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2 รายงานประจ�าปี 2559

ปี 2559 เศรษฐกิจไทยโดยทั่วไปมีการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึนเมื่อ
เทียบกับในปี 2558 โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเบ้ืองต้นอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 เทียบกับร้อยละ 
2.9 ในปี 2558 สถิติการย่ืนขอส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการลงทุนแห่งประเทศไทยของโครงการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในปี 2559 มีโครงการย่ืนขอส่งเสริมเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากมีนักลงทุนสนใจย่ืนขอรับการส่งเสริมตามนโยบาย 
ส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทัิลหรอื Thailand 4.0 ของรฐับาล ประกอบ
กับมีโครงการขนาดใหญ่ที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ
มั่นท่ีกลับมาของนักลงทุน ธุรกิจให้เช่าโรงงานเริ่มฟื้นตัวโดย
มีผู้ขอเช่าพ้ืนที่โรงงานเพ่ิมขึ้นมากกว่าในปี 2558 ในขณะที่
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าก็ยังคงมีผู้ขอเช่าพ้ืนที่คลังสินค้าเพ่ิมขึ้น
จากในปี 2558 โดยผู้เช่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นธุรกิจให้บริการโล
จิสติกส์และต้องการอาคารคลังสินค้าซึ่งสร้างตามรูปแบบและ 
ในท�าเลที่ผู้เช่าต้องการ

ธุรกิจให้เช่าโรงงาน

บริษัทสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่าใหม่ของโรงงานในปี 2559 เป็น
จ�านวนรวมทั้งสิ้น 60,175 ตารางเมตร โดยมีผู ้เช่ารายเดิม 
ท่ีบอกยกเลิกสัญญาเช่าแล้วท�าการคืนพ้ืนที่ในระหว่างปี
จ�านวนท้ังสิ้น 26,650 ตารางเมตร จึงท�าให้มีพื้นท่ีเช่าใหม่ของ
โรงงานเพ่ิมขึ้นสุทธิในปี 2559 จ�านวน 33,525 ตารางเมตร  
หรือร้อยละ 91.3 จากพ้ืนที่เช่าใหม่ของโรงงานที่เพ่ิมขึ้นสุทธิ
ในปี 2558 จ�านวน 17,525 ตารางเมตร โดยร้อยละ 67 ของ 
ผู้เช่าพ้ืนที่ใหม่ทั้งหมดของโรงงานในปี 2559 เป็นผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน 

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า

ความต้องการพ้ืนที่เช่าใหม่ของคลังสินค้าในปี 2559 ยังคง
มาจากกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วน 
ร้อยละ 55 ของพ้ืนที่เช่าใหม่ทั้งหมดของคลังสินค้าจ�านวน  
122,858 ตารางเมตร และมีผู ้เช่าที่เป็นผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอัตราส่วนร้อยละ 16 
นอกจากนี้ กลุ่มผู้เช่าท่ีประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เช่าที่มีศักยภาพสูงมีสัดส่วนพ้ืน
ทีเช่า อยู่ที่ร้อยละ 6 ในส่วนของสัญชาติของผู้เช่า พื้นที่เช่าใหม่
ของคลังสินค้าส่วนมากมีผู้เช่าสัญชาติเยอรมัน คิดเป็นร้อยละ 
32 ของพ้ืนที่เช่าใหม่ทั้งหมดของคลังสินค้าในปี 2559 อันดับ
สองเป็นผู้เช่าสัญชาติไทย คิดเป็นร้อยละ 25

การลงทุน

ในปี 2559 บริษัทท�าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1.86 พันล้านบาท 
เป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพ่ือให้เช่า ท้ังนี้
บริษัทไม่มีการลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มในระหว่างปี
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บริษัท PT SLP Surya TICON Internusa หรือ SLP ซึ่งเป็น
กิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซียของบริษัทกับหุ้นส่วนอีก
สองรายคือ บริษัท Surya Semesta Internusa และบริษัท  
Mitsui & Co. ได้ขยายการลงทุนเพ่ิมในประเทศอินโดนีเซีย
โดยท�าการก่อสร้างคลังสินค้าตามรูปแบบและในท�าเลที่ผู้เช่า
ต้องการจ�านวนสองแห่งบนเกาะกาลิมันตัน และเกาะสุลาเวสี
เพ่ือให้ลูกค้ารายหน่ึงเช่า คลังสินค้าทั้งสองแห่งดังกล่าวยังคง
อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

ในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2559 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท  
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ�ากัด หรือทีพาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ร่วมกับบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ท�าการก่อตั้ง
บริษัทร่วมทุนเพ่ิมขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ บริษัท ทีพาร์ค 
บีเอฟทีแซด จ�ากัด โดยทีพาร์คถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 60 และ
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
40 ในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เพ่ือด�าเนินธุรกิจพัฒนาอาคาร
คลังสินค้าพร้อมเช่าบนที่ดินกว่า 800 ไร่ของโครงการบางกอก
ฟรีเทรดโซน ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ซึ่งยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าสูงอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทได้ตัดสินใจยกเลิกการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้
กับกองทรัสต์ TREIT เนื่องจากบริษัทก�าลังจะได้รับเงินเพ่ิมทุน
จากผู้ถือหุ้นรายใหม่ในจ�านวนที่มากเพียงพอต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะท�าให้ประมาณการอัตราส่วนหน้ีสินต่อ
ทุนของบริษัทลดลงจาก 2.16 เท่า ณ ส้ินปี 2559 เหลือเพียง 
0.34 เท่า ดังน้ันรายได้จากการขายสินทรัพย์ของบริษัทในปี 
2559 จึงลดลงเหลือ 251 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและบริการในปี 2559 เพ่ิม
ขึ้นเป็น 1,172 ล้านบาท จาก 1,048 ล้านบาทในปี 2558 หรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 และมีรายได้จากการขายที่ดินเปล่าของ
บริษัทในไตรมาสที่สี่ รายได้จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ในไตรมาสแรก และมี
รายได้ค่าจัดการสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้รับจากการเป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ใน
ปี 2559 รวมทั้งส้ินอีกประมาณ 737 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,873 ล้านบาทในปี 2559 และมีก�าไรสุทธิ 
278 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64 จากก�าไรสุทธิในปี 2558

แนวโน้มในอนาคต

การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัและจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน  
และการขยายธุกิจของบริษัทในระยะยาว เกิดขึ้นในไตรมาส 
4 ของปี 2559 เมื่อบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลด้ิง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นร้อยละ 40 ของบริษัท 
โดยบริษัท ออกหุ้นเพ่ิมทุนจ�านวน 735 ล้านหุ้น ให้แก่ บริษัท 
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้ด�าเนินการเสร็จส้ินลงและบริษัทได้
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รับช�าระค่าหุ้นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1.32 หมื่นล้านบาทเมื่อวันท่ี 
16 มกราคม 2560 

บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เป็นกิจการในเครือบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จดทะเบียนอยู ่ในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งทาง
ด้านอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศัย ส�านักงาน และศูนย์การค้า ใน
ประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน อังกฤษ ไทย และเวียดนาม 
และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและ
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และคลังสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งสร้างตามรูปแบบ
และในท�าเลที่ผู้เช่าต้องการ หรือ Built to Suit ซึ่งประสบความ
ส�าเร็จอย่างสูงในประเทศออสเตรเลีย 

การเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท ของบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์
ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง 
ให้กับบริษัททั้งในด้านการเงิน การตลาด และเครือข่าย 
พันธมิตรทางธุรกิจท้ังท่ีอยู ่ภายในและภายนอกประเทศ 
นอกจากนั้นบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)  
จ�ากัด ยังได้ส ่งผู ้บริหารท่ีมีประสบการณ์โดยตรงเข ้ามา
ร่วมงานกับบริษัท ซึ่งจะท�าให้ บริษัทสามารถใช้ประโยชน์
จากประสบการณ์ของผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ในการบริหารงาน 
และพัฒนาคลังสินค้าคุณภาพสูงในประเทศไทยต่อไปให้เป็น
ที่ยอมรับมากย่ิงขึ้นของลูกค้าในระดับสากลท่ัวโลก ซึ่งถือเป็น 
จุดแข็งที่มีความโดดเด่นของบริษัทเหนือคู่แข่งทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจจากการเป็นเพียงผู้ให้เช่า
โรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเบ็ดเสร็จใน
เรื่องของโรงงานและคลังสินค้า หรือ Total Solution Provider  
of Factory and Warehouse Business ซึ่งจะท�าให้บริษัท 
สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงต่อความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากย่ิงขึ้น และบริษัทมีแผน 
ทีจ่ะพัฒนาคลงัสนิค้า Built to Suit ในสดัส่วนทีม่ากขึน้กว่าเดมิ
เมื่อเทียบกับปริมาณของคลังสินค้าทั้งหมดที่ก�าลังจะได้รับการ
พัฒนาซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และยังจะช่วย
เพ่ิมอัตราการเช่าพ้ืนท่ีคลังสินค้าของบริษัทให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

บริษัทยังคงมีความสนใจและมีเป้าหมายท่ีจะขยายกิจการต่อ
ไปในประเทศอาเซียนอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย 
โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
และบริษัทในเครือในการหาโอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสมใน
ประเทศเหล่าน้ันต่อไป โดยบริษัทคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
โลกน่าจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2560 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส�าหรับประเทศไทยบริษัทประเมิน
ว่าก�าลังการผลิตส่วนเกินที่อยู ่ในระบบเศรษฐกิจจะทยอย
ลดน้อยลง และมีการขยายก�าลังการผลิตใหม่อีกครั้ง โดย
เป็นการเปลี่ยนถ่ายจากอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานมากไปสู่
อุตสาหกรรมท่ีใช้จักรกลอัตโนมัติ ซึ่งจะมีความชัดเจนขึ้นใน
ประเทศไทยและอาจท�าให้ความต้องการโรงงานและคลัง
สินค้าสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีกับบริษัทเน่ืองจากโรงงาน 

ที่ใช้เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตเป็นส�าคัญจ�าเป็นต้อง
ใช้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือติดต้ังอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ เช่น
เดียวกันกับในกรณีของคลังสินค้า ในขณะเดียวกันปริมาณ
ความต้องการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจะสูงมากขึ้น
ตามปริมาณการค้าที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงการขายสินค้า
ออนไลน์ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงในปี 2560

สุดท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมา 
อย่างต่อเน่ือง และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ความสามารถ จนท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จอย่างสูงในปี 
2559 และผมเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
พร้อมกับการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายธุรกิจ และการปรับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจท่ีกล่าวมาข้างต้น จะท�าให้บริษัทเติบโตอย่างย่ังยืนและ
เป็นบริษัทชั้นน�าในการพัฒนาและให้บริการเช่าโรงงานและ
คลังสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลต่อไป

 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ



4 รายงานประจ�าปี 2559

รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ�าปี 2559

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน มีความเป็นอิสระและ 
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันสมาชิกของ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คือ นายตรีขวัญ บุนนาค เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม และนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ โดยนายชายน้อย เผ่ือนโกสุม ได้รับการแต่งต้ังเมื่อ 
วันที ่16 มกราคม 2560 เพ่ือด�ารงต�าแหน่งแทนนายเดวิด แทร์เร้นท์ ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบในวนัเดยีวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบของบริษัทว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และส่งเสริม
แนวทางการตรวจสอบเชิงป้องกัน ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง เป็นการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ  
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 
2559 ของบริษัท และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการพิจารณาสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญที่มีผลกระ
ทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบ
ถ้วนเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดท�างบการเงินของบริษัทเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง มีความครบถ้วน เป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ สมเหตุสมผลตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ขอบเขตแนวทาง และความเป็นอิสระในการสอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส โดยพิจารณาเรื่องการด�าเนินงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย และระบบการควบคุมภายในส�าหรับระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัท  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียง ไม่พบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินท่ีเหมาะสม และมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการ
ด�าเนินงานเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานท่ีก�าหนด
ไว้ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ
ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามระบบงาน กฎหมาย และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า รายการค้ากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระส�าคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี
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4. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี รวมท้ังติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทตามข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานการสอบทาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่อง
ที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเพ่ือดูแลการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนของ 
บรษิทัทัง้ในและต่างประเทศ โดยผูต้รวจสอบภายในได้มุง่เน้นการตรวจสอบระบบจดัซือ้จดัจ้าง ระบบรายได้และการรบัเงนิ  
ระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยได้สอบทาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานให้เป็นไปตามกฎและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และได้ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอ
แนะเพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีพอเพียง เหมาะสม และมีประสิทธิผล และผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน 

5. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบในการ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้แก่ นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นาง
สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�าปี 2559 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม 1,000,000 บาท 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และขออนุมัติจากท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 

6. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 
ทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) บริษัทได้เข้าลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2558 และได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงนโยบายรวมทั้งวางระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยง 
เรื่องคอร์รัปชั่นของธุรกิจ โดยได้ย่ืนขอรับการรับรองจากคณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติฯ) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ 
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ
และระมัดระวัง และมีความเป็นอิสระเพียงพอเพ่ือปกป้องประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล  
มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายตรีขวัญ บุนนาค)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ



6 รายงานประจ�าปี 2559

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2559 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล  
คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหาชน) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบด้วย นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวีรพันธ์ พูลเกษ  
ดร.สมศักดิ์  ไชยพร นายสามารถ รัศมีโรจน์วงศ ์  และ 
นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย
บริษัทมุ ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ ทั้ง 4 ด้าน
คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียง 
ด ้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด ้าน 
กฎระเบียบ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk) ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรวม 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต�่าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาความ
สามารถในการแข่งขันและความเป็นผู ้น�าในอุตสาหกรรม  
ปี 2559 บริษัทยังคงนโยบายในการขยายธุรกิจโดยเน้น 
การลงทุนร ่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Joint Venture  
Investment) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแสวงหา
โอกาสทางการลงทุน และลดความเสี่ยงจากการลงทุนใน 
ตลาดใหม่ รวมถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด�าเนินธุรกิจ 
ร่วมกัน นอกจากนี้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
ที่ปัจจุบันมุ ่งเน้นการพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น บริษัท 
จึงพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า (Built-to-suit) รวมท้ังการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตาม
มาตรฐานสากลมาใช้ คือ การก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน 
LEED (Leadership in Energy and Environment Design) 
ซึ่งเป็นเกณฑ์การก่อสร้างและออกแบบระบบพลังงานและ 
สิ่ งแวดล ้อมในอาคารตามมาตรฐานอาคารสี เ ขียวใน
สหรัฐอเมริกา เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ 
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ให้ความส�าคัญเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับ
เปลี่ยนกระบวนการท�างาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมด้านบุคคล
ากรของบริษัทส�าหรับการเติบโตต่อไปในอนาคต

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการประสบอันตรายจากการท�างาน อุบัติเหตุ 
รวมถึงความเสี่ยงจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง  
การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ และภัยอื่น ๆ ซึ่งบริษัทมีการจัดการ
ความปลอดภัยในการท�างานโดยก�าหนดให้มีการตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท�างาน (คปอ.)

