963     6,042,796,064     3,342,144,466     

หนี� สินไม่หมุนเวยีน

หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงนิ 19 2,910,640          2,531,583          -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 676,780,000        748,380,000        -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาว 20 721,980,935        952,383,116        671,980,935        451,501,941        

หุน้กู ้ 21 14,940,000,000    12,640,000,000    14,940,000,000    12,640,000,000    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22 32,204,791         28,404,540         25,299,855         24,581,796         

ประมาณการหนี�สนิระยะยาว 24.2 59,690,523         93,785,312         46,421,498         65,228,113         

หนี�สินภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 26 -                    -                    173,160,411        138,730,407        

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 302,984,207        283,718,574        103,652,982        119,271,715        

รายไดค่้าเช่าที�ดนิรบัลว่งหนา้ 6 1,382,486,942     1,185,761,781     428,745,850        355,203,635        

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 18,119,038,038    15,934,964,906    16,389,261,531    13,794,517,607    

รวมหนี� สิน 24,604,262,172    19,743,496,869    22,432,057,595    17,136,662,073    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้

หนี� สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะส ั�น 6, 17 2,040,000,000     660,000,000        2,040,000,000     660,000,000        

เงนิกูย้มืระยะส ั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                    -                    291,500,000        -                    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 6, 18 606,336,905        660,753,670        270,619,153        329,307,500        

หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงนิที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 1,149,769          685,676            -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6 71,600,000         -                    -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 304,899,175        55,000,000         140,000,000        55,000,000         

หุน้กูท้ี�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 3,250,000,000     2,170,000,000     3,250,000,000     2,170,000,000     

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 684,258            83,498,409         -                    83,430,230         

ประมาณการหนี�สนิระยะสั�น 24.2 76,327,864         39,406,040         10,769,472         5,562,097          

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น 6 134,226,163        139,188,168        39,907,439         38,844,639         

รวมหนี� สินหมนุเวียน 6,485,224,134     3,808,531,963     6,042,796,064     3,342,144,466     

หนี� สินไม่หมุนเวยีน

หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงนิ 19 2,910,640          2,531,583          -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 676,780,000        748,380,000        -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาว 20 721,980,935        952,383,116        671,980,935        451,501,941        

หุน้กู ้ 21 14,940,000,000    12,640,000,000    14,940,000,000    12,640,000,000    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22 32,204,791         28,404,540         25,299,855         24,581,796         

ประมาณการหนี�สนิระยะยาว 24.2 59,690,523         93,785,312         46,421,498         65,228,113         

หนี�สินภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 26 -                    -                    173,160,411        138,730,407        

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 302,984,207        283,718,574        103,652,982        119,271,715        

รายไดค่้าเช่าที�ดนิรบัลว่งหนา้ 6 1,382,486,942     1,185,761,781     428,745,850        355,203,635        

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 18,119,038,038    15,934,964,906    16,389,261,531    13,794,517,607    

รวมหนี� สิน 24,604,262,172    19,743,496,869    22,432,057,595    17,136,662,073    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

 

  

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,115,941,811     1,115,941,811     1,115,941,811     1,115,941,811     

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,099,142,375  หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,099,142,375     1,099,142,375     1,099,142,375     1,099,142,375     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7,343,380,077     7,343,380,077     7,343,380,077     7,343,380,077     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 126,374,017        126,374,017        126,374,017        126,374,017        

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,052,854,276     2,831,850,724     3,476,551,229     3,484,473,334     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 65,265,091         63,613,940         -                    -                    

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 11,687,015,836    11,464,361,133    12,045,447,698    12,053,369,803    

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 2,481,390          1,263,554          -                    -                    

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,689,497,226    11,465,624,687    12,045,447,698    12,053,369,803    

รวมหนี� สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 36,293,759,398    31,209,121,556    34,477,505,293    29,190,031,876    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั�น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได ้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 6 1,048,547,425     966,056,776        357,462,904        456,144,938        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 30,157,752         54,158,944         22,666,536         40,936,996         

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 6, 24.1 3,345,605,866     4,561,275,648     652,330,421        1,989,763,854     

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 35,624,500         37,951,787         8,726,644          10,960,052         

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย 6, 11 -                    -                    458,499,966        16,749,946         

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม 6, 13 -                    -                    367,643,459        380,516,435        

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 6 204,123,010        165,340,654        128,274,086        127,295,354        

ดอกเบี�ยรบั 6 6,521,222          8,248,646          65,498,489         439,467,930        

รายไดอ้ื�น 183,350,353        63,424,910         85,816,186         115,057,280        

รวมรายได ้ 4,853,930,128     5,856,457,365     2,146,918,691     3,576,892,785     

ค่าใชจ้า่ย

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 306,394,792        243,451,489        79,784,653         87,454,875         

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 22,955,582         46,922,933         20,402,889         35,590,085         

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์ 24.1 2,401,415,858     3,192,138,735     341,092,339        999,061,233        

ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 29,089,888         34,495,282         8,709,589          10,712,901         

ประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์(โอนกลบัรายการ) 24.2 33,316,822         117,963,265        (8,037,142)         70,928,113         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 36,437,352         68,110,148         11,228,063         16,405,787         

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 6 435,853,810        445,599,126        284,289,201        290,688,690        

ค่าเสื�อมราคา 284,594,909        255,745,555        90,903,449         63,707,423         

ค่าใชจ่้ายอื�น 9,693,406          4,012,381          586,296            3,986,426          

รวมค่าใชจ้า่ย 3,559,752,419     4,408,438,914     828,959,337        1,578,535,533     

กาํไรกอ่นสว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุในบรษิทัร่วม

   และการร่วมคา้ กําไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

   ใหบ้ริษัทร่วม กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

   ใหบ้ริษัทร่วม ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 1,294,177,709     1,448,018,451     1,317,959,354     1,998,357,252     

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 13 248,467,200        267,126,079        -                    -                    

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 12 (136,303)            (385,419)            -                    -                    

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 13 246,687,892        41,367,476         -                    -                    

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 13 (166,262,378)       (213,420,009)       -                    -                    

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 1,622,934,120     1,542,706,578     1,317,959,354     1,998,357,252     

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 6 (762,212,682)       (642,612,985)       (744,241,629)       (621,190,504)       

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 860,721,438        900,093,593        573,717,725        1,377,166,748     

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 26 (89,762,276)        (138,523,135)       (33,964,332)        (152,639,352)       

กาํไรสาํหรบัปี 770,959,162        761,570,458        539,753,393        1,224,527,396     

การแบ่งปนักําไร

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 769,741,292        761,735,050        539,753,393        1,224,527,396     

ส่วนที�เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,217,870          (164,592)            

770,959,162        761,570,458        

กาํไรต่อหุน้ 28

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.70                0.76                0.49                1.22                

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.70                0.76                0.49                1.22                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั�น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได ้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 6 1,048,547,425     966,056,776        357,462,904        456,144,938        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 30,157,752         54,158,944         22,666,536         40,936,996         

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 6, 24.1 3,345,605,866     4,561,275,648     652,330,421        1,989,763,854     

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 35,624,500         37,951,787         8,726,644          10,960,052         

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย 6, 11 -                    -                    458,499,966        16,749,946         

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม 6, 13 -                    -                    367,643,459        380,516,435        

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 6 204,123,010        165,340,654        128,274,086        127,295,354        

ดอกเบี�ยรบั 6 6,521,222          8,248,646          65,498,489         439,467,930        

รายไดอ้ื�น 183,350,353        63,424,910         85,816,186         115,057,280        

รวมรายได ้ 4,853,930,128     5,856,457,365     2,146,918,691     3,576,892,785     

ค่าใชจ้า่ย

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 306,394,792        243,451,489        79,784,653         87,454,875         

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 22,955,582         46,922,933         20,402,889         35,590,085         

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์ 24.1 2,401,415,858     3,192,138,735     341,092,339        999,061,233        

ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 29,089,888         34,495,282         8,709,589          10,712,901         

ประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์(โอนกลบัรายการ) 24.2 33,316,822         117,963,265        (8,037,142)         70,928,113         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 36,437,352         68,110,148         11,228,063         16,405,787         

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 6 435,853,810        445,599,126        284,289,201        290,688,690        

ค่าเสื�อมราคา 284,594,909        255,745,555        90,903,449         63,707,423         

ค่าใชจ่้ายอื�น 9,693,406          4,012,381          586,296            3,986,426          

รวมค่าใชจ้า่ย 3,559,752,419     4,408,438,914     828,959,337        1,578,535,533     

กาํไรกอ่นสว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุในบรษิทัร่วม

   และการร่วมคา้ กําไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

   ใหบ้ริษัทร่วม กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

   ใหบ้ริษัทร่วม ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 1,294,177,709     1,448,018,451     1,317,959,354     1,998,357,252     

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 13 248,467,200        267,126,079        -                    -                    

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 12 (136,303)            (385,419)            -                    -                    

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 13 246,687,892        41,367,476         -                    -                    

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 13 (166,262,378)       (213,420,009)       -                    -                    

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 1,622,934,120     1,542,706,578     1,317,959,354     1,998,357,252     

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 6 (762,212,682)       (642,612,985)       (744,241,629)       (621,190,504)       

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 860,721,438        900,093,593        573,717,725        1,377,166,748     

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 26 (89,762,276)        (138,523,135)       (33,964,332)        (152,639,352)       

กาํไรสาํหรบัปี 770,959,162        761,570,458        539,753,393        1,224,527,396     

การแบ่งปนักําไร

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 769,741,292        761,735,050        539,753,393        1,224,527,396     

ส่วนที�เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,217,870          (164,592)            

770,959,162        761,570,458        

กาํไรต่อหุน้ 28

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.70                0.76                0.49                1.22                

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.70                0.76                0.49                1.22                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

  

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั�น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กาํไรสาํหรบัปี 770,959,162        761,570,458        539,753,393        1,224,527,396     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น:

รายการที �จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ

   ที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ 1,651,151          (592,999)            -                    -                    

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 1,000,559          -                    2,328,361          -                    

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ (200,112)            -                    (465,672)            -                    

รายการที�จะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธจิากภาษีเงินได ้ 2,451,598          (592,999)            1,862,689          -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นสําหรบัปี 2,451,598          (592,999)            1,862,689          -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสําหรบัปี 773,410,760        760,977,459        541,616,082        1,224,527,396     

การแบ่งปนักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 772,192,890        761,142,051        541,616,082        1,224,527,396     

ส่วนที�เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,217,870          (164,592)            -                    -                    

773,410,760        760,977,459        541,616,082        1,224,527,396     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 912,376,439      4,669,471,944    126,374,017       3,173,732,101     8,881,954,501    

กาํไรสาํหรบัปี -                   -                   -                    1,224,527,396     1,224,527,396    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�นสาํหรบัปี -                   -                   -                    -                    -                   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                   -                   -                    1,224,527,396     1,224,527,396    

เพิ�มทนุหุน้สามญัจากการแปลงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญั 186,765,936      2,673,908,133    -                    -                    2,860,674,069    

เงนิปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                   -                   -                    (913,786,163)      (913,786,163)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,099,142,375    7,343,380,077    126,374,017       3,484,473,334     12,053,369,803   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,099,142,375    7,343,380,077    126,374,017       3,484,473,334     12,053,369,803   

กาํไรสาํหรบัปี -                   -                   -                    539,753,393       539,753,393      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�นสาํหรบัปี -                   -                   -                    1,862,689          1,862,689         

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                   -                   -                    541,616,082       541,616,082      

เงนิปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                   -                   -                    (549,538,187)      (549,538,187)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 1,099,142,375    7,343,380,077    126,374,017       3,476,551,229     12,045,447,698   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กาํไรสะสม

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 860,721,438           900,093,593        573,717,725        1,377,166,748      

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงนิสดรบั(จ่าย)

   จากการดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 522,574,498           432,867,339        151,124,519        132,926,353        

   หนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) -                        3,954,503           -                     3,986,423           

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อย -                        -                     (458,499,966)        (16,749,946)         

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วม -                        -                     (367,643,459)        (380,516,435)        

   ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์ 2,280,414,365         3,037,013,320      323,331,160        929,985,556        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 8,767,850              (299,240)            582,899             (303,014)            

   กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย -                        -                     -                     (67,000,000)         

   กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  (126,299,966)          (1,495,500)          (44,423,878)         (4,473,250)          

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัที�เลกิกิจการ 5,150,496              -                     4,962,247           -                     

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการเลกิกจิการบรษิทัย่อย (12,722,177)            -                     -                     -                     

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจริง (3,385)                  -                     (3,385)               -                     

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,800,810              3,059,755           3,046,420           2,230,771           

   ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์

      (โอนกลบัรายการ) 33,316,822             117,963,265        (8,037,142)          70,928,113          

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (248,467,200)          (267,126,079)        -                     -                     

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 136,303                385,419             -                     -                     

   กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (246,687,892)          (41,367,476)         -                     -                     

   กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 166,262,378           213,420,009        -                     -                     

   ดอกเบี�ยรบั (6,521,222)             (8,248,645)          (65,498,489)         (439,467,930)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 751,327,944           634,410,604        733,356,892        612,988,124        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสนิทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 3,992,771,062         5,024,630,867      846,015,543        2,221,701,513      

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (38,522,116)            (19,881,793)         1,201,546           75,695,067          

   เงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง 96,468,113             (37,446,691)         9,565,941           1,535,640           

   สนิทรพัยห์มนุเวียนอื�น (11,501,452)            (32,440,954)         (557,776)            (503,247)            

   ค่าเช่าที�ดินจ่ายลว่งหนา้ (36,198,914)            (409,334,079)        -                     -                     

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น (543,910)               (64,588,964)         (756,021)            2,435,979           

หนี�สนิดาํเนนิงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�อื�น (28,778,732)            (6,689,258)          (22,561,643)         3,537,143           

   หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (4,962,006)             (57,412,398)         1,062,799           (64,963,873)         

   ประมาณการหนี�สนิ (39,388,346)            133,191,352        (5,562,097)          70,790,210          

   เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 19,265,633             (22,285,128)         (15,618,733)         (48,755,862)         

   รายไดค่้าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 196,725,161           263,010,975        73,542,215          27,109,190          

เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,145,334,493         4,770,753,929      886,331,774        2,288,581,760      

   รบัดอกเบี�ย 6,514,367              8,373,193           5,807,967           7,509,774           

   จ่ายดอกเบี�ย (721,660,943)          (563,679,674)        (703,528,682)        (541,984,336)        

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (182,923,079)          (117,105,232)        (107,292,937)        (38,980,648)         

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,247,264,838         4,098,342,216      81,318,122          1,715,126,550      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 860,721,438           900,093,593        573,717,725        1,377,166,748      

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงนิสดรบั(จ่าย)

   จากการดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 522,574,498           432,867,339        151,124,519        132,926,353        

   หนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) -                        3,954,503           -                     3,986,423           

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อย -                        -                     (458,499,966)        (16,749,946)         

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วม -                        -                     (367,643,459)        (380,516,435)        

   ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์ 2,280,414,365         3,037,013,320      323,331,160        929,985,556        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 8,767,850              (299,240)            582,899             (303,014)            

   กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย -                        -                     -                     (67,000,000)         

   กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  (126,299,966)          (1,495,500)          (44,423,878)         (4,473,250)          

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัที�เลกิกิจการ 5,150,496              -                     4,962,247           -                     

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการเลกิกจิการบรษิทัย่อย (12,722,177)            -                     -                     -                     

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจริง (3,385)                  -                     (3,385)               -                     

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,800,810              3,059,755           3,046,420           2,230,771           

   ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์

      (โอนกลบัรายการ) 33,316,822             117,963,265        (8,037,142)          70,928,113          

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (248,467,200)          (267,126,079)        -                     -                     

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 136,303                385,419             -                     -                     

   กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (246,687,892)          (41,367,476)         -                     -                     

   กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 166,262,378           213,420,009        -                     -                     

   ดอกเบี�ยรบั (6,521,222)             (8,248,645)          (65,498,489)         (439,467,930)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 751,327,944           634,410,604        733,356,892        612,988,124        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสนิทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 3,992,771,062         5,024,630,867      846,015,543        2,221,701,513      

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (38,522,116)            (19,881,793)         1,201,546           75,695,067          

   เงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง 96,468,113             (37,446,691)         9,565,941           1,535,640           

   สนิทรพัยห์มนุเวียนอื�น (11,501,452)            (32,440,954)         (557,776)            (503,247)            

   ค่าเช่าที�ดินจ่ายลว่งหนา้ (36,198,914)            (409,334,079)        -                     -                     

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น (543,910)               (64,588,964)         (756,021)            2,435,979           

หนี�สนิดาํเนนิงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�อื�น (28,778,732)            (6,689,258)          (22,561,643)         3,537,143           

   หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (4,962,006)             (57,412,398)         1,062,799           (64,963,873)         

   ประมาณการหนี�สนิ (39,388,346)            133,191,352        (5,562,097)          70,790,210          

   เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 19,265,633             (22,285,128)         (15,618,733)         (48,755,862)         

   รายไดค่้าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 196,725,161           263,010,975        73,542,215          27,109,190          

เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,145,334,493         4,770,753,929      886,331,774        2,288,581,760      

   รบัดอกเบี�ย 6,514,367              8,373,193           5,807,967           7,509,774           

   จ่ายดอกเบี�ย (721,660,943)          (563,679,674)        (703,528,682)        (541,984,336)        

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (182,923,079)          (117,105,232)        (107,292,937)        (38,980,648)         

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,247,264,838         4,098,342,216      81,318,122          1,715,126,550      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558

 

  

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิลงทุนช ั �วคราวลดลง (เพิ�มขึ�น) 103,001,396           (115,525,892)        -                     -                     

เงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�น (1,136,478,852)        (701,749,642)        (1,141,697,259)      (290,749,642)        

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยเพิ�มขึ�น -                        -                     (5,413,423,149)      (12,000,000,000)    

เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพิ�มขึ�น -                        (4,590,000)          -                     -                     

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 955,472,500           359,867,500        955,472,500        359,867,500        

เงนิสดรบัจากการจ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทุน 15,786,399             -                     7,517,524           -                     

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 7,571,681              70,000,000          184,187,221        70,000,000          

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) 13,191,530             (70,382,500)         13,191,530          (70,382,500)         

รบัคืนเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย -                        -                     6,879,999,850      14,182,955,242     

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย -                        -                     (5,059,999,850)      (6,927,000,000)      

เงนิสดจ่ายซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่าง

   การพฒันาสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขาย (6,924,837,057)        (7,038,526,606)      (1,338,655,824)      (1,788,187,992)      

เงนิสดจ่ายซื�ออปุกรณ์ (13,519,342)            (18,412,444)         (4,873,103)          (11,153,435)         

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าที�ดนิ (73,914,283)            (876,368,665)        -                     (218,230,620)        

เงนิสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (177,849)               (1,790,931)          (152,673)            (1,737,613)          

รบัดอกเบี�ยจากบริษทัย่อย -                        -                     60,828,534          432,000,000        

รบัเงนิปนัผลจากบริษทัย่อย -                        -                     458,499,966        16,749,946          

รบัเงนิปนัผลจากบริษทัร่วม 376,942,736           380,516,435        367,643,459        380,516,435        

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 4,522,573              582,907             2,781,525           582,569             

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (6,672,438,568)        (8,016,379,838)      (4,028,679,749)      (5,864,770,110)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะส ั�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น 1,380,000,000         (1,448,000,000)      1,380,000,000      (1,448,000,000)      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะส ั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -                        -                     291,500,000        -                     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                        41,080,000          -                     -                     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 488,721,977           791,774,000        438,721,977        491,774,000        

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 5,550,000,000         4,280,000,000      5,550,000,000      4,280,000,000      

ชาํระคืนเงนิกูย้มืระยะยาว (469,224,983)          (1,038,257,371)      (133,242,983)        (336,517,371)        

ชาํระคืนหุน้กู ้ (2,170,000,000)        (1,080,000,000)      (2,170,000,000)      (1,080,000,000)      

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน -                        2,860,674,069      -                     2,860,674,069      

เงนิปนัผลจ่าย (549,378,422)          (913,732,549)        (549,378,388)        (913,732,495)        

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 4,230,118,572         3,493,538,149      4,807,600,606      3,854,198,203      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ�มขึ�น (ลดลง) (5,634,983)             214,823             -                     -                     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 799,309,859           (424,284,650)        860,238,979        (295,445,357)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 334,579,981           758,864,631        207,842,107        503,287,464        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหต ุ7) 1,133,889,840         334,579,981        1,068,081,086      207,842,107        

1,133,889,840         1,068,081,086      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ขอ้มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

เงนิสดจ่ายระหว่างปี:

   ดอกเบี�ยจ่ายที�บนัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 60,842,762             109,507,758        25,363,825          51,904,966          

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด:

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและสินทรพัย์

      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าเป็น

      ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ 2,280,414,365         3,037,013,320      323,331,160        929,985,556        

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและสินทรพัย์

      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าไปเป็นที�ดนิ

      อาคารและอุปกรณ์ -                        544,528,831        -                     29,405,771          

   โอนที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่

      ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัย์

      เพื�อการลงทุนใหเ้ช่า 1,330,557,783         -                     89,414,797          -                     

   รายการซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ และที�ดิน อาคาร

      และอปุกรณ์ที�ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 349,288,052           407,514,013        29,797,124          100,340,384        

   เงนิมดัจาํค่าที�ดนิที�บนัทกึเป็นตน้ทนุของสินทรพัย์ 535,656,058           1,025,421,735      -                     505,367,390        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ขอ้มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

เงนิสดจ่ายระหว่างปี:

   ดอกเบี�ยจ่ายที�บนัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 60,842,762             109,507,758        25,363,825          51,904,966          

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด:

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและสินทรพัย์

      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าเป็น

      ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ 2,280,414,365         3,037,013,320      323,331,160        929,985,556        

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและสินทรพัย์

      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าไปเป็นที�ดนิ

      อาคารและอุปกรณ์ -                        544,528,831        -                     29,405,771          

   โอนที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่

      ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัย์

      เพื�อการลงทุนใหเ้ช่า 1,330,557,783         -                     89,414,797          -                     

   รายการซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ และที�ดิน อาคาร

      และอปุกรณ์ที�ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 349,288,052           407,514,013        29,797,124          100,340,384        

   เงนิมดัจาํค่าที�ดนิที�บนัทกึเป็นตน้ทนุของสินทรพัย์ 535,656,058           1,025,421,735      -                     505,367,390        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558

 

  

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

1. ขอ้มูลท ั �วไป 

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

ในประเทศไทย โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้ง

โรงงานและคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่าและขายเมื�อมโีอกาสเหมาะสมและธุรกิจการใหบ้ริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการใหเ้ช่า 

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

กรุงเทพมหานคร 

ณ วนัที� 31 ธ ันวาคม 2558 บริษทัฯ มีบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษทัที� 

จดทะเบยีนจดัตั�งในประเทศ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 43.55 (2557: รอ้ยละ 43.45) 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัช ี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัที�บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี� 

งบการเงนินี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัช ี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

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

(มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุม่บริษทั”) โดยการถอืหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย สรุปไดด้งันี� 
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 จดัตั�งขึ�น  รอ้ยละ 

บริษทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ ของการถอืหุน้ 

   2558 2557 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 99.99 99.99 

   เซอรว์สิเซส จาํกดั    โดยการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 99.99 99.99 

   จาํกดั    โดยการสรา้งคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

   จาํกดั 

      ไทย ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์

69.99 69.99 

Shanghai TICON Investment จนี ธุรกิจบริหารการลงทุน 100.00 100.00 

   Management Company Limited     

TICON Property, Inc. สหรฐัอเมริกา ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ ั �วไป - 100.00 

TICON (HK) Limited ฮ่องกง ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 100.00 - 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ของ Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื�น 

งบการเงินสาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 และงบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม 2557 ของ TICON Property, Inc. (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดย

ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย และยงัมิไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�นและเมื�อวนัที� 30 มถิุนายน 2558 บริษทัย่อย

ดงักลา่วไดเ้ลกิกิจการและเสร็จสิ�นการชาํระบญัชแีลว้ 

งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ั�งแต่วนัที� 16 เมษายน 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ของ 

TICON (HK) Limited (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 

และยงัมไิดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื�น 

ข) บริษทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มสีทิธิไดร้บัหรือ

มส่ีวนไดเ้สยีในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส ั �งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอย่าง 

มนียัสาํคญัต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนนั�นได ้

ค) บริษทัฯ นาํงบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯ มอีาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัย่อย จนถงึวนัที�บริษทัฯ สิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น 

ง) งบการเงนิของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชทีี�สาํคญัเช่นเดยีวกนักบัของ บริษทัฯ 

จ) สินทรพัยแ์ละหนี�สินตามงบการเงนิของบริษทัย่อยซึ�งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัรา

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

งบการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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 จดัตั�งขึ�น  รอ้ยละ 

บริษทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ ของการถอืหุน้ 

   2558 2557 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 99.99 99.99 

   เซอรว์สิเซส จาํกดั    โดยการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 99.99 99.99 

   จาํกดั    โดยการสรา้งคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

   จาํกดั 

      ไทย ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์

69.99 69.99 

Shanghai TICON Investment จนี ธุรกิจบริหารการลงทุน 100.00 100.00 

   Management Company Limited     

TICON Property, Inc. สหรฐัอเมริกา ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ ั �วไป - 100.00 

TICON (HK) Limited ฮ่องกง ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ 100.00 - 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ของ Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื�น 

งบการเงินสาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 และงบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม 2557 ของ TICON Property, Inc. (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดย

ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย และยงัมิไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�นและเมื�อวนัที� 30 มถิุนายน 2558 บริษทัย่อย

ดงักลา่วไดเ้ลกิกิจการและเสร็จสิ�นการชาํระบญัชแีลว้ 

งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีต ั�งแต่วนัที� 16 เมษายน 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ของ 

TICON (HK) Limited (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 

และยงัมไิดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื�น 

ข) บริษทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มสีทิธิไดร้บัหรือ

มส่ีวนไดเ้สยีในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส ั �งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอย่าง 

มนียัสาํคญัต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนนั�นได ้

ค) บริษทัฯ นาํงบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯ มอีาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัย่อย จนถงึวนัที�บริษทัฯ สิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น 

ง) งบการเงนิของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชทีี�สาํคญัเช่นเดยีวกนักบัของ บริษทัฯ 

จ) สินทรพัยแ์ละหนี�สินตามงบการเงนิของบริษทัย่อยซึ�งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัรา

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

งบการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

  

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มสีาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงนิรวมนี�แลว้ 

ช) ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียที�ไม่มอีาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรพัยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไมไ่ดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

2.3 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมตามวธิีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีบญัชีปจัจุบนัและที�จะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอียด

ดงันี� 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปจัจุบนั 

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ที�ออกโดย 

สภาวชิาชพีบญัช ีซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 มาถอืปฏบิตัิ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ขีึ�นเพื�อใหม้เีนื�อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีก ับ 

ผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏิบตัินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ 

งบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที�กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมกีาร

เปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี� 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี�กําหนดใหก้ิจการตอ้งรบัรูร้ายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหก้ิจการเลอืกรบัรูร้ายการ

ดงักลา่วทนัทใีนกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือทยอยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนก็ได ้

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงดงักลา่วไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนินี� เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูร้ายการ

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นอยู่แต่เดมิแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยใชแ้ทน

เนื�อหาเกี�ยวกบัการบญัชสีาํหรบังบการเงนิรวมที�เดมิกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27  เรื�อง งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี�เปลี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมอีาํนาจการควบคุมหรือไม ่

กลา่วคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี�ผูล้งทุนจะถอืว่าตนควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนได ้หากตนมสีิทธิไดร้บัหรือมส่ีวนไดเ้สีย 

ในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการส ั �งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิน

ผลตอบแทนนั�นได ้ถึงแมว่้าตนจะมีส ัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่ากึ� งหนึ�งก็ตาม  
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การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญันี�ส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอย่างมากในการทบทวนว่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยมอีาํนาจ

ควบคุมในกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือไม ่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุม่กิจการมาจดัทาํงบการเงนิรวมบา้ง 

การเปลี�ยนแปลงหลกัการนี�ไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง ส่วนไดเ้สียในการ

ร่วมคา้ซึ�งไดถู้กยกเลกิไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดใหก้ิจการที�ลงทุนในกิจการใด ๆ ตอ้งพิจารณาว่าตนมกีารควบคุมร่วม 

(Joint control) กบัผูล้งทุนรายอื�นในกิจการนั�นหรือไม ่หากกิจการมกีารควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอื�นในกิจการที�ถูกลงทุน

นั�นแลว้ใหถ้อืว่ากิจการนั�นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั�น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนด

ประเภทของการร่วมการงานนั�นว่าเป็น การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และ

บนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั  

ใหก้ิจการรบัรูส่้วนแบ่งในสินทรพัย ์หนี�สิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนที�ตนมี

สิทธิตามสญัญาในงบการเงนิเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหก้ิจการรบัรูเ้งนิลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธี 

ส่วนไดเ้สยีในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สยี หรืองบการเงนิรวม (หากม)ี และรบัรูเ้งนิลงทุนในการร่วมคา้ตาม

วธิีราคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบันี�ไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนินี� เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการ

บนัทกึเงนิลงทุนในการร่วมคา้อยู่แต่เดมิแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื�น 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกิจการในบริษทัย่อย การร่วม

การงาน บริษทัร่วม รวมถงึกิจการที�มโีครงสรา้งเฉพาะตวั   

มาตรฐานฉบบันี�ไมม่ผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 13 เรื�องการวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดั

มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนี� สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน 

ที�เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี�และใชว้ิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

ในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�  

มาตรฐานฉบบันี�ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
55

8

131

  

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญันี�ส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอย่างมากในการทบทวนว่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยมอีาํนาจ

ควบคุมในกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือไม ่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุม่กิจการมาจดัทาํงบการเงนิรวมบา้ง 

การเปลี�ยนแปลงหลกัการนี�ไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง ส่วนไดเ้สียในการ

ร่วมคา้ซึ�งไดถู้กยกเลกิไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดใหก้ิจการที�ลงทุนในกิจการใด ๆ ตอ้งพิจารณาว่าตนมกีารควบคุมร่วม 

(Joint control) กบัผูล้งทุนรายอื�นในกิจการนั�นหรือไม ่หากกิจการมกีารควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอื�นในกิจการที�ถูกลงทุน

นั�นแลว้ใหถ้อืว่ากิจการนั�นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั�น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนด

ประเภทของการร่วมการงานนั�นว่าเป็น การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และ

บนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั  

ใหก้ิจการรบัรูส่้วนแบ่งในสินทรพัย ์หนี�สิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนที�ตนมี

สิทธิตามสญัญาในงบการเงนิเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหก้ิจการรบัรูเ้งนิลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธี 

ส่วนไดเ้สยีในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สยี หรืองบการเงนิรวม (หากม)ี และรบัรูเ้งนิลงทุนในการร่วมคา้ตาม

วธิีราคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบันี�ไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนินี� เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการ

บนัทกึเงนิลงทุนในการร่วมคา้อยู่แต่เดมิแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื�น 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกิจการในบริษทัย่อย การร่วม

การงาน บริษทัร่วม รวมถงึกิจการที�มโีครงสรา้งเฉพาะตวั   

มาตรฐานฉบบันี�ไมม่ผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 13 เรื�องการวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดั

มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนี� สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน 

ที�เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี�และใชว้ิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

ในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�  

มาตรฐานฉบบันี�ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมีผลบงัคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปจัจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง 

(ปรบัปรุง 2558) และฉบบัใหม ่รวมถงึแนวปฏบิตัิทางบญัชจีาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที�มรีอบ

ระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรือ

จดัใหม้ขีึ�นเพื�อใหม้เีนื�อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เชื�อว่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม ่รวมถงึแนวปฏบิตัิทางบญัชดีงักลา่วจะไมม่ผีลกระทบอย่าง

เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิเมื�อนาํมาถอืปฏบิตัิ 

4. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

4.1 การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายร ับรูเ้ป็นรายไดท้ ั�งจํานวนเมื�อบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนความเสี�ยงและ

ผลประโยชนท์ี�มนียัสาํคญัในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื�อแลว้ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้งรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า รายไดท้ี�รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระตามสญัญาเช่าดาํเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหนี�ตามสญัญา

เช่าดาํเนินงานที�ยงัไมเ่รียกชาํระ” ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

เงนิปนัผลรบั 

เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯ มสีทิธิในการรบัเงนิปนัผล 

ดอกเบี�ยรบั 

ดอกเบี�ยรบัถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนที�เเทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะส ั�นที�มสีภาพ

คลอ่งสูง ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืนนบัจากวนัที�ไดม้าและไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

4.3 ลูกหนี� การคา้ 

ลูกหนี�การคา้แสดงมลูค่าตามจาํนวนมลูค่าสุทธิที�จะไดร้บั บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญสาํหรบั 

ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงนิจากลูกหนี�ไมไ่ด ้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงนิและ

การวเิคราะหอ์ายุหนี� 
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4.4 เงนิลงทุน 

ก) เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรพัยบ์นัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี รวมท ั�งที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/รบัรูส่้วนตํ �ากว่ามูลค่าตราสารหนี�ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

ซึ�งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รบัรูนี้�จะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบี�ยรบั 

ค) เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงนิลงทุนท ั �วไป ซึ�งแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี   

ง) เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวม แสดงมลูค่าตามวธิีส่วนไดเ้สยี  

จ) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

 บริษทัฯ ใชว้ธิีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดร้ ับก ับมูลค่าตามบญัชีของ                

เงนิลงทุนจะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึมลูค่าเริ�มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา

สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไมม่กีารคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและงานระหว่างก่อสรา้ง  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูผ้ลต่างระหว่างจาํนวนเงนิที�ไดร้บัสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของ

สนิทรพัยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัช ี

4.6 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ที�ดนิแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและ 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

ค่าเสื�อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี� 
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4.4 เงนิลงทุน 

ก) เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรพัยบ์นัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี รวมท ั�งที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/รบัรูส่้วนตํ �ากว่ามูลค่าตราสารหนี�ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

ซึ�งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รบัรูนี้�จะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบี�ยรบั 

ค) เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงนิลงทุนท ั �วไป ซึ�งแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี   

ง) เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวม แสดงมลูค่าตามวธิีส่วนไดเ้สยี  

จ) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

 บริษทัฯ ใชว้ธิีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดร้ ับก ับมูลค่าตามบญัชีของ                

เงนิลงทุนจะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึมลูค่าเริ�มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา

สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไมม่กีารคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและงานระหว่างก่อสรา้ง  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูผ้ลต่างระหว่างจาํนวนเงนิที�ไดร้บัสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของ

สนิทรพัยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัช ี

4.6 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ที�ดนิแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและ 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

ค่าเสื�อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี� 

  

 
อาคาร         20 ปี 

สนิทรพัยอ์ื�น  3 และ 5 ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไมม่กีารคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัรายการที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรพัยห์รือ

คาดว่าจะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรพัย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯ ตดัรายการสินทรพัยน์ ั�นออก

จากบญัช ี

4.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูท้ี�ใชใ้นการไดม้าหรือการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ี�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํใหอ้ยู่

ในสภาพพรอ้มใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ ั�นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ด ้

ตามที�มุง่ประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือื�นถอืเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบี�ย

และตน้ทุนอื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น  

4.8 สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรู ้

รายการเริ�มแรก สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 

ของสนิทรพัยน์ ั�น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�มอีายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัอย่างมรีะบบตลอด

อายุการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยน์ ั�น และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวเมื�อมขีอ้บ่งชี�ว่า

สนิทรพัยน์ ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักลา่วทุกสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที�มอีายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัมดีงันี� 

      อายุการใหป้ระโยชน ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3, 5 และ 10 ปี 
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4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที�มอีาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถกู

บริษทัฯ ควบคุมไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม ผูร่้วมคา้และบุคคลที�มสีิทธิออก

เสยีงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหม้อีิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังาน

ของบริษทัฯ ที�มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า

การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัยท์ี�เช่าหรือมลูค่าปจัจุบนัสุทธิของ

จาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ �ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะ

บนัทกึเป็นหนี�สนิระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรพัย ์

ที�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยท์ี�เช่า 

สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงนิที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

รายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เป็นตวัเงินซึ�งอยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

4.12 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทาํการประเมนิการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัย์

เพื�อการลงทุน ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์หรือสนิทรพัยท์ี�ไมม่ตีวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หากมขีอ้บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์

ดงักลา่วอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

มมีลูค่าตํ �ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ ั�น ท ั�งนี�มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขายของสินทรพัยห์รือมูลค่าจากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชส้ินทรพัย ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยแ์ละคาํนวณคิดลด
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4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที�มอีาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถกู

บริษทัฯ ควบคุมไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม ผูร่้วมคา้และบุคคลที�มสีิทธิออก

เสยีงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหม้อีิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังาน

ของบริษทัฯ ที�มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า

การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัยท์ี�เช่าหรือมลูค่าปจัจุบนัสุทธิของ

จาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ �ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะ

บนัทกึเป็นหนี�สนิระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรพัย ์

ที�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยท์ี�เช่า 

สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงนิที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

รายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เป็นตวัเงินซึ�งอยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

4.12 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทาํการประเมนิการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัย์

เพื�อการลงทุน ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์หรือสนิทรพัยท์ี�ไมม่ตีวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หากมขีอ้บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์

ดงักลา่วอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

มมีลูค่าตํ �ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ ั�น ท ั�งนี�มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขายของสินทรพัยห์รือมูลค่าจากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชส้ินทรพัย ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยแ์ละคาํนวณคิดลด

  

เป็นมลูค่าปจัจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษทีี�สะทอ้นถงึการประเมนิความเสี�ยงในสภาพตลาดปจัจุบนัของเงนิสดตาม

ระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัยท์ี�กาํลงัพจิารณาอยู่ ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุน

ในการขาย บริษทัฯ และบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมนิมูลค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกบัสินทรพัย ์และสะทอ้นถึง

จาํนวนเงนิที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสนิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซ้ื�อกบั

ผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มี

ความเกี�ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมนิการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์มขีอ้บ่งชี�ที�แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยท์ี�รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สนิทรพัยน์ ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงประมาณการ 

ที�ใชก้าํหนดมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร ั�งลา่สุด โดยมูลค่าตามบญัชีของ

สนิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไมสู่งกว่ามลูค่าตามบญัชทีี�ควรจะเป็น หากกิจการ

ไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัท ี

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะส ั�นของพนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสัและเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อ

เกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�

พนกังานจ่ายสะสมและเงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

ไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย เงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ�งบริษทัฯ และบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยคาํนวณหนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมนิภาระ

ผูกพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

4.14 ประมาณการหนี� สนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี�สนิไวใ้นบญัชเีมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์

ในอดตีไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อย จะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจไป

เพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื 

4.15 ภาษีเงนิได ้

ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างช ั �วคราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัรา

ภาษทีี�มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูห้นี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างช ั �วคราวที�ตอ้งเสียภาษี 

ทุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษ ีรวมท ั�งผลขาดทุนทางภาษี

ที�ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯ จะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไมไ่ดใ้ชน้ ั�น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยจะไมม่กีาํไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนาํสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชที ั�งหมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษี 

ที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที�คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี�สนิใหผู้อ้ื�นโดยรายการดงักลา่วเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื�อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดั

มลูค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละ

หนี�สนิซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มี

ตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนี�สินที�มลีกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาด 
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

4.14 ประมาณการหนี� สนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี�สนิไวใ้นบญัชเีมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์

ในอดตีไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อย จะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจไป

เพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื 

4.15 ภาษีเงนิได ้

ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างช ั �วคราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัรา

ภาษทีี�มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูห้นี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างช ั �วคราวที�ตอ้งเสียภาษี 

ทุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษ ีรวมท ั�งผลขาดทุนทางภาษี

ที�ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯ จะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไมไ่ดใ้ชน้ ั�น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยจะไมม่กีาํไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนาํสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชที ั�งหมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษี 

ที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที�คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี�สนิใหผู้อ้ื�นโดยรายการดงักลา่วเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื�อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดั

มลูค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละ

หนี�สนิซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มี

ตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนี�สินที�มลีกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาด 

  

ที�มสีภาพคลอ่งได ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าที�เหมาะสมกบั 

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูที�สามารถสงัเกตไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิที�จะวดัมลูค่ายุติธรรมนั�น

ใหม้ากที�สุด  

ลาํดบัช ั�นของมลูค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในงบการเงนิ

แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที�นาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายุติธรรม ดงันี� 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื�อขายของสนิทรพัยห์รือหนี�สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดที�มสีภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที�ไมส่ามารถสงัเกตไดเ้ช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงนิในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัช ั�นของมลูค่ายุติธรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ถอือยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มกีารวดัมูลค่า

ยุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณ

การในเรื�องที�มคีวามไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักลา่วนี�ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงนิที�แสดง

ในงบการเงนิและต่อขอ้มลูที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณ

การไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการที�สาํคญัมดีงันี�  

การรบัรูเ้งินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สียในงบการเงนิรวมของการร่วมคา้ที�บริษัทฯ มีสดัสว่นการ 

ถอืหุน้เกนิกวา่กึ�งหนึ�ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พจิารณาว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่อีาํนาจควบคุมในบริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์

6 จาํกดั และบริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั ถึงแมว้่าบริษทัย่อยจะถือหุน้และมสีิทธิออกเสียงในบริษทั

ดงักลา่วในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ซึ�งเป็นสดัส่วนที�เกินกว่ากึ�งหนึ�ง ท ั�งนี� เนื�องจากบริษทัย่อยและผูถ้อืหุน้อีกฝ่ายหนึ�งมอีาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัดงักลา่วร่วมกนั โดยผูถ้อืหุน้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไมส่ามารถส ั �งการกิจกรรมที�สาํคญัของบริษทัดงักล่าว

ไดโ้ดยปราศจากความเหน็สนบัสนุนจากผูถ้อืหุน้อกีฝ่ายหนึ�ง 

สญัญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้

ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื�อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื�อพิจารณาว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรบัโอน

ความเสี�ยงและผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักลา่วแลว้หรือไม ่
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ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 

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

สภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไม่มกีารซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น

ตลาดซื�อขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใช ้

เทคนิคและแบบจาํลองการประเมนิมลูค่า ซึ�งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด 

โดยคํานึงถึงความเสี�ยงทางดา้นเครดิต (ท ั�งของธนาคาร และคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์ และการ

เปลี�ยนแปลงของมลูค่าของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�ใชใ้น

การคาํนวณ อาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุติธรรมที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ และการเปิดเผยลาํดบัช ั�นของมูลค่า

ยุติธรรม 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขายและเงนิลงทุนท ั �วไป เมื�อมลูค่า

ยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�

จะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่าย

บริหาร 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม เมื�อมูลค่า

ยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า  

การที�จะสรุปวา่เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของ

ฝ่ายบริหาร 

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

อปุกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืเมื�อเลกิใชง้าน

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ และตอ้ง

ทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

  



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
55

8

139

  

ค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  

ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 

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

สภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไม่มกีารซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น

ตลาดซื�อขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใช ้

เทคนิคและแบบจาํลองการประเมนิมลูค่า ซึ�งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด 

โดยคํานึงถึงความเสี�ยงทางดา้นเครดิต (ท ั�งของธนาคาร และคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์ และการ

เปลี�ยนแปลงของมลูค่าของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�ใชใ้น

การคาํนวณ อาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุติธรรมที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ และการเปิดเผยลาํดบัช ั�นของมูลค่า

ยุติธรรม 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขายและเงนิลงทุนท ั �วไป เมื�อมลูค่า

ยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�

จะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่าย

บริหาร 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม เมื�อมูลค่า

ยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า  

การที�จะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของ

ฝ่ายบริหาร 

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

อปุกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืเมื�อเลกิใชง้าน

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ และตอ้ง

ทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

  

  

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า และที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

หากคาดว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนตํ �ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ ั�น ในการนี�ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสนิทรพัยน์ ั�น 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต 

เพยีงพอที�จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างช ั �วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี�ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

และบริษทัย่อยควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษี

ที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ 

และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมาณการหนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ในการบนัทึกประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย  ์ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณผลประกอบการของอสงัหาริมทรพัยโ์ดยพิจารณาจากขอ้มูลรายไดค่้าเช่าและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งก ับ

อสงัหาริมทรพัยใ์นอดตีประกอบกบัขอ้มลูที�มอียู่ในปจัจุบนั รวมถงึการประมาณเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรม

กบัราคาใชส้ทิธิสุทธิแก่ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) 

สาํหรบักรณีที�ผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ิทธิเลอืกซื�อทรพัยส์ินดงักล่าว (Option to buy) โดยใชข้อ้มูลการประเมนิมูลค่า

อสงัหาริมทรพัยโ์ดยผูป้ระเมนิอิสระ และบนัทกึประมาณการหนี�สนิตามจาํนวนเงนิที�คาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ 

6.  รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

6.1 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี� 
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  รอ้ยละ 
  ของการถอืหุน้ 

รายชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ ของบริษทัฯ 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทัย่อย 99.99% 

บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั บริษทัย่อย 99.99% 
 บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัย่อย 69.99% 

Shanghai TICON Investment  
 

บริษทัย่อย 100.00% 

   Management Company Limited   

TICON (HK) Limited บริษทัย่อย 100.00% 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั  การร่วมคา้ (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 51.00% 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั การร่วมคา้ (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 51.00% 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน บริษทัร่วม  18.46% 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ บริษทัร่วม 16.21% 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ บริษทัร่วม 25.48% 

   ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท   

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ บริษทัร่วม  19.62% 

   สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

 
 

 

PT SLP Surya TICON Internusa บริษทัร่วม (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 25.00% 

บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะจาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบรุี จาํกดั มผูีถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั โรจนะ อนิดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มผูีถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั - 

กองทนุรวมสาธรซติี�ทาวเวอร ์ ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั - 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการเป็นสมาชิกในครอบครวั - 

    เดียวกนั  

6.2 รายละเอียดของรายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญั 

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมรีายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง

กนัเหลา่นั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี� 
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  รอ้ยละ 
  ของการถอืหุน้ 

รายชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ ของบริษทัฯ 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทัย่อย 99.99% 

บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั บริษทัย่อย 99.99% 
 บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัย่อย 69.99% 

Shanghai TICON Investment  
 

บริษทัย่อย 100.00% 

   Management Company Limited   

TICON (HK) Limited บริษทัย่อย 100.00% 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั  การร่วมคา้ (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 51.00% 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั การร่วมคา้ (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 51.00% 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน บริษทัร่วม  18.46% 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ บริษทัร่วม 16.21% 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ บริษทัร่วม 25.48% 

   ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท   

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ บริษทัร่วม  19.62% 

   สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

 
 

 

PT SLP Surya TICON Internusa บริษทัร่วม (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 25.00% 

บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะจาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบรุี จาํกดั มผูีถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั โรจนะ อนิดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั มผูีถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั - 

กองทนุรวมสาธรซติี�ทาวเวอร ์ ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั - 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการเป็นสมาชิกในครอบครวั - 

    เดียวกนั  

6.2 รายละเอียดของรายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญั 

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมรีายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง

กนัเหลา่นั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี� 

  

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้)      

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 10 1 รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของบริษทัย่อยและรอ้ยละ 2.5 ของ

รายไดค่้าเช่าโรงงานและค่าบริการ 

ที�เกี�ยวขอ้งของทรสัตเ์พื�อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์ไทคอน และอตัรา 

ผนัแปรระหว่างรอ้ยละ 0-19.5 ของ

กําไรจากการดําเนินงาน หกัรอ้ยละ 

8.3 ของอตัราผนัแปร และค่านายหนา้

รบัจากการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยในอตัรา 

2-3 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการและ

ค่านายหน ้าจากการขาย /โอนสิทธิ 

การเช่า รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว 
 

รายไดค่้าบริการ - - - 2 รอ้ยละ 2 ของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งก ับ

การบริการที� เ กิดขึ� นระหว่างปีของ

บริษทัย่อย 

ดอกเบี�ยรบั - - 60 432 อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยของหุน้กูแ้ละเงิน

กูย้ืมระยะส ั�นบวกอตัรารอ้ยละ 0.15 

เงนิปนัผลรบั - - 459 17 ตามที�บริษทัย่อยประกาศจ่าย 

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

จากบริษทัย่อย 

รายไดอ้ื�น - - 8 3 มูลค่าตามสญัญา 

ค่าบริหารจดัการท ั �วไป - - 6 7 รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของบริษทัร่วม 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัร่วม    

ขายที�ดนิและอาคารโรงงาน 604 1,889 604 1,889 ใกลเ้คียงราคาประเมิน (หมายเหตุ13.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจาก 

   กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

 

93 86 93 86 รอ้ยละ 4 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกอง ทุนฯ  และอ ัตร าผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0-19.5 ของกําไรจาก

การดําเนินงานและค่านายหนา้รบัใน

อตัรา 2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ                                                                                                                             

และค่านายหนา้จากการขายในอตัรา

สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของราคาขาย 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ทพีารค์ โลจิสติคส ์

6 13 6 13 รอ้ยละ 55 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกองทุนฯ ที�เกิดขึ� นจริงหลงัหกั

รายไดข้ ั�นตํ �าตามสญัญารบัประกัน

รายไดค่้าเช่าและบริการ ค่าใชจ่้าย 

ในการบริหาร และเงินสาํรองต่าง ๆ 

จนถึงสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

หลงัจากนั�นคิดรอ้ยละ 3 ของรายได ้

ค่าเช่ าและค่าบริการของกองทุนฯ 

และอ ัตราผ ันแปรระหว่างรอ้ยละ  

0-10 ของกาํไรข ั�นตน้ 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

   อินดสัเทรยีล โกรท   

29 29 29 29 รอ้ยละ 4 ของร ายได ้สุทธิที� ได จ้าก                                                                                                      

กองทุนฯ และอตัราผนัแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-19.5 ของกําไรจากการ

ดาํเนินงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการและ

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

ก าร เ ช่ าและ ร ับ โอน สิท ธิก าร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน

รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว 

เงนิปนัผลรบั - - 368 381 ตามที�กองทุนฯ ประกาศจ่าย 

เงนิประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  - 8 - 8 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7 5 7 5 มูลค่าตามสญัญา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 13 13 13 13 มูลค่าตามสญัญา 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน - 56 - 56 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 18 17 18 17 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

   ที�เกี�ยวขอ้ง      

ดอกเบี�ยรบั 3 1 2 1 อตัราตลาด 

ดอกเบี�ยจ่าย 33 32 2 1 MLR ลบอตัราคงที�และอตัราตลาด 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 4 3 3 3 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัย่อยกบับริษทัร่วม    

ขายที�ดินและอาคารคลงัสนิคา้ 2,433 2,572 - - ใกลเ้คียงราคาประเมิน (หมายเหตุ 13.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

2 2 - - รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกอง ทุนฯ และอ ัตราผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0.5 - 10.5 ของกําไร

จากการดาํเนินงาน และค่านายหนา้รบั

ในอ ัตร า 2 เ ดือนของค่ าเ ช่ าและ

ค่าบริการและค่านายหนา้จากการขาย

ในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ

ราคาขาย 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ทพีารค์ โลจิสติคส ์

6 13 6 13 รอ้ยละ 55 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกองทุนฯ ที�เกิดขึ� นจริงหลงัหกั

รายไดข้ ั�นตํ �าตามสญัญารบัประกัน

รายไดค่้าเช่าและบริการ ค่าใชจ่้าย 

ในการบริหาร และเงินสาํรองต่าง ๆ 

จนถึงสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

หลงัจากนั�นคิดรอ้ยละ 3 ของรายได ้

ค่าเช่ าและค่าบริการของกองทุนฯ 

และอ ัตราผ ันแปรระหว่างรอ้ยละ  

0-10 ของกาํไรข ั�นตน้ 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

   อินดสัเทรยีล โกรท   

29 29 29 29 รอ้ยละ 4 ของร ายได ้สุทธิที� ได จ้าก                                                                                                      

กองทุนฯ และอตัราผนัแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-19.5 ของกําไรจากการ

ดาํเนินงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการและ

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

ก าร เ ช่ าและ ร ับ โอน สิท ธิก าร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน

รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว 

เงนิปนัผลรบั - - 368 381 ตามที�กองทุนฯ ประกาศจ่าย 

เงนิประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  - 8 - 8 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7 5 7 5 มูลค่าตามสญัญา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 13 13 13 13 มูลค่าตามสญัญา 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน - 56 - 56 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 18 17 18 17 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

   ที�เกี�ยวขอ้ง      

ดอกเบี�ยรบั 3 1 2 1 อตัราตลาด 

ดอกเบี�ยจ่าย 33 32 2 1 MLR ลบอตัราคงที�และอตัราตลาด 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 4 3 3 3 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัย่อยกบับริษทัร่วม    

ขายที�ดินและอาคารคลงัสนิคา้ 2,433 2,572 - - ใกลเ้คียงราคาประเมิน (หมายเหตุ 13.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

2 2 - - รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกอง ทุนฯ และอ ัตราผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0.5 - 10.5 ของกําไร

จากการดาํเนินงาน และค่านายหนา้รบั

ในอ ัตร า 2 เ ดือนของค่ าเ ช่ าและ

ค่าบริการและค่านายหนา้จากการขาย

ในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ

ราคาขาย 

  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์พีารค์ โลจิสติคส ์

 

12 14 - - รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของกอง ทุนฯ และอ ัตร าผนัแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0-10 ของกําไรข ั�นตน้ 

และค่านายหนา้รบัในอตัรา 2 เดือน

ข อ ง ค่ า เ ช่ า แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร แ ล ะ 

ค่านายหนา้จากการขายในอตัราสูงสุด

ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของราคาขาย 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรยีล โกรท   

 

 

 

 

 

 

19 21 - - ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรายไดสุ้ทธิที�ไดจ้าก

กองทุนฯ และอตัราผนัแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-10.0 ของกําไรจากการ

ดาํเนินงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการและ

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

ก าร เ ช่ า และ ร ับ โอน สิท ธิ ก าร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน

รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว และ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานในอตัรา

คงที�เท่ากบั 1 ลา้นบาทต่อปี 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากทรสัต ์  

   เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์  

   และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 

   ไทคอน                

12 - - - รอ้ยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าสนิทรพัยร์วม

ของกองทรสัตฯ์ 

 

รายไดค่้าบริหารจดัการทรพัยส์นิจาก 

   ทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน                 

   อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า 

   อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน     

    

31 - - - รอ้ยละ 2 และ 4 ของรายไดสุ้ทธิจาก

สญัญาเช่าและสญัญาบริการสาํหรบั

ทรพัยส์นิในส่วนอาคารคลงัสนิคา้และ

ในส่วนอาคารโรงงาน ตามลาํดบั และ

ค่าตอบแทนส่วนเพิ�มอ ัตรารอ้ยละ  

0-10.5 ต่อ ปี และร ้อยละ 0 -19 . 5  

ต่อปีของกาํไรจากการดาํเนินงานของ

กองทรสัตฯ์ ในส่วนอาคารคลงัสินคา้

และในส่วนอาคารโรงงาน ตามลาํดบั

และค่านายหนา้รบัตามสดัส่วนตาม

ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ํ า ส ัญ ญ า เ ช่ า แ ล ะ                   

สญัญาบริก ารของผู เ้ ช่ าราย ย่ อย  

รายใหม่ แต่ไม่ เ กิน 3  เดือนของ                  

อ ัตราค่าเ ช่ าและค่าบริ การและค่ า

นายหน ้าจากการซื� อข ายโอนสิท ธิ 

การ เ ช่ า และ ร ับ โอน สิท ธิ ก าร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัย ์ในอตัรารอ้ยละ 3 

ของมูลค่าดงักล่าว 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

เงนิประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 50 63 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าบริการส่วนกลาง 5 3 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 2 - - มูลค่าตามสญัญา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 41 21 - - มูลค่าตามสญัญา 

6.3 ยอดคงเหลอืของรายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิฝากธนาคาร (แสดงภายใตเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด) 
  

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

96,210 

 

97,340 

 

34,865 

 

62,757 

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

     บรษิทัย่อย - - 1,752 521 

     บรษิทัร่วม  33,011 17,498 20,378 10,317 

     รวม 33,011 17,498 22,130 10,838 

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

     บรษิทัย่อย - - - 1,152 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 
    

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

57,431 

 

70,623 

 

57,191 

 

70,383 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
   

 บรษิทัย่อย - - - 1,820,000 

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน 
    

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) - 65,785 - 65,785 

เงนิมดัจาํ (แสดงภายใตส้ินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น) 
    

     บรษิทัร่วม - 45 - 45 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) 4,267 3,705 4,267 3,705 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั)  

1,173 

 

1,315 

 

1,173 

 

1,267 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 2,054 2,025 2,054 2,025 

      รวม   7,494 7,090 7,494 7,042 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

เงนิประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 50 63 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าบริการส่วนกลาง 5 3 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 2 - - มูลค่าตามสญัญา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 41 21 - - มูลค่าตามสญัญา 

6.3 ยอดคงเหลอืของรายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิฝากธนาคาร (แสดงภายใตเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด) 
  

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

96,210 

 

97,340 

 

34,865 

 

62,757 

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

     บรษิทัย่อย - - 1,752 521 

     บรษิทัร่วม  33,011 17,498 20,378 10,317 

     รวม 33,011 17,498 22,130 10,838 

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

     บรษิทัย่อย - - - 1,152 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 
    

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

57,431 

 

70,623 

 

57,191 

 

70,383 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
   

 บรษิทัย่อย - - - 1,820,000 

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน 
    

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) - 65,785 - 65,785 

เงนิมดัจาํ (แสดงภายใตส้ินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น) 
    

     บรษิทัร่วม - 45 - 45 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) 4,267 3,705 4,267 3,705 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั)  

1,173 

 

1,315 

 

1,173 

 

1,267 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 2,054 2,025 2,054 2,025 

      รวม   7,494 7,090 7,494 7,042 

 

 

  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั(แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 

     บรษิทัย่อย - - 524 564 

     บรษิทัร่วม  6,364 7,867 1,963  1,848 

     รวม 6,364 7,867 2,487 2,412 

ดอกเบี�ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 
  

     บรษิทัย่อย - - 80 - 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

82 

 

87 

 

- 

 

- 

       รวม 82 87 80 - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 
  

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการ     

 ร่วมกนั) 133 - 133 - 

รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหน้า (แสดงภายใตห้นี� สินหมนุเวียนอื�น) 
   

    บรษิทัย่อย - - 3,281 3,281 

    บรษิทัร่วม  50,918 42,639 15,676 12,699 

     รวม 50,918 42,639 18,957 15,980 

ค่าเช่าอปุกรณ์รบัล่วงหน้า (แสดงภายใตห้นี� สินหมนุเวียนอื�น) 
   

     บรษิทัย่อย - - 438 139 

เงนิกูยื้มระยะส ั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
    

     บรษิทัย่อย - - 291,500 - 

เงนิกูยื้มระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
    

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน     

 ครอบครวัเดยีวกนั) 676,780 748,380 - - 

รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหน้า 
    

      บรษิทัร่วม 1,382,487 1,185,762 428,746 355,204 
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6.4 ยอดคงเหลอืและการเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหว่างบริษทัฯ และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2557 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2558 

 

 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาว     

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์

จาํกดั 1,820,000 5,060,000 (6,880,000) - 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

จาํกดั - 291,500 - 291,500 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - 5,840,000 (5,840,000) - 

 - 6,131,500 (5,840,000) 291,500 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวจาํนวน 1,820 ลา้นบาท เป็นเงนิใหกู้ย้ืมที�ไม่มี

หลกัประกนัแก่บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย โดยมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 4.05 ถึง 

4.23 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือของเงนิกูย้ืมระยะยาวที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมี

รายละเอียดดงันี� 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2557 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2558 

 

 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - 5,840,000 (5,840,000) - 

เงนิกูยื้มระยะยาว     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 748,380 - - 748,380 
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6.4 ยอดคงเหลอืและการเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหว่างบริษทัฯ และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2557 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2558 

 

 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาว     

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์

จาํกดั 1,820,000 5,060,000 (6,880,000) - 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

จาํกดั - 291,500 - 291,500 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - 5,840,000 (5,840,000) - 

 - 6,131,500 (5,840,000) 291,500 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวจาํนวน 1,820 ลา้นบาท เป็นเงนิใหกู้ย้ืมที�ไม่มี

หลกัประกนัแก่บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย โดยมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 4.05 ถึง 

4.23 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือของเงนิกูย้ืมระยะยาวที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมี

รายละเอียดดงันี� 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2557 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2558 

 

 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - 5,840,000 (5,840,000) - 

เงนิกูยื้มระยะยาว     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 748,380 - - 748,380 

  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   

งบการเงนิรวม 

                                                                                                                                  

เงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้ืม 

ลาํดบั    ระยะเวลา งวดชาํระคืน   

ที� วนัที�ทาํสญัญา 2558 2557 เงนิกู ้ เงนิตน้ ระยะเวลาชาํระคนืเงนิตน้ อตัราดอกเบี�ย 

    1. 23 เมษายน 2556 707 707 9 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจกิายน 2559 - พฤษภาคม 2565 MLR ลบอตัราคงที� 

     2. 3 เมษายน 2557 20 20 9 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจกิายน 2560 - พฤษภาคม 2566 MLR ลบอตัราคงที� 

    3. 3 เมษายน 2557 21 21 9 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจกิายน 2560 - พฤศจกิายน 2565 MLR ลบอตัราคงที� 

รวมเงนิกูย้ืม  748 748     

หกั ส่วนที�ถอืกาํหนดชาํระ 

ภายใน 1 ปี 

 

(72) 

 

- 

    

รวมเงนิกูย้ืมระยะยาว-สุทธ ิ 676 748     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�ดินและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึ�งซึ�งมรีาคาตามบญัชีรวม 2,924 ลา้นบาท 

(2557: 3,201 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองเป็นประกนัการกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยคงเหลอืจาํนวนเงนิที�ยงัมไิดเ้บิกใชข้องวงเงนิกูย้ืมจากกิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักลา่วเป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,324 ลา้นบาท (2557: 4,605 ลา้นบาท) 

6.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมค่ีาใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี� 

(หน่วย:พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะส ั�น 74,965 71,414 55,758 54,381 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,150 2,800 2,826 1,992 

รวม 79,115 74,214 58,584 56,373 

6.6 ภาระคํ �าประกนักบับรษิทัยอ่ย 

บริษทัฯ มภีาระจากการคํ �าประกนัใหแ้ก่บริษทัย่อยตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 

และ 32.3 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายความรวมถงึ เงนิสดและ

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนช ั �วคราวซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตามที�แสดงอยู่ในงบกระแสเงนิสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงนิสด 587  637 295 365 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 1,133,303 201,443 1,067,786 77,477 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,133,890 202,080 1,068,081 77,842 

เงนิลงทนุช ั �วคราว - ต ั �วแลกเงนิ     
   ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคนื     
   ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน - 132,500 - 130,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     
   ในงบกระแสเงนิสด 1,133,890 334,580 1,068,081 207,842 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เงนิฝากออมทรพัย ์เงนิฝากประจาํและเงนิลงทุนช ั �วคราวซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืน 

ในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.1 ถงึ 1.7 ต่อปี (2557: รอ้ยละ 0.1 ถงึ 2.5 ต่อปี) 

8. เงนิลงทนุชั �วคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิฝากประจาํ  22,183 - - - 

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้    

หน่วยลงทุน - 124,685 - - 

ตราสารหนี� ที�จะถอืจนครบกาํหนด    

 ภายใน 1 ปี     

ตั �วแลกเงนิ - 133,000 - 130,000 

รวมเงนิลงทุนช ั �วคราว 22,183 257,685 - 130,000 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายความรวมถงึ เงนิสดและ

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนช ั �วคราวซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตามที�แสดงอยู่ในงบกระแสเงนิสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงนิสด 587  637 295 365 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 1,133,303 201,443 1,067,786 77,477 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,133,890 202,080 1,068,081 77,842 

เงนิลงทนุช ั �วคราว - ต ั �วแลกเงนิ     
   ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคนื     
   ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน - 132,500 - 130,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     
   ในงบกระแสเงนิสด 1,133,890 334,580 1,068,081 207,842 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เงนิฝากออมทรพัย ์เงนิฝากประจาํและเงนิลงทุนช ั �วคราวซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืน 

ในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.1 ถงึ 1.7 ต่อปี (2557: รอ้ยละ 0.1 ถงึ 2.5 ต่อปี) 

8. เงนิลงทนุชั �วคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิฝากประจาํ  22,183 - - - 

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้    

หน่วยลงทุน - 124,685 - - 

ตราสารหนี� ที�จะถอืจนครบกาํหนด    

 ภายใน 1 ปี     

ตั �วแลกเงนิ - 133,000 - 130,000 

รวมเงนิลงทุนช ั �วคราว 22,183 257,685 - 130,000 

 

  

9. ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 

ยอดคงเหลอืของลูกหนี�การคา้จาํแนกตามอายุหนี�คงคา้ง แสดงไดด้งันี� 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถงึกาํหนดชาํระ     

 คา้งชาํระ ไม่เกนิ 3 เดอืน 22,062 42,909 2,936 21,845 

 คา้งชาํระ 3 - 6 เดอืน 6,256 2,132 - 1,560 

 คา้งชาํระ 6 - 12 เดอืน 2,782 7,074 2,204 7,072 

 คา้งชาํระ มากกว่า 12 เดอืน 13,738 4,050 13,738 4,050 

รวม 44,838 56,165 18,878 34,527 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรยีกชาํระ 14,274 11,026 1,855 1,540 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (4,050) (4,114) (4,050) (4,114) 

รวมลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 55,062 63,077 16,683 31,953 

ลูกหนี� อื�น     

ลูกหนี� อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 33,011 17,498 22,130 10,838 

ลูกหนี� อื�น - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 4,618 1,683 3,009 967 

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 1,152 

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกจิการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 54 47 54 40 

รายไดค้า้งรบั 2,214 4,788 458 515 

รวมลูกหนี�อื�น 39,897 24,016 25,651 13,512 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 94,959 87,093 42,334 45,465 

10. เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํเงนิฝากสถาบนัการเงนิจาํนวน 57.4 ลา้นบาท (2557: 

70.6 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสุทธิ

แก่ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนสาํหรบักรณีที�ผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ิทธิ

เลอืกซื�อทรพัยส์นิ (Option to Buy) วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ีซทีพรอ้มวงเงนิสาํหรบัจองอตัราแลกเปลี�ยน 

และหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกิจและบริษทัเอกชน  
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11. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี� 

(หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัย่อย ลกัษณะธุรกิจ 

จดัต ั�งขึ�น 

ในประเทศ ทนุเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทนุ เงนิลงทนุตามราคาทนุ 

เงนิปนัผลที�บริษทัฯ           

รบัระหว่างปี 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

     (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  

 เซอรว์สิเซส จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

 โดยการสรา้งโรงงานให ้

เช่า/ขาย 

ไทย 50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 10,000 16,750 

บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 19,500,000 14,500,000 99.99 99.99 19,515,000 14,515,000 448,500 - 

 พารค์ จาํกดั  โดยการสรา้งคลงัสนิคา้          

  ใหเ้ช่า/ขาย          

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

 จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

ไทย 10,000 10,000 69.99 69.99 7,000 7,000 - - 

Shanghai TICON Investment ธุรกิจบริหารการลงทนุ จนี 85,384 85,384 100.00 100.00 85,384 85,384 - - 

   Management Company           

   Limited*           

TICON Property, Inc.** ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ สหรฐั - 31 - 100.00 - 189,190 - - 

    ท ั �วไป อเมริกา         

TICON (HK) Limited** ลงทนุในกิจการในต่างประเทศ ฮ่องกง 413,423 - 100.00 - 413,423 

 

- 

 

- 

 

- 

 

รวมเงนิลงทนุในบริษทัย่อย       20,070,807 14,846,574 458,500 16,750 

*  งบการเงนิตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�นแลว้ 

**   งบการเงนิถูกจดัทาํโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อย 

ในระหว่างปี 2558 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัย่อย ดงันี� 

(ก) เมื�อวนัที� 26 มนีาคม 2558 ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั คร ั�งที� 

1/2558 มมีติอนุมตัิใหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 3,000 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ�ม ในวนัที� 27 มนีาคม 2558 และ

บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 30 มนีาคม 2558 

(ข) เมื�อวนัที� 16 เมษายน 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�งบริษทัย่อยแห่งหนึ�งในฮ่องกงคือ TICON (HK) Limited 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ และมทีุนจดทะเบยีนเริ�มแรกจาํนวน 1 ดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา 

บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของบริษทัย่อยดงักล่าว ในเบื�องตน้บริษทัฯ ใหบ้ริษทัย่อยดงักล่าวเขา้ลงทุน 

ในโครงการในประเทศอินโดนีเซยี ท ั�งนี�บริษทัฯ ไดช้าํระทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 1 ดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นจาํนวน 

33 บาท เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2558 

(ค) เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 3/2558 ของบริษทัฯ ไดม้มีติใหเ้ลกิ TICON 

Property, Inc. ในประเทศสหรฐัอเมริกา และเมื�อวนัที� 30 มถินุายน 2558 บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้ลกิกิจการและเสร็จ

สิ�นการชาํระบญัชแีลว้ โดยบริษทัฯ ไดร้บัเงนิคืนทุนเป็นจาํนวน 184 ลา้นบาท 
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11. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี� 

(หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทัย่อย ลกัษณะธุรกิจ 

จดัต ั�งขึ�น 

ในประเทศ ทนุเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทนุ เงนิลงทนุตามราคาทนุ 

เงนิปนัผลที�บริษทัฯ           

รบัระหว่างปี 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

     (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  

 เซอรว์สิเซส จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

 โดยการสรา้งโรงงานให ้

เช่า/ขาย 

ไทย 50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 10,000 16,750 

บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 19,500,000 14,500,000 99.99 99.99 19,515,000 14,515,000 448,500 - 

 พารค์ จาํกดั  โดยการสรา้งคลงัสนิคา้          

  ใหเ้ช่า/ขาย          

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

 จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

ไทย 10,000 10,000 69.99 69.99 7,000 7,000 - - 

Shanghai TICON Investment ธุรกิจบริหารการลงทนุ จนี 85,384 85,384 100.00 100.00 85,384 85,384 - - 

   Management Company           

   Limited*           

TICON Property, Inc.** ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ สหรฐั - 31 - 100.00 - 189,190 - - 

    ท ั �วไป อเมริกา         

TICON (HK) Limited** ลงทนุในกิจการในต่างประเทศ ฮ่องกง 413,423 - 100.00 - 413,423 

 

- 

 

- 

 

- 

 

รวมเงนิลงทนุในบริษทัย่อย       20,070,807 14,846,574 458,500 16,750 

*  งบการเงนิตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�นแลว้ 

**   งบการเงนิถูกจดัทาํโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อย 

ในระหว่างปี 2558 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัย่อย ดงันี� 

(ก) เมื�อวนัที� 26 มนีาคม 2558 ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั คร ั�งที� 

1/2558 มมีติอนุมตัิใหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 3,000 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ�ม ในวนัที� 27 มนีาคม 2558 และ

บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 30 มนีาคม 2558 

(ข) เมื�อวนัที� 16 เมษายน 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�งบริษทัย่อยแห่งหนึ�งในฮ่องกงคือ TICON (HK) Limited 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ และมทีุนจดทะเบยีนเริ�มแรกจาํนวน 1 ดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา 

บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของบริษทัย่อยดงักล่าว ในเบื�องตน้บริษทัฯ ใหบ้ริษทัย่อยดงักล่าวเขา้ลงทุน 

ในโครงการในประเทศอินโดนีเซยี ท ั�งนี�บริษทัฯ ไดช้าํระทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 1 ดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นจาํนวน 

33 บาท เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2558 

(ค) เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 3/2558 ของบริษทัฯ ไดม้มีติใหเ้ลกิ TICON 

Property, Inc. ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และเมื�อวนัที� 30 มถินุายน 2558 บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้ลกิกิจการและเสร็จ

สิ�นการชาํระบญัชแีลว้ โดยบริษทัฯ ไดร้บัเงนิคืนทุนเป็นจาํนวน 184 ลา้นบาท 

  

(ง) เมื�อวนัที� 17 มิถุนายน 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 2/2558 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์ิสเซส จาํกดั มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนปี 2557 ในส่วนที�ไดร้บัลดหย่อนภาษ ี

เงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งและจากผลกําไรบางส่วนปี 2558 จาํนวนหุน้ละ 0.80 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 4.0  

ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 18 มถินุายน 2558 

(จ) เมื�อวนัที� 4 กนัยายน 2558 ที�ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ครั�งที� 

4/2558 มมีติอนุมตัิใหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ�ม ในวนัที� 4 กนัยายน 2558 และ

บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 10 กนัยายน 2558 

(ฉ) เมื�อวนัที� 23 กนัยายน 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 3/2558 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส จาํกดั มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนปี 2558 จาํนวนหุน้ละ 0.60 บาท รวมเป็น

เงนิท ั�งสิ�น 3.0 ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 24 กนัยายน 2558 

(ช) เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2558 TICON (HK) Limited ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนเป็นจาํนวนเงนิ 11.6 ลา้นหุน้ 

ตามมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นจาํนวน 413 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดช้าํระเงนิเพิ�มทุนดงักลา่ว

เรียบรอ้ยแลว้ 

(ซ) เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 8/2558 ของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ 

จาํกดั มมีตอินุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนปี 2558 จาํนวนหุน้ละ 0.23 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 

448.5 ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 

(ฌ) เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 4/2558 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์ิสเซส จํากดั ไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนปี 2558 จาํนวนหุน้ละ 0.60 บาท  

รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 3.0 ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 24 ธนัวาคม 2558 

12. เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 

12.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงนิลงทุนในกิจการที�บริษทัฯ โดยบริษทัย่อยและบริษทัอื�นควบคุมร่วมกนั  

มรีายละเอียดดงันี� 

 งบการเงนิรวม 

กิจการที�ควบคุม  จดัตั�งขึ�น  ทุนเรียกชาํระ สดัส่วน 
ร่วมกนั ประเภทกิจการ ในประเทศ ทุนจดทะเบยีน แลว้ เงนิลงทนุ 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 5.00 5.00 5.00 5.00 51.00 51.00 
บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 4.00 4.00 4.00 4.00 51.00 51.00 
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12.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

(ก) มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
กิจการที�ควบคุมร่วมกนั ราคาทุน มลูค่าตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 

 2558 2557 2558 2557 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั 2,550 2,550 2,218 2,282 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 2,040 2,040 1,850 1,923 
รวม 4,590 4,590 4,068 4,205 

(ข) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม 
 2558 2557 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (64) (268) 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (72)       (117) 
รวม (136) (385) 

12.3 ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของกิจการที�ควบคุมร่วมกนั 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สียในสนิทรพัย ์หนี�สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�บริษทัฯ มีอยู่ในบริษทั ไทคอน  

เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั และบริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั เป็นดงันี� 
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12.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

(ก) มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
กิจการที�ควบคุมร่วมกนั ราคาทุน มลูค่าตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 

 2558 2557 2558 2557 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั 2,550 2,550 2,218 2,282 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 2,040 2,040 1,850 1,923 
รวม 4,590 4,590 4,068 4,205 

(ข) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม 
 2558 2557 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (64) (268) 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (72)       (117) 
รวม (136) (385) 

12.3 ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของกิจการที�ควบคุมร่วมกนั 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สียในสินทรพัย ์หนี�สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�บริษทัฯ มีอยู่ในบริษทั ไทคอน  

เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั และบริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั เป็นดงันี� 

  

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                   

เพาเวอร ์6 จาํกดั 

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                    

เพาเวอร ์11 จาํกดั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 465       4,916 935 2,091 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,777 2,221 1,159 1,583 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 14,685 11,637 11,032 8,810 

 16,927 18,774 13,126 12,484 

เงนิกูย้มืระยะส ั�น (900) - (526) - 

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (1,801) (2,623) (3,319) (2,008) 

เงนิกูย้มืระยะยาว (9,963) (11,763) (5,735) (6,788) 

 (12,664) (14,386) (9,580) (8,796) 

สนิทรพัยส์ทุธิ 4,263 4,388 3,546 3,688 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 

สดัสว่นตามสว่นไดเ้สยีของกจิการ 

 ในสนิทรพัย ์– สทุธิ 

 

2,174 

 

2,238 

 

1,808 

 

1,881 

ผลดาํเนินงานก่อนการร่วมคา้ 44 44 42 42 

มูลค่าตามบญัชีของสว่นไดเ้สยี

ของกจิการในการร่วมคา้ 

 

2,218 

 

2,282 

 

1,850 

 

1,923 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                   

เพาเวอร ์6 จาํกดั 

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                    

เพาเวอร ์11 จาํกดั 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

รายได ้ 1,258 - 943 - 

ตน้ทนุขาย (499) - (369) - 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (230) (329) (339) (117) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย (654) (196) (377) (113) 

กาํไร (ขาดทนุ)  (125) (525) (142) (230) 
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13. เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

บรษิทัร่วม ประเภทกจิการ 

 

จดัต ั�งขึ�น    

ในประเทศ ทนุเรยีกชาํระแลว้ 

 

จาํนวนหน่วยลงทนุที�บรษิทัฯ/ 

บรษิทัย่อยถือ สดัส่วนการลงทนุ 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

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

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์         

 ไทคอน ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 11,824,790 11,824,790 212,238 271,583 18.46 23.63 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์         

 ทพีารค์โลจสิตคิส ์ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 4,469,062 4,469,062 67,098 82,920 16.21 20.04 

กองทนุรวมสทิธิการเช่า           

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์    

   และ/หรอืสทิธกิารเช่า 

       

 อินดสัเทรยีล โกรท    อสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 5,550,000 5,550,000 141,395 151,834 25.48 27.36 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์    

   และ/หรอืสทิธกิารเช่า 

   อสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 5,459,588 3,425,000 111,181 41,100 19.62 12.00 

PT SLP Surya TICON 

 Internusa 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

   โรงงานและคลงัสนิคา้ 

   โดยใหเ้ช่า/ขาย 

 

อินโดนีเชีย 1,656,633 - 11,600 - 25.00  - 

เมื�อวนัที� 18 สิงหาคม 2558 TICON (HK) Limited (“บริษทัย่อย”) ไดซ้ื�อหุน้สามญัของ PT SLP 

Surya TICON Internusa จาํนวน 11.6 ลา้นหุน้ตามมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงนิ 

11.6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา ซึ�งการถอืหุน้ดงักลา่วคิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 

13.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(ก) มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัร่วม วธิีส่วนไดเ้สยี ราคาทนุ 

 2558 2557 2558 2557 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน     

เงนิลงทนุ 1,970,463 2,578,543 2,194,425 2,807,921 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (975,613) (1,132,590) - - 

   เงนิลงทนุ – สุทธิ 994,850 1,445,953 2,194,425 2,807,921 
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13. เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

บรษิทัร่วม ประเภทกจิการ 

 

จดัต ั�งขึ�น    

ในประเทศ ทนุเรยีกชาํระแลว้ 

 

จาํนวนหน่วยลงทนุที�บรษิทัฯ/ 

บรษิทัย่อยถือ สดัส่วนการลงทนุ 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

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

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์         

 ไทคอน ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 11,824,790 11,824,790 212,238 271,583 18.46 23.63 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์         

 ทพีารค์โลจสิตคิส ์ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 4,469,062 4,469,062 67,098 82,920 16.21 20.04 

กองทนุรวมสทิธิการเช่า           

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์    

   และ/หรอืสทิธิการเช่า 

       

 อินดสัเทรยีล โกรท    อสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 5,550,000 5,550,000 141,395 151,834 25.48 27.36 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์    

   และ/หรอืสทิธิการเช่า 

   อสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 5,459,588 3,425,000 111,181 41,100 19.62 12.00 

PT SLP Surya TICON 

 Internusa 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

   โรงงานและคลงัสนิคา้ 

   โดยใหเ้ช่า/ขาย 

 

อินโดนีเชีย 1,656,633 - 11,600 - 25.00  - 

เมื�อวนัที� 18 สิงหาคม 2558 TICON (HK) Limited (“บริษทัย่อย”) ไดซ้ื�อหุน้สามญัของ PT SLP 

Surya TICON Internusa จาํนวน 11.6 ลา้นหุน้ตามมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงนิ 

11.6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา ซึ�งการถอืหุน้ดงักลา่วคิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 

13.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(ก) มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัร่วม วธิีส่วนไดเ้สยี ราคาทนุ 

 2558 2557 2558 2557 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน     

เงนิลงทนุ 1,970,463 2,578,543 2,194,425 2,807,921 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (975,613) (1,132,590) - - 

   เงนิลงทนุ – สุทธิ 994,850 1,445,953 2,194,425 2,807,921 

  

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัร่วม วธิีส่วนไดเ้สยี ราคาทนุ 

 2558 2557 2558 2557 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์     

   โลจสิติคส ์     

เงนิลงทนุ 681,575 869,897 741,352 916,129 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (224,146) (256,485) - - 

เงนิลงทนุ – สุทธิ 457,429 613,412 741,352 916,129 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

 อนิดสัเทรยีล โกรท 

    

เงนิลงทนุ 1,345,974 1,494,324 1,414,235 1,516,479 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (508,715) (550,136) - - 

เงนิลงทนุ – สุทธิ 837,259 944,188 1,414,235 1,516,479 

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

    

เงนิลงทนุ 1,103,403 411,555 1,113,648 - 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (265,079) (114,767) - - 

บวก: ค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกดิขึ�นจาก     

          ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้ง           

          กบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 24,984 16,086 - - 

เงนิลงทนุ – สุทธิ 863,308 312,874 1,113,648 - 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัร่วม วธิีส่วนไดเ้สยี ราคาทนุ 

 2558 2557 2558 2557 

PT SLP Surya TICON Internusa     

เงนิลงทนุ 421,608 - - - 

รวมเงนิลงทนุในบรษิัทร่วม-สทุธิ 3,574,454 3,316,427 5,463,660 5,240,529 

มูลค่าต่อหน่วยของเงนิลงทุน (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน    

 

4.69 

 

5.32 

 

10.34 

 

10.34 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์                  

ทพีารค์โลจิสตคิส ์

 

6.82 

 

7.40 

 

11.05 

 

11.05 

กองทนุรวมสิทธิการเช่า         

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน               

อนิดสัเทรียล โกรท 

 

 

5.92 

 

 

6.22 

 

 

10.00 

 

 

9.99 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 7.76 7.61 10.02 - 

PT SLP Surya TICON Internusa 36.35 - - - 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายที�ดิน อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล  

โกรท (“กองทุนฯ”) และทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) 

คาํนวณตามสดัส่วนที�บริษทัฯ ถอืหน่วยในกองทุนฯ และกองทรสัตฯ์ และถอืเป็นกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง โดยแสดงเป็น

ส่วนหกัจากเงนิลงทุนในงบแสดงฐานะการเงนิ และแสดงเป็นส่วนหกัจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 

ในงบกาํไรขาดทุนของงวดที�เกิดรายการ 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัร่วม วธิีส่วนไดเ้สยี ราคาทนุ 

 2558 2557 2558 2557 

PT SLP Surya TICON Internusa     

เงนิลงทนุ 421,608 - - - 

รวมเงนิลงทนุในบรษิัทร่วม-สทุธิ 3,574,454 3,316,427 5,463,660 5,240,529 

มูลค่าต่อหน่วยของเงนิลงทุน (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน    

 

4.69 

 

5.32 

 

10.34 

 

10.34 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์                  

ทพีารค์โลจิสตคิส ์

 

6.82 

 

7.40 

 

11.05 

 

11.05 

กองทนุรวมสิทธิการเช่า         

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน               

อนิดสัเทรียล โกรท 

 

 

5.92 

 

 

6.22 

 

 

10.00 

 

 

9.99 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 7.76 7.61 10.02 - 

PT SLP Surya TICON Internusa 36.35 - - - 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายที�ดิน อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล  

โกรท (“กองทุนฯ”) และทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) 

คาํนวณตามสดัส่วนที�บริษทัฯ ถอืหน่วยในกองทุนฯ และกองทรสัตฯ์ และถอืเป็นกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง โดยแสดงเป็น

ส่วนหกัจากเงนิลงทุนในงบแสดงฐานะการเงนิ และแสดงเป็นส่วนหกัจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 

ในงบกาํไรขาดทุนของงวดที�เกิดรายการ 

  

  

(ข) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

บรษิทัร่วม สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 115,812 131,538 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 36,142 42,549 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 75,236 92,484 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 19,487 555 

PT SLP Surya TICON Internusa 1,790 - 

รวม 248,467 267,126 

(ค) เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัร่วม สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 175,426 194,182 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 63,634 70,150 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 124,240 116,184 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 4,343 - 

รวม 367,643 380,516 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

บรษิทัร่วมของบรษิทัย่อย สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน   9,299 - 

 

 



158

  

13.3 การเปลี�ยนแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประมาณการหนี�สิน 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหว่างปี เกิดจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนฯ และ 

กองทรสัตฯ์ ส่วนกาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่าใชจ่้ายที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการประมาณการหนี�สิน

ที�เกี�ยวขอ้งก ับการขายอสงัหาริมทร ัพยท์ี�ลดลงระหว่างปี เกิดจากการที�กองทุนฯ และกองทรสัต์ฯ มีการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอก และจากการที�บริษทัฯ มสีดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนฯ และกองทรสัตฯ์

ลดลง 

ในระหว่างปี 2558 การเปลี�ยนแปลงในกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมที�

สาํคญัมดีงันี� 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม      

   ยอดยกมาตน้ปี 5,354 5,124 5,241 5,305 

   ซื�อเงนิลงทนุ 1,136 702 1,142 291 

   ขายเงนิลงทนุ (829) (358) (911) (355) 

   รบัคืนเงนิจากการลดมูลค่าหน่วยทรสัต ์  (16) - (8) - 

   ส่วนแบง่กาํไรในเงนิลงทนุ 248 267 - - 

   เงนิปนัผลรบั (377) (381) - - 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 6    

   ยอดคงเหลอืปลายปี  5,522 5,354 5,464 5,241 

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ� นจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์   

   ยอดยกมาตน้ปี 2,054 1,882   

   เพิ�มขึ�นระหว่างปี 166 213   

   ลดลงระหว่างปี (247) (41)   

   ยอดคงเหลอืปลายปี 1,973 2,054   

ค่าใชจ้่ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากประมาณการหนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

   ยอดยกมาตน้ปี 16 -   

   เพิ�มขึ�นระหว่างปี 10 16   

   ลดลงระหว่างปี (1) -   

   ยอดคงเหลอืปลายปี 25 16   

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม - สทุธิ 3,574 3,316   
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13.3 การเปลี�ยนแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการประมาณการหนี�สิน 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหว่างปี เกิดจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนฯ และ 

กองทรสัตฯ์ ส่วนกาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่าใชจ่้ายที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการประมาณการหนี�สิน

ที�เกี�ยวขอ้งก ับการขายอสงัหาริมทร ัพยท์ี�ลดลงระหว่างปี เกิดจากการที�กองทุนฯ และกองทรสัต์ฯ มีการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอก และจากการที�บริษทัฯ มสีดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนฯ และกองทรสัตฯ์

ลดลง 

ในระหว่างปี 2558 การเปลี�ยนแปลงในกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมที�

สาํคญัมดีงันี� 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม      

   ยอดยกมาตน้ปี 5,354 5,124 5,241 5,305 

   ซื�อเงนิลงทนุ 1,136 702 1,142 291 

   ขายเงนิลงทนุ (829) (358) (911) (355) 

   รบัคืนเงนิจากการลดมูลค่าหน่วยทรสัต ์  (16) - (8) - 

   ส่วนแบง่กาํไรในเงนิลงทนุ 248 267 - - 

   เงนิปนัผลรบั (377) (381) - - 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 6    

   ยอดคงเหลอืปลายปี  5,522 5,354 5,464 5,241 

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ� นจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์   

   ยอดยกมาตน้ปี 2,054 1,882   

   เพิ�มขึ�นระหว่างปี 166 213   

   ลดลงระหว่างปี (247) (41)   

   ยอดคงเหลอืปลายปี 1,973 2,054   

ค่าใชจ้่ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากประมาณการหนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

   ยอดยกมาตน้ปี 16 -   

   เพิ�มขึ�นระหว่างปี 10 16   

   ลดลงระหว่างปี (1) -   

   ยอดคงเหลอืปลายปี 25 16   

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม - สทุธิ 3,574 3,316   

  

 

วนัที� รายการที�เกดิขึ�นระหวา่งปี 2558 

จาํนวนที�ดนิ 
และอาคาร/จาํนวน

หน่วยลงทุน 
ราคาขาย/     

ใหเ้ช่า 

กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจาก
การขายอสงัหารมิทรพัย ์

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  
28 ก.ย. 58 บรษิทัฯ ขายที�ดนิและโรงงานใหแ้ก่     
    กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 2 โรงงาน 126 16 * 
18, 21 ธ.ค. 58 บรษิทัฯ ใหเ้ช่าที�ดนิและโรงงานและขายที�ดนิ

และโรงงานใหแ้ก่ทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 7 โรงงาน 568 44 ** 

18, 21 ธ.ค. 58 บรษิทัยอ่ยใหเ้ช่าที�ดนิและเช่าคลงัสนิคา้ ใหเ้ช่า
ที�ดนิและขายคลงัสินคา้ และขายที�ดนิและ
คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 46 คลงัสนิคา้ 2,592 106 *** 

    166  

21 ม.ค. และ 
13 ก.พ. 58 

จาํหน่ายเงนิลงทุนในกองทนุรวมสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนอนิดสัเทรยีล โกรท 11 ลา้นหน่วย 129 (42)  

20 ม.ีค., 26-    
   30 พ.ย.  
   และ 22-    
   30 ธ.ค. 58 

จาํหน่ายเงนิลงทุนในกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์

16 ลา้นหน่วย 191 (32)  
9 ก.ย. 58 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนขายที�ดนิ

และโรงงานที�ซ ื�อจากบรษิทัฯ ให ้
บคุคลภายนอก   

 
 

1 โรงงาน 

 
 

111 

 
 

   (12)  
26-30 พ.ย.   
   และ 1-30  
   ธ.ค. 58 

จาํหน่ายเงนิลงทุนในกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

 
 

60 ลา้นหน่วย 

 
 

635 

 
 

(154)  
23 ธ.ค. 58 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนขายที�ดนิ

และโรงงานที�ซ ื�อจากบรษิทัฯ ให ้
บคุคลภายนอก   

 
 

2 โรงงาน 

 
 

103 

 
 

(7)  
    (247)  

*  มลูค่ายุตธิรรมของที�ดนิและโรงงานประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ 2 ราย เป็นจาํนวน 121 ลา้นบาท 

และ 123 ลา้นบาท 

** มลูค่ายุตธิรรมของการใหเ้ช่าที�ดนิและโรงงาน และขายที�ดนิและโรงงานประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ 

2 ราย เป็นจาํนวน 511 ลา้นบาท และ 529 ลา้นบาท 

*** มูลค่ายุติธรรมของการใหเ้ช่าที�ดนิและเช่าคลงัสินคา้ เช่าที�ดินและขายคลงัสินคา้ และขายที�ดินและคลงัสินคา้ประเมินตามวิธี

พจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 2,416 ลา้นบาท และ 2,428 ลา้นบาท 
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13.4 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุในบริษทัร่วมที�เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ชื�อบรษิทัร่วม 

มลูค่ายุตธิรรม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มลูค่ายุตธิรรมต่อหน่วย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (บาท) (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 2,250 2,824 10.6 10.4 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ 812 978 12.1 11.8 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

  ไทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 

 

1,555 

 

1,655 

 

11.0 

 

10.9 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

 

1,106 

 

- 

 

9.95 

 

- 

รวม 5,723 5,457   

13.5 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 66 ลา้นหน่วย (2557: 

66 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 312 ลา้นบาท (2557: 355 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 705  

ลา้นบาท (2557: 692 ลา้นบาท) ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาว และหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคสจ์าํนวน 22 ลา้นหน่วย (2557: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีลูค่าตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย 152 ลา้นบาท (2557: 165ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 269 ลา้นบาท (2557: 263 ลา้นบาท)  

ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าและบริการตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 32.5 

13.6 ขอ้มลูทางการเงนิของบริษทัร่วม 

ขอ้มลูทางการเงนิตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิของบริษทัร่วมโดยสรุปมดีงันี� 

(ก)  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 13,315,174 12,990,910 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 6,914 6,526 

หนี�สนิหมนุเวยีน (47,323) (37,634) 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (321,139) (312,405) 

สนิทรพัย ์– สุทธิ 12,953,626 12,647,397 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 18.46 23.63 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธิ 2,391,239 2,988,580 

การตดัรายการระหวา่งกนั (1,396,389) (1,542,627) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 994,850 1,445,953 
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13.4 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุในบริษทัร่วมที�เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ชื�อบรษิทัร่วม 

มลูค่ายุตธิรรม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มลูค่ายุตธิรรมต่อหน่วย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (บาท) (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 2,250 2,824 10.6 10.4 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ 812 978 12.1 11.8 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

  ไทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 

 

1,555 

 

1,655 

 

11.0 

 

10.9 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

 

1,106 

 

- 

 

9.95 

 

- 

รวม 5,723 5,457   

13.5 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 66 ลา้นหน่วย (2557: 

66 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 312 ลา้นบาท (2557: 355 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 705  

ลา้นบาท (2557: 692 ลา้นบาท) ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาว และหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคสจ์าํนวน 22 ลา้นหน่วย (2557: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีลูค่าตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย 152 ลา้นบาท (2557: 165ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 269 ลา้นบาท (2557: 263 ลา้นบาท)  

ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าและบริการตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 32.5 

13.6 ขอ้มลูทางการเงนิของบริษทัร่วม 

ขอ้มลูทางการเงนิตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิของบริษทัร่วมโดยสรุปมดีงันี� 

(ก)  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 13,315,174 12,990,910 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 6,914 6,526 

หนี�สนิหมนุเวยีน (47,323) (37,634) 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (321,139) (312,405) 

สนิทรพัย ์– สุทธิ 12,953,626 12,647,397 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 18.46 23.63 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธิ 2,391,239 2,988,580 

การตดัรายการระหวา่งกนั (1,396,389) (1,542,627) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 994,850 1,445,953 

  

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายได ้ 899,070 951,377 
กาํไร  707,981 774,136 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 339,703 80,435 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 1,047,684 854,571 

(ข)  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท)

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,965,846 4,920,363 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,262 1,800 
หนี�สนิหมนุเวยีน (17,826) (19,104) 

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน (98,170) (93,378) 

สนิทรพัย ์– สุทธ ิ 4,852,112 4,809,681 
สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ) 16.21 20.04 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สยีของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธ ิ 786,527 963,860 
การตดัรายการระหวา่งกนั (329,098) (350,448) 

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกิจการในบริษทัร่วม 457,429 613,412 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายได ้ 382,301 414,406 
กาํไร  319,693 345,814 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 49,671 129,234 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 369,364 475,048 
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(ค)  กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,319,524 6,368,111 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 2,568 2,345 

หนี�สนิหมนุเวยีน (19,359) (14,533) 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (643,914) (659,764) 

สนิทรพัย ์– สุทธิ 5,658,819 5,696,159 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 25.48 27.36 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธิ 1,441,867 1,558,469 

การตดัรายการระหวา่งกนั (604,608) (614,281) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 837,259 944,188 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายได ้ 596,037  609,194 

กาํไร   490,638 515,779 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น (44,795) 15,568 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 445,843 531,347 

(ง)  ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 7,623,238 4,462,787 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 64,199 43,987 

หนี�สนิหมนุเวยีน (93,118) (111,155) 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (1,993,004) (962,646) 

สนิทรพัย ์– สุทธิ 5,601,315 3,432,973 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 19.62 12.00 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธิ 1,098,978 411,957 
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(ค)  กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,319,524 6,368,111 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 2,568 2,345 

หนี�สนิหมนุเวยีน (19,359) (14,533) 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (643,914) (659,764) 

สนิทรพัย ์– สุทธิ 5,658,819 5,696,159 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 25.48 27.36 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธิ 1,441,867 1,558,469 

การตดัรายการระหวา่งกนั (604,608) (614,281) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 837,259 944,188 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายได ้ 596,037  609,194 

กาํไร   490,638 515,779 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น (44,795) 15,568 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 445,843 531,347 

(ง)  ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 7,623,238 4,462,787 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 64,199 43,987 

หนี�สนิหมนุเวยีน (93,118) (111,155) 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (1,993,004) (962,646) 

สนิทรพัย ์– สุทธิ 5,601,315 3,432,973 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 19.62 12.00 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธิ 1,098,978 411,957 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

การตดัรายการระหวา่งกนั (235,670) (99,083) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 863,308 312,874 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 (หน่วย: พนับาท) 

                                                         

 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�                    

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั�งแต่

วนัที� 12 ธนัวาคม 2557  

ถงึวนัที�                                  

 31 ธนัวาคม2558 31 ธนัวาคม 2557 

รายได ้ 415,646   11,698 

กาํไร   286,552 7,973 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น (126,289) - 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 160,263 7,973 

(จ)  PT SLP Surya TICON Internusa 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน          392,338 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 1,571,158 

หนี�สนิหมนุเวยีน (36,415) 

หนี�สนิไม่หมนุเวยีน (234,946) 

สนิทรพัย ์– สุทธิ 1,692,135 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)          25.00 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกจิการในสนิทรพัย ์- สุทธิ 423,034 

การตดัรายการระหวา่งกนั (1,426) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 421,608 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

 2558 

รายได ้  29,197 

กาํไร   7,169 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น - 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 7,169 

14. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

14.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

14.1.1 การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าสุทธิตามบญัช ี
 (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 2557 8,243,772 1,873,806 10,117,578 915,569 3,035,751 3,951,320 14,068,898 

ซื�อเพิ�ม 3,040,560 4,782,607 7,823,167 - - - 7,823,167 

จาํหน่าย - - - (15,552) (327,097) (342,649) (342,649) 

โอนเขา้/โอนออก (1,183,404) (4,149,045) (5,332,449) 252,263 1,128,549 1,380,812 (3,951,637) 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย        

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทุน 7,648 101,860 109,508 - - - 109,508 

31 ธนัวาคม 2557 10,108,576 2,609,228 12,717,804 1,152,280 3,837,203 4,989,483 17,707,287 

ซื�อเพิ�ม 2,631,779 4,877,124 7,508,903 - - - 7,508,903 

จาํหน่าย (158,558) - (158,558) (27,798) (173,727) (201,525) (360,083) 

โอนเขา้/โอนออก (1,484,759) (3,223,632) (4,708,391) 390,864 423,364 814,228 (3,894,163) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทุน - 60,843 60,843 - - - 60,843 

31 ธนัวาคม 2558 11,097,038 4,323,563 15,420,601 1,515,346 4,086,840 5,602,186 21,022,787 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2557 - - - - 342,300 342,300 342,300 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 192,436 192,436 192,436 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (13,124) (13,124) (13,124) 

โอนเขา้/โอนออก - - - - 5,929 5,929 5,929 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - 527,541 527,541 527,541 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 203,300 203,300 203,300 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

 2558 

รายได ้  29,197 

กาํไร   7,169 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น - 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 7,169 

14. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

14.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

14.1.1 การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าสุทธิตามบญัช ี
 (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 2557 8,243,772 1,873,806 10,117,578 915,569 3,035,751 3,951,320 14,068,898 

ซื�อเพิ�ม 3,040,560 4,782,607 7,823,167 - - - 7,823,167 

จาํหน่าย - - - (15,552) (327,097) (342,649) (342,649) 

โอนเขา้/โอนออก (1,183,404) (4,149,045) (5,332,449) 252,263 1,128,549 1,380,812 (3,951,637) 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย        

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทุน 7,648 101,860 109,508 - - - 109,508 

31 ธนัวาคม 2557 10,108,576 2,609,228 12,717,804 1,152,280 3,837,203 4,989,483 17,707,287 

ซื�อเพิ�ม 2,631,779 4,877,124 7,508,903 - - - 7,508,903 

จาํหน่าย (158,558) - (158,558) (27,798) (173,727) (201,525) (360,083) 

โอนเขา้/โอนออก (1,484,759) (3,223,632) (4,708,391) 390,864 423,364 814,228 (3,894,163) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทุน - 60,843 60,843 - - - 60,843 

31 ธนัวาคม 2558 11,097,038 4,323,563 15,420,601 1,515,346 4,086,840 5,602,186 21,022,787 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2557 - - - - 342,300 342,300 342,300 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 192,436 192,436 192,436 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (13,124) (13,124) (13,124) 

โอนเขา้/โอนออก - - - - 5,929 5,929 5,929 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - 527,541 527,541 527,541 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 203,300 203,300 203,300 

  

 (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�อมราคาสาํหรบั      

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (10,533) (10,533) (10,533) 

โอนเขา้/โอนออก 34,745 5,303 40,048 14,005 (57,219) (43,214) (3,166) 

31 ธนัวาคม 2558 34,745 5,303   40,048 14,005 663,089 677,094 717,142 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2557 8,243,772 1,873,806 10,117,578 915,569 2,693,451 3,609,020 13,726,598 

31 ธนัวาคม 2557 10,108,576 2,609,228 12,717,804 1,152,280 3,309,662 4,461,942 17,179,746 

31 ธนัวาคม 2558 11,062,293 4,318,260 15,380,553 1,501,341 3,423,751 4,925,092 20,305,645 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 
  

2557  192,436 

2558  203,300 
 

 
(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 2557 997,853 276,013 1,273,866 466,054 928,231 1,394,285 2,668,151 

ซื�อเพิ�ม 1,362,197 843,015 2,205,212 - - - 2,205,212 

จาํหน่าย - - - (9,414) (10,820) (20,234) (20,234) 

โอนเขา้/โอนออก (209,792) (536,287) (746,079) 184,917 439,928 624,845 (121,234) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทุน 7,648 44,257 51,905 - - - 51,905 

31 ธนัวาคม 2557 2,157,906 626,998 2,784,904 641,557 1,357,339 1,998,896 4,783,800 

ซื�อเพิ�ม 898,389 572,745 1,471,134 - - - 1,471,134 

จาํหน่าย - - - (8,529) (20,448) (28,977) (28,977) 

โอนเขา้/โอนออก (245,846) (656,170) (902,016) 203,682 471,245 674,927 (227,089) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทุน - 25,364 25,364 - - - 25,364 

31 ธนัวาคม 2558 2,810,449 568,937 3,379,386 836,710 1,808,136 2,644,846 6,024,232 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2557 - - - - 236,379 236,379 236,379 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 55,798 55,798 55,798 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (6,700) (6,700) (6,700) 

โอนเขา้/โอนออก - - - - 35,382 35,382 35,382 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - 320,859 320,859 320,859 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 82,490 82,490 82,490 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั      
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(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 

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (2,654) (2,654) (2,654) 

โอนเขา้/โอนออก 178 - 178 792 3,738 4,530 4,708 

31 ธนัวาคม 2558 178 - 178 792 404,433 405,225 405,403 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2557 997,853 276,013 1,273,866 466,054 691,852 1,157,906 2,431,772 

31 ธนัวาคม 2557 2,157,906 626,998 2,784,904 641,557 1,036,480 1,678,037 4,462,941 

31 ธนัวาคม 2558 2,810,271 568,937 3,379,208 835,918 1,403,703 2,239,621 5,618,829 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร)    

2557 55,798 

2558 82,490 

14.1.2 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน  

(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิที�อยูใ่นระหว่างการ

พฒันา 11,881,984 10,326,387 3,104,368 2,332,795 
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิ พรอ้มอาคาร

โรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า 7,505,589 6,916,978 4,144,479 3,383,922 

ในปี 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใชร้าคาประเมิน 

โดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 2 แห่ง ท ั�งนี�การประเมนิมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑ ์

ราคาตลาดสาํหรบัที�ดนิรอการพฒันาและ/หรือที�ดนิอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ธิีพจิารณาจากรายได ้(Income 

Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสินคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคาอาคาร

โรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่รวมงานระหว่างก่อสรา้งซึ�งมมีูลค่าตามบญัชีจาํนวน 4,318 ลา้นบาท (2557: 

2,609 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 569 ลา้นบาท 2557: 627 ลา้นบาท) 
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(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 

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (2,654) (2,654) (2,654) 

โอนเขา้/โอนออก 178 - 178 792 3,738 4,530 4,708 

31 ธนัวาคม 2558 178 - 178 792 404,433 405,225 405,403 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2557 997,853 276,013 1,273,866 466,054 691,852 1,157,906 2,431,772 

31 ธนัวาคม 2557 2,157,906 626,998 2,784,904 641,557 1,036,480 1,678,037 4,462,941 

31 ธนัวาคม 2558 2,810,271 568,937 3,379,208 835,918 1,403,703 2,239,621 5,618,829 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร)    

2557 55,798 

2558 82,490 

14.1.2 มลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน  

(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิที�อยูใ่นระหว่างการ

พฒันา 11,881,984 10,326,387 3,104,368 2,332,795 
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิ พรอ้มอาคาร

โรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า 7,505,589 6,916,978 4,144,479 3,383,922 

ในปี 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใชร้าคาประเมิน 

โดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 2 แห่ง ท ั�งนี�การประเมนิมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑ ์

ราคาตลาดสาํหรบัที�ดนิรอการพฒันาและ/หรือที�ดนิอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ธิีพจิารณาจากรายได ้(Income 

Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสินคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคาอาคาร

โรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่รวมงานระหว่างก่อสรา้งซึ�งมมีูลค่าตามบญัชีจาํนวน 4,318 ลา้นบาท (2557: 

2,609 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 569 ลา้นบาท 2557: 627 ลา้นบาท) 

  

14.1.3 รายจ่ายทางการเงนิที�บนัทกึเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่นระหวา่งการ 

พฒันา 15,380,553 12,717,804 3,379,208 2,784,904 
ดอกเบี�ยจ่ายจากเงนิกูย้มืสถาบนั     
   การเงนิและหุน้กูท้ี�ถอืเป็นตน้ทนุสนิทรพัย ์ 60,843 109,508 25,364 51,905 
อตัราการตั�งขึ�นเป็นทนุ (รอ้ยละ) 4.04 4.28 4.03 4.26 

14.1.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและอสงัหาริมทรพัย์

เพื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

ณ ว ันที�  31 ธันวาคม 2558 อส ังหาริมทร ัพย์เพื�อการลงทุนในระหว่างการพ ัฒนาและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชจีาํนวน 6,074 ลา้นบาท 

(2557: 5,520 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 958 ลา้นบาท 2557: 1,092 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกิน

บญัชเีงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

14.1.5 จาํนวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มให ้

เช่า/ขาย ที�ไดร้บัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน มรีายละเอียดดงันี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง - - - - 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรง     
   ที�เกดิจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ     
   ซึ�งก่อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสาํหรบัปี - - - - 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรง     
   ที�เกดิจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ     
   ซึ�งไม่ไดก่้อใหเ้กดิรายไดค่้าเช่าสาํหรบัปี 217,856 215,453 90,262 69,930 

14.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า  

14.2.1 การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าสุทธิตามบญัช ี
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที�ดนิและ อาคารโรงงาน  

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสนิคา้ รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2557 2,104,279 1,956,123 4,060,402 

จาํหน่าย (90,223) (897,401) (987,624) 

โอนเขา้/โอนออก 817,627 3,610,166 4,427,793 

31 ธนัวาคม 2557 2,831,683 4,668,888 7,500,571 

จาํหน่าย (298,091) (1,766,752) (2,064,843) 

โอนเขา้/โอนออก 2,590,046 2,819,523 5,409,569 

31 ธนัวาคม 2558 5,123,638 5,721,659 10,845,297 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2557 - 525,749 525,749 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 175,129 175,129 

โอนเขา้/โอนออก - 65,125 65,125 

31 ธนัวาคม 2557 - 766,003 766,003 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 235,152 235,152 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย (424) (113,221) (113,645) 

โอนเขา้/โอนออก 119,701 68,816 188,517 

31 ธนัวาคม 2558 119,277 956,750 1,076,027 

มูลค่าสทุธติามบญัชี    

1 มกราคม 2557 2,104,279 1,430,374 3,534,653 

31 ธนัวาคม 2557 2,831,683 3,902,885 6,734,568 

31 ธนัวาคม 2558 5,004,361 4,764,909 9,769,270 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในตน้ทุนเช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง) 

2557 175,129 

2558 235,152 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที�ดนิและ อาคารโรงงาน  

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสนิคา้ รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2557 2,104,279 1,956,123 4,060,402 

จาํหน่าย (90,223) (897,401) (987,624) 

โอนเขา้/โอนออก 817,627 3,610,166 4,427,793 

31 ธนัวาคม 2557 2,831,683 4,668,888 7,500,571 

จาํหน่าย (298,091) (1,766,752) (2,064,843) 

โอนเขา้/โอนออก 2,590,046 2,819,523 5,409,569 

31 ธนัวาคม 2558 5,123,638 5,721,659 10,845,297 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2557 - 525,749 525,749 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 175,129 175,129 

โอนเขา้/โอนออก - 65,125 65,125 

31 ธนัวาคม 2557 - 766,003 766,003 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 235,152 235,152 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย (424) (113,221) (113,645) 

โอนเขา้/โอนออก 119,701 68,816 188,517 

31 ธนัวาคม 2558 119,277 956,750 1,076,027 

มูลค่าสทุธติามบญัชี    

1 มกราคม 2557 2,104,279 1,430,374 3,534,653 

31 ธนัวาคม 2557 2,831,683 3,902,885 6,734,568 

31 ธนัวาคม 2558 5,004,361 4,764,909 9,769,270 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในตน้ทุนเช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง) 

2557 175,129 

2558 235,152 

  

 

 

 

 

  

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที�ดนิและ   

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ อาคารโรงงาน รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2557 1,289,073 1,334,776 2,623,849 

จาํหน่าย (17,279) (106,302) (123,581) 

โอนเขา้/โอนออก 8,227 31,731 39,958 

31 ธนัวาคม 2557 1,280,021 1,260,205 2,540,226 

จาํหน่าย (58,790) (275,676) (334,466) 

โอนเขา้/โอนออก 133,120 188,397 321,517 

31 ธนัวาคม 2558 1,354,351 1,172,926 2,527,277 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2557 - 434,481 434,481 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 67,564 67,564 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (9,966) (9,966) 

โอนเขา้/โอนออก - (35,381) (35,381) 

31 ธนัวาคม 2557 - 456,698 456,698 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 58,844 58,844 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย (133) (37,323) (37,456) 

โอนเขา้/โอนออก 4,043 (3,739) 304 

31 ธนัวาคม 2558 3,910 474,480 478,390 

มูลค่าสทุธติามบญัชี    

1 มกราคม 2557 1,289,073 900,295 2,189,368 

31 ธนัวาคม 2557 1,280,021 803,507 2,083,528 

31 ธนัวาคม 2558 1,350,441 698,446 2,048,887 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในตน้ทุนเช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง) 

2557 67,564 

2558 58,844 

14.2.2 มลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน  

(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิพรอ้ม     

  อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 13,502,310 8,348,743 4,132,087 3,405,696 
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ในปี 2558 และ 2557 มลูค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย 2 แห่ง ท ั�งนี�การประเมนิมลูค่ายุติธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดินรอการพฒันาและ/หรือ

ที�ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคาอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

14.2.3 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีญัญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่าที�ดิน อาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้อายุของสญัญามรีะยะเวลาตั�งแต่ 10 เดอืนถงึ 12 ปี โดยอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานดงักลา่ว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จะก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าข ั�นตํ �าในอนาคตดงันี� 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภายใน 1 ปี 845 758 269 290 

มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี  2,052 1,692 327 423 

มากกว่า 5 ปี 717 614 52 86 

14.2.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�ง 

มรีาคาตามบญัชจีาํนวน 2,397 ลา้นบาท (2557: 2,297 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 534 ลา้นบาท 2557: 626 

ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

14.2.5 จํานวนเงินที� เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�ไดร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน 

ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง และตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้งตามจาํนวนท ั�งหมด

ที�แสดงในงบกาํไรขาดทุน 
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ในปี 2558 และ 2557 มลูค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย 2 แห่ง ท ั�งนี�การประเมนิมลูค่ายุติธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดินรอการพฒันาและ/หรือ

ที�ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคาอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�วา่ง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

14.2.3 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีญัญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่าที�ดิน อาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้อายุของสญัญามรีะยะเวลาตั�งแต่ 10 เดอืนถงึ 12 ปี โดยอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานดงักลา่ว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จะก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าข ั�นตํ �าในอนาคตดงันี� 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภายใน 1 ปี 845 758 269 290 

มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี  2,052 1,692 327 423 

มากกว่า 5 ปี 717 614 52 86 

14.2.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�ง 

มรีาคาตามบญัชจีาํนวน 2,397 ลา้นบาท (2557: 2,297 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 534 ลา้นบาท 2557: 626 

ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

14.2.5 จํานวนเงินที� เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�ไดร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน 

ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง และตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้งตามจาํนวนท ั�งหมด

ที�แสดงในงบกาํไรขาดทุน 

  

15. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

    เครื�องตกแต่ง   
 ที�ดนิและส่วน  เครื�องมอื ตดิต ั�ง และ   
 ปรบัปรุงที�ดนิ อาคาร และเครื�องใช ้ อปุกรณ ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ       
1 มกราคม 2557 979,930 157,399 86,108 57,377 21,514 1,302,328 
ซื�อเพิ�ม - 191 5,037 5,015 8,169 18,412 
จาํหน่าย - - (682) (1,081) - (1,763) 
โอนเขา้/โอนออก 503,204 30,581 13,976 - - 547,761 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - (839) - (31) (17) (887) 