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ความเสี่ยงจากข้อจ�ากัดทางกฎหมาย เนื่องจากบริษัทม ี
นโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ท�าให้มีแผนการ
ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความ
เส่ียงนี้และเตรียมพร้อม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย  
เพ่ือศึกษาข้อจ�ากัดทางกฎหมายต่าง ๆ ติดตามและวิเคราะห์
ผลกระทบซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของบริษัท 
ทั้งในและต่างประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ เนื่องจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนสูง เพ่ือให้บริษัท
คงศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ จึงมีความจ�าเป็นต้องจัดหา
แหล่งเงินทุนท่ีพอเพียง โดยมีต้นทุนท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือให้
บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอส�าหรับใช้ในการขยายธุรกิจ  
ลดความเสี่ยงด้านการเงิน และแสดงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง 
บริษัทจึงบริหารความเส่ียงด้านการเงินโดยจัดโครงสร้างเงิน
ทุนท่ีมีอัตราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนในระดับท่ีเหมาะสม
ร่วมกับใช้เครื่องมือทางการเงินใน การระดมทุน ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ความยืดหยุ่นให้บริษัทในการจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ขยายธุรกิจใน
อนาคตได้อย่างเพียงพอ

จากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บริษัทสามารถจัดการ ความเสี่ยงที่ส�าคัญให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงมีการทบทวน
กระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ  
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์
ประธานคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
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7ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

 หน่วย : ล้านบาท

2559 2558 2557

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  250.68  3,345.61  4,561.28 

ค่าเช่ารับและค่าบริการ  1,172.12  1,048.55  966.06 

รายได้ค่าบริหารจัดการจาก property funds/ reit  201.12  204.12  165.34 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน property funds/ reit  252.22  248.47  267.13 

ก�าไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ property funds/ reit  294.95  246.69  41.37 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  160.16  2,401.42  3,192.14 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  332.56  306.39  243.45 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  704.04  756.89  769.45 

ก�าไรสุทธิ  278.10  770.96  761.57 

สินทรัพย์  36,092.73  36,287.15  31,209.12 

หนี้สิน  24,675.06  24,597.66  19,743.50 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  11,417.67  11,689.50  11,465.62 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  2.38  6.65  7.59 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)  2.31  4.63  5.15 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  53.35  71.39  72.15 
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โรงงานและคลังสินค้า
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12 12

2
24

1

33
33

3

4

อยุธยา
โรงงานใน 3 นิคมอุตสาหกรรม
คลังสินค้าใน 2 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ชลบุรี
โรงงานใน 4 นิคมอุตสาหกรรม
คลังสินค้าใน 7 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ระยอง
โรงงานใน 2 นิคมอุตสาหกรรม
คลังสินค้าใน 2 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สมุทรปราการ
โรงงานใน 2 นิคมอุตสาหกรรม
คลังสินค้าใน 1 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ปทุมธานี
โรงงานใน 1 นิคมอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ
โรงงานใน 1 นิคมอุตสาหกรรม
คลังสินค้าใน 1 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ปราจีนบุรี
โรงงานใน 2 นิคมอุตสาหกรรม
คลังสินค้าใน 1 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ฉะเชิงเทรา
คลังสินค้าใน 2 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ขอนแก่น
คลังสินค้าใน 1 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สมุทรสาคร
คลังสินค้าใน 1 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สุราษฎร์ธานี
คลังสินค้าใน 1 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ลำพูน
คลังสินค้าใน 1 เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

CAMBODIA

LAOS

MYANMAR

MALAYSIA

9โรงงานและคลังสินค้า
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทด�าเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกองค์กรโดยให้ความส�าคัญและค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือน�าทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนรวมเพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและย่ังยืน จึงไม่ละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ทั้งของพนักงานบริษัท และของผู้มี

ส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมสถานประกอบการของบริษัท การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าใดๆ

ทุกครั้งของบริษัทจะให้ความส�าคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นอันดับแรก ๆ เพ่ือให้คนในชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เคียง

กันกับสถานที่ก่อสร้างสามารถใช้ชีวิตประจ�าวันต่อไปได้ตามปกติ

“สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”

บริษัทให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนพนักงานทุกคน 

ทีข่าดทกัษะในการใช้ภาษา 

ต่างประเทศได้เรียนภาษา

อังกฤษกับชาวต่างชาต ิ

ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท 

โดยเปิดชั้นเรียนขึ้นภาย 

ในบริษัทฯ พนักงานทุก

ระดับทุกคนสามารถขอ

เข้าชั้นเรียนได้โดยไม่มีค่า

ใช้จ่าย

ภาษาอังกฤษมีส่วนช่วย

สร้างงาน สร้างโอกาสและ 

ประสบการณ์ ท่ี ดีให ้ กับ 

นักงานและยังเป็นภาษา 

ที่ถูกน�ามาใช้ในโลกธุรกิจ

มากกว่า 1 ใน 3 ของท่ัวโลก 

อีกด้วย
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“อาคารสีเขียวช่วยลดโลกร้อน”
บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสังคมท่ีดี

ให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ โดยบริษัทมีโรงงานและคลังสินค้าขนาดพ้ืนที่ 3,300 และ 51,444 ตารางเมตร 

ตามล�าดับ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(จาก U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�า

ในการก�าหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้เป็นโรงงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design และอยู่ระหว่างพัฒนาคลังสินค้า

ขนาดพ้ืนท่ี 26,160 ตารางเมตร เพ่ือให้เป็นอาคารท่ีสามารถอนุรักษ์พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อมได้ต้ังแต่ขั้น

ตอนการออกแบบ กระบวนการก่อสร้างไปจนถึงการใช้อาคารในการปฏิบัติงานจริง

ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

ในอาคารให้ดีข้ึนได้อีกด้วย รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาส่ิง

แวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการ “น�้าดื่มจากน�้าใจไทคอน”

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้นการสนับสนุน โดยมอบเครื่องกรองน�้าและถังน�้าดิบ 
ขนาดความจุ 1,500 ลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพ่ือให้นักเรียนและครูได้มีน�้าด่ืมท่ีสะอาด
เพียงพอส�าหรับการบริโภคตลอดทั้งปี 

ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ที่รับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ไท
คอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมใน
การด�าเนินกิจกรรม พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และร่วมกิจกรรมสันทนาการ กับเด็กๆ
นักเรียนในโรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสาในเครือบริษัทไทคอนฯ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน�้าด่ืมท่ีสะอาดในพ้ืนท่ี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
รวมถึงสุขภาพและพลานามัยของเด็กๆในชุมชน จึงได้จัดท�าโครงการน�้าด่ืมจากน�้าใจไทคอนขึ้น เพ่ือเข้าไปช่วยดูแลเรื่อง
การบ�าบัดน�้าให้สะอาดเพื่อน�ามาใช้บริโภค และช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนในชุมชนบ้านทัพไทยในระยะยาวอีกด้วย

ปัญหาที่พบ : ที่ผ่านมา พบว่าน�้าที่ใช้มีสภาพขุ่น
และมีสารตกค้าง รวมทั้งในช่วงฤดูแล้งจะเกิด
การขาดแคลนน�้าดื่มน�้าใช้ ซึ่งท�าให้โรงเรียนต้องมี
การจัดซื้อน�้าดื่มจากภายนอกเพ่ือน�ามาใช้บริโภค
ภายในโรงเรียน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
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จากกิจกรรมในครั้งนี้  ท�าให้
บริษัทได ้ เห็นความร ่วมมือ
ร ่ วมใจกันของพนักงานจิต
อาสาท่ีมีความต้ังใจท่ีจะช่วย
กันสร้างความสุขให้กับเด็กๆ 
อันจะน�าไปสู่จิตสาธารณะท่ี
ย่ังยืน ภายในบริษัทต่อไปด้วย
ครับ
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
การศึกษา
• ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Bachelor Degree in Higher Accounting 
 California College of Commerce, USA
ประวัติการอบรม
• Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
•  The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557)
•  Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
• ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
2560 - ปจัจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมอืงไทย ลสิซ่ิง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอ่ืน 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พริมามารีน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอ่ืน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Chicago
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Programปี 2548 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ร้อยละ 3.30 {ณ วันที่ 14 มี.ค.59}
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
• ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
2553 - 2559  กรรมการ Shanghai TICON Investment  
 Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  
 กรุ๊ป โฮลดิ้งล์ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น
2540 - ปัจจุบัน  กรรมการผูอ้�านวยการ บจก. นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี 
2530 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เอเซียเสริมกิจ 
2530 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้อ�านวยการ บจก. ซิตี้เรียลตี้

นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 56 ปี
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ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
การศึกษา
• การศึกษา
• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรวิศวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP 46/2547)
• Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
• ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
2556 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท / กรรมการ  
 บริษัท เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
2550 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  
 บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอ่ืน
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.วัฒนภักดี 
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์วัฒน
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  
 ดิเวลลอปเม้นท์
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล  
 เอสเตท (ระยอง)
2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี เทคโนโลยี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 
 University of Missouri, USA
• ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP 155/2555)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
• ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
2560 - ปจัจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดี
เวลลอปเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2550 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด
2554 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
2551 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
2551 - ปัจจบุัน  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. อาคเนย์ประกันชวีติ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอ่ืน 
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย์
2551 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการบรหิาร บจก. อาคเนย์แคปปิตอล
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี

นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 39 ปี

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 54 ปี

คณะกรรมการและผู้บริหาร
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี

นายชาย วินิชบุตร
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 43 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program ปี 2544 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  Director Accreditation Program ปี 2549
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ร้อยละ 0.13 {ณ วันที่ 14 มี.ค.59}
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
• ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
2551 - 2559 กรรมการบจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
 และกรรมการสรรหา 
 และก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ 
2552 - 2555  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
 พิจารณาค่าตอบแทน 
 บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอ่ืน 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า

การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
Boston University
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program
 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
• เป็นญาติกับนายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายเนตร จรัญวาศน์
 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
2558 - 2559  กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
2558 - 2559  กรรมการ TICON (HK) Limited 
2556 - 2559  กรรมการ บจก. ไทคอนแมนเนจเม้นท์ 
2555 - 2559  กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอ่ืน 
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์ 
2547 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ 
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นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 44 ปี

คณะกรรมการและผู้บริหาร

การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program 
  ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
 รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร: 
• ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ 
2550 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั 
2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 
2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ และผู้อ�านวยการบริหาร  
 การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
2547 - 2555  ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พรอ็พเพอร์ตี้ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอ่ืน 
2549 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
 บจก. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก 
2543 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง 
2533 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร
• ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน
 • ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอ่ืน 
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์  
 (ประเทศไทย)
2556 - ปจัจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่ายการลงทนุกลุม่บรษิทั 
 บริษัท เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายวีรพันธ์ พูลเกษ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
อายุ  55 ปี
การศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado
ประวัติการอบรม Director Certification Program (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) ปี 2545 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Audit Committee Program ปี 2553 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.636 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

นายโสภณ ราชรักษา
ผู้อ�านวยการใหญ่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการใหญ่บริษัท 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
อายุ  45 ปี
การศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน์ National Graduate
 Institute for Policy Studies, ญี่ปุ่น, 2545
 ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ Michigan State University, USA, 2538
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร
ผู้จัดการทั่วไป
อายุ  65 ปี
การศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
อายุ  51 ปี
การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม หลักสูตร Company Secretary 
 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
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นายสามารถ รัศมีโรจน์วงศ์
ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ  50 ปี
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Notre Dame de Namur University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี

นายกฤษณ์ วีรกุล
รองผู้จัดการทั่วไป และฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
อายุ 48
การศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Oregon State University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด 1 
อายุ  57 ปี
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี 2539 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ 
 บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

นางยูโกะ โฮชิ
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด 2
อายุ 46 ปี
การศึกษา
 ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ Chiba University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี
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นางสาวลัญจกร คงสกุล
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ 56 ปี
การศึกษา ปรญิญาตร ีจติวิทยาอตุสาหกรรมมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่
 Human Resources Management ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 สถาบันบัณฑิต ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรการ
อายุ 54 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.05 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

นางสาวรจนา อัศววิเชียรจินดา
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ 49 ปี
การศึกษา ปริญญาโท บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

นางสาววรัญญา อินทรไพโรจน์
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายจัดซื้อ
อายุ 49 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.01 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี
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นางสาวสธุารา จรงุเรอืงเกียรติ
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย
อายุ 44 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

นายอภิณัฐ เมฆลอย
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 43 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

นายภารุจ บุณฑริก
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
อายุ 42 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี

น.ส.ปริ่มโอภา ณัชชาจารุวิทย์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
อายุ 39 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.00 (ณ 10 มี.ค. 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ากัดอื่น  ไม่มี



ขอ้มูลท ัว่ไป 

 
 

บรษิทั 
ชื่อ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนส ำเรจ็รูปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ  
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107544000051 (บมจ. 666) 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้ 
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 12120 
 โทรศพัท ์(662) 679-6565  โทรสำร (662) 278-3153  
เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th 
อเีมล ticon@ticon.co.th 
ทนุจดทะเบยีน 1,834,142,375 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560)  
ทนุช ำระแลว้ 1,834,142,375 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560)  
มลูค่ำทีต่รำไว ้ 1 บำทต่อหุน้ 
 
บรษิทัย่อย 
บรษิทั  อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนส ำเร็จรูปเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรใหเ้ช่ำในนิคมอุตสำหกรรม

แหลมฉบงั ซึง่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ                                                                                                                                                                  
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 49/32 หมูท่ี ่5 นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั ต ำบลทุ่งสุขลำ  

อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุ ี20230 
 โทรศพัท ์(662) 679-6565  โทรสำร (662) 278-3153  
ทนุจดทะเบยีน 50,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
ทนุช ำระแลว้ 50,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560)  
มลูค่ำที่ตรำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 
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บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ พฒันำคลงัสนิคำ้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ  
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้ 
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท ์(662) 679-6565  โทรสำร (662) 278-3153  
เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 
อเีมล logistics@ticon.co.th 
ทนุจดทะเบยีน 19,500,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560)  
ทนุช ำระแลว้ 19,500,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560)  
มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 
 
Shanghai TICON Investment Management Company Limited 
ประเภทธุรกจิ บรหิำรกำรลงทนุ  
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ Rm. A512, Building 4, No.3288, Jinhai Road, Pudong New Area, 

Shanghai, China 
ทนุจดทะเบยีน 2,800,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
ทนุช ำระแลว้ 2,800,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 70 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้ 
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท ์(662) 679-6565 โทรสำร (662) 278-3153 
ทนุจดทะเบยีน 10,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
ทนุช ำระแลว้ 10,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 
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TICON (HK) Limited 
ประเภทธุรกจิ ลงทนุในกจิกำรในต่ำงประเทศ  
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ Room 337, 3/F South China C.S. Building, 13-17 Wah Sing Street, 
 Kwai Chung, N.T. Hong Kong  
ทนุจดทะเบยีน 16,130,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
ทนุช ำระแลว้ 16,130,000 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
 
บรษิทัรว่มคำ้ 
บรษิทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
ประเภทธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 59 หมูท่ี ่1 ต ำบลสวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี 12000 
 โทรศพัท ์(662) 959-5811-5  โทรสำร (662) 959-5822 
ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
ทนุช ำระแลว้ 5,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
มลูค่ำทีต่รำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 
 
บรษิทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
ประเภทธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พำรค์ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 59 หมูท่ี ่1 ต ำบลสวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี 12000 
 โทรศพัท ์(662) 959-5811-5  โทรสำร (662) 959-5822 
ทนุจดทะเบยีน 4,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
ทนุช ำระแลว้ 4,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
มลูค่ำทีต่รำไว ้ 100 บำทต่อหุน้ 
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บรษิทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั   (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
ประเภทธุรกจิ พฒันำโรงงำนและคลงัสนิคำ้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรใหเ้ช่ำ 
ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 60 
ทีต่ ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อำคำรสำธรซติี้ทำวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสำทรใต ้ 
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท ์(662) 679-6565  โทรสำร (662) 278-3153 
ทนุจดทะเบยีน 50,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
ทนุช ำระแลว้ 50,000,000 บำท (ณ วนัที ่10 มนีำคม 2560) 
มลูค่ำทีต่รำไว ้ 10 บำทต่อหุน้ 
 
ผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดำภเิษก 
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
 โทรศพัท ์(662) 229-2800  โทรสำร (662) 359-1259 
ผูส้อบบญัชี  นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่5659 
  บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั  ช ัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ  
 เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
 โทรศพัท ์(662) 264-9090  โทรสำร (662) 264-0789 
สถำบนักำรเงนิที่ตดิต่อประจ ำ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1. วิสยัทศัน์และเป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

1.1  วสิยัทศัน์ 

วิสยัทศันข์องบริษทั คือ การเป็นบริษทัช ัน้น าในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที่มี
คุณภาพระดบัสากล โดยค านึงถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญัและใหผ้ลตอบแทนทีด่ีทีสุ่ดแก่ผูล้งทุน 

1.2 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ การรกัษาต าแหน่งการเป็นผูน้ าดา้นการก่อสรา้งโรงงาน และ
คลงัสนิคา้เพื่อใหเ้ช่าที่มคุีณภาพระดบัสากลควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการครบวงจรโดยค านึงถงึความตอ้งการของลูกคา้เป็น
ส าคญั และบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ประโยชนข์องผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย 

2. การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาการที่ส าคญั 
ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มเีหตกุารณส์ าคญัเกี่ยวกบับรษิทั ดงัน้ี 

 ในเดอืนพฤษภาคม 2557 บรษิทัไดท้  าการเพิ่มทนุ โดยการออกใบแสดงสทิธิในการซื้อหุน้เพิ่มทุนทีโ่อนสิทธิ
ได ้(TSRs) ครัง้ที ่2ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิจ านวนรวม 182.76 ลา้นหน่วย โดยบรษิทัไดร้บัเงนิทุนจากการใชส้ทิธิแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัรวม 2,365 ลา้นบาท ในเดือนมถินุายน 2557 และบริษทัไดท้  าการเสนอขายหุน้ส่วนที่เหลอืจากการใชส้ทิธิ
ตาม TSRs ใหแ้ก่บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) รวม 465 ลา้นบาท ในเดอืนตลุาคม 2557 

 ในเดอืนพฤษภาคม 2557 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั ไดเ้ขา้ร่วมลงทนุในกจิการร่วมคา้ร่วมกบั 
บริษทั เด็มโก ้เพาเวอรจ์  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัต ัง้บริษทัร่วมลงทุน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้พาวเวอร ์6 
จ ากดั และบรษิทัไทคอน เดม็โก ้พาวเวอร ์11 จ ากดั เพือ่การพฒันาโครงการผลติ และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์ 

 ในเดือนตุลาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
(TMAN) ใหแ้ก่ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระ
แลว้ท ัง้หมดของ TMAN โดยบรษิทัไดร้บัเงนิจ านวน 70 ลา้นบาท ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 

 ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัไดร่้วมสนบัสนุนการจดัตัง้ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ ไทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust : TREIT) 
และไดข้าย/ใหเ้ช่าโรงงาน และคลงัสนิคา้เป็นคร ัง้แรกใหแ้ก่ TREIT รวมมลูค่า 4,228 ลา้นบาท 

 ในเดอืนเมษายน 2558 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทุนในบรษิทั PT SLP Surya TICON Internusa 
(SLP) ร่วมกบับรษิทั Mitsui & Co., Ltd. และ บรษิทั PT Surya Semesta Internusa Tbk ซึง่เป็นผูป้ระกอบกิจการ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซยี เพื่อการลงทุนในโรงงานและคลงัสนิคา้ ใหเ้ช่าและ/หรอืขาย ในประเทศ
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อินโดนีเซยี โดยบริษทัถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและช าระแลว้ท ัง้หมดของ SLP ซึ่งเป็นการลงทุนผ่าน
บรษิทัย่อยในประเทศฮ่องกง 

 ในเดือนเมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดัต ัง้บริษทัย่อย ชื่อ  TICON (HK) Limited ในประเทศฮ่องกง เพื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่างประเทศ 

 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัย่อยที่จดัต ัง้ขึ้นในประเทศสหรฐัอเมริกา ชื่อ 
TICON Property, Inc. ที่ผ่านมายงัมิไดม้ีการลงทุนใด ๆ เน่ืองจากยงัไม่มีโอกาสทางการลงทุนที่ใหผ้ลตอบแทนที่
เหมาะสม 

 ในเดือนตุลาคม 2559 บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทัร่วมคา้ร่วมกบั 
บรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั จดัต ัง้บรษิทัชื่อ บรษิทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั เพือ่การพฒันาคลงัสนิคา้ให ้
เช่า และ/หรอืขาย ในโครงการบางกอก ฟรเีทรลโซน พื้นทีอ่  าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้  าการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญั เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ บริษทั เฟร
เซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (FPHT) โดยเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 735 
ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 18 บาท บริษทัไดร้บัเงนิจากการเพิ่มทุนคร ัง้น้ีรวมเป็นเงนิ 13,230 ลา้นบาท ในเดือนมกราคม 
2560 ซึง่หลงัจากการเพิม่ทนุดงักลา่ว FPHT มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั  

ในปี 2559 บริษทัมกีารลงทุนในประเทศ รวมมลูค่ากว่า 1,866  ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจ
คลงัสนิคา้ เพื่อรองรบัความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ทีม่กีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมแีนวโนม้การเตบิโตทีด่ี โดยเฉพาะ
ในพื้นทีร่อบนอกของกรุงเทพมหานคร ถนนบางนา-ตราด พื้นที่บางพล ีและวงันอ้ย ซึ่งเหน็ไดจ้ากพื้นที่เช่าคลงัสนิคา้สุทธิ
ของบรษิทัทีเ่พิม่ขึ้น 65,088 ตารางเมตร  

นอกจากน้ี บริษทัมพีื้นที่เช่าโรงงานสุทธเิพิ่มขึ้น 33,525 ตารางเมตร เน่ืองจากพื้นทีใ่หเ้ช่าใหม่ของกลุ่มอุตสาหกร
รมอิเล็คทรอนิคส์เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนหนา้รอ้ยละ 279 ประกอบกบัการยกเลิกการเช่าของกลุ่มอุตสาหกรรม
อเิลค็ทรอนิคสล์ดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 77 ท ัง้น้ี กลุม่อเิลค็ทรอนิคสถ์อืเป็นกลุม่ลูกคา้ส าคญัของบริษทั 
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3. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรษิทัมบีริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

จ ากดั Shanghai TICON Investment Management Company Limited  บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
และ TICON (HK) Limited โดยบริษทัและบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า 
ส่วนคลงัสินคา้ใหเ้ช่าด าเนินการโดยบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั  Shanghai TICON Investment 
Management Company Limited จดัต ัง้ขึ้นเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจนี บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั จดัต ัง้ขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเป็นผูจ้ดัการทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนและ TICON (HK) Limited จดัตัง้ขึ้นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
ท ัง้น้ี รายละเอยีดของบรษิทัย่อยมดีงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร ์วิสเซส จ าก ัด (Eco Industrial Services Company Limited: 
EISCO) ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน โดย EISCO ด าเนินธุรกิจเช่นเดยีวกบับริษทั และถูกจดัต ัง้
ขึ้นเพื่อขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานส าเร็จรูปในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึ่งเป็นโครงการที่มรูีปแบบเช่นเดียวกบัโครงการของบริษทั โดยปจัจุบนั ไดส้ิ้นสุดร ะยะเวลา
ส าหรบัสทิธปิระโยชนท์างภาษสี  าหรบัโครงการดงักลา่วแลว้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 EISCO มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 50 ลา้นบาทโดยในปี 2546 
EISCO ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 15% 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์ 16% 

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 24% 
ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 12% 
และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

PT SLP Surya TICON Internusa 25%  
(ถอืหุน้โดย TICON (HK) Limited) 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั 100% 

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จ  ากดั 100% 

Shanghai TICON Investment    100% 
Management Co., Ltd.            

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั  70% 

TICON (HK) Limited   100% 
 

บริษทัร่วมคา้ 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั 51% 
   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ  ากดั 51% 
   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั 60% 
   (ถอืหุน้โดย TPARK) 
 
 

 

 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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(2) บริษัท ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK) ถือ
หุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน TPARK จดัตัง้ขึ้นในเดือนสงิหาคม 2548 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันา
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า โดยปจัจุบนั TPARK ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในการพฒันาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอนวงั
นอ้ย (1 แห่ง) เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอนศรีราชา เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอนแหลมฉบงั ศูนยค์ลงัสนิคา้
อสีเทริน์ซบีอรด์ เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอนบางปะกง ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น และการพฒันาคลงัสนิคา้จ านวน
หน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี (บอ่วนิ) ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ีนิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี้ และ สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาและจงัหวดัปราจีนบุรี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 TPARK มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 19,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 
TPARK ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

(3) Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 
ของทุนจดทะเบยีน จดัต ัง้ขึ้นในประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรองรบัการขยายธุรกิจ
เกี่ยวกบัการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนีซึง่ปจัจบุนัอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปไดส้  าหรบัการลงทนุ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มี
ทนุจดทะเบยีน 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีนุช าระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(4) บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท  ์จ ากดั (TICON Management Company Limited: TMAN) ถือหุน้
โดยบรษิทัรอ้ยละ 70 และถอืหุน้โดย Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. รอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบยีน TMAN 
จดัตัง้ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยไดร้บัการอนุมตัิในการเป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ ัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม 2557 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TMAN มทีนุจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

(5) TICON (HK) Limited ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน จดัต ัง้ขึ้นในประเทศฮ่องกง ใน
เดือนเมษายน 2558 โดยมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ซึ่งปจัจุบนัมีการลงทุนในประเทศ
อนิโดนีเซยี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TICON (HK) Limited มทีนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ 11.615 ลา้นดอล
ลา่รส์หรฐัฯ 

นอกจากบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้
เพาเวอร ์6 จ ากดั และบรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลติ และ
จ าหน่วยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และบริษทั ทีพารค์ บเีอฟทีแซด จ ากดั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันา
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และ/หรอืขาย ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่รายละเอยีดของบรษิทัร่วมคา้ มดีงัต่อไปน้ี 
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(1) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6  จ ากดั (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON 
DEMCO 6) ถือหุน้โดยTPARK รอ้ยละ 51 และถือหุน้โดยบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทุนจด
ทะเบยีน โดย TICON DEMCO 6 ด าเนินธุรกจิพฒันาโครงการผลติ และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ซึง่ปจัจบุนัไดด้ าเนินการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TICON DEMCO 6 มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 5 ลา้นบาท 

(2) บรษิทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั (TICON DEMCO Power 11 Company Limited: TICON 
DEMCO11) ถือหุน้โดยTPARK รอ้ยละ 51 และถือหุน้โดยบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทุนจด
ทะเบยีน โดย TICON DEMCO 11 ด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกบั TICON DEMCO 6 ซึ่งปจัจุบนัไดด้ าเนินการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TICON DEMCO 11 มทีนุจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 4 ลา้นบาท 

(3) บริษทั ทีพารค์ บีเอฟทีแซด จ ากดั (TPARK BFTZ Company Limited: TPARK BFTZ) ถอืหุน้โดย 
TPARK รอ้ยละ 60 และถอืหุน้โดย บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั รอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบยีน  TPARK 
BFTZ จดัตัง้ขึ้นในเดอืนตุลาคม 2559 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และ/หรอืขาย ในโครงการบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TPARK BFTZ มทีนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 50 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัมีการลงทุนในบริษัทร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน  กองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์    ไทคอน และ PT SLP Surya TICON Internusa ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

(1) กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund: TFUND) 

TFUND จดัตัง้ขึ้นในเดือนเมษายน 2548 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่เกี่ยวเน่ือง
กบักิจการอุตสาหกรรม (Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ 
TICON หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TFUND เป็นกองทุนที่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ  

ปจัจุบนั TFUND มจี านวนเงนิทุน 11,825 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนคร ัง้แรกในปี 2548 และได ้
ท าการเพิม่ทนุอกี 6 คร ัง้ในปี 2549-2555 เพือ่ซื้อโรงงาน และคลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK ซึง่ปจัจบุนัมโีรงงาน
จ านวนรวม 235 โรงงาน (พื้นที่รวม 560,385 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้  8 หลงั (พื้นที่รวม 19,600 ตารางเมตร) 
ตามล าดบั ท ัง้น้ี TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื้อโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TFUND 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงาน และคลงัสนิคา้ที่ขายใหแ้ก่ TFUND และ
ไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TFUND 
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TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 
ของก าไรสุทธิของกองทุน ซึ่งก าไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นก าไรที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ัง้น้ี ณ วนัที่ 3 1 ธนัวาคม 
2559 TFUND มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 11.4392 บาท 

ณ สิ้นปี 2559 บรษิทัมกีารลงทุนใน TFUND คิดเป็นรอ้ยละ 15 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกท ัง้หมด 

(2) กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์(TPARK Logistics Property Fund: TLOGIS) 

TLOGIS จดัตัง้ขึ้นในเดือนธนัวาคม 2552 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี่เกี่ยวเน่ือง
กบักิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ TICON หรือ TPARK เป็น
เจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนที่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดัเป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

ปจัจบุนั TLOGIS มจี านวนเงนิทนุ 4,469 ลา้นบาท มกีารระดมทนุคร ัง้แรกในปี 2552 และท าการเพิ่มทุน
อีก 2 คร ัง้ในปี 2554-2555 เพื่อซื้อคลงัสินคา้จาก TPARK ซึ่งปจัจุบนัมคีลงัสินคา้จ านวนรวม 63 หลงั (พื้นที่รวม 
243,625 ตารางเมตร) ท ัง้น้ี TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื้อคลงัสนิคา้คืนจาก TLOGIS 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารคลงัสนิคา้ที่ขายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้ง
บรหิารจาก TLOGIS 

TLOGIS มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 
ของก าไรสุทธิของกองทุน ซึ่งก าไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นก าไรที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ัง้น้ี ณ วนัที่ 3 1 ธนัวาคม 
2559 TLOGIS มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 11.7086 บาท 

ณ สิ้นปี 2559 บรษิทัมกีารลงทุนใน TLOGIS คิดเป็นรอ้ยละ 16 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกท ัง้หมด 

(3) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TICON Industrial Growth 
Leasehold Property Fund: TGROWTH) 

TGROWTH จดัตัง้ขึ้นในเดอืนธนัวาคม 2556 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่
เกี่ยวเน่ืองกบักจิการอตุสาหกรรม โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี ่TICON หรอื 
TPARK เป็นเจา้ของ   TGROWTH เป็นกองทนุรวมสทิธกิารเช่าทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมบีริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

ปจัจุบนั TGROWTH มจี านวนเงนิทุน 5,550 ลา้นบาท มกีารระดมทุนคร ัง้แรกในปี 2556 เพื่อลงทุนใน
สิทธิการเช่าที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซึ่งปจัจุบนัมโีรงงานรวม 38 โรงงาน 
(พื้นที่รวม 114,450 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้ 50 หลงั (พื้นที่รวม 182,095 ตารางเมตร) ตามล าดบั ท ัง้น้ี TICON 
และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื้อโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TGROWTH 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้รหิารโรงงานและคลงัสนิคา้ที่ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TGROWTH 
และไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TGROWTH 

31นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



TGROWTH มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ย
ละ 90 ของก าไรสุทธิของกองทุน ซึ่งก าไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นก าไรที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี ท ัง้น้ี ณ วนัที่  31 
ธนัวาคม 2559 TGROWTH มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 10.3525 บาท 

ณ สิ้นปี 2559 บริษทัมีการลงทุนใน TGROWTH คิดเป็นรอ้ยละ 24 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออก
ท ัง้หมด 

(4) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold 
and Leasehold Real Estate Investment Trust: TREIT) 

TREIT จดัต ัง้ขึ้นในเดือนธนัวาคม 2557 เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ีเ่กี่ยวเน่ืองกบั
กิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ TICON หรือ TPARK เป็น
เจา้ของ TREIT เป็นทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (TICON Management Company 
Limited: TMAN) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นทรสัตี 

ปจัจุบนั TREIT มจี านวนเงนิทุน 5,459 ลา้นบาท มกีารระดมทุนคร ัง้แรกในปี 2557 เพื่อซื้อโรงงานและ
คลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK และลงทนุในสทิธกิารเช่าทีด่นิกรรมสทิธิ์ และสทิธกิารเช่าอาคารจาก TICON และ 
TPARK ซึ่งปจัจุบนัมโีรงงานจ านวน 27 หลงั (พื้นที่รวม 75,900 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้จ านวน 25 หลงั แบ่งเป็น 
71 ยูนิต (พื้นทีร่วม 293,805 ตารางเมตร) ตามล าดบั ท ัง้น้ี TICON และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื้อโรงงานและ
คลงัสนิคา้คืนจาก TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงาน และคลงัสนิคา้ทีข่าย/ใหเ้ช่าแก่ TREITและ
ไดร้บัค่าจา้งบรหิารจาก TREIT 

TREIT มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 
90 ของก าไรสุทธหิลงัปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซึง่ก าไรสุทธขิองกองทรสัตด์งักลา่ว เป็นก าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิ
ไดนิ้ตบิคุคล ท ัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TREIT มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธเิท่ากบั 10.1451 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ้นปี 2559 บรษิทัมกีารลงทนุใน TREIT คิดเป็นรอ้ยละ 12 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกท ัง้หมด 

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

SLP เป็นบริษทัร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซยี ซึ่งบริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทุนในวนัที่ 7 เมษายน 
2558 เพือ่ด าเนินธุรกจิพฒันาโรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า และ/หรอืขายในประเทศอนิโดนีเซยี 

ปจัจุบนั SLP มทีุนจดทะเบยีน 185.6 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ และทุนช าระแลว้ 46.4 ลา้นดอลล่ารส์หรฐัฯ 
โดย SLP ไดด้ าเนินการพฒันาโรงงาน และคลงัสินคา้เพื่อใหเ้ช่า และ/ขายในโครงการ Suryacipta Technopark ซึ่ง
ปจัจบุนัมคีลงัสนิคา้รวม 28 ยูนิต (พื้นทีร่วม 65,631 ตารางเมตร) และมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของ SLP แลว้ 

ณ สิ้นปี 2559 TICON (HK) Limited และ Mitsui & Co., Ltd. แต่ละบริษทัถือหุน้รอ้ยละ 25 และ 
PT Surya Semesta Internusa Tbk ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของ SLP 
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การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ถอืเป็นช่องทางการระดมทุนของ
บริษทัทางหน่ึง เพื่อน าเงนิที่ไดม้าใชข้ยายกิจการของบริษทั นอกเหนือจากแหลง่เงนิทุนจากผลการด าเนินงานของบริษทั 
และแหลง่เงนิทนุจากการกูย้มืการพจิารณาขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT นัน้ 
บริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยค านึงถงึผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ือ
หุน้  

นอกจากน้ี บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง คือ บรษิทั บางกอกคลบั จ ากดั เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 256,500 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั บางกอกคลบั จ ากดั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใชบ้รกิารของบริษทั
ดงักลา่ว 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

1.  ภาพรวมของธุรกจิ 
บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรม และท าเลอื่นที่มศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัต ัง้อยู่ในนิคม/สวน/
เขต/เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม 15 แห่ง ดงัต่อไปน้ี 

ที่ต ัง้ จงัหวดั 
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 
นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุ ี
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุ ี
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี ชลบรุ ี
นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ชลบรุ ี
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 
นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 
นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 
เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง 
เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุ ี
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี ปราจนีบรุ ี