31 ธนัวาคม 2557 1,483,134 187,332 104,439 61,280 29,666 1,865,851 
ซื�อเพิ�ม - - 3,940 4,730 5,693 14,363 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,225) (12,874) (4,625) (1,430) (6,842) (26,996) 
โอนเขา้/โอนออก (1,451,059) (87,272) 21,714 451 - (1,516,166) 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - 1,895 - 77 (67) 1,905 
31 ธนัวาคม 2558 30,850 89,081 125,468 65,108 28,450 338,957 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2557 87,513 16,545 51,887 38,442 13,038 207,425 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 36,708 8,775 7,313 7,596 2,918 63,310 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั       
ส่วนที�จาํหน่าย - - (565) (925) - (1,490) 
โอนเขา้/โอนออก (664) (14) 3,910 - - 3,232 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - (55) - (12) (12) (79) 
31 ธนัวาคม 2557 123,557 25,251 62,545 45,101 15,944 272,398 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 48,973 11,143 11,091 7,429 3,713 82,349 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั       
   ส่วนที�จาํหน่าย/ 
   ตดัจาํหน่าย - (5,043) (3,924) (1,353) (3,384) (13,704) 
โอนเขา้/โอนออก (172,530) (16,647) 3,588 - - (185,589) 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - 266 - 52 (41) 277 
31 ธนัวาคม 2558 - 14,970 73,300 51,229 16,232 155,731 

มูลค่าสทุธิตามบญัชี       
1 มกราคม 2557 892,417 140,854 34,221 18,935 8,476 1,094,903 

31 ธนัวาคม 2557 1,359,577 162,081 41,894 16,179 13,722 1,593,453 

31 ธนัวาคม 2558 30,850 74,111 52,168 13,879 12,218 183,226 

ค่าเสื�อมราคาสําหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 
   

2557 63,310 

2558 82,349 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เครื�องตกแต่ง   
 ที�ดนิและส่วน เครื�องมอื ตดิตั�งและ   
 ปรบัปรุงที�ดนิ และเครื�องใช ้ อปุกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ      
1 มกราคม 2557 60,240 30,466 34,525 18,011 143,242 
ซื�อเพิ�ม - 3,853 2,888 4,413 11,154 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (486) (1,027) - (1,513) 
โอนเขา้/โอนออก 31,939 - 504 - 32,443 

31 ธนัวาคม 2557 92,179 33,833 36,890 22,424 185,326 
ซื�อเพิ�ม - 735 1,781 2,357 4,873 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,224) (3,241) (968) (3,626) (9,059) 
โอนเขา้/โอนออก (90,955) - - - (90,955) 

31 ธนัวาคม 2558 - 31,327 37,703 21,155 90,185 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      
1 มกราคม 2557 1,200 20,435 25,598 11,925 59,158 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 1,684 - 4,196 2,029 7,909 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน      

ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (369) (875) - (1,244) 
โอนเขา้/โอนออก - 3,038 - - 3,038 

31 ธนัวาคม 2557 2,884 23,104 28,919 13,954 68,861 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 2,128 - 3,876 2,408 8,412 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน      
   ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (3,018) (927) (1,750) (5,695) 
โอนเขา้/โอนออก (5,012) 3,473 - - (1,539) 

31 ธนัวาคม 2558 - 23,559 31,868 14,612 70,039 

มูลค่าสทุธติามบญัชี      
1 มกราคม 2557 59,040 10,031 8,927 6,086 84,084 

31 ธนัวาคม 2557 89,295 10,729 7,971 8,470 116,465 

31 ธนัวาคม 2558 - 7,768 5,835 6,543 20,146 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 
   

2557 7,909 

2558 8,412 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะซึ�งไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ โดยมี

มลูค่าสุทธิตามบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 4 ลา้นบาท (2557: 3 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมอีุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงั 

ใชง้านอยู่ มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของทรพัยส์นิดงักลา่วมจีาํนวน 78 ลา้นบาท (2557: 74 ลา้นบาท) 

(งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 46 ลา้นบาท 2557: 46 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�ดนิ ส่วนปรบัปรุงที�ดนิและอาคารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชี

จาํนวน 25 ลา้นบาท (2557: 575 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: ไม่ม ี2557: 46 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั

เงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  

16. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 28,692 22,995 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 1,791 1,737 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (15) (15) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 30,468 24,717 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 177 152 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 30,645 24,869 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 23,303 19,494 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 1,994 1,655 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (5) (5) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 25,292 21,144 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 1,594 1,377 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 26,886 22,521 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 5,389 3,501 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 5,176 3,573 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 3,759 2,348 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมโีปรแกรมคอมพวิเตอรจ์าํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าตดัจาํหน่าย

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมของทรพัยส์ินดงักล่าวมีจาํนวน 23 ลา้นบาท 

(2557: 22 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 20 ลา้นบาท 2557: 19 ลา้นบาท) 

17. เงนิกูย้มืระยะส ั�น 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (รอ้ยละต่อปี) 2558 2557 2558 2557 

เงนิกูย้มืระยะส ั�น 1.71-2.85 2,040,000 660,000 2,040,000 660,000 
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16. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 28,692 22,995 

ซื�อเพิ�มระหว่างปี 1,791 1,737 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (15) (15) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 30,468 24,717 

ซื�อเพิ�มระหว่างปี 177 152 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 30,645 24,869 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 23,303 19,494 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 1,994 1,655 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (5) (5) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 25,292 21,144 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 1,594 1,377 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 26,886 22,521 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 5,389 3,501 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 5,176 3,573 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 3,759 2,348 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมโีปรแกรมคอมพวิเตอรจ์าํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าตดัจาํหน่าย

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมของทรพัยส์ินดงักล่าวมีจาํนวน 23 ลา้นบาท 

(2557: 22 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 20 ลา้นบาท 2557: 19 ลา้นบาท) 

17. เงนิกูย้มืระยะส ั�น 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (รอ้ยละต่อปี) 2558 2557 2558 2557 

เงนิกูย้มืระยะส ั�น 1.71-2.85 2,040,000 660,000 2,040,000 660,000 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มวีงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้ืมระยะส ั�นที�ยงัมไิดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 755 

ลา้นบาท (2557: 755 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขายและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมรีาคาตามบญัชีรวม 146 ลา้นบาท (2557: 187  

ลา้นบาท) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนบางส่วน ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 312 ลา้นบาท 

(2557: 354 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 705 ลา้นบาท (2557: 692 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองหรือจาํนาํเป็น

ประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญา ทรสัตร์ีซที วงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ั�นจากสถาบนัการเงนิ 

18. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 345,228 405,112 29,797 100,340 

เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,364 7,867 2,487 2,412 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย:     

       กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 82 87 80 - 

       กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 205,509 171,409 205,458 171,281 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย:     

       กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 133 - 133 - 

       กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 49,021 76,279 32,664 55,274 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 606,337 660,754 270,619 329,307 

19.  หนี� สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
  (หน่วย: พนับาท)

  งบการเงนิรวม 

  2558 2557 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 4,727 3,850 

หกั : ดอกเบี�ยรอตดัจาํหน่าย (666) (632) 

รวม 4,061 3,218 

หกั : ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,150) (686) 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธิจากส่วนที�ถงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 2,911 2,532 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มวีงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้ืมระยะส ั�นที�ยงัมไิดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 755 

ลา้นบาท (2557: 755 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขายและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมรีาคาตามบญัชีรวม 146 ลา้นบาท (2557: 187  

ลา้นบาท) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนบางส่วน ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 312 ลา้นบาท 

(2557: 354 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 705 ลา้นบาท (2557: 692 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองหรือจาํนาํเป็น

ประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญา ทรสัตร์ีซที วงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ั�นจากสถาบนัการเงนิ 

18. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 345,228 405,112 29,797 100,340 

เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,364 7,867 2,487 2,412 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย:     

       กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 82 87 80 - 

       กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 205,509 171,409 205,458 171,281 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย:     

       กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 133 - 133 - 

       กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 49,021 76,279 32,664 55,274 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 606,337 660,754 270,619 329,307 

19.  หนี� สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
  (หน่วย: พนับาท)

  งบการเงนิรวม 

  2558 2557 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 4,727 3,850 

หกั : ดอกเบี�ยรอตดัจาํหน่าย (666) (632) 

รวม 4,061 3,218 

หกั : ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,150) (686) 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธิจากส่วนที�ถงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 2,911 2,532 

  

บริษทัย่อยไดท้าํสญัญาเช่าการเงนิเพื�อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการโดยมกีาํหนดการชาํระค่าเช่า

เป็นรายเดอืน และอายุของสญัญามรีะยะเวลา 4 ปี  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมภีาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าข ั�นตํ �าตามสญัญาเช่าการเงนิดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกวา่ 1 ถงึ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิข ั�นตํ �าที�ตอ้งจ่ายท ั�งสิ�นตาม    

    สญัญาเช่าการเงนิ 1,391 3,336 4,727 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงนิรอการตดับญัช ี                                                                                                               (241) (425) (666) 

มูลค่าปจัจุบนัของจํานวนเงนิข ั�นตํ �าที�ตอ้งจ่ายท ั�งสิ�นตามสญัญาเช่า

การเงนิ 1,150 2,911 4,061 

20. เงนิกูย้มืระยะยาว 

20.1 ยอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  เงนิกูย้มืคงเหลอื  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ เง ื �อนไขที �สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้มื 

 

ลาํดบัที � 

 

วนัที �ทาํสญัญา 

 

2558 

 

2557 

 

2558 

 

2557 

ระยะเวลา

เงนิกู ้

งวดชาํระคืน

เงนิตน้ 

 

ระยะเวลาชาํระคืนเงนิตน้ 

 

อตัราดอกเบี�ย 

1. 2 กรกฎาคม 2555 113 182 113 182 8 ปี ทุก 6 เดอืน ธนัวาคม 2556 – ธนัวาคม 2560 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

2. 30 ตุลาคม 2555 165 500 - - 10 ปี ทุก 6 เดอืน มกราคม 2559 – ธนัวาคม 2563 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

3. 22 พฤศจิกายน 2555 298 319 298 319 8 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2559 - ธนัวาคม 2562 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

4. 29 พฤศจิกายน 2556 401 6 401 6 9 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2560 – มถินุายน 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

5. 27 สงิหาคม 2558 50 - - - 9 ปี ทุก 6 เดอืน มนีาคม 2562 - กนัยายน 2567 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

รวมเงนิกูย้มื  1,027 1,007 812 507     

หกั ส่วนที �ถงึกาํหนดชาํระ         

         ภายในหนึ �งปี (305) (55) (140) (55)     

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว – สุทธ ิ 722 952 672 452     

20.2 การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,007,384 506,502 

บวก: กูเ้พิ�มระหวา่งปี 488,721 438,721 

หกั: จ่ายคืนระหว่างปี (469,225) (133,243) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 1,026,880 811,980 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหนึ�งมวีงเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ที�ยงัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,783 ลา้นบาท (2557: 4,074 ลา้นบาท) 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

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

ตามบญัชรีวม 5,426 ลา้นบาท (2557: 5,004 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองเป็นประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว นอกจากนี�  ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มภีาระคํ �าประกนัวงเงนิสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิของบริษทัย่อยในวงเงนิ 4,067 ลา้นบาท 

(2557: 4,067 ลา้นบาท) 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งปฏบิตัิตามเงื�อนไขทางการเงนิบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราที�กาํหนดไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 

21. หุน้กู ้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มยีอดคงเหลอืของหุน้กูร้วม 18,190 ลา้นบาท (2557: 14,810 ลา้นบาท) 

โดยหุน้กูท้ ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ และไมม่หีลกัประกนั มมีลูค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท และมรีาคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ท ั�งนี� หุน้กูด้งักล่าวมขีอ้กําหนดที�สาํคญับางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยรายละเอียดที�สาํคญัของหุน้กูม้ดีงันี� 

  ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม   วนัครบกาํหนด 

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

  2558 2557 2558 2557    

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

1/2553 12 กุมภาพนัธ ์2553 - 0.25 - 250 4.28 5 ปี 12 กุมภาพนัธ ์2558 

3/2553 3 กนัยายน 2553 - 0.20 - 200 3.73 5 ปี 3 กนัยายน 2558 

4/2553 29 กนัยายน 2553 - 0.22 - 220 3.52 5 ปี 29 กนัยายน 2558 

1/2554 20 พฤษภาคม 2554 0.65 0.65 650 650 4.23 5 ปี 20 พฤษภาคม 2559 

2/2554 8 กรกฎาคม 2554 0.35 0.35 350 350 4.78 7 ปี 8 กรกฎาคม 2561 

3/2554 28 ธนัวาคม 2554 0.65 0.65 650 650 4.60 5 ปี 28 ธนัวาคม 2559 

4/2554 30 ธนัวาคม 2554 0.35 0.35 350 350 4.60 5 ปี 30 ธนัวาคม 2559 

1/2555 10 มกราคม 2555 0.10 0.10 100 100 4.60 5ปี 10 มกราคม 2560 

3/2555 18 พฤษภาคม 2555 - 0.80 - 800 4.28 3 ปี 18 พฤษภาคม 2558 

4/2555 5 กรกฎาคม 2555 0.50 0.50 500 500 4.49 5 ปี 5 กรกฎาคม 2560 

5/2555 17 สิงหาคม 2555 - 0.70 - 700 4.05 3 ปี 17 สิงหาคม 2558 

5/2555 17 สิงหาคม 2555 0.30 0.30 300 300 4.17 5 ปี 17 สิงหาคม 2560 

6/2555 26 กนัยายน 2555 1.00 1.00 1,000 1,000 4.90 10 ปี 26 กนัยายน 2565 

1/2556 11กุมภาพนัธ ์2556 0.50 0.50 500 500 3.62 3 ปี 11 กุมภาพนัธ ์2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 0.30 0.30 300 300 3.60 3 ปี 15 พฤษภาคม 2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 1.20 1.20 1,200 1,200 4.00 5 ปี 15 พฤษภาคม 2561 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 0.50 0.50 500 500 4.30 7 ปี 15 พฤษภาคม 2563 

3/2556 12 กนัยายน 2556 0.60 0.60 600 600 4.13 3 ปี 12 กนัยายน 2559 

3/2556 12 กนัยายน 2556 0.30 0.30 300 300 4.73 5 ปี 12 กนัยายน 2561 

4/2556 8 ตุลาคม 2556 0.44 0.44 440 440 4.49 3 ปี 11 เดือน 

12 วนั 

20 กนัยายน 2560 

5/2556 18 ตุลาคม 2556 0.62 0.62 620 620 4.85 6 ปี 18 ตุลาคม 2562 

1/2557 17 มกราคม 2557 1.00 1.00 1,000 1,000 3.89 3 ปี 17 มกราคม 2560 

1/2557 17 มกราคม 2557 0.60 0.60 600 600 4.71 5 ปี 17 มกราคม 2562 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

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

ตามบญัชรีวม 5,426 ลา้นบาท (2557: 5,004 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองเป็นประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว นอกจากนี�  ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มภีาระคํ �าประกนัวงเงนิสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิของบริษทัย่อยในวงเงนิ 4,067 ลา้นบาท 

(2557: 4,067 ลา้นบาท) 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งปฏบิตัิตามเงื�อนไขทางการเงนิบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราที�กาํหนดไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 

21. หุน้กู ้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มยีอดคงเหลอืของหุน้กูร้วม 18,190 ลา้นบาท (2557: 14,810 ลา้นบาท) 

โดยหุน้กูท้ ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ และไมม่หีลกัประกนั มมีลูค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท และมรีาคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ท ั�งนี� หุน้กูด้งักล่าวมขีอ้กําหนดที�สาํคญับางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยรายละเอียดที�สาํคญัของหุน้กูม้ดีงันี� 

  ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม   วนัครบกาํหนด 

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

  2558 2557 2558 2557    

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

1/2553 12 กุมภาพนัธ ์2553 - 0.25 - 250 4.28 5 ปี 12 กุมภาพนัธ ์2558 

3/2553 3 กนัยายน 2553 - 0.20 - 200 3.73 5 ปี 3 กนัยายน 2558 

4/2553 29 กนัยายน 2553 - 0.22 - 220 3.52 5 ปี 29 กนัยายน 2558 

1/2554 20 พฤษภาคม 2554 0.65 0.65 650 650 4.23 5 ปี 20 พฤษภาคม 2559 

2/2554 8 กรกฎาคม 2554 0.35 0.35 350 350 4.78 7 ปี 8 กรกฎาคม 2561 

3/2554 28 ธนัวาคม 2554 0.65 0.65 650 650 4.60 5 ปี 28 ธนัวาคม 2559 

4/2554 30 ธนัวาคม 2554 0.35 0.35 350 350 4.60 5 ปี 30 ธนัวาคม 2559 

1/2555 10 มกราคม 2555 0.10 0.10 100 100 4.60 5ปี 10 มกราคม 2560 

3/2555 18 พฤษภาคม 2555 - 0.80 - 800 4.28 3 ปี 18 พฤษภาคม 2558 

4/2555 5 กรกฎาคม 2555 0.50 0.50 500 500 4.49 5 ปี 5 กรกฎาคม 2560 

5/2555 17 สิงหาคม 2555 - 0.70 - 700 4.05 3 ปี 17 สิงหาคม 2558 

5/2555 17 สิงหาคม 2555 0.30 0.30 300 300 4.17 5 ปี 17 สิงหาคม 2560 

6/2555 26 กนัยายน 2555 1.00 1.00 1,000 1,000 4.90 10 ปี 26 กนัยายน 2565 

1/2556 11กุมภาพนัธ ์2556 0.50 0.50 500 500 3.62 3 ปี 11 กุมภาพนัธ ์2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 0.30 0.30 300 300 3.60 3 ปี 15 พฤษภาคม 2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 1.20 1.20 1,200 1,200 4.00 5 ปี 15 พฤษภาคม 2561 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 0.50 0.50 500 500 4.30 7 ปี 15 พฤษภาคม 2563 

3/2556 12 กนัยายน 2556 0.60 0.60 600 600 4.13 3 ปี 12 กนัยายน 2559 

3/2556 12 กนัยายน 2556 0.30 0.30 300 300 4.73 5 ปี 12 กนัยายน 2561 

4/2556 8 ตุลาคม 2556 0.44 0.44 440 440 4.49 3 ปี 11 เดือน 

12 วนั 

20 กนัยายน 2560 

5/2556 18 ตุลาคม 2556 0.62 0.62 620 620 4.85 6 ปี 18 ตุลาคม 2562 

1/2557 17 มกราคม 2557 1.00 1.00 1,000 1,000 3.89 3 ปี 17 มกราคม 2560 

1/2557 17 มกราคม 2557 0.60 0.60 600 600 4.71 5 ปี 17 มกราคม 2562 

  

  ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม   วนัครบกาํหนด 

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

  2558 2557 2558 2557    

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

2/2557 18 กรกฎาคม 2557 1.15 1.15 1,150 1,150 3.82 3 ปี 18 กรกฎาคม 2560 

2/2557 18 กรกฎาคม 2557 0.80 0.80 800 800 4.80 7 ปี 18 กรกฎาคม 2564 

3/2557 21 กรกฎาคม 2557 0.53 0.53 530 530 3.82 3 ปี 4 วนั 25 กรกฎาคม 2560 

4/2557 3 ธนัวาคม 2557 0.20 0.20 200 200 2.90 2 ปี 4 วนั 7 ธนัวาคม 2559 

1/2558 19 มกราคม 2558 1.55 - 1,550 - 3.08 3 ปี 19 มกราคม 2561 

2/2558 15 พฤษภาคม 2558 1.00 - 1,000 - 2.91 4 ปี 15 พฤษภาคม 2562 

2/2558 15 พฤษภาคม 2558 1.00 - 1,000 - 3.69 7 ปี 15 พฤษภาคม 2565 

3/2558 14 สิงหาคม 2558 0.70 - 700 - 2.44 3 ปี 14 สิงหาคม 2561 

3/2558 14 สิงหาคม 2558 0.60 - 600 - 3.22 5 ปี 14 สิงหาคม 2563 

3/2558 14 สิงหาคม 2558 0.70 - 700 - 4.03 8 ปี 14 สิงหาคม 2566 

  18.19 14.81 18,190 14,810    

21.1 ยอดคงเหลอืของหุน้กู ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/  
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
หุน้กู ้  18,190,000  14,810,000 
หกั: หุน้กูท้ี�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  (3,250,000) (2,170,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  14,940,000  12,640,000 

21.2 การเปลี�ยนแปลงของหุน้กู ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
ยอดคงเหลอืตน้ปี  14,810,000 11,610,000 
บวก: ออกเพิ�มระหว่างปี  5,550,000 4,280,000 
หกั: ไถ่ถอนระหวา่งปี  (2,170,000) (1,080,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 18,190,000 14,810,000 
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22. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได ้

ดงันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 28,405 25,345 24,582 22,351 

ส่วนที�รบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ :     

ตน้ทนุบรกิารในปจัจุบนั  5,107 2,365 3,543 1,649 

ตน้ทนุดอกเบี�ย 810 775 620 662 

ส่วนที�รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น :     

(กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ 

ดา้นประชากรศาสตร ์

 

(4,164) 

 

- 

 

(3,479) 

 

- 

ส่วนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต ิ

ทางการเงนิ  

 

1,978 

 

- 

 

1,833 

 

- 

ส่วนที�เกดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 1,186 - (682) - 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหว่างปี (1,117) (80) (1,117) (80) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 32,205 28,405 25,300 24,582 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรบัรูใ้นรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,917 3,140 4,163 2,311 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมจีาํนวนสะสมของผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัซึ�งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมจีาํนวน 1.0 ลา้นบาท (2557: ไมม่)ี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 

2.3 ลา้นบาท 2557: ไม่ม)ี และระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณ 19 - 24 ปี (2557: 19 - 21 ปี) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 19 ปี 2557: 19 ปี) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่จีาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

(2557: 1 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: ไมม่ ี2557: ไมม่)ี  

สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปไดด้งันี� 
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22. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได ้

ดงันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 28,405 25,345 24,582 22,351 

ส่วนที�รบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ :     

ตน้ทนุบรกิารในปจัจุบนั  5,107 2,365 3,543 1,649 

ตน้ทนุดอกเบี�ย 810 775 620 662 

ส่วนที�รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น :     

(กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ 

ดา้นประชากรศาสตร ์

 

(4,164) 

 

- 

 

(3,479) 

 

- 

ส่วนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต ิ

ทางการเงนิ  

 

1,978 

 

- 

 

1,833 

 

- 

ส่วนที�เกดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 1,186 - (682) - 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหว่างปี (1,117) (80) (1,117) (80) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 32,205 28,405 25,300 24,582 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรบัรูใ้นรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,917 3,140 4,163 2,311 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมจีาํนวนสะสมของผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัซึ�งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมจีาํนวน 1.0 ลา้นบาท (2557: ไมม่)ี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 

2.3 ลา้นบาท 2557: ไม่ม)ี และระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณ 19 - 24 ปี (2557: 19 - 21 ปี) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 19 ปี 2557: 19 ปี) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่จีาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

(2557: 1 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: ไมม่ ี2557: ไมม่)ี  

สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปไดด้งันี� 

  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

 (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.92 - 3.74 3.9 2.92 3.9 

อตัราการขึ�นเงนิเดอืนในอนาคต 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ขึ�นกบัช่วงอายุ) 

    - สาํนกังานใหญ่ 

    - หน่วยงานก่อสรา้ง 

 

 

0.0 - 18.0 
21.0 - 40.0 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

 