คลงัสนิคา้ของบรษิทัต ัง้อยู่ในพื้นที ่33 ท าเล ดงัต่อไปน้ี 
ที่ต ัง้ จงัหวดั 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางนา 
ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  
เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แห่ง) 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 
ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ 
ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ (5 แห่ง) 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 
ชลบรุ ี
ชลบรุ ี
พระนครศรอียุธยา 
พระนครศรอียุธยา 
ชลบรุ ี
กรุงเทพมหานคร 
ระยอง 
ชลบรุ ี
ชลบรุ ี
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ที่ต ัง้ จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) 
ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง (3 แห่ง) 
เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางปะกง 
ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(6แห่ง) 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุ ี
ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 
ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์านี 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 
ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร 
ศูนยค์ลงัสนิคา้ล  าพูน 

ชลบรุ ี
ชลบรุ ี
ฉะเชงิเทรา 
สมทุรปราการ 
ปราจนีบรุ ี
ขอนแก่น 
สุราษฎรธ์าน ี
ระยอง 
สมทุรสาคร 
ล  าพูน 

2. โครงสรา้งรายได ้
ปจัจบุนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้มสีดัส่วนสูงที่สุดเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมของบรษิทั เน่ืองจากหลายปีทีผ่่าน

มาบริษทัมกีารขายโรงงาน/คลงัสินคา้ ใหแ้ก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัย ์    เป็นจ านวนมาก เพื่อน าเงินที่ไดม้าใชข้ยายธุรกิจของบริษทั แต่ในปี 555  บริษทัมไิดม้กีารขาย
โรงงาน/คลงัสนิคา้ ใหแ้ก่กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TREIT)  

 ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา รายไดค่้าเช่าและบรกิาร และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เป็นรายไดห้ลกัที่ส  าคญัของบริษทั 
บริษทัยงัมรีายไดอ้ื่น ๆ อีกหลายประเภท ซึ่งมสีดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ท ัง้น้ี โปรดดูการวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
รายไดเ้พิม่เตมิในหวัขอ้ “ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ” 

 

โครงสรา้งรายได ้ 2557 2558 2559 
 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 4,561.28 73.98 3,345.61 62.55 550.68 10.36 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบรกิาร 966.06 15.67 1,048.55 19.60 1,175.15 48.44 
รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 165.34 2.68 504.15 3.81 501.15 8.31 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

ตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 
267.13 4.33 548.47 4.65 555.55 10.43 

ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 

41.37 0.67 546.6  4.61 5 4. 5 12.19 

รายไดอ้ืน่ ๆ 163.79 2.67 255.65 4.78 248.59 10.27 
รวม 6,164.97 100.00 5,349.09 100.00 2,419.68 100.00 
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3. ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
3.1  ผลติภณัฑ ์

ก. โรงงานส าเรจ็รูป 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานส าเรจ็รูปที่มคุีณภาพระดบัสากล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการที่
เขา้มาต ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิ์ในโรงงาน เพือ่ลดตน้ทุนในการด าเนินการ และลดความเสีย่ง
จากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในท าเลที่ต ัง้ที่มศีกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานที่มรูีปแบบ
มาตรฐานเหมาะสมส าหรบัผูป้ระกอบการที่หลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากน้ี เน่ืองจากกลุ่มผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัมากกว่า
รอ้ยละ  0 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจึงไดเ้นน้การใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เริ่มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลอืกท าเลที่ต ัง้ส  าหรบัการพฒันาโรงงาน โดยพจิารณาจากความตอ้งการของ ลูกคา้ในปจัจุบนั และ
การคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพจิารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ความสะดวก
ในการเดินทางไปยงัท่าเรอื สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่ไดม้าตรฐานของท าเล
ทีต่ ัง้น ัน้ ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาโรงงานท ัง้ในเขตส่งออก และเขตท ัว่ไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึง่จะแตกต่างกนัใน
แต่ละท าเลทีต่ ัง้ ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่อยู่ติดกบัท่าเรือน า้ลกึทีส่  าคญัของประเทศ
ไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบรษิทัมลีกัษณะเป็นอาคารช ัน้เดียวพรอ้มช ัน้ลอยเพื่อใชเ้ป็นส านกังาน ซึง่ก่อสรา้งในบริเวณพื้น
ทีด่ินที่มรี ัว้ก ัน้เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ส  าหรบัขนถ่ายสนิคา้ ท ัง้น้ี โรงงานที่บริษทัพฒันาขึ้นเป็น
แบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงานมตี ัง้แต่ 550 ถงึ 15,000 ตาราง
เมตร ซึง่โดยส่วนใหญ่มขีนาดประมาณ 1,500 ถงึ 3,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษทัที่สรา้งมขีนาดเลก็ลง เน่ืองจากปจัจุบนั
แนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มสูีงขึ้น นอกจากน้ีพื้นโรงงานสามารถรบัน า้หนกัไดต้ ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตาราง
เมตร ตวัอาคารก่อสรา้ง โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึง่ไมต่อ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ท าใหไ้ดพ้ื้นทีใ่ชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานส าเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที่ลูกคา้ตอ้งการ ซึ่งโดยท ัว่ไปจะมี
ขนาดใหญ่กว่าโรงงานส าเรจ็รูปของบรษิทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ัง้หมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืกในการ
ต่อสญัญาเช่าได ้นอกจากนัน้ บริษทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการเปลี่ยนไปเช่าโรงงานอื่นของบรษิทัในท าเลที่ต ัง้หรือขนา ดที่
แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื้อโรงงาน 

บรษิทัก าหนดใหลู้กคา้ช าระเงนิมดัจ า จ านวน 3 - 6 เดอืนของค่าเช่าและค่าบรกิารตามแต่จะตกลงกนั 
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ณ สิ้นปี 5557 5558 และ 555  บริษทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานที่อยู่
ระหว่างการพฒันา ดงัน้ี 

 สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558 สิ้นปี 2559 
 จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า 

โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตรม.) 
โรงงานทีม่สีญัญาเช่า 
โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 
โรงงานทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 
โรงงานทีอ่ยู่ในแผนการพฒันา 

64 
55 
28 

175 

175,080 
160,200 
67,325 

431,350 

64 
71 
21 

157 

165,380 
195,250 
41,850 

404,100 

76 
79 
- 

157 

1 6,505 
203,575 

- 
404,100 

รวม 322 833,955 313 806,580 312 803,880 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มลูของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจ านวนหน่ึง ซึง่เกือบท ัง้หมดมผูีเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ 
TFUND TGROWTH และ TREIT ทัง้น้ี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษทัมีการขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND TGROWTH และ 
TREIT ดงัน้ี 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า 
โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตรม.) โรงงาน (ตร.ม.) 

โรงงานทีข่ายใหก้องทนุรวม
อสงัหารมิทรพัย ์
โรงงานทีข่ายใหท้รสัตเ์พือ่การลงทนุใน          
 อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
 อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

3 
20 

20,250 
54,000 

5 
7 

5,355 
51, 00 

- 
- 

- 
- 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลีย่ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งลดลงเพยีง
รอ้ยละ 1 เน่ืองจากปจัจยัภาวะเศรษฐกิจท ัง้ใน และต่างประเทศ ท าใหเ้กิดการชะลอการลงทุนของผูผ้ลติในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษทัมพีื้นที่ใหเ้ช่าสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ใหเ้ช่าใหม่
ของกลุม่อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และการเพิม่ขึ้นของพื้นทีใ่หเ้ช่าใหมใ่นพื้นทีท่ีเ่คยประสบอุทกภยั 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาม ีดงัน้ี 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลีย่ (รอ้ยละ) 62 4  48 
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ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 255  ลูกคา้ที่เช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลิตจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท ดงัน้ี 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภมูิภาค รอ้ยละ 
ยานยนต ์
อเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
อาหาร 
พลาสตกิ 
สิง่ทอ 
อืน่ ๆ 

34.97 
34.1 
5.8 
4.0 
3.  

17.2 

ญีปุ่่ น 
ยุโรป 
อเมรกิาเหนือ 
สงิคโปร ์
ไตห้วนั 
ไทย 
อืน่ ๆ 

40.5 
22.4 
10.7 
7.2 
6.0 
5.8 
7.4 

รวม 100.0 รวม  100.0 

หมายเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดอืนธนัวาคม ปี 255  

ข.  คลงัสนิคา้ 

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูป
ทีม่คุีณภาพระดบัสากลเพือ่ใหเ้ช่า 

โลจิสตกิสน์บัเป็นกจิกรรมที่ส  าคญัในการกระจายวตัถดุิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สนิคา้ส าเร็จรูป และผลผลติอื่น 
ๆ ปจัจุบนักิจกรรมดา้นโลจิสติกสถ์ือเป็นกิจกรรมที่ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการ
ตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส์่วนใหญ่ จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากส าหรบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ส  าคญั รวมท ัง้บุคคลากรที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัจึงเล็งเห็นโอกาสของการพฒันาคลงัสินคา้ที่มี
คุณภาพเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นัน้เช่าแทนการลงทนุสรา้งเพือ่เป็นเจา้ของเอง 

คลงัสินคา้ของบริษทัต ัง้อยู่ในท าเลที่เป็นยุทธศาสตรท์ี่ส  าคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ที่ดี 
อาคารคลงัสนิคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบั
น า้หนกัของพื้นอาคาร ความสูงของอาคาร จ านวนประตูส าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพื้นใหม้คีวามลาดชนัที่
เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสนิคา้ส าเร็จรูปที่บริษทัไดพ้ฒันาขึ้นพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดียวกบัโรงงานส าเร็จรูปแลว้ (Ready-
built warehouses) บริษทัยงัมกีารสรา้งคลงัสินคา้ตามรูปแบบ และในท าเลที่ลูกคา้ตอ้งการ (Custom-built warehouses) 
อกีท ัง้จะมบีรกิารซื้อคลงัสนิคา้จากลูกคา้เพือ่ใหเ้ช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback) อกีดว้ย 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี โดยมกีารเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมกีารก าหนดใหลู้กคา้
ช าระค่ามดัจ าเป็นจ านวน 3-6 เดือนของค่าเช่าและบริการ อย่างไรก็ดี สญัญาเช่าที่มอีายุเกิน 3 ปี เริ่มมสีดัส่วนเพิ่มขึ้น ส าหรบั
ลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ทีม่รูีปแบบเฉพาะ 

ณ สิ้นปี 5557 5558 และ 555  บริษทัมีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสินคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า และ
คลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ดงัน้ี 
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  สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558 สิ้นปี 2559 
จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า 

 คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) 
คลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่า 
คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 
คลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 
คลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ในแผนการพฒันา 

73 
65 
37 

193 

324,927 
173,923 
151,797 

1,865,281 

80 
66 
34 
1 6 

418,307 
174,207 
110,641 

2,142,313 

101 
80 
55 
186 

488,337 
194,230 
133,577 

1,993,027 
รวม 368 2,515,928 376 2,845,468 392 2,809,171 

ตารางขา้งตน้ แสดงขอ้มลูของคลงัสนิคา้ภายหลงัการขายคลงัสนิคา้จ านวนหน่ึง ซึง่เกอืบท ัง้หมดมผูีเ้ช่าแลว้ 
ใหแ้ก่ TREIT โดยมรีายละเอียดของการขายคลงัสนิคา้ ท ัง้น้ี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมกีารขายคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TREIT 
ดงัน้ี 

 ปี 2557 ปี 2558 สิ้นปี 2559 
จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า จ านวน พื้นที่เช่า 

คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) คลงัสนิคา้ (ตรม.) 
คลงัสนิคา้ทีข่ายใหท้รสัตเ์พือ่การลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

25 160,523 46 133,585 - - 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้ (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลีย่ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ส่วนหน่ึง
เน่ืองมาจากในปีที่ผ่านมาบริษทัมพีื้นที่เช่าใหม่สุทธิเพิ่มขึ้น 65,088 ตารางเมตร จากการที่ตลาดมคีวามตอ้งการพื้นทีค่ลงัสนิคา้
ในปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม และในธุรกิจยานยนต ์ซึ่งมกีาร
ขยายตวัอย่างมากในปีทีผ่่านมา ประกอบกบัในปี 555  บรษิทัไมม่กีารขายคลงัสนิคา้ทีม่ผูีเ้ช่าแลว้ใหก้บั TREIT  

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มดีงัน้ี 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลีย่ (รอ้ยละ) 63 68 6  

ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 255  ลูกคา้ที่เช่าคลงัสินคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ใน
อตุสาหกรรมหลายประเภท ดงัน้ี 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภมูิภาค รอ้ยละ 
ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์
คา้ส่งระหว่างประเทศ 
ยานยนต ์
อาหาร 
คา้ปลกี 
อืน่ ๆ 

41.7 
14.1 
12.2 
7.6 
4.6 

19.8 

ยุโรป 
ไทย 
ญีปุ่่ น 
ออสเตรเลยี 
เกาหล ี
อืน่ ๆ 

44.6 
29.3 
17.4 
3.3 
1.9 
3.5 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้ค านวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบรษิทัในเดอืนธนัวาคม ปี 255  
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 3.2  บรกิาร 

บรกิารทีเ่สนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

บริษทัมีทีมงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ท าใหบ้ริ ษทัสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือในการจดัหาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือเพื่อใหไ้ดร้บัใบอนุญาติที่จ  าเป็นต่อการเริ่มด าเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว เช่ น 
ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนัน้ บริษทัยงัมีบริการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตท างานใน
ราชอาณาจกัร ส าหรบัพนกังานของลูกคา้ซึง่เป็นคนต่างดา้ว 

 บรกิารอืน่ ๆ 

นอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ บริษทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื่องต่าง ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของ
ลูกคา้เท่าทีจ่ะสามารถกระท าได ้เช่น การแนะน าผูจ้  าหน่ายสนิคา้ และแนะน าบคุคลากรทีส่  าคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 

4.  สทิธแิละประโยชน์ที่บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บั 
4.1 สทิธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

ก. โครงการพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าบางส่วนซึ่งต ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง นิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี และเขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุรี ไดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยมสีทิธแิละประโยชนท์ี่ส  าคญั ดงัน้ี 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลมกี าหนดเวลา 8 ปี ส าหรบัโครงการในเขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์รุี 
(จากปี 5556 ถงึ 5564) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้  (จากปี 5556 ถงึ 5564 จากปี 5557 ถงึ 5565 และจากปี 5558 ถงึ 5566) 
และสวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบรุี (จากปี 5557 ถงึ 5565) และ 7 ปีส  าหรบัโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ -อยุธยา (จากปี 5555 ถึง 5565) ส าหรบันิคม
อตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (จากปี 5556 ถงึ 5563 และจากปี 5557 ถงึ 5564 ) และ 3 ปี ส าหรบัโครงการในนิคมอตุสาหกรรม
เอเซีย (จากปี 5557 ถึง 5560) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนัน้จะสามารถน าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธิทีเ่กดิขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลโดยมกี าหนดเวลาไม่เกิน  5 
ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานัน้ 
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2. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคลนัน้ 

3. ไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือช่างช านาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้าม
จ านวนและก าหนดระยะเวลาทีก่  าหนดไว ้โดยใหท้  างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ที่ตามทีก่  าหนดไว ้

4. ไดร้บัอนุญาตใหน้ าหรอืส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได  ้

ข. เขตอตุสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย 5 ศรรีาชา และบางปะกง ศูนยค์ลงัสินคา้แหลมฉบงั บางพล ี5 
อีสเทริน์ซีบอรด์ และขอนแก่น และคลงัสินคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) อมตะซิตี้  และอมตะนครไดร้บัการ
อนุมตักิารส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุโดยมสีทิธแิละประโยชนท์ีส่  าคญัดงัน้ี 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลมกี าหนดเวลา 8 ปี ส าหรบัเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงั
นอ้ย 5 (จากปี 5557 ถึง 5565) ศรีราชา (จากปี 5556 ถงึ 5564) และบางปะกง (จากปี 5558 ถึง 5566) และศูนยค์ลงัสินคา้
แหลมฉบงั (จากปี 5556 ถึง 5564) อีสเทิรน์ซีบอรด์ และขอนแก่น (จากปี 5558 ถึง  5566) และส าหรบัคลงัสินคา้ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้  และอมตะนคร (จากปี 5558 ถึง 5566 และจากปี 5554 ถึง 5565 ตามล าดบั) และ 7 ปี ส าหรบั
คลงัสนิคา้ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บอ่วนิ) (จากปี 5556 ถงึ 5563) และ 3 ปี ส าหรบัคลงัสนิคา้ในศูนยค์ลงัสนิคา้บาง
พล ี5(จากปี 5557 ถงึ 5560 และจากปี 5558 ถงึ 5561 ตามล าดบั) ส าหรบัคลงัสนิคา้ในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา (จากปี 
5553 ถงึ 5560) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างนัน้จะสามารถน าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานัน้ไป
หกัออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลโดยมกี าหนดเวลาไม่เกิน  5 ปี นบัแต่วนัพน้
ก าหนดเวลานัน้ 

2. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปนัผลจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคลนัน้ 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส  าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนุมตัิ 

4.2 สทิธิและประโยชน์ในเขตอตุสาหกรรมของการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

จากการที่บรษิทัมกีารประกอบธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายใตก้ารด าเนินงาน
ของกนอ. อยู่ในปจัจบุนับรษิทัจงึพงึไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นเขตอตุสาหกรรมจากกนอ. ดงัน้ี 

1.  สทิธิประโยชนด์า้นภาษอีากร (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมส่งออก) ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียม
พเิศษอากรขาเขา้ภาษมีลูค่าเพิ่มและภาษสีรรพสามติส าหรบัเครื่องจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมท ัง้วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติและไดร้บั
ยกเวน้ภาษอีากรส าหรบัของส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

2. สทิธปิระโยชนท์ีไ่มเ่กี่ยวกบัภาษอีากรที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิ์ในทีด่ิน
ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการไดร้บัอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรตลอด
ระยะเวลาที่ไดร้บัอนุญาตและสามารถส่งเงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้หากเงนิจ านวนนัน้เป็นเงนิทุน
น าเขา้หรอืเป็นเงนิทีม่ขีอ้ผูกพนักบัต่างประเทศ 
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 3. สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

3.1 สามารถยื่นขอใบอนุญาตที่จ  าเป็นส าหรบัการประกอบการท ัง้หมดไดจ้ากกนอ . (โดยปกติตอ้งไดร้บั
อนุมตัจิากหลายหน่วยงานราชการ) ไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่ินเพื่อประกอบกิจการใบอนุญาตปลูกสรา้งและใบอนุญาตประกอบ
กจิการอตุสาหกรรม ซึง่นบัเป็นความสะดวกอย่างยิง่ในการด าเนินการ 

3.2 ไดร้บับรกิารส าหรบัผูล้งทนุในเรื่องค าแนะน าค าปรึกษาเอกสารต่าง ๆ 

4.3 สทิธิประโยชน์จากการเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัไดร้ ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหร ับเงินปันผลร ับจากการลงทุนใน  TFUND TLOGIS และ 
TGROWTH ซึ่งเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัถือหน่วยลงทุนดงักล่าวตลอด
ช่วงเวลา 3 เดอืนก่อนและหลงัการจ่ายเงนิปนัผลของกองทนุ 

5. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
5.1 แนวคิด อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั 

5.1.1  โรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 

การพฒันาอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปจะเริ่มตน้จากการพฒันาทีด่ินอุตสาหกรรม การจดัสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐานในทีด่นิอตุสาหกรรม และการขายทีด่นิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพือ่ก่อสรา้งโรงงานผลติสนิคา้  

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทุนเพือ่เป็นเจา้ของโรงงานเอง หรืออาจเลอืกเช่าโรงงาน
เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินการ และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใหเ้ช่า
โรงงานมีบริการแบบครบวงจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ท ัง้น้ี ในอดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปจัจบุนัมผูีป้ระกอบการชาวต่างชาตจิ  านวนมากทีเ่ขา้มาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทยโดยไมต่อ้งการถอืกรรมสทิธิ์ในโรงงาน 

ข. อปุทานของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 

ผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อขาย/ใหเ้ช่าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่ินอตุสาหกรรมที่ตนเองพฒันาขึ้น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม 

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ซื้อ/เช่าจากเจา้ของที่ดินอุตสาหกรรม เช่น บริษทัซึ่ง
สรา้งโรงงานส าเรจ็รูปเพือ่ใหเ้ช่าบนทีด่นิทีซ่ื้อจากเจา้ของที่ดนิอตุสาหกรรมในท าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย 

ค. อปุสงคข์องโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 

การเลอืกเช่าโรงงานเป็นทางเลอืกหน่ึงของผูป้ระกอบการที่ไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน เพื่อลด
ตน้ทนุของโครงการ และเพื่อเพิม่ความยดืหยุ่นในการท าธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีม่คีวามไมแ่น่นอนของสถานการณต่์าง 
ๆ ที่มอีทิธพิลต่อบรรยากาศการลงทนุ  นอกจากนัน้ วงจรชีวิตของผลติภณัฑท์ี่มแีนวโนม้ส ัน้ลง ตลอดจนการใหค้วามส าคญักบั
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อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลว้นแต่เป็นปจัจยัเสริมใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการเช่าโรงงานแทนการลงทุนเป็นเจา้ของ
โรงงานเอง  

ประเทศไทยตัง้อยู่ในท าเลที่ต ัง้ที่ดีส  าหรบัการลงทุน เน่ืองจากตัง้อยู่ศูนยก์ลางของภูมิภาคอาเซียน 
นอกจากนัน้ ประเทศไทยยงัมแีรงงานที่มทีกัษะมรีะบบโครงสรา้งพื้นฐานที่ดี รวมท ัง้มกีฎระเบยีบต่าง ๆ ที่เอื้ออ านวยต่อการ
ลงทนุการเตบิโตของการลงทนุจากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานมากขึ้น 

ง. สภาวะการแข่งขนั 

การสรา้งโรงงานส าเร็จรูปใหเ้ช่าในปจัจุบนัถือว่ามกีารแข่งขนัไม่สูงนกั ปจัจุบนัมีบริษทัที่จดัสรา้ง
โรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าที่มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั อมตะ ซมั
มทิ เรดดี้ บลิด ์จ ากดั และบรษิทั สวนอุตสาหกรรมป่ินทอง จ ากดั อย่างไรกต็าม บรษิทัเป็นรายเดยีวที่ท  าธุรกจิพฒันาโรงงานให ้
เช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมคีวามไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เน่ืองจากบริษทัใหค้วามส าคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพื่อใหเ้ช่าในท าเล
ที่ต ัง้ที่หลากหลาย และมบีริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One stop service) ท ัง้การติดต่อขอ
ใบอนุญาตต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการทีช่่วยใหลู้กคา้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิสามารถเริ่มด าเนินงานไดใ้นระยะเวลาอนัส ัน้ 
การช่วยเหลอืเพื่อขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน รวมท ัง้บรกิารหลงัการขายที่ใหก้ารดูแลอย่าง
ใกลช้ิดและรวดเร็ว นอกจากนัน้ การที่บริษทัอยู่ในธุรกิจน้ีมากว่า 50 ปี และมส่ีวนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 4 8 บริษทัจึงมี
ความไดเ้ปรยีบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อกีดว้ย 

5.1.2  คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที่สูงเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่น ๆ 
ในโลกซึ่งส่งผลเสยีต่อความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการจดัการดา้นโลจิสติกสใ์หม้ี
ประสทิธภิาพจะท าใหต้น้ทนุสนิคา้ลดลง และยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการ
ส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ้น และยงัช่วยใหส้นิคา้อุปโภคบริโภคของตลาดภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากน้ี ระบบ
การจดัการดา้นโลจสิตกิสข์องประเทศทีม่ปีระสทิธิภาพจะเป็นปจัจยัที่ส่งเสรมิใหม้กีารลงทนุทางตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึ้น 

คลงัสินคา้ ถือเป็นส่วนประกอบหน่ึงที่ส  าคญัของกิจกรรมโลจิสติกส ์คลงัสินคา้ที่ มีคุณภาพได ้
มาตรฐานสากลจะช่วยท าใหร้ะบบโลจสิติกสม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการดา้นโลจิสติกส ์จดัว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่มจี  านวนเพิ่มขึ้น 
และมคีวามส าคญัมากขึ้น เน่ืองจากผูผ้ลติสินคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ที่จะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการ
ดา้นโลจสิตกิสเ์พิม่มากขึ้นแทนการมหีน่วยงานภายในเพือ่ด าเนินการในเรื่องดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมท ัง้บริษทัที่เชี่ยวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่าน้ี ส่วนใหญ่มนีโยบายไม่
ตอ้งการลงทนุเพือ่เป็นเจา้ของในอสงัหาริมทรพัย ์เช่น คลงัสนิคา้ เน่ืองจากเหน็ว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยม์ใิช่กิจกรรมหลกั
ของกิจการ บริษทัเหล่าน้ีตอ้งการจ ากดัการลงทุนเฉพาะส าหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมท ัง้การพฒันา
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บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นสนิทรพัยห์ลกัที่จ  าเป็นต่อกิจการ และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของ
กิจการเท่านัน้ นอกจากน้ี การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยก่์อใหเ้กิดตน้ทุนคงที่จ  านวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ่มความ
เสี่ยงของกิจการในกรณีที่ลูกคา้ยกเลกิสญัญาอีกท ัง้บริษทัเหล่าน้ียงัไม่ช านาญในการลงทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเอง
เน่ืองจากมใิช่ธุรกิจหลกั เมือ่เป็นเช่นน้ี ภาคอุตสาหกรรมดา้นโลจสิตกิสโ์ดยรวมจึงมุง่หวงัใหภ้าคธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เป็นผูพ้ฒันาพื้นทีส่  าหรบักจิการขนส่งและคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า 

ข.  อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัมีผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล โดย
อาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะตัง้อยู่บริเวณถนนสายเอเซยี ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสนิคา้ดงักล่าวส่วนใหญ่มี
คุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน เช่น พื้นอาคารรบัน า้หนกัไดน้อ้ย มีรูปแบบอาคารที่ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้ พื้นที่จดัเก็บไม่
เหมาะสม ท าใหจ้ดัเก็บสินคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หาสินคา้ไดย้าก ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการขนยา้ยที่ไม่จ  าเป็นมากเกินไปคลงัสินคา้
ดงักล่าวไมม่รีะบบสาธารณูปโภคที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจขนส่งและคลงัสนิคา้ได ้เช่น ระบบระบายน า้ที่ดี 
ระบบถนนที่สามารถรองรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่  นอกจากน้ี อาคารคลงัสินคา้ส่วนใหญ่ จะตัง้อยู่ในเขตชุมชนและเขตที่อยู่
อาศยัซึ่งไม่อยู่ในเขตผงัเมอืงส าหรบัที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ท าใหเ้กิดปญัหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปญัหาจราจร 
อบุตัเิหต ุความเสยีหายของผวิจราจร รวมท ัง้มลภาวะทางอากาศและทางเสยีง 

ค.  อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้ (Logistics service providers) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
บริษทัช ัน้น าจากในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่าน้ีจะมีความสามารถในการบริหารและจดัการโดยใชร้ะบบ software 
และระบบจดัการที่ทนัสมยัและโดยท ัว่ไปบริษทัในธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้จะไม่ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์แต่มคีวาม
ตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

2. ผูป้ระกอบการประเภทศูนยก์ระจายสนิคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบทีท่นัสมยั (International 
distribution center) กิจการศูนยจ์ดัหาจดัซื้อชิ้นส่วนและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ (International procurement office) 
และกจิการศูนยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบที่ทนัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยกลุ่มน้ีมคีวามตอ้งการที่จะจดัต ัง้ศูนยก์ระจายสินคา้ เพื่อ
จดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้และผูบ้รโิภคท ัง้ในเขตกรุงเทพฯ และภมูภิาคต่าง ๆ 

4. กลุ่มบริษทัน าเขา้และส่งออก ซึ่งมคีวามตอ้งการใชอ้าคารคลงัสินคา้ที่ต ัง้อยู่ใกลส้นามบนิและ
ท่าเรอืโดยเฉพาะอย่างยิง่พื้นทีเ่ขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติกสส์นบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการอื่น ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่งสนิคา้และ
บริการขนส่งผูใ้หบ้ริการบรรจุสนิคา้และถ่ายบรรจุสนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิ่ม (การตรวจสอบคุณภาพ การติดฉลาก การ
ซ่อมแซม และการประกอบ/บรรจุสนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย ผูใ้หบ้ริการแรงงานช ัว่คราวและยกขนสนิคา้ เป็น
ตน้ 
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ง.  สภาวะการแข่งขนั 

ปจัจบุนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสนิคา้ที่มคุีณภาพซึ่งถอืว่าเป็นคู่แขง่กบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลวิเอช
เอ คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมคีวามไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั
จากการทีบ่ริษทัมกีารพฒันาคลงัสินคา้ในท าเลที่ต ัง้ที่หลากหลายและมศีกัยภาพ ในขณะที่คู่แข่งขนัมที  าเลที่ต ัง้ของคลงัสนิคา้
เพยีงไมก่ี่แห่งแมว้่าปจัจบุนัคู่แขง่ท ัง้ 5 รายจะมกีารรวมเป็นกลุม่เดยีวกนั 

5.2 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ต าแหน่งทางการตลาด 

บริษทัมสี่วนแบ่งในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมส าเร็จรูปรอ้ยละ 48.5 (รวมส่วนที่บริษทับริหาร
ใหแ้ก่ TFUND TGROWTH และ TREIT รอ้ยละ 31.6) ตามการส ารวจของบริษทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ 
ไตรมาส 4/5559 

บรษิทัไดก้ าหนดต าแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทยบรษิทัมคีวาม
มุ่งม ัน่ที่จะรกัษา และพฒันาต าแหน่งทางการตลาดใหด้ียิ่งขึ้น ดว้ยการเพิ่มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลูกค ้า และรกัษา
คุณภาพของการใหบ้ริการที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษทัมคีวามไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด 
ไดผ้ลตอบแทนทีเ่พิม่มากขึ้น และส่งเสรมิต าแหน่งทางการตลาดของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึ้นในที่สุด 

ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้นัน้ บรษิทัมคีวามมุ่งม ัน่ที่จะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสนิคา้ที่มคุีณภาพและมาตรฐาน
สูงทีม่สี่วนแบง่ทางการตลาดมากที่สุดเช่นเดยีวกบัต าแหน่งทางการตลาดของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานส าเร็จรูปใหเ้ช่า คือ ผูผ้ลติชิ้นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี 
บรษิทัสามารถสรา้งโรงงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซึง่ส่วนใหญ่จะมขีนาดกลาง-ใหญ่ 

ส าหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่เช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่งและคา้ปลีก และ
ผูป้ระกอบการรวมถงึผูใ้หบ้รกิารขนส่ง และบรหิารคลงัสนิคา้ 

 กลยุทธด์า้นราคา 

ค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัถูกก าหนดจากตน้ทุนการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงนิเป็นหลกั 
อย่างไรก็ดีในการก าหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้ านึงถึงราคาค่าเช่าโรงงาน และคลงัสินคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย โดยบริษทัไดม้ีการ
ตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอเพือ่ใหแ้น่ใจว่าค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัอยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได  ้

 กลยุทธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด 

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อผ่าน
ตวักลางต่าง ๆ เช่น ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพือ่เสนอบรกิารใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่านัน้ การตดิต่อผ่าน
หน่วยงานรฐับาล สถานทูตส านกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซื้อขายอสงัหาริมทรพัย ์และ
ตวักลางอื่น ๆ 

45ลักษณะการประกอบธุรกิจ



 

บริษทัมกีารพฒันาสื่อเพือ่ส่งเสรมิการตลาดอนั ไดแ้ก่ สิ่งพมิพ ์เอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนงัสอืต่าง 
ๆ อินเทอรเ์น็ตเว็บไซต ์แผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตัง้บริเวณหนา้โครงการ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้งทางด่วน และการส่ง
จดหมายทางไปรษณีย ์

นอกจากน้ี ยงัมีการใชส้ื่อทางการตลาดประเภทอื่นที่มีประสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้
ร่วมงานสมัมนางานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ภายใน และต่างประเทศ 

5.3 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

5.3.1 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรม 

ความตอ้งการเช่าโรงงานมีแนวโนม้ชะลอตวั เน่ืองจากผลกระทบเศรษฐกิจที่ชะลอตวัท ัง้ในและ
ต่างประเทศ ประกอบกบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงและการลดลงในความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศ 
ส าหรบัความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ ถึงแมว้่าภาคการส่งออกของประเทศไทยชะลอตวัตัง้แต่ปี 5558 ส่งผลกระทบใหโ้รงงาน
อตุสาหกรรมผลติสนิคา้ไดล้ดลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปถงึความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้บางส่วน แต่การขยายการลงทนุของ
ผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ไปตามท าเลที่มศีกัยภาพในจงัหวดัทีส่  าคญัตามภาคต่าง ๆ รวมท ัง้การขยายธุรกิจของผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์
และการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของธุรกิจอคีอมเมริซ์ รวมถงึการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ส่งผลดต่ีอธุรกจิคลงัสนิคา้ 
นอกจากเพิม่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ลากหลายในภูมภิาคแลว้ ส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนัน้ 
แนวโนม้ที่ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร แต่ตอ้งการใชเ้งินทุนที่มีอยู่ใหเ้ป็นประโยชนท์ี่สุด จะเป็นปจัจยั
สนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เพิม่มากขึ้น 

5.3.2  การแข่งขนั 

ผูเ้ขา้มาแข่งขนัรายใหม่จะตอ้งใชเ้งนิทุนสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการที่มีความ
หลากหลายท ัง้ในดา้นท าเลที่ต ัง้ รูปแบบ และขนาด ทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบัของบริษทั ตลอดจนการใหบ้ริการที่เกี่ยวขอ้งดงัเช่น
ทีบ่รษิทัด าเนินการอยู่ในปจัจบุนั 

6. การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
บริษทัสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้บนที่ดินที่มศีกัยภาพ ดว้ยทมีงานออกแบบและทีมงานก่อสรา้งของบริษทัเอง ซึ่งช่วยให ้

เกดิความคลอ่งตวัในการบรหิารงานก่อสรา้ง อกีท ัง้ช่วยใหต้น้ทนุการก่อสรา้งของบริษทัอยู่ในระดบัต า่ 

วสัดุก่อสรา้งที่ส  าคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรีต ท ัง้น้ีบริษทัสามารถส ัง่ซื้อ
วสัดุก่อสรา้งไดจ้ากผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาที่ใกลเ้คียงกนั 
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7. งานระหวา่งกอ่สรา้ง 
ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 555  บรษิทัมงีานที่ยงัไมส่่งมอบซึ่งมสีญัญาเช่าแลว้แต่ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ดงัน้ี 

นิคมอตุสาหกรรม / เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิส ์/ 
สวนอตุสาหกรรม / ศูนยค์ลงัสนิคา้ 

จ านวนโรงงาน / 
อาคาร

คลงัสนิคา้ 

พื้นที่ดิน 
(ไร่) 

พื้นที่เช่า    
(ตารางเมตร) 

ประมาณเงนิ
ลงทนุ 

(ลา้นบาท) 
ไทคอน บางนา 
บางพล ี5 
ล  าพูน 

1 
5 
1 

1.7513 
9.6118 
7.2294 

1,315 
10,056 
2,291 

34.83 
178.1  
50.60 

รวม 4 18.5925 13,632 263.62 
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ปจัจยัความเสีย่ง 
1. ความเสีย่งจากสญัญาเช่าระยะส ัน้ 

จากการทีส่ญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จงึอาจท า
ใหน้กัลงทนุกงัวลว่า บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไมต่่อสญัญาเช่า 

อย่างไรกด็ ีโดยท ัว่ไปเมือ่ลูกคา้เริ่มท าการผลติแลว้มกัจะไม่ยา้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมเีหตุผลที่
สมควรอื่น ซึง่โดยปกตกิารต่อสญัญาเช่ามเีกนิกว่ารอ้ยละ 80 ของสญัญาเช่าทีค่รบก าหนด 

การที่บริษทัมโีรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในหลายท าเลที่ต ัง้ อีกท ัง้ผูเ้ช่าก็เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจที่หลากหลาย 
และมาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนัน้ โรงงาน/คลงัสนิคา้
ของบริษทัยงัถูกออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยู่ในพื้นที่ที่ไดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่า ดงันัน้ หากมีการยกเลิก
สญัญาของผูเ้ช่า บรษิทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหมไ่ดไ้ม่ยาก 

2. ความเสีย่งจากการที่โรงงาน/คลงัสนิคา้บางสว่นตัง้อยู่ในเขตที่มีความเสีย่งต่อการเกดิอทุกภยั 

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
และปทมุธานี โดยโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื้นทีด่งักล่าวไดร้บัความเสยีหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการด าเนินธุรกิจ และไม่
สามารถช าระค่าเช่าใหแ้ก่บรษิทั รวมท ัง้ผูเ้ช่าไดม้กีารยกเลกิสญัญาเช่าเป็นจ านวนมาก ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการราย
ใหม่ยงัคงชะลอการตดัสนิใจเช่าโรงงานในพื้นที่ดงักล่าวจนถงึปจัจุบนั ท ัง้น้ี เหตุอทุกภยัอาจท าใหน้กัลงทุนมีความกงัวล
ว่าบริษทัมคีวามเสี่ยงที่จะเผชิญกบัเหตุอุทกภยัไดอ้ีกในอนาคต และมคีวามเสี่ยงที่จะไม่มผูีเ้ช่าโรงงานที่ต ัง้อยู่ในพื้นที่
บรเิวณน้ี อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัมโีรงงานว่างเป็นระยะเวลาหน่ึง 

บริษทัไดม้กีารท าประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายที่เกิดกบัทรพัยส์ิน รวมท ั้งการประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจ
หยุดชะงกั (Business  Interruption) เพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้นอีก ซึ่งแมบ้ริษทัจะตอ้งช าระค่า
เบี้ยประกนัภยัในอตัราที่สูงขึ้นจากเดิม แต่บริษทัสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัจากผูเ้ช่าที่เช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของ
บรษิทัได ้พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และปทมุธานี เพือ่ลดการเพิ่มขึ้น
ของพื้ นที่ว่ าง นอกจากนั้น ผู พ้ ัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมท ั้งเขตอุตสาหกรรมของบริษ ัท ในพื้ นที่จ ังหวดั
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี มกีารสรา้งแนวคอนกรีตป้องกนัน า้ (Concrete Dike) ซึ่งสรา้งเสร็จแลว้ในช่วงปลายปี 
2555 ซึง่แนวป้องกนัน า้ดงักลา่วจะสามารถปกป้องทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในพื้นทีด่งักลา่วได ้

จากการที่บริษทัมโีรงงาน/คลงัสินคา้ ต ัง้อยู่ในท าเลที่ต ัง้ที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออก ท าให ้
บริษทัสามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ท ัง้ที่เป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ที่ตอ้งการยา้ยการผลิตจากพื้นที่ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากอุทกภยัในขณะนัน้ ไปยงัพื้นที่ที่ปลอดภยั ความเสยีหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์น า้ท่วมในปี 2554 
ท าใหร้ฐับาลใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการน า้อย่างจริงจงั บริษทัเชื่อม ัน่ว่า ปจัจยัต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะช่วยสรา้ง
ความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน /คลงัสนิคา้ในพื้นที่ดงักล่าวอีกคร ัง้ในระยะเวลา
อนัใกล ้รวมท ัง้ศกัยภาพของพื้นที่ดงักล่าว ในการเป็นศูนยก์ลางของการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
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อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ตอ้งใชน้ า้เป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ พื้นที่ดงักล่าวยงัเป็นพื้นที่เหมาะสม
ส าหรบัการกระจายสนิคา้ไปยงัภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2556 ไดเ้กิดเหตอุุทกภยัในบางพื้นที่ทางภาคตะวนัออก ซึง่รวมท ัง้จงัหวดัระยอง ชลบุร ี
และ ปราจีนบุรี  อย่างไรก็ตาม เหตุอุทกภยัมิไดรุ้นแรงดงัเช่นในปี 2554 โรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัในพื้นที่
ดงักล่าว ไม่ไดร้บัความเสียหาย และผูเ้ช่าสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ โดยในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือผูเ้ช่าในการป้องกนัความเสียหายอย่างเต็มก าลงั และร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ิด ท ัง้น้ี  ผูเ้ช่ายงัคงมี
ความเชื่อม ัน่ในศกัยภาพของพื้นทีด่งักลา่ว และไมไ่ดม้กีารยา้ยออกจากพื้นที่ 

3. ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกคา้ที่เช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 41 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ น และรอ้ยละ 
22 เป็นผูป้ระกอบการจากภมูภิาคยุโรป โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 35 เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต ์และรอ้ยละ 34 เป็นผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า นอกจากน้ี ลูกคา้ที่เช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัรอ้ยละ 45 เป็น
ผูป้ระกอบการจากภมูภิาคยุโรป และรอ้ยละ 17 เป็นผูป้ระกอบการจากญี่ปุ่น โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 42 เป็นผูใ้หบ้รกิารโล
จสิติกส ์และรอ้ยละ 12 เป็นผูเ้ช่าคลงัสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต ์ดงันัน้ หากมกีารลดลงของการลงทุน
ในอุตสาหกรรมดงักล่าว และมกีารลดลงของการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ น และภูมภิาคยุโรป อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้
ของบรษิทั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมีไม่มากนกั เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิคส/์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคสท์ี่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทีไ่มม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น อตุสาหกรรมรบัจา้งผลติชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิคสท์ ัว่ไป 
(Electronic Manufacturing Services) อุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิคสใ์นเครื่องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมผลติ 
Hard Disk Drive อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ  เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยงัเป็น
อตุสาหกรรมที่มแีนวโนม้การเติบโตที่ดี จากการฟ้ืนตวัของตลาดโลก และการยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลติรายใหญ่มายงั
ประเทศไทยในการผลิตรถยนตเ์พื่อการส่งออก ส่งผลใหค้วามตอ้งการชิ้นส่วนยานยนตม์ีโอกาสเติบโตไดอ้ีกมาก  
นอกจากน้ี การที่ผูเ้ช่าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนตม์สีดัส่วนอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัผูผ้ลติชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิคสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้า มสี่วนช่วยลดความเสีย่งจากการพึ่งพงิผูเ้ช่าเพยีงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง 

นอกจากความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของกลุม่อุตสาหกรรมทีเ่ช่าโรงงานแลว้ ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสเ์ป็น
ธุรกจิทีม่สีดัส่วนการเช่าคลงัสนิคา้ของบริษทัสูงทีสุ่ด อย่างไรก็ตาม บรษิทัเชื่อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมไีมม่ากเช่นกนั 
เน่ืองจากบรษิทัในกลุม่ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์มกีารใหบ้ริการจดัเกบ็ และ/หรอืขนส่งสนิคา้ทีห่ลากหลาย และไมม่คีวาม
เกี่ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ชิ้นส่วนยานยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิคส ์สนิคา้อปุโภคบรโิภค เอกสาร สนิคา้
เพือ่สุขภาพ และความงาม สารเคมต่ีาง ๆ เป็นตน้  

ส าหรบัการลงทนุจากประเทศญี่ปุ่ นนัน้ ผูป้ระกอบการจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูล้งทนุอนัดบัหน่ืงในประเทศไทย จึง
เป็นเหตุใหบ้ริษทั ซึ่งมส่ีวนแบ่งการตลาดของโรงงานส าเร็จรูปสูงที่สุด และเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศมี
ลูกคา้เช่าโรงงาน และคลงัสินคา้จากประเทศญี่ปุ่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัมีความเห็นว่า ในภูมิภาคเอเชีย
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เมื่อมีการรวมกลุ่มก ันทางเศรษฐกิจ  หรือ ASEAN Economic 
Cooperation (AEC) แลว้ ประเทศไทยจะยงัคงเป็นประเทศที่อยู่ในล  าดบัตน้ ๆ ที่นกัลงทุนมคีวามสนใจเขา้มาลงทุน
จากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลติ ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าทีม่าจากประเทศญี่ปุ่ นจึงเป็นความเสี่ยง
ทีบ่รษิทัยอมรบัได ้

นอกจากนัน้ จากการที่โรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัมรูีปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรบัความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการจากทกุ ๆ อตุสาหกรรม  

4. ความเสีย่งจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที่อยู่ในแผนการกอ่สรา้งในปจัจุบนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมโีรงงาน 157 โรง และคลงัสินคา้ 211 หลงั ที่อยู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทั
อาจมคีวามเสี่ยงจากการไม่มผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ที่จะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั อนัจะส่งผลให ้
บรษิทัมภีาระตน้ทนุการก่อสรา้งในช่วงเวลาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงดงักล่าวได  ้เน่ืองจากบริษทัมไิดม้นีโยบายในการสรา้ง
โรงงาน/คลงัสินคา้เพื่อปล่อยทิ้งไวใ้หว่้างจ านวนมาก กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้เตรียมไว ้
พรอ้มใหเ้ช่าในแต่ละท าเลโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมโีรงงาน/คลงัสินคา้ที่สรา้งเสร็จ
พรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจ านวนที่ตอ้งการ ท ัง้น้ี การที่บริษทัมทีีมงานก่อสรา้งของตนเอง ท าใหก้ารบริหารการก่อส รา้งท าได ้
อย่างมปีระสทิธิภาพ และมคีวามยืดหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงานไปก่อสรา้งในท าเลที่มี
ความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย 
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บริษทัมนีโยบายจ่ายเงินปนัผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยบริษทัจะพิจารณา
จ่ายเงนิปนัผลโดยค านึงถงึผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงานของบริษทั ทัง้น้ี 
ในปจัจบุนัไมม่สีญัญากูย้มืเงนิระหว่างบรษิทักบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จ  ากดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

 

รายช่ือผูถ้อืหุน้ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2560   
 จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
1. บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ โฮลด้ิงส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
2. บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

735,000,000 
478,699,619 

40.07 
26.10 

3. กลุม่ซิต้ีเรียลต้ี 
 บรษิทั ซติี้ วลิลา่ จ ากดั 
 นายชาล ีโสภณพนิช 
 นางสริญิา โสภณพนิช 
 บรษิทั ซติี้เรยีลตี้ จ  ากดั 

 
38,568,150 
24,773,910 
11,458,725 
2,582,684 

 
2.10 
1.35 
0.63 
0.14 

 77,383,469 4.22 
4. กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
 นายวรีพนัธ ์พูลเกษ (ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร) และคู่สมรส 
 นายตรขีวญั บนุนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 
 นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ  
     และเลขานุการบรษิทั)  

 
11,673,803 
1,349,362 

79 
 

 
0.64 
0.07 
0.00 
 

 13,023,244 0.71 
5. นางสุชาดา ลสีวสัด์ิตระกูล 
6. นายจตพุล เกรียงไชยกิจกลุ 
7. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร ์จ ากดั 
8. Nortrust Nominees Limited Group  
9. นางสวนีย ์ภทัรวานิชานนท ์
10. กองทนุรวมสาทรซิต้ีทาวเวอร ์ 
11. อืน่ ๆ 

รวม 

46,391,670 
46,249,100 
40,793,132 
25,708,832 
22,000,000 
19,503,194 

329,390,115 

2.53 
2.52 
2.23 
1.40 
1.20 
1.06 

17.96 
1,834,142,375   100.00 
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บริษทัมคีณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

 

2. คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ8 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบตุร  กรรมการ 

4. นายเนตร จรญัวาศน ์ กรรมการ 

5. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี ณ ปจัจบุนั สมาชกิคณะกรรมการบรษิทั มกีารเปลีย่นแปลงเป็น ดงัน้ี 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม* ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบ 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการ 

5. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท*์ กรรมการ 

6. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการ 

7. นายปณต สริวิฒันภกัดี* กรรมการ 

8. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ*์ กรรมการ 

* ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 

กรรมการผูม้อี  านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช หรือ นายชาย วนิิชบุตร หรือ นายปณต 
สิริวฒันภกัดี ลงลายมือชื่อร่วมกบั นายโชติพฒัน์ พีชานนท ์หรือ นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์รวมเป็นสองคนพรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
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ทัง้น้ี นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์นายปณต สริิวฒันภกัดี และนายอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์เป็นตวัแทนของกลุ่มเฟร
เซอรส์ นายชาล ีโสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุม่ซติี้ เรยีลตี้  และนายชาย วนิิชบตุร เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการเปรียบเสมอืนตวัแทนของผูถ้อืหุน้ เป็นผูก้  าหนดทศิทางการเจริญเติบโต และตดัสนิใจเรื่องส าคญั
ของบรษิทั คณะกรรมการจึงตอ้งท าหนา้ที่ ในการดูแลผลประโยชนข์องทกุฝ่าย ดูแลการท างาน และผลประกอบการของ
ฝ่ายจดัการ การบรหิารความเสีย่ง รวมท ัง้การก าหนดค่าตอบแทน 

1. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

2. ปฏบิตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติทีป่ระชมุของผูถ้อืหุน้ 
ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 

3. คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน ์ทิศทาง และกลยุทธข์องบริษทั 
โดยร่วมกนัทบทวนวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธข์องบริษทัทุก ๆ 5 ปี มกีารแสวงหาขอ้มูลที่เป็นประโยชนต่์อการ
ก าหนดทศิทางดงักล่าว รวมถงึมกีารพจิารณาถงึประเดน็ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถ
น าวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธท์ีก่  าหนดขึ้นไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการเป็นไป
ตามนโยบาย และระเบยีบของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่ม
มลูค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการและความม ัง่ค ัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

5. เป็นผูน้ า และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิงานที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

6. เป็นแบบอย่างในการเพิ่มเติมความรูค้วามสามารถ เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการบริษทัมศีกัยภาพ
มากขึ้น โดยบรษิทัมกีารสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 

7. ด าเนินการใหบ้ริษทัมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิลและเชื่อถอืได ้

8. จดัใหม้กีารพจิารณาปจัจยัเสีย่งส  าคญัที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงดงักล่าว
อย่างครอบคลุม ดูแลใหผู้บ้ริหารมรีะบบ หรือกระบวนการที่มปีระสทิธิภาพในการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมถึงการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกจิทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากความเสีย่งดงักลา่ว 

9. จดัใหม้กีารปนัผลก าไร เมือ่บรษิทัมกี าไรพอสมควร และไมม่ขีาดทนุสะสม 

10. สอดส่องดูแล และจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจจะเกดิขึ้น รวมถงึรายการทีเ่กี่ยวโยง
กนั และใหค้วามส าคญักบัการพจิารณาธุรกรรมหลกัทีม่คีวามส าคญั โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผู ้
มสี่วนไดเ้สยีโดยรวม 
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11. กรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการจากภายนอกอื่น มคีวามพรอ้มที่จะใชดุ้ลยพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระใน
การพจิารณาก าหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งต ัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนิน
กจิการ ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องที่
มผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

12. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร ” ต่อบริษทัตามเกณฑท์ี่บริษทั
ก าหนด 

13. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญัอนัจะมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์
กรรมการจะตอ้งระงบัการซื้ อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนั  ก่อนที่ขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

14. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีมกนั 

15. ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีป็นประจ าอย่างสม  า่เสมอ 

16. ก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบที่สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ที่มปีระสทิธิภาพ 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกั และใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่  และปลูกฝงัจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

17. ก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มท ัง้ด าเนินการใหบ้ริษทัมกีระบวนการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน 

18. ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ และมบีทลงโทษเมือ่ไม่ปฏบิตัติาม 

19. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพือ่ช่วยด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบรษิทั อนัไดแ้ก่ การประชุม
กรรมการ และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้ าแนะน าแก่กรรมการ และบริษทัในการปฏบิตัิตน และด าเนินกิจการใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอ อีกท ัง้ดูแลใหก้รรมการ  และบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

20. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบริษทัในที่ประชมุผูถ้อืหุน้ และในรายงานประจ าปีของบริษทั 

21. จดัใหม้ช่ีองทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม 

22. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมกีารประเมนิผลงานประจ าปีของท ัง้คณะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีดว้ย และประเมนิผลงานประจ าปีของ
ผูบ้รหิารสูงสุด รวมท ัง้ก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารสูงสุดใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน 

23. ในกรณีทีจ่  าเป็น คณะกรรมการสามารถขอค าแนะน า หรอืความเหน็ทางวชิาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกบั
การด าเนินกจิการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 
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การแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

การแต่งตัง้กรรมการบริษทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ า กดั โดย
คณะกรรมการสรรหาของบริษทัจะเป็นผูเ้สนอชื่อบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณา
ตามล าดบั ท ัง้น้ี ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหก้ารแต่งต ัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบริษทั
มหาชนจ ากดั ดงัน้ี 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งต ัง้กรรมการเพิ่มเติม หรือแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

ก. ผูถ้อืหุน้หน่ึงคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ 

ข. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (ก) เลอืกบุคคลคนเดียว  หรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

ค. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่ากบัจ านวน
กรรมการที่จะมใีนการเลอืกตัง้คร ัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล  าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการทีจ่ะมไีดใ้นการเลอืกตัง้คร ัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใด นอกจาก
ถงึคราวออกตามวาระ 

 

3. คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิาร ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการบรหิาร 

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการบรหิาร 

4. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร กรรมการบรหิาร และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้น้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที่ 2/2560 ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560 ไดม้ีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายปณต สริวิฒันภกัดี ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการบรหิาร 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์  กรรมการบรหิาร 

4. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการบรหิาร 
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5. นายโสภณ ราชรกัษา กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ
บรหิาร 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที่ 2/2560 ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560 ไดม้ีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายตรขีวญั บนุนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านมคีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอ ที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และการ
บรหิารความเสีย่งทีม่คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

3. สอบทานความมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุม
ภายใน และการบรหิารความเสีย่ง 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

5. พจิารณารายการระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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6. สอบทานการประเมนิความเสี่ยงต่อการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกบั
การปฏบิตัทิีค่วรมเีพือ่ลดความเสีย่งนัน้ โดยผูบ้รหิารตอ้งน าค าแนะน าไปปฏบิตัิ 

7. สอบทาน และพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ ในเรื่องขอ้บกพร่องส าคญัที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่าย
จดัการ 

8. มีอ านาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมอี านาจในการว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบ และสอบสวน โดยปฏบิตัิตามระเบยีบ
ของบรษิทั 

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้/เลกิจา้ง เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษทั รวมท ัง้จดัประชุมกบั
ผูส้อบบญัชอีย่างอสิระ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ 

10. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้ี
ความสมัพนัธ ์และเกื้อกูลกนั และลดความซ า้ซอ้นในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11. ประสานงานเกี่ยวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี และอาจเสนอแนะใหส้อบทาน หรือตรวจสอบรายการ
ใดทีเ่หน็ว่าจ  าเป็น 

12. ในการปฏบิตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

13. ก ากบัดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ รวมท ัง้ก ากบัดูแลการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ 

14. สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่มี
ความเพยีงพอ และมปีระสทิธผิล 

15. รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างสม  า่เสมอ และใหค้ าแนะน าขอ้ควรปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร 

16. ด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้กีระบวนการรบั และก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

17. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการตรวจสอบ ควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้บริษทั เพื่อชี้แจง และ/หรือ
ตอบขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีดว้ย 

18. ประเมนิผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีบญัชกีารเงนิ
ละ 1 คร ัง้ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

19. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดรายละเอียดข ัน้ต า่ คือ การ
ปฏิบตัิงาน จ านวนครัง้การประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงความเหน็โดยรวมโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วมกีารลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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20. ควบคุม ดูแล ใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปีของบริษทั 

21. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

22. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และประเมนิผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท ัง้
ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

23. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่านซึ่งไม่เป็นผูบ้ริหารบริษทั 
และไดร้บัการแต่งต ัง้จากคณะกรรมการบริษทัหรอืผูถ้ือหุน้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ หรือมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชี 
หรอืการเงนิอย่างเพยีงพอ ทีจ่ะท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือและแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชื่อสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั
เป็นผูค้ดัเลอืก และแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทั บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม 
หรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ีใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 

2. หา้มผูท้ี่มคีวามสมัพนัธก์บับริษทั และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มสี่วนไดเ้สยี หรือไดผ้ลประโยชนใ์นดา้น
การเงนิหรือการบริหารงาน ท ัง้ในปจัจุบนั และช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักล่าวมี
ตวัอย่างเช่น 

 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า  หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุม 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงนิ หรือผูป้ระเมนิ
ราคาทรพัยส์นิ 

 เป็นผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสนิคา้หรือบริการ ซื้อขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ เป็นตน้ 

3. หากด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอื่นในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่า ว และ
ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทันัน้ดว้ย 

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใดๆ ในบรษิทัอื่นในกลุม่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน 

5. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ช่เป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หรอืญาตสินิทของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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6. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

7. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงาน ตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมท ัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้ี่มคีวามสมัพนัธห์รอืเกี่ยวขอ้งกบับริษทั จนท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 
หรอืคลอ่งตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี หรอืผูท้ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิอย่างมนียัส าคญั เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

ทัง้น้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที่ 2/2560 ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560 ไดม้ีการแต่งตัง้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายปณต สริวิฒันภกัดี  กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบาย และใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประชุม โบนสั สวสัดิการ และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ ท ัง้ที่เป็นตวัเงนิ  และมใิช่ตวัเงนิที่จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการของบรษิทั และผูบ้รหิารสูงสุด โดยค านึงถงึค่าตอบแทนทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 

2. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารสูงสุด 

3. พจิารณาก าหนดสวสัดิการ และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ ท ัง้ที่เป็นตวัเงนิ และมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังาน
ของบรษิทั 

4. ก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ รวมท ัง้หลกัการและเหตผุล 
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6. คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา 

4. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการสรรหา 

ทัง้น้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที่ 2/2560 ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560 ไดม้ีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการสรรหา 

3. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ กรรมการสรรหา 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั อนุกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุด เพื่อความโปร่งใสในการสรร
หาผูท้ีจ่ะมาด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 

2. เสนอชื่อกรรมการ และ/หรอื อนุกรรมการ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ 

3. คดัเลอืกผูส้มคัรในต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด เพือ่ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งต ัง้  

 

7. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง และเลขานุการ
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ทัง้น้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที่ 2/2560 ณ วนัที่ 16 มกราคม 2560 ไดม้ีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1. ก ากบัดูแล และสนบัสนุนใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยง  ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ และ
เป้าหมายทางธุรกจิ รวมถงึสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2. พจิารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษทัใหค้รอบคลุมความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความ
เสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัิการ (Operational Risk) ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic 
Risk) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงดา้นอื่น ๆ อาทิ ความเสี่ยงดา้นกฎหมาย และ
กฎระเบยีบ (Regulatory Risk) เป็นตน้ 

3. พจิารณาประเมนิความเสีย่งของบรษิทัใหค้รอบคลุมธุรกรรมตามขอ้ 2. 

4. พจิารณา และทบทวนแนวทาง และเครื่องมอืในการบริหารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ และเหมาะสม
กบัลกัษณะ และขนาดความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมที่บริษทัด าเนินการ 

5.  พจิารณา และทบทวนการก าหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีที่ไม่
เป็นไปตามเพดานความเสีย่งทีก่  าหนด (Corrective Measures) 

6. ตดิตามผลการประเมนิความเสี่ยง ท ัง้ในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นจากผลติภณัฑใ์หม ่หรอืความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส าหรบัธุรกรรมที่จะจดัต ัง้ขึ้น
ใหม ่รวมถงึก าหนดแนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัธุรกรรม 

8. ทบทวน และปรบัปรุงแกไ้ขเปลีย่นแปลง (ถา้จ าเป็น) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใหร้ายงาน
การปรบัปรุงดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และในกรณีที่มปีจัจยัหรือเหตกุารณ์ส  าคญั 
ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีสุ่ด 

10. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ัง้ 

11. ก ากบัดูแล และสนบัสนุนใหม้ีการบริหารความเสี่ยงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมิน
ความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

12. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. ประเมนิผลการปฏบิตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพื่อน าผลการประเมนิมา
ปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไว ้

14. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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8. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายตรขีวญั บนุนาค ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

3. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

ทัง้น้ี ตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที ่2/2560 ณ วนัที ่16 มกราคม 2560 ไดม้กีารแต่งต ัง้
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีประกอบดว้ยสมาชกิ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

2. นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

3. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

1. จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

3. ดูแลการปฏบิตังิานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

4. ทบทวนแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากล และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. จดัท านโยบาย และแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยืน (Sustainability 
Management : SM) ซึ่งรวมถึงการด าเนินงานดา้นการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6. ตดิตามการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ัง่ยนื 

7. วางกรอบแนวทาง และก ากบัดูแลการด าเนินงาน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ของบรษิทั 

8. จดัท า และทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ตดิตาม และ
ประเมนิผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างนอ้ยปี
ละ 1 คร ัง้ 
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9. ผูบ้รหิาร 
รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั ณ  2 มนีาคม 2560 มดีงัน้ี 

1. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

2. นายโสภณ ราชรกัษา1) ผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

4. นายกฤษณ ์วรีกลุ รองผูจ้ดัการท ัว่ไป และพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

6. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

7. นายสมศกัดิ์ รตันวริะกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 1 

8. นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 2 

9. นางสาวลญัจกร คงสกลุ2) ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

10. นางสาวศิรพิร สมบตัวิฒันา ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ 

11. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา3) ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัช ี

12. นางสาววรญัญา อนิทรไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซื้อ 

13. นางสาวสุธารา จรุงเรอืงเกยีรต4ิ) ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

14. นายภารุจ บณุฑรกิ5) ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

15. นายอภณิฐั เมฆลอย ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

16. นางสาวปริ่มโอภา ณชัชาจารุวทิย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

หมายเหต ุ: 

1) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบรษิทั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 

2) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบรษิทั เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2560 

3) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบรษิทั เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2560 

4) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบรษิทั เมือ่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2559 

5) ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นผูบ้ริหารของบรษิทั เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2559 
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ขอบเขต และอ านาจหนา้ที่ของผูบ้รหิาร 

ผูบ้ริหารมอี านาจหนา้ที่ ด าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
ท ัง้น้ี การใชอ้  านาจของผูบ้รหิารดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถกระท าได ้หากผูบ้ริหารมสี่วนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรง หรอืโดยออ้ม 
หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับริษทั หรือบรษิทัย่อย ตามทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิาร 
เกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้ านึงถงึผล
ประกอบการของบริษทัรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ัง้น้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

ในปี 2559 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) 
ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

กรรมการ 
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ 

เบี้ยประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

โบนัสกรรมการ 

นายชาล ีโสภณพนิช 80,000 - 1,084,000 
นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ 50,000 60,000 2,160,000 
นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร 
นายชาย วนิิชบตุร 

50,000 
50,000 

- 
- 

2,080,000 
870,000 

นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 
นายตรขีวญั บนุนาค 
นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์
นายเนตร จรญัวาศน ์

50,000 
60,000 
40,000 
50,000 

- 
60,000 
30,000 

- 

2,080,000 
710,000 
401,000 

1,255,000 
รวม 440,000 150,000 10,640,000 
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ส าหรบัผูบ้รหิารของบริษทันัน้ ในปี 2559 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) 
ดงัน้ี 

 จ านวนเงนิ (บาท) 
เงนิเดอืน 
โบนสั 
กองทนุส ารองเลี้ยงชพีและกองทนุประกนัสงัคม 

31,665,322 
2,346,344 
755,986 

รวม 34,767,652 

10.2 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 

ในปี 2559 บรษิทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

 

11. บคุลากร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมพีนกังานรวมท ัง้สิ้น 119 คน ดงัน้ี 

แผนก จ านวนพนักงาน (คน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 1 
ผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงนิ 1 
รองผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 2 
ฝ่ายบญัชี 19 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 
ฝ่ายการเงนิ 6 
ฝ่ายกฎหมาย 2 
ฝ่ายการตลาด 14 
ฝ่ายธุรการ 15 
ฝ่ายจดัซื้อ 3 
ฝ่ายพฒันาโครงการ 19 
ฝ่ายบริหารอสงัหารมิทรพัย ์ 28 
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 3 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 1 

รวม 119 
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11.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงนิของพนกังานในปี 2559 เท่ากบั 105.95 ลา้นบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงนิเดือน 
โบนสั สวสัดกิารอื่น ๆ เงนิสมทบ กองทนุส ารองเลี้ยงชพีทีบ่รษิทัจ่ายสมทบใหแ้ก่พนกังาน และการจดัอบรมสมัมนา 

11.2 นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บรษิทัจดัใหม้กีารอบรม และสมัมนาแก่พนกังานอย่างสม า่เสมอ ซึ่งรวมถงึการชี้แจงใหพ้นกังานใหม่เขา้ใจ
ถงึข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานในส่วนงานที่รบัผดิชอบ นอกจากน้ี เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพ และทกัษะในการปฏบิตัิงาน
ของผูบ้รหิาร และพนกังาน บรษิทัเปิดโอกาสใหแ้ก่พนกังาน ในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่างๆ เป็นการเพิม่เติมอีก
ดว้ย 

ในปี 2559 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรท ัง้สิ้น 0.46 ลา้นบาท 

11.3 ขอ้พพิาทดา้นแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไมม่ ี- 
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

1. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ 
บริษทัไดต้ระหนกัถงึ ความส าคญัของการปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยไดค้ านึงถงึสทิธิของผู ้

ถอืหุน้ ในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัอย่างเพยีงพอ และทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การส่งขอ้มลูขา่วสารของบริษทัผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การลงข่าวสารทางหนงัสือพิมพ์ ตามพระราชบญัญตัิบริษทั
มหาชนจ ากดั และการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.ticon.co.th 

นอกจากข่าวสารขอ้มูลที่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดใ้หค้วามส าคญักบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่องคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชมุ เพือ่ใหเ้กิดความเท่าเทยีมกนัในระหว่างผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การจดั
ประชุมผูถ้อืหุน้โดยก าหนดใหว้นั เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มจดัส่งแผนที่ต ัง้
ของสถานที่ประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ การส่งหนงัสือนดัประชุมที่มีวตัถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม 
ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชุมอย่ างนอ้ย 7 วนัส าหรบั
วาระปกต ิและอย่างนอ้ย 14 วนัส าหรบัวาระพเิศษตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

หนงัสือนดัประชุมของบริษทัมขีอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุม เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มขีอ้ มูลประกอบการ
พจิารณาลงคะแนนเสยีงในการประชมุไดค้รบถว้นมากยิ่งขึ้น บรษิทัไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปี ซึง่รวบรวมขอ้มลูส าคญัของ
บริษทัในปีที่ผ่านมาใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม รวมถึงไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ที่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
ก าหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื่องได ้โดยหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว มขีอ้มลูกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้
เลือกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ประชุม ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้นอกจากน้ี บริษทัไดแ้นบ
ขอ้บงัคบับริษทั ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ไปกบัหนังสือนัดประชุมดว้ย พรอ้มท ัง้การใหข้อ้มูล  และ
รายละเอยีดเกี่ยวกบัเอกสารทีต่อ้งใช ้เพือ่เป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอชื่อผูท้ี่มคุีณสมบตัเิหมาะสม ที่จะมาเป็น
กรรมการบรษิทัลว่งหนา้ โดยบรษิทัไดช้ี้แจงหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการเสนอเรื่องดงักลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มคีณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท ัง้ผูบ้ริหารของบรษิทั 
และผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยประธานกรรมการของบริษทั หรือบุคคลที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิให ้
เป็นประธานในที่ประชุม จะด าเนินการใหม้กีารพิจารณาวาระการประชุม และลงคะแนนเสียงเป็นไปตามล าดบัวาระที่
ก  าหนดในหนงัสือนดัประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนัน้ บริษทัไดแ้จง้วธิีการลงคะแนนใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนลงคะแนน 
และระหว่างประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมอย่างเตม็ที่ และบรษิทัไดต้อบค าถามอย่างครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้กีารบนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหม้สีาระส าคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ ค า
ชี้แจงที่เป็นสาระส าคญั ค าถาม ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ รวมท ัง้คะแนนเสยีงที่ตอ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนัน้ในส่วนของ
รายงานการประชุมบริษทั มกีารจดัท ารายงานการประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้มรีะบบการ
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จดัเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบ และอา้งอิงได ้ท ัง้น้ี เพื่อใหร้ายงานการประชมุมคีวามครบถว้นสมบูรณ์
มากยิง่ขึ้น บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึผลการลงคะแนนเสยีง เพิม่เตมิในรายงานการประชมุดว้ย 