 

0.0 - 13.0 

21.0 - 40.0 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมลูค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนั

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน สรุปไดด้งันี� 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (3) 3 (2) 2 

อตัราการขึ�นเงนิเดอืน 3 (3) 2 (2) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวน

พนกังาน(ขึ�นกบัช่วงอายุ) 

 

(3) 

 

2 

 

(2) 

 

1 

23. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมจีาํนวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงนิปนัผลได ้

24. รายไดแ้ละตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์

24.1 รายไดแ้ละตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์     

 ขายอาคารและที�ดนิ 2,216 3,159 353 1,576 

 ขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,130 1,402 299 414 

 3,346 4,561 652 1,990 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์     

 ขายอาคารและที�ดนิ 1,550 2,017 202 853 

 ขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 851 1,175 139 146 

 2,401 3,192 341 999 

24.2 ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ประกนัรายได ้

ค่าเช่าและค่าบริการ 

ประกนัราคาซื�อจากการ

ใชส้ทิธิเลอืกซื�อจาก 

ผูเ้ช่ารายย่อยดว้ย 

ราคาตลาด รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 67,963 65,228 133,191 

เพิ�มขึ�นในระหว่างปี 50,270 - 50,270 

ลดลงจากรายจ่ายที�เกดิขึ�นจรงิ (39,388) - (39,388) 

ลดลงจากการโอนกลบัรายการ (18) (8,037) (8,055) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 78,827 57,191 136,018 

ปี 2558    

หมนุเวยีน 65,558 10,770 76,328 

ไม่หมนุเวยีน 13,269 46,421 59,690 

  78,827 57,191 136,018 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ประกนัรายได ้

ค่าเช่าและค่าบริการ 

ประกนัราคาซื�อจากการ

ใชส้ทิธิเลอืกซื�อจาก 

ผูเ้ช่ารายย่อยดว้ย 

ราคาตลาด รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 5,562 65,228 70,790 

ลดลงจากรายจ่ายที�เกดิขึ�นจรงิ (5,562) - (5,562) 

ลดลงจากการโอนกลบัรายการ - (8,037) (8,037) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - 57,191 57,191 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์     

 ขายอาคารและที�ดนิ 1,550 2,017 202 853 

 ขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 851 1,175 139 146 

 2,401 3,192 341 999 

24.2 ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ประกนัรายได ้

ค่าเช่าและค่าบริการ 

ประกนัราคาซื�อจากการ

ใชส้ทิธิเลอืกซื�อจาก 

ผูเ้ช่ารายย่อยดว้ย 

ราคาตลาด รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 67,963 65,228 133,191 

เพิ�มขึ�นในระหว่างปี 50,270 - 50,270 

ลดลงจากรายจ่ายที�เกดิขึ�นจรงิ (39,388) - (39,388) 

ลดลงจากการโอนกลบัรายการ (18) (8,037) (8,055) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 78,827 57,191 136,018 

ปี 2558    

หมนุเวยีน 65,558 10,770 76,328 

ไม่หมนุเวยีน 13,269 46,421 59,690 

  78,827 57,191 136,018 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ประกนัรายได ้

ค่าเช่าและค่าบริการ 

ประกนัราคาซื�อจากการ

ใชส้ทิธิเลอืกซื�อจาก 

ผูเ้ช่ารายย่อยดว้ย 

ราคาตลาด รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 5,562 65,228 70,790 

ลดลงจากรายจ่ายที�เกดิขึ�นจรงิ (5,562) - (5,562) 

ลดลงจากการโอนกลบัรายการ - (8,037) (8,037) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - 57,191 57,191 

  

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ประกนัรายได ้

ค่าเช่าและค่าบริการ 

ประกนัราคาซื�อจากการ

ใชส้ทิธิเลอืกซื�อจาก 

ผูเ้ช่ารายย่อยดว้ย 

ราคาตลาด รวม 

ปี 2558    

หมนุเวยีน - 10,770 10,770 

ไม่หมนุเวยีน - 46,421 46,421 

  - 57,191 57,191 

ยอดประมาณการหนี�สนิดงักล่าวไดร้วมส่วนที�บริษทัฯ ลงทุนในทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) จาํนวน 25 ลา้นบาท (2557: 16 ลา้นบาท) ซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายที� 

ยงัไมเ่กิดขึ�นในงบการเงนิรวม 

ประกนัรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูป้ระมาณการหนี�สินสาํหรบัอสงัหาริมทรพัยท์ี�ว่างจากการมีผูเ้ช่า โดยใช ้

สมมติฐานในการคํานวณประมาณการหนี�สินสาํหรบัการประกันรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ โดยอิงจากจํานวน

อสงัหาริมทรพัยท์ี�ว่างและอตัราค่าเช่าและค่าบริการปจัจุบนั ท ั�งนี� บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัประกนัการมีผูเ้ช่า 

แก่กองทรสัตฯ์ เป็นเวลาหนึ�งปี และสี�ปี เป็นจาํนวนเงนิ 60 ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ประกนัราคาซื�อจากการใชส้ทิธิเลือกซื�อจากผูเ้ช่ารายยอ่ยดว้ยราคาตลาด 

บริษทัฯ รบัรูป้ระมาณการหนี�สินสาํหรบัการประกนัราคาซื�อจากการใชส้ิทธิเลอืกซื�อจากผูเ้ช่ารายย่อย 

ดว้ยราคาตลาด โดยประมาณเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสุทธิแก่กองทรสัตฯ์ สาํหรบัผูเ้ช่า

รายย่อยใชส้ิทธิเลอืกซื�อทรพัยส์ินดงักล่าว (Option to buy) โดยใชข้อ้มูลการประเมนิมูลค่าอสงัหาริมทรพัยโ์ดย 

ผูป้ระเมนิอิสระ และบนัทกึประมาณการหนี�สนิตามจาํนวนเงนิที�คาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ ท ั�งนี�บริษทัฯ รบัประกนั

ราคาซื�อดงักลา่วสาํหรบัผูเ้ช่ารายย่อยจาํนวนสามรายแก่กองทรสัตฯ์ โดยผูเ้ช่ารายย่อยสองรายจะตอ้งใชส้ิทธิเลอืกซื�อ

ภายในไตรมาสที� 1 ของปี 2559 และผูเ้ช่ารายย่อยอีกรายสามารถใชส้ทิธิเลอืกซื�อไดจ้นถงึไตรมาสที� 2 ของปี 2562 

25.  ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี� 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิเดอืนและค่าแรงและ     

   ผลประโยชนอ์ื�นของพนกังาน 212,585 196,897 143,299 137,345 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 522,574 432,867 151,125 132,926 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 44,415 56,252 16,454 21,713 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 65,682 60,739 37,152 37,886 

26. ภาษีเงนิได ้

26.1 ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

 ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั:     

ภาษเีงนิไดน้ิติบคุคลสาํหรบัปี 27,285 120,742 - 119,140 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี:     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผล

แตกต่างช ั �วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างช ั �วคราว 

 

 

62,477 

 

 

17,781 

 

 

33,964 

 

 

33,499 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทนุ 

 

89,762 

 

138,523 

 

33,964 

 

152,639 

จาํนวนภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 200 - 466 - 

 200 - 466 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงนิเดอืนและค่าแรงและ     

   ผลประโยชนอ์ื�นของพนกังาน 212,585 196,897 143,299 137,345 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 522,574 432,867 151,125 132,926 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 44,415 56,252 16,454 21,713 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 65,682 60,739 37,152 37,886 

26. ภาษีเงนิได ้

26.1 ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

 ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั:     

ภาษเีงนิไดน้ิติบคุคลสาํหรบัปี 27,285 120,742 - 119,140 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี:     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผล

แตกต่างช ั �วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างช ั �วคราว 

 

 

62,477 

 

 

17,781 

 

 

33,964 

 

 

33,499 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทนุ 

 

89,762 

 

138,523 

 

33,964 

 

152,639 

จาํนวนภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 200 - 466 - 

 200 - 466 - 

  

รายการกระทบยอดจาํนวนเงนิระหว่างกาํไรทางบญัชกีบัค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดม้ดีงันี� 

(หน่วย: พนับาท) 

26.2 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีและหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

   อสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 229,372 250,966 - - 

สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 6,374 5,638 5,060 4,917 

หนี�สงสยัจะสูญ 903 903 903 903 

ประมาณการหนี�สนิ 28,623 31,907 13,937 16,777 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 16,158 12,137 6,431 6,614 

การตดัจาํหน่ายที�ดนิและอาคาร 1,811 - 245 - 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 22,640 - 558 - 

ขาดทนุทางภาษี 297 - - - 

รวม 306,178 301,551 27,134 29,211 

หนี� สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 4,301 3,352 2,146 1,689 

รายไดจ้ากการขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 273,580 207,225 198,148 166,252 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรทางบญัชกี่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 860,721 900,094 573,718 1,377,167 

     

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล: 20%     0%-20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชกี่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลคูณ 

 อตัราภาษ ี

 

172,144 

 

180,019 

 

 114,744 

 

275,433 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:     

การส่งเสรมิการลงทนุ  (60,460) (82,435) - (41,879) 

เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม - - (161,681) (79,022) 

ค่าใชจ่้ายและรายไดท้ี�ไมส่ามารถนาํมา (หกั)  

  บวกทางภาษไีด ้

 

(21,922) 

 

40,939 

 

80,901 

 

(1,893) 

รวม (82,382) (41,496) (80,780) (122,794) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทนุ 89,762 138,523 33,964 152,639 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

รวม 277,881 210,577 200,294 167,941 

 สนิทรพัย ์(หนี�สนิ) ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 28,297 90,974 (173,160) (138,730) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มรีายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 340 ลา้นบาท ซึ�ง 

บริษทัฯ ไมไ่ดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเนื�องจากบริษทัฯ เหน็ว่าบริษทัฯ อาจมกีาํไรทางภาษใีนส่วนของ

รายการที�ไมไ่ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนไมเ่พยีงพอในอนาคตที�จะนาํผลขาดทุนทางภาษดีงักลา่วมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มผีลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชม้จีาํนวนเงนิ 340 ลา้นบาท ซึ�งจะ

ทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2563 

27. การสง่เสริมการลงทนุ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยสองแห่งไดร้ ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุนสาํหรบัการพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือคลงัสินคา้จาํนวน 

42 โครงการและ 15 โครงการ ตามลาํดบั สิทธิประโยชนท์ี�ไดร้บัรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา  

3 ปี ถงึ 8 ปี และการไดร้บัการไดล้ดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลกึ�งหนึ�งเป็นระยะเวลา 5 ปี หลงัจากสิ�นสุดระยะเวลา 

ที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนสาํหรบับริษทัฯ จาํนวน 14 โครงการ และสาํหรบับริษทัย่อยจาํนวน 4 โครงการ 

รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อยจาํแนกตามกิจการที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสริมการ

ลงทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดด้งันี� 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริม ส่วนที�ไม่ไดร้บัการส่งเสริม รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง  502,445 466,336 546,102  499,721 1,048,547  966,057 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 30,158 54,159 30,158 54,159 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 1,490,022 2,766,569 1,855,584 1,794,706 3,345,606 4,561,275 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค - 1,128 35,625 36,824 35,625 37,952 

รายไดค่้าบริหารจดัการ       

   จากบริษทัร่วม - - 204,123  165,341 204,123 165,341 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน       

   ในบริษทัร่วม - - 126,300 1,496 126,300 1,496 

ดอกเบี�ยรบั 215 191 6,306 8,058 6,521 8,249 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจาก       

  การประกนัภยั - - 170 2,428 170 2,428 

รายไดอ้ื�น - 700 56,880 58,800 56,880 59,500 

รวม 1,992,682 3,234,924 2,861,248 2,621,533 4,853,930 5,856,457 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

รวม 277,881 210,577 200,294 167,941 

 สนิทรพัย ์(หนี�สนิ) ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 28,297 90,974 (173,160) (138,730) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มรีายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 340 ลา้นบาท ซึ�ง 

บริษทัฯ ไมไ่ดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเนื�องจากบริษทัฯ เหน็ว่าบริษทัฯ อาจมกีาํไรทางภาษใีนส่วนของ

รายการที�ไมไ่ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนไมเ่พยีงพอในอนาคตที�จะนาํผลขาดทุนทางภาษดีงักลา่วมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มผีลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชม้จีาํนวนเงนิ 340 ลา้นบาท ซึ�งจะ

ทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2563 

27. การสง่เสริมการลงทนุ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยสองแห่งไดร้ ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุนสาํหรบัการพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือคลงัสินคา้จาํนวน 

42 โครงการและ 15 โครงการ ตามลาํดบั สิทธิประโยชนท์ี�ไดร้บัรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา  

3 ปี ถงึ 8 ปี และการไดร้บัการไดล้ดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลกึ�งหนึ�งเป็นระยะเวลา 5 ปี หลงัจากสิ�นสุดระยะเวลา 

ที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนสาํหรบับริษทัฯ จาํนวน 14 โครงการ และสาํหรบับริษทัย่อยจาํนวน 4 โครงการ 

รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อยจาํแนกตามกิจการที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสริมการ

ลงทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดด้งันี� 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริม ส่วนที�ไม่ไดร้บัการส่งเสริม รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง  502,445 466,336 546,102  499,721 1,048,547  966,057 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 30,158 54,159 30,158 54,159 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 1,490,022 2,766,569 1,855,584 1,794,706 3,345,606 4,561,275 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค - 1,128 35,625 36,824 35,625 37,952 

รายไดค่้าบริหารจดัการ       

   จากบริษทัร่วม - - 204,123  165,341 204,123 165,341 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน       

   ในบริษทัร่วม - - 126,300 1,496 126,300 1,496 

ดอกเบี�ยรบั 215 191 6,306 8,058 6,521 8,249 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจาก       

  การประกนัภยั - - 170 2,428 170 2,428 

รายไดอ้ื�น - 700 56,880 58,800 56,880 59,500 

รวม 1,992,682 3,234,924 2,861,248 2,621,533 4,853,930 5,856,457 

 

  

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริม ส่วนที�ไม่ไดร้บัการส่งเสริม รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง 80,948 133,416 276,515 322,729 357,463 456,145 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 22,667 40,937 22,667 40,937 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 494,314 1,481,349 158,016 508,415 652,330 1,989,764 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค - - 8,727 10,960 8,727 10,960 

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย - - 458,500 16,750 458,500 16,750 

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม - - 367,643 380,516 367,643 380,516 

รายไดค่้าบริหารจดัการ       

จากบริษทัร่วม - - 128,274 127,295 128,274 127,295 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน       

  ในบริษทัร่วม - - 44,424 4,473 44,424 4,473 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน       

  ในบริษทัย่อย - - - 67,000 - 67,000 

ดอกเบี�ยรบั - - 65,498 439,468 65,498 439,468 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจาก       

  การประกนัภยั - - 4 2,322 4 2,322 

รายไดอ้ื�น - - 41,389 41,263 41,389 41,263 

รวม 575,262 1,614,765 1,571,657 1,962,128 2,146,919 3,576,893 

28. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปี 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) 

ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของ 

หุน้สามญัที�บริษทัฯ อาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดท ั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญัโดยสมมติว่าไดม้กีารแปลง

เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรบัลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี� 
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 งบการเงนิรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ  769,741 761,735 1,099,142 1,001,560 0.70 0.76 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ 

   ที�จะซื�อหุน้สามญั 

      

 TICON-T2   - - - 2,830   

 TICON-W6   - - - 1,089   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ  769,741 761,735 1,099,142 1,005,479 0.70 0.76 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 539,753 1,224,527 1,099,142 1,001,560 0.49 1.22 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด       

 ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ       

ที�จะซื�อหุน้สามญั       

 TICON-T2  - - - 2,830   

 TICON-W6  - - - 1,089   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ 539,753 1,224,527 1,099,142 1,005,479 0.49 1.22 
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 งบการเงนิรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ  769,741 761,735 1,099,142 1,001,560 0.70 0.76 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ 

   ที�จะซื�อหุน้สามญั 

      

 TICON-T2   - - - 2,830   

 TICON-W6   - - - 1,089   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ  769,741 761,735 1,099,142 1,005,479 0.70 0.76 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 539,753 1,224,527 1,099,142 1,001,560 0.49 1.22 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด       

 ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ       

ที�จะซื�อหุน้สามญั       

 TICON-T2  - - - 2,830   

 TICON-W6  - - - 1,089   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ 539,753 1,224,527 1,099,142 1,005,479 0.49 1.22 

 

  

29. ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน 

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที�ผูม้อีาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 

การดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ํ �าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและ

ประเมนิผลการดาํเนินงานของส่วนงานท ั�งนี� ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการ 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลติภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯ และบริษทัย่อยมส่ีวนงานที�รายงานท ั�งสิ�น 4 ส่วนงาน ดงันี�   

  ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนโดยการสรา้งโรงงาน 

 ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนโดยการสรา้งคลงัสนิคา้ 

 ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการ 

 ส่วนงานบริหารจดัการท ั �วไป 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่กีารรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงคใ์นการ

ตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน บริษทัฯ ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ 

ส่วนงานโดยพจิารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมซึ�งวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้น

การวดักาํไรหรอืขาดทุนจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิ 

การบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรบั

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มลูรายได ้กาํไร และสนิทรพัยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2558 และ 2557 มดีงัต่อไปนี�  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยเ์พื�อการ

ลงทุนโดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา-  

ริมทรพัยเ์พื�อการ 

ลงทุนโดยการ 

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจ

ใหบ้ริการ 

บริหาร 

จดัการ 

ทั �วไป 

 

 

 

อื�น ๆ 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,052 3,383 30 204 183 4,852 (5) 4,847 

ดอกเบี�ยรบั 66 - - - - 66 (60) 6 

ดอกเบี�ยจ่าย (733) (69) - - - (802) 51 (751) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (63) (177) - - - (240) 4 (236) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

292 35 - - 2 329 - 329 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (56) (18) - (16) - (90) - (90) 

         

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน (134) 630 (7) 108 160 757 14 771 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 10,704 25,605 - - - 36,309 (15) 36,294 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   การร่วมคา้ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

1,659 1,498 - - 422 3,579 - 3,579 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ไม่

รวมเครื�องมอืทางการเงนิ และสินทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 

1,345 5,594 - - - 6,939 - 6,939 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยเ์พื�อการ

ลงทุนโดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา-  

ริมทรพัยเ์พื�อการ 

ลงทุนโดยการ 

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจ

ใหบ้ริการ 

บริหาร 

จดัการ 

ทั �วไป 

 

 

 

อื�น ๆ 

 

รวมส่วนงาน 

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,492 3,079  54  165 63 5,853 (5) 5,848 

ดอกเบี�ยรบั 439 -  -  - 1 440 (432) 8 

ดอกเบี�ยจ่าย (613) (354)  -  - - (967) 333 (634) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (72) (107)  -  - - (179) 4 (175) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

43 68  -  - - 111 - 111 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (137) 11  (13)  - - (139) - (139) 

         

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 732 (1)  (15)  81 46 843 (81) 762 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 9,422 21,781  -  - - 31,203 6 31,209 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   กิจการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 
1,976 1,345  -  - - 3,321 - 3,321 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ไม่

รวมเครื�องมอืทางการเงนิ และสินทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี  

2,020 6,408  -  - - 8,428 - 8,428 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยเ์พื�อการ

ลงทุนโดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา-  

ริมทรพัยเ์พื�อการ 

ลงทุนโดยการ 

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจ

ใหบ้ริการ 

บริหาร 

จดัการ 

ทั �วไป 

 

 

 

อื�น ๆ 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,052 3,383 30 204 183 4,852 (5) 4,847 

ดอกเบี�ยรบั 66 - - - - 66 (60) 6 

ดอกเบี�ยจ่าย (733) (69) - - - (802) 51 (751) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (63) (177) - - - (240) 4 (236) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

292 35 - - 2 329 - 329 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (56) (18) - (16) - (90) - (90) 

         

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน (134) 630 (7) 108 160 757 14 771 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 10,704 25,605 - - - 36,309 (15) 36,294 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   การร่วมคา้ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

1,659 1,498 - - 422 3,579 - 3,579 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ไม่

รวมเครื�องมอืทางการเงนิ และสินทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 

1,345 5,594 - - - 6,939 - 6,939 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยเ์พื�อการ

ลงทุนโดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา-  

ริมทรพัยเ์พื�อการ 

ลงทุนโดยการ 

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจ

ใหบ้ริการ 

บริหาร 

จดัการ 

ทั �วไป 

 

 

 

อื�น ๆ 

 

รวมส่วนงาน 

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,492 3,079  54  165 63 5,853 (5) 5,848 

ดอกเบี�ยรบั 439 -  -  - 1 440 (432) 8 

ดอกเบี�ยจ่าย (613) (354)  -  - - (967) 333 (634) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (72) (107)  -  - - (179) 4 (175) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

43 68  -  - - 111 - 111 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (137) 11  (13)  - - (139) - (139) 

         

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 732 (1)  (15)  81 46 843 (81) 762 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 9,422 21,781  -  - - 31,203 6 31,209 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   กิจการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 
1,976 1,345  -  - - 3,321 - 3,321 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ไม่

รวมเครื�องมอืทางการเงนิ และสินทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี  

2,020 6,408  -  - - 8,428 - 8,428 

  

ขอ้มลูเกี�ยวกบัเขตภูมศิาสตร ์ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีว คือประเทศไทย ดงันั�นรายไดแ้ละสนิทรพัยท์ี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ จึงถอืเป็นการรายงานตามเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ�งราย เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 3,159 

ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทร ัพย์เพื�อการลงทุนโดยการสรา้งโรงงาน และส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนโดยการสรา้งคลงัสินคา้ (ในปี 2557 มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ�งราย เป็น

จาํนวนเงนิ 4,228 ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนโดยการสรา้งโรงงาน และส่วนงาน

พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนโดยการสรา้งคลงัสนิคา้)  

30. กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 2 - 4 ของค่าจา้งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี�บริหาร 

โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุน 

เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2557: 4 ลา้นบาท) 

31. เงนิปนัผลจ่าย 

 เงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย เงนิปนัผลจ่าย  เงนิปนัผลต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  ของปี 2557  เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 549,538 0.5 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  ของปี 2556  เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 913,786 1.0 

32. ภาระผูกพนัและหนี� สนิที�อาจจะเกดิขึ�น 

32.1 สญัญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดท้าํสญัญาเช่าที�ดนิกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวม 6 ฉบบั 

เพื�อประกอบกิจการสรา้งโรงงานมาตรฐานใหเ้ช่า สญัญาดงักลา่วสรุปไดด้งันี�  
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สญัญาเลขที� ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่า  

21/2538 -นฉ 13 ธนัวาคม 2538 - 12 ธนัวาคม 2568 4.70 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

14/2540-นฉ 14 พฤศจกิายน 2540 - 13 พฤศจกิายน 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) ค่าเช่าจะถูกปรบัเพิ�มทุก ๆ 10 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดิม 

(ข) ค่าเช่าจะถูกปรบัเพิ�มทุก ๆ 5 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดิม 

ข) บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าพื�นที�สาํนกังานและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง  

โดยมค่ีาเช่าและค่าบริการคิดเป็นจาํนวนเงนิรวม 17 ลา้นบาทต่อปีสญัญาดงักลา่วมกีาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ�มตั�งแต่

เดอืนกรกฎาคม 2558 ถงึเดอืนมถินุายน 2561 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมจีาํนวนเงนิข ั�นตํ �าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงันี� 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

จ่ายชาํระ     

   ภายใน 1 ปี 37 101 25 19 

   มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 84 69 63 46 

   มากกว่า 5 ปี 49 58 49 58 

32.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทุน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

สญัญาซื�อที�ดนิเพื�อสรา้งโรงงานและ     

   คลงัสนิคา้ในอนาคต - 1,215 - 671 

สญัญาจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  765 1,576  36 74 

สญัญาถมที�ดนิ  17 33 - - 

รวม  782 2,824  36 745 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมวีงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดิตสาํหรบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงนิ  

2 ลา้นเหรียญดอลลารส์งิคโปร ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจา้งติดตั�งอุปกรณ์ในคลงัสนิคา้ 
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สญัญาเลขที� ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่า  

21/2538 -นฉ 13 ธนัวาคม 2538 - 12 ธนัวาคม 2568 4.70 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

14/2540-นฉ 14 พฤศจกิายน 2540 - 13 พฤศจกิายน 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) ค่าเช่าจะถูกปรบัเพิ�มทุก ๆ 10 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดิม 

(ข) ค่าเช่าจะถกูปรบัเพิ�มทุก ๆ 5 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดิม 

ข) บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าพื�นที�สาํนกังานและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง  

โดยมค่ีาเช่าและค่าบริการคิดเป็นจาํนวนเงนิรวม 17 ลา้นบาทต่อปีสญัญาดงักลา่วมกีาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ�มตั�งแต่

เดอืนกรกฎาคม 2558 ถงึเดอืนมถินุายน 2561 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมจีาํนวนเงนิข ั�นตํ �าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงันี� 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

จ่ายชาํระ     

   ภายใน 1 ปี 37 101 25 19 

   มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 84 69 63 46 

   มากกว่า 5 ปี 49 58 49 58 

32.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทุน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

สญัญาซื�อที�ดนิเพื�อสรา้งโรงงานและ     

   คลงัสนิคา้ในอนาคต - 1,215 - 671 

สญัญาจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง  765 1,576  36 74 

สญัญาถมที�ดนิ  17 33 - - 

รวม  782 2,824  36 745 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมวีงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดิตสาํหรบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงนิ  

2 ลา้นเหรียญดอลลารส์งิคโปร ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจา้งติดตั�งอุปกรณ์ในคลงัสนิคา้ 

  

32.3 หนังสอืคํ�าประกนัธนาคาร 

(ก) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มกีารคํ �าประกนัวงเงนิหนงัสือคํ �าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ใหแ้ก่บริษทัย่อยในวงเงนิ 111 ลา้นบาท (2557: 111 ลา้นบาท) 

(ข) ยอดคงเหลือของหนังสือคํ �าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ  และบริษทัย่อย  

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัในการดาํเนินงานมดีงันี� 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

วตัถปุระสงคเ์พื�อคํ �าประกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 
สญัญาเช่าที�ดินระยะยาว  35 35  23 23 
สาธารณูปโภคในโครงการ  20 19  5 6 
เงนิประกนัการก่อสรา้ง  - 50  - - 
การดาํเนินงานในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน  4 12  4 6 

รวม  59 116  32 35 

32.4 สนิทรพัยท์ี�ตดิภาระจาํยอม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มทีี�ดินที�ติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 312 

ไร่ (2557: 227 ไร่) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 73 ไร่ 2557: 68 ไร่) ซึ�งที�ดนิที�ติดภาระจาํยอมดงักล่าวมมีูลค่าตามบญัชี

เป็นจาํนวน 505 ลา้นบาท (2557: 430 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 161 ลา้นบาท 2557: 152 ลา้นบาท) และ

แสดงภายใตห้วัขอ้ อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า และที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

32.5  การคํ�าประกนัรายไดค้่าเช่าและคา่บริการ 

บริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายหนึ�งของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพาร์คโลจิสติคส ์ 

(“กองทุนฯ”) เป็นจาํนวน 27 คลงัสนิคา้ ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการข ั�นตํ �าหลงัหกัค่าบริการส่วนกลางของคลงัสินคา้

จาํนวนหนึ�งที�ไม่มผูีเ้ช่าใหแ้ก่กองทุนฯ ในช่วงระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

เป็นจาํนวนเงนิ 188 ลา้นบาทต่อปี กลา่วคือ ในกรณีที�รายไดค่้าเช่าและบริการของกองทุนฯ หลงัหกัค่าบริการส่วนกลาง

ของคลงัสนิคา้ที�ไมม่ผูีเ้ช่ามจีาํนวนตํ �ากว่าจาํนวนเงนิรบัประกนัขา้งตน้ บริษทัฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบจ่ายชดเชยส่วนต่าง

ดงักลา่วใหแ้ก่กองทุนฯ 

บริษทัฯ และบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องทรสัตเ์พื�อ 

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) ไดต้กลงรบัประกนัการมผูีเ้ช่า ดงันี� 

- สาํหรบัทรพัยส์นิที�ขาย/ใหเ้ช่าในวนัที� 22 และ 23 ธนัวาคม 2557 เฉพาะรายการที�ว่างจากการมผูีเ้ช่า 

ณ วนัที�ทรสัตไ์ดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิหรือการเช่าอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่ว โดยจะชดเชยรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตฯ์

ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการเท่ากบัค่าเช่าและบริการของผูเ้ช่ารายย่อยรายลา่สุดที�เช่าทรพัยส์นิดงักลา่ว จนกว่าผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัยจ์ะสามารถหาผูเ้ช่ารายย่อยไดแ้ละผูเ้ช่ารายย่อยเริ�มชาํระค่าเช่าและบริการแลว้ หรือจนกว่าจะสิ�นสุด
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ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัที�กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุนครั�งแรกในทรพัยส์นิดงักลา่วโดยการจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิ�

หรือการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

- สาํหรบัทรพัยส์นิที�ขาย/ใหเ้ช่าในวนัที� 18 และ 21 ธนัวาคม 2558 เฉพาะรายการที�ว่างจากการมผูีเ้ช่า 

ณ วนัที�ทรสัตไ์ดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิหรือการเช่าอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วหรือสญัญาเช่าสิ�นสุดลงภายในระหว่าง

ระยะเวลา 12 เดอืน โดยจะชดเชยรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตฯ์ ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการเท่ากบัค่าเช่าและบริการของ 

ผูเ้ช่ารายย่อยรายลา่สุดที�เช่าทรพัยส์นิดงักลา่ว จนกว่าผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะสามารถหาผูเ้ช่ารายย่อยไดแ้ละผูเ้ช่า

รายย่อยเริ�มชาํระค่าเช่าและบริการแลว้ หรือจนกว่าจะสิ�นสุดระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัที�กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุนเพิ�ม

ทุนครั�งที� 1 ในทรพัยส์นิดงักลา่วโดยการจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิ�หรือการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ จาํนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส์

จาํนวน 22 ลา้นหน่วย (2557: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีลูค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย 152 ลา้นบาท (2557: 165 ลา้นบาท) และ 

มมีลูค่าตามราคาตลาด 269 ลา้นบาท (2557: 263 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบั

การรบัประกนัค่าเช่าและบริการดงักลา่ว 

32.6  การรบัประกนั 

บริษทัฯ ไดอ้อกจดหมายการรบัประกนั (Letter of Undertaking) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งเกี�ยวกบั

ภาระหนี�ของบริษทัย่อยของ PT SLP Surya TICON Internusa โดยจะรบัประกนัในอตัรารอ้ยละ 25 ซึ�งเป็นสดัส่วนที� 

บริษทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้มในบริษทัย่อยนี� การรบัประกนันี�มผีลตั�งแต่ 29 ตุลาคม 2558 ถงึ 29 ตุลาคม 2564 

33. เครื�องมือทางการเงนิ 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมอืทางการเงนิที�สาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิลงทุนช ั �วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ เงนิใหกู้ย้ืม เงนิลงทุน 

เงนิกูย้มืระยะส ั�น เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ

ดงักลา่ว และมนีโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี� 

ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงดา้นการใหส้ินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัการใหเ้ช่า/ขายโรงงาน คลงัสินคา้

และการใหบ้ริการ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกําหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อ 

ที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการใหส้ินเชื�อ 

นอกจากนี� การใหส้นิเชื�อของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่กีารกระจุกตวั เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมฐีานของลูกคา้

ที�หลากหลายและมอียู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงนิสูงสุดที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหส้ินเชื�อคือ

มลูค่าตามบญัชขีองลูกหนี�ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัที�กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุนครั�งแรกในทรพัยส์นิดงักลา่วโดยการจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิ�

หรือการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

- สาํหรบัทรพัยส์นิที�ขาย/ใหเ้ช่าในวนัที� 18 และ 21 ธนัวาคม 2558 เฉพาะรายการที�ว่างจากการมผูีเ้ช่า 

ณ วนัที�ทรสัตไ์ดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิหรือการเช่าอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วหรือสญัญาเช่าสิ�นสุดลงภายในระหว่าง

ระยะเวลา 12 เดอืน โดยจะชดเชยรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตฯ์ ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการเท่ากบัค่าเช่าและบริการของ 

ผูเ้ช่ารายย่อยรายลา่สุดที�เช่าทรพัยส์นิดงักลา่ว จนกว่าผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะสามารถหาผูเ้ช่ารายย่อยไดแ้ละผูเ้ช่า

รายย่อยเริ�มชาํระค่าเช่าและบริการแลว้ หรือจนกว่าจะสิ�นสุดระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัที�กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุนเพิ�ม

ทุนครั�งที� 1 ในทรพัยส์นิดงักลา่วโดยการจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิ�หรือการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ จาํนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส์

จาํนวน 22 ลา้นหน่วย (2557: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีลูค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย 152 ลา้นบาท (2557: 165 ลา้นบาท) และ 

มมีลูค่าตามราคาตลาด 269 ลา้นบาท (2557: 263 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบั

การรบัประกนัค่าเช่าและบริการดงักลา่ว 

32.6  การรบัประกนั 

บริษทัฯ ไดอ้อกจดหมายการรบัประกนั (Letter of Undertaking) ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งเกี�ยวกบั

ภาระหนี�ของบริษทัย่อยของ PT SLP Surya TICON Internusa โดยจะรบัประกนัในอตัรารอ้ยละ 25 ซึ�งเป็นสดัส่วนที� 

บริษทัฯ ถอืหุน้โดยทางออ้มในบริษทัย่อยนี� การรบัประกนันี�มผีลตั�งแต่ 29 ตุลาคม 2558 ถงึ 29 ตุลาคม 2564 

33. เครื�องมือทางการเงนิ 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมอืทางการเงนิที�สาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิลงทุนช ั �วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ เงนิใหกู้ย้ืม เงนิลงทุน 

เงนิกูย้มืระยะส ั�น เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ

ดงักลา่ว และมนีโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี� 

ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงดา้นการใหส้ินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัการใหเ้ช่า/ขายโรงงาน คลงัสินคา้

และการใหบ้ริการ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกําหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อ 

ที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการใหส้ินเชื�อ 

นอกจากนี� การใหส้นิเชื�อของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่กีารกระจุกตวั เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมฐีานของลูกคา้

ที�หลากหลายและมอียู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงนิสูงสุดที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหส้ินเชื�อคือ

มลูค่าตามบญัชขีองลูกหนี�ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

  

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

เงนิใหกู้ย้มื เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ี�มดีอกเบี�ยสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี�ยที�ปรบัขึ�นลง

ตามอตัราตลาด หรือมอีตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั  

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรบัสินทรพัยแ์ละ

หนี�สินทางการเงนิที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มกีารกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่ 

(หากวนัที�มกีารกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี� 

 งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  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 150 - - 983  1 1,134 0.36 

เงนิลงทุนช ั �วคราว 22 - - -  - 22 1.59 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - -  80 80 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 57 - - -  - 57 0.95 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - -  95 95 - 

  229 - - 983  176 1,388  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�น 2,040 - - - - 2,040 2.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 606 606 - 

หุน้กู ้ 3,250 11,440 3,500 - - 18,190 4.08 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 72 613 63 - - 748 4.09 

เงนิกูย้ืมระยะยาว 305 722 - - - 1,027 4.61 

 5,667 12,775 3,563 - 606 22,611  
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งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  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  1 - - 200 1 202 0.21 

เงนิลงทุนช ั �วคราว  258 - - - - 258 2.08 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  - - - - 77 77 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั  71 - - - - 71 2.80 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  - - - - 60 60 - 

  330 - - 200 138 668  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�น  660 - - - - 660 2.86 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  - - - - 661 661 - 

หุน้กู ้  2,170  10,340  2,300 - - 14,810 4.26 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  542  206 - - 748 4.28 

เงนิกูย้ืมระยะยาว  55  953  - - - 1,008 4.78 

  2,885  11,835  2,506 - 661 17,887  

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  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  150 - - 918 -  1,068  0.38 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  - - - - 40  40  - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั  57 - - - -  57  0.95 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - -  12  12  - 

  207 - - 918 52  1,177  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�น 2,040 - - - -  2,040  2.00 

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 291 - - - -  291  1.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 271  271  - 

หุน้กู ้ 3,250 11,440 3,500 - -  18,190  4.08 

เงนิกูย้ืมระยะยาว 140 672 - - -  812  4.75 

 5,721 12,112 3,500 - 271  21,604  
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งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  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  1 - - 200 1 202 0.21 

เงนิลงทุนช ั �วคราว  258 - - - - 258 2.08 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  - - - - 77 77 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั  71 - - - - 71 2.80 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  - - - - 60 60 - 

  330 - - 200 138 668  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�น  660 - - - - 660 2.86 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  - - - - 661 661 - 

หุน้กู ้  2,170  10,340  2,300 - - 14,810 4.26 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  542  206 - - 748 4.28 

เงนิกูย้ืมระยะยาว  55  953  - - - 1,008 4.78 

  2,885  11,835  2,506 - 661 17,887  

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  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  150 - - 918 -  1,068  0.38 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  - - - - 40  40  - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั  57 - - - -  57  0.95 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - -  12  12  - 

  207 - - 918 52  1,177  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�น 2,040 - - - -  2,040  2.00 

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 291 - - - -  291  1.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 271  271  - 

หุน้กู ้ 3,250 11,440 3,500 - -  18,190  4.08 

เงนิกูย้ืมระยะยาว 140 672 - - -  812  4.75 

 5,721 12,112 3,500 - 271  21,604  

  

 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  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   1 - -  76 -  77 0.41 

เงนิลงทุนช ั �วคราว  130 - - - -  130 2.08 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น   - - - - 44  44 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั  71 - - - -  71 2.80 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - -  11  11 - 

เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทั        

 ที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 1,820 -  1,820 4.19 

  202 - - 1,896 55  2,153  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�น 660 - - - -  660 2.86 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 329  329 - 

หุน้กู ้ 2,170 10,340 2,300 - -  14,810 4.26 

เงนิกูย้ืมระยะยาว 55 452 - - -  507 4.61 

 2,885 10,792 2,300 - 329  16,306  

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินคา้ 

เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื�อใชเ้ป็น

เครื�องมอืในการบริหารความเสี�ยง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ ไม่มยีอดคงเหลอืของสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงนิ 

ที�เป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

เนื�องจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส ั�น 

เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชทีี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มลูค่าตามบญัช ีและมลูค่ายุติธรรมของหนี�สนิทางการเงนิระยะยาวทางการเงนิที�จ่ายดอกเบี�ยในอตัราคงที� 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงัต่อไปนี� 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ                                          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

 มลูค่าตามบญัช ี มลูค่ายุตธิรรม มลูค่าตามบญัช ี มลูค่ายุตธิรรม 

หุน้กู ้ 18,190 18,719 14,810 15,220 

บริษทัฯ มกีารประมาณมลูค่ายุติธรรมของหุน้กูโ้ดยคาํนวณจากการใชร้าคาซื�อขายล่าสุด ณ วนัที�ในงบ

แสดงฐานะการเงนิของสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือใชก้ารวิเคราะห์

กระแสเงนิสดคิดลด อตัราคิดลดที�บริษทัฯ ใชเ้ท่ากบัอตัราผลตอบแทนของหุน้กู ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มี

เงื�อนไข ลกัษณะ และระยะเวลาที�เหลอือยู่เหมอืนกบัหุน้กูท้ี�บริษทัฯ กาํลงัพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม และในระหว่าง 

ปีปจัจุบนัไมม่กีารโอนรายการระหว่างลาํดบัช ั�นของมลูค่ายุติธรรม 

34. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีินทรพัยแ์ละหนี�สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมลูค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัช ั�นของมลูค่ายุติธรรม ดงันี� 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรพัยท์ี�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 5,723 - - 5,723 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ - - 32,890 32,890 

หนี� สนิที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   

หุน้กู ้ - 18,719 - 18,719 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรพัยท์ี�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 5,723 - - 5,723 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ - - 11,381 11,381 

หนี� สนิที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุน้กู ้ - 18,719 - 18,719 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ                                          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

 มลูค่าตามบญัช ี มลูค่ายุตธิรรม มลูค่าตามบญัช ี มลูค่ายุตธิรรม 

หุน้กู ้ 18,190 18,719 14,810 15,220 

บริษทัฯ มกีารประมาณมลูค่ายุติธรรมของหุน้กูโ้ดยคาํนวณจากการใชร้าคาซื�อขายล่าสุด ณ วนัที�ในงบ

แสดงฐานะการเงนิของสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือใชก้ารวิเคราะห์

กระแสเงนิสดคิดลด อตัราคิดลดที�บริษทัฯ ใชเ้ท่ากบัอตัราผลตอบแทนของหุน้กู ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มี

เงื�อนไข ลกัษณะ และระยะเวลาที�เหลอือยู่เหมอืนกบัหุน้กูท้ี�บริษทัฯ กาํลงัพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม และในระหว่าง 

ปีปจัจุบนัไมม่กีารโอนรายการระหว่างลาํดบัช ั�นของมลูค่ายุติธรรม 

34. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีินทรพัยแ์ละหนี�สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมลูค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัช ั�นของมลูค่ายุติธรรม ดงันี� 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรพัยท์ี�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 5,723 - - 5,723 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ - - 32,890 32,890 

หนี� สนิที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   

หุน้กู ้ - 18,719 - 18,719 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สนิทรพัยท์ี�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 5,723 - - 5,723 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ - - 11,381 11,381 

หนี� สนิที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุน้กู ้ - 18,719 - 18,719 

 

  

35. การบริหารจดัการทนุ 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจ ัดการทุนที�ส ําคัญของกลุ่มบริษทัคือการจดัใหม้ีซึ�งโครงสรา้งทุนที�เหมาะสม 

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสรา้งมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถ้ือหุน้โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2558 กลุม่บริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 2.1:1 (2557: 1.7:1) และเฉพาะบริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 

1.9:1 (2557: 1.4:1) 

36. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์2559 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษทัฯ คร ั�งที� 1/2559 ไดม้มีตดิงันี� 

(ก)   ใหเ้สนอต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซึ�งจะจดัขึ�นในวนัที� 26 เมษายน 2559 เพื�ออนุมตัิจ่ายเงนิ

ปนัผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 และ 2558 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 

19 พฤษภาคม 2559  

(ข)   อนุมตัิการเสนอขายและ/หรือการใหเ้ช่าทรพัยส์ินใหแ้ก่ผูท้ี�สนใจลงทุน ท ั�งนี�  บริษทัฯ คาดว่าจะขายและ/

หรือใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักลา่วในระหว่างปี 2559 ประมาณ 48 หลงั ซึ�งมพีื�นที�ใชส้อยประมาณ 127,679 ตารางเมตร โดยมี

มลูค่ารวมประมาณ 2,500 ลา้นบาท 

37. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์2559 
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แบบยนืยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

รายการที� ชื�อบรษิัทผูจ้่าย ชื�อผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
นางสาวรสพร  เดชอาคม 800,000 

2 บรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จาํกดั นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 510,000 

3 บรษิทั อีโค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จํากดั นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 220,000 

4 บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 230,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,760,000 

 

ค่าบรกิารอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบรษิัทผูจ้่าย 
ประเภทของงานบรกิารอื�น      

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้รกิาร 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น          

(บาท) 

สว่นที�จะจ่ายไป    

ในระหว่างปี

บญัชี 

สว่นที�จะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

    - - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) - - 

ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ท ั�งนี�  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มขีอ้มูลการใหบ้ริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชทีี�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและ 

ไม่มกีารเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น กลา่วคือ………………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื�อปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี� แสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี       

และค่าบรกิารอื�นที�บรษิทัจ่ายใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

 (นางสาวรสพร เดชอาคม)   

            บรษิทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 
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แบบยนืยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

รายการที� ชื�อบรษิัทผูจ้่าย ชื�อผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
นางสาวรสพร  เดชอาคม 800,000 

2 บรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จาํกดั นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 510,000 

3 บรษิทั อีโค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จํากดั นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 220,000 

4 บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 230,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,760,000 

 

ค่าบรกิารอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบรษิัทผูจ้่าย 
ประเภทของงานบรกิารอื�น      

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้รกิาร 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น          

(บาท) 

สว่นที�จะจ่ายไป    

ในระหว่างปี

บญัชี 

สว่นที�จะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

    - - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) - - 

ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ท ั�งนี�  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มขีอ้มูลการใหบ้ริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชทีี�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและ 

ไม่มกีารเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น กลา่วคือ………………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื�อปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี� แสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี       

และค่าบรกิารอื�นที�บรษิทัจ่ายใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

 (นางสาวรสพร เดชอาคม)   

            บรษิทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบยนืยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 

 

ค่าบรกิารอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของงานบริการอื�น 

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น 

(บาท) 

ส่วนที�จ่ายไป 

ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที�จะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

1 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล 

คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 

การตรวจสอบขอ้มลูเพื�อ

ประกอบการยื�นแบบกบั

สาํนกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทุน (BOI) 

บริษทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์

ออดทิ จาํกดั 
468,000 - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) 468,000 - 

ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ท ั�งนี�  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มขีอ้มูลการใหบ้ริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีที�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและไม่มี

การเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น กลา่วคือ ....................................................................................................................................... 

      เมื�อปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มลูท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี�แสดงค่าตอบแทนสอบบญัช ี และ      

ค่าบริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

 (นางสาวศิรณีิ ภวเรืองจาํรูญ)   

 สงักดัสาํนกังาน บรษิทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์ออดิท จาํกดั   

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

 



หอง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซ�ตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท (662) 679-6565 โทรสาร (662) 287-3153 www.ticon.co.th

รายงานประจำป� 2558
บร�ษัท ไทคอน อินดัสเทร�ยล คอนเน็คชั�น จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ไทคอน อินดัสเทร�ยล คอนเน็คชั�น จำกัด (มหาชน)
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LEADER OF SUPERIOR QUALITY
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