ทัง้น้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเว็บไซตข์องบริษทั ทัง้ใน
รูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชญิประชมุซึง่เผยแพร่ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และ
รายงานการประชมุทีเ่ผยแพร่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ รวมท ัง้วดีทีศัน ์ซึง่บนัทกึภาพในวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวก และรวดเรว็ 

บริษทัไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.และการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 1/2559 เมือ่วนัที่ 23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมท ัง้ 2 ครัง้น้ี จดั ณ หอ้งสุร
ศักดิ์ 1 ช ัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร และมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 7 ท่าน  

2. การปฏบิตัติ่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
บริษทัตระหนกัดีว่า ความส าเร็จในการด าเนินธุรกจิของบริษทัเกิดขึ้นจากการสนบัสนุนจากผูม้ส่ีวนไดเ้สียกลุ่ม

ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พนกังานบริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิ ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชุมชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนัจาก
คู่แขง่ของบรษิทั บริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม กลา่วคือ การปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่า
เทียม และเป็นธรรม การปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามสญัญา และเงื่อนไขทางการคา้ การจดัหาผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐานใหแ้ก่
ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ท ัง้ในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ์ และการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจน การรกัษา
ความลบัของลูกคา้ การปฏบิตัิตามเงื่อนไขการกูย้ืมเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏิบตัิตามกรอบกติกา  
การแขง่ขนัทีด่ ีไมท่  าลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิกีารไมสุ่จริต และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อพนกังาน เน่ืองจากพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความส าเร็จที่มคุีณค่า บริษทัใหก้ารปฏิบตัิ
อย่างเท่าเทยีม และเป็นธรรมต่อพนกังาน ท ัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการที่จ  าเป็น การแต่งตัง้ โยกยา้ย การ
พฒันาศกัยภาพ การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังานอยู่
เสมอ บริษทัด าเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ัง้จดัใหม้สีิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องก ันการสูญเสียชีวิตจากอุบตัิ เหตุ ป้องก ันการบาดเจ็บ  และการเจ็บป่วย 
อนัเน่ืองจากการท างาน นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ เพือ่ความสามคัคีและเป็นรางวลัส าหรบัพนกังาน 

ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ัน่ที่จะแสวงหาวิธีการ ที่จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสิทธิภาพ 
และประสทิธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา บริษทัยดึม ัน่ในการรกัษา  และปฏบิตัิตามสญัญาที่ท  าไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดย
การส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขายที่มคุีณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที่เป็นธรรม 
นอกจากน้ี ยงัเนน้ถึงการรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนโ์ดยมชิอบ รวมท ัง้ผ่อนปรน และร่วม
ช่วยเหลอืลูกคา้ยามทีเ่กดิความเดอืดรอ้น 

ส าหรบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี บริษทัปฏิบตัิต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อท ัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณท์ีท่  าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาทีต่กลงกนัไว ้
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ส าหรบัคู่แข่งทางการคา้ บริษทัปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิความลบั  หรือล่วงรูค้วามลบั
ทางการคา้ของคู่คา้ ดว้ยวิธีฉอ้ฉล บริษทัยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏบิตัิทาง
จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใด ๆ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคู่แขง่ทางการคา้ 

ส่วนชุมชน และสงัคมนัน้ บริษทัมนีโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม มุ่ง
สรา้งสมดุลระหว่างการเตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

อย่างไรก็ตาม ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิของ
บรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั โดยตดิต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้

3. คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบริษทัม ี8 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และมตี าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ท ัง้น้ี บริษทัมกีารแยกอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการออกจาก
กนัอย่างชดัเจนเพือ่มใิหผู้ใ้ดผูห้น่ึงมอี  านาจโดยไมจ่ ากดั 

คณะกรรมการบริษทัมกีารประชุม เพื่อพิจารณากิจการท ัว่ไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ัง้ โดยบริษทั
ก าหนดการจดัประชุมคณะกรรมการ และส่งหนงัสือนดัประชุมซึ่งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชดัเจน  รวมท ัง้เอกสาร
ประกอบการประชุม ใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมโดยท ัว่ไปไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ในปี 2559 กรรมการบรษิทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี  

 จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 6 คร ัง้) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 
2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์
3. นายจริะพงษ ์วนิิชบุตร 
4. นายชาย วนิิชบตุร 
5. นายเนตร จรญัวาศน ์
6. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 
7. นายตรขีวญั บุนนาค 
8. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร ัง้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบยีบวาระการ
ประชมุ และเอกสารเพือ่ส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชมุ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุโดยมรีายละเอียด
ของสาระส าคญั และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชุม รวมท ัง้มหีนา้ที่
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จดัเก็บเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น นอกจากนั้น ยงัมหีนา้ที่ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัใน
กฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุม 

คณะกรรมการของบรษิทัมบีทบาทส าคญัในเรื่องต่าง ๆ เพือ่ท  าใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดูแลกจิการที่ดี ดงัต่อไปน้ี 

 ในทุก ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชุม เพื่อพจิารณาก าหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั รวมท ัง้มกีารติดตามผลการด าเนินงาน และทบทวนผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม ่ผลงานทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมายจะถกูทบทวน เพือ่ประโยชนใ์นการวาง
นโยบาย และการก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพือ่ใหก้ารท างานเกิดประสทิธิผลมากยิง่ขึ้น คณะกรรมการบริษทัจะมกีารทบทวนผลงาน รวมท ัง้การวเิคราะห์
ปญัหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพือ่ใหม้ขีอ้มลูที่จะน าไปปรบัปรุงการก ากบัดูแล และการด าเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท ัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัไดท้  าการประเมนิผลการด าเนินงานของตนเองประจ าปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่บริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทั (ซึ่งไดผ่้านการพจิารณาของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ท ัง้น้ี ที่ผ่านมาผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที่  และความรบัผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน กล่าวคือ ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ และกรรมการที่ มี
หนา้ที่ และความรบัผดิชอบมากขึ้นก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่มตี  าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัหนา้ที่ตอ้งรบัผดิชอบเพิม่เตมิดว้ย 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการที่บริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ไว ้
ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารก าหนดหนา้ที่  
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารในเรื่องของระดบัอ านาจด าเนินการทางการเงนิ ที่ส  าคญั
ไดแ้ก่ อ านาจอนุมตัิในการซื้อ/เช่าทรพัยส์นิ อ านาจอนุมตัิในการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ อ านาจในการลงนามในสญัญาเงนิกู ้
กบัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดวงเงนิที่กรรมการ และผูบ้ริหารในแต่ละระดบัมอี  านาจในการอนุมตัิไวอ้ย่าง
ชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่เกี่ยวขอ้งทราบถึง
อ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบดงักลา่วแลว้ และทกุฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั 

 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารติดตามดูแล และรบัทราบถงึรายการระหว่างกนั 
และรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่าง
รอบคอบ ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักล่าวเกิดขึ้นตามราคาตลาด รวมท ัง้ดูแลใหบ้ริษทัมกีารปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่
เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ัง้น้ี ในการพจิารณารายการระหว่างกนั กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไมม่สีทิธิออกเสียงในเรื่อ ง
ดงักลา่ว 

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนั ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความ
เหมาะสมของการท ารายการดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั” 
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 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อการจดัท า และการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของ
กจิการ ดงัที่แสดงไวก่้อนรายงานของผูส้อบบญัช ีท ัง้น้ี เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัครบถว้น เชื่อถอื
ได ้สมเหตผุล และปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองท ัว่ไป และกฎระเบยีบต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยใชน้โยบายบญัชีที่
เหมาะสม และถอืปฏบิตัโิดยสม า่เสมอ 

 แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัจะเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่บริษทักม็คีณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูก้  ากบัดูแลใหก้ารตดัสนิใจอนุมตักิารท ารายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม
ต่อทกุ ๆ ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งไดป้ระมวลนโยบาย และขอ้ปฏบิตัิ
หลกั ๆ ที่กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน จะยดึถอืในการปฏบิตัิหนา้ที่ของตน ตามความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย 
รวมท ัง้แนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้สี่วนไดส่้วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัที่ www.ticon.co.th 
และไดม้กีารปรบัปรุงลา่สุดในปี 2558 

4.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มคีวามเป็นอสิระ ถอืหุน้ในบริษทั

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 มิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ รวมท ัง้มีประสบการณ์ดา้นบญัชี และ/หรือ
การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที่แบ่งเบาภาระหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั  ในการดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบ
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนา้ที่ในการใหว้สิยัทศัน ์และใหค้วามเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อ รายงานทาง
การเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจน
ดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งส่งผลให ้
รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื มคุีณภาพทีด่ี และมมีลูค่าเพิม่ต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมบีทบาทส าคญัในเรื่องต่าง ๆ เพื่อท าใหบ้ริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมกีารประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ัง้ เพื่อก ากบัดูแล และติดตาม
เรื่องต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมผูีส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร ัง้ในวาระที่มกีารพจิารณารายงานทาง
การเงนิ 

ในปี 2559 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี  

 จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 5 คร ัง้) 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์
2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์
3. นายตรขีวญั บนุนาค 

5 
3 
5 
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ในปจัจุบนั ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชุม 
จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ ยงัมหีนา้ที่บนัทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการ
ประชมุดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ตนรบัผดิชอบท ัง้หมดแก่คณะกรรมการ
บริษทัในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัซึง่จดัขึ้นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมนีโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัที
ที่มเีหตุการณ์ส  าคญัเกิดขึ้น นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัท ารายงาน  เพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุน้ในรายงาน
ประจ าปีดว้ย 

 บรษิทัมกีารก าหนดหลกัเกณฑข์องกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  บทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็น
ประโยชนใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิหนา้ทีข่องกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั เพื่อปฏิบตัิ

หนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

6. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งแต่งตัง้โดยผูถ้ือหุน้หรือ

คณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มหีนา้ที่ดูแลใหบ้ริษทัมกีารด าเนินการที่โปร่งใส และเป็น
ธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการ และผูบ้รหิาร รวมท ัง้การจดัหาสวสัดกิารทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมต่อพนกังาน
ของบรษิทั 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การ
เปรยีบเทยีบกบัระดบัที่ปฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั รวมท ัง้หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ในปี 2559 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี  

 จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 
2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์
3. นายจริะพงษ ์วนิิชบุตร 

- 
1 
1 
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7. คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั โดย

คณะกรรมการสรรหา มีหนา้ที่ก  าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการคดัเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ
ผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ีจ่ะมาด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 

ในปี 2559 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี  

 จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 
2. นายจริะพงษ ์วนิิชบุตร 
3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์
4. นายตรขีวญั บนุนาค 

- 
1 
1 
1 

8. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบริษทั ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ซึง่แต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหีนา้ที่พิจารณาประเมนิและติดตามความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ และทบทวนแนวทาง  
และเครื่องมอือย่างสม  า่เสมอ เพื่อใชใ้นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพต่อการด า เนินธุรกรรม
ดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั 

ในปี 2559 สมาชกิคณะกรรมการบริหารความเสีย่งแต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงัน้ี 

 จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 1 คร ัง้) 

1. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์
2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 
3. ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร 
4. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

1 
1 
1 
1 

9. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ประกอบดว้ยสมาชิก 3 ท่าน ซึ่งแต่งต ัง้โดยคณะกรรมการบริษทั 

โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีหนา้ที่จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และใหค้ าแนะน าแก่
คณะกรรมการบริษทั ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทางการปฏบิตัิงาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามของหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
นอกจากน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มหีนา้ที่ในการจดัท านโยบาย และแนวปฏบิตัใินการด าเนินงาน ดา้นการ
บริหารจดัการความย ัง่ยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งใหค้วามส าคญัในการดูแลสงัคม ชุมชน และ
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สิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมท ัง้ จดัท าทบทวน ให ้
ขอ้เสนอแนะ แนวทางปฏบิตั ิตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ 

ในปี 2559 สมาชกิคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีแต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงัน้ี  

 จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
(มีการประชมุรวมทัง้สิ้น 4 คร ัง้) 

1. นายตรขีวญั บนุนาค 
2. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 
3. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

4 
4 
4 

10. จรยิธรรมทางธุรกจิ 
บริษทัมแีนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณของบริษทัที่ระบุอยู่ในคู่มอืบริษทั และนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งแนวทางดงักล่าวไดร้วมถึงแนวทางการเก็บรกัษา และป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพื่อ
ประโยชนส์่วนตนดว้ย 

11. ความสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้ง 
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลาที่เหมาะสม เน่ืองจาก

บริษทัตระหนกัดีถึงสถานภาพการเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ท ัง้น้ี ผูส้นใจสามารถตดิต่อบคุคลดงัต่อไปน้ี ซึง่เป็นผูดู้แลงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัเพือ่สอบถามขอ้มลูของบรษิทั  

ช่ือ ต าแหน่ง อเีมล ที่อยู่ 

นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ ผูอ้  านวยการอาวุโส  
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ samart.r@ticon.co.th 

หอ้ง 1308 ช ัน้13/1 อาคารสาธรซติี้ 
ทาวเวอร ์ 175 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์ (662)  679-6565 
โทรสาร (662)  287-3153 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ เขา้พบผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อสอบถามผลการ
ด าเนินงาน และเขา้เยี่ยมชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั รวมท ัง้การจดัประชุมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ พรอ้มกบัการจดั
แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงผลประกอบการและภาพรวมธุรกจิแลว้ บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบ
ผูล้งทนุ (Opportunity day) ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจ าทุกไตรมาส และกจิกรรมพบปะนกั
ลงทุน/นกัวิเคราะหท์ี่จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มูล และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง
ผูบ้ริหารและนักลงทุน และเพื่อใหม้ีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ้น นอกจากนั้น บริษทัยงัมีการเดินทาง  
ไปต่างประเทศเพือ่ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุทีม่ไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 
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ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย และ
นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

กจิกรรมการน าเสนอขอ้มลู จ านวนครัง้ 

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 
นกัลงทนุพบผูบ้รหิารของบรษิทั 
ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และจดัแถลงขา่วแก่สือ่มวลชน 
ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุในประเทศ 
ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ 
นกัลงทนุเยีย่มชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั 

3 
19 
2 
5 
3 
1 

12. การดูแลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน 
บริษทัมนีโยบาย และวธิีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส์่วนตน ดงัน้ี 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร เกี่ยวกบัหนา้ทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัย  ์และการเปลีย่นแปลงการ
ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตาม 
พรบ. ดงักลา่ว 

 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่าหากบุคลากรที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญัอนัจะมผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนที่ขอ้มูลภายในนัน้จะ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตาม
กฎหมาย 

 บริษทัจะชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัที ในกรณีที่มขี่าวสาร
ใด ๆ ท ัง้ทีเ่ป็นจริงและไม่เป็นจรงิร ัว่ไหลออกสู่สาธารณชน ท ัง้น้ี เพื่อไมใ่หเ้กดิความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุน
ท ัว่ไป 

13. การสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
คณะกรรมการบริษทัยึดม ัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกั

จริยธรรม และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมท ัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ และตระหนกัดีว่าการ
ทุจริตคอรร์ปัช ัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความม ัน่คงของประเทศ โดยมนีโยบายในก าร
สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ดงัน้ี 

1.  บรษิทัตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่บคุลากรในการปฏบิตัิงานอย่างซือ่สตัย ์โปร่งใส 
เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมท ัง้
บรหิารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
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2.  บคุลากรตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใดจากบุคคลอื่น
ทีม่หีนา้ที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั เวน้แต่ในโอกาส หรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์นินัน้ตอ้งไม่ใช่
สิง่ผดิกฎหมาย รวมท ัง้ไมอ่าศยัต าแหน่งหนา้ที่หรอืแสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

3.  บริษทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการ
เกดิคอรร์ปัช ัน่ และบรหิารจดัการใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

4.  บริษทัตอ้งจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมท ัง้พฒันาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ เพื่อป้องกนั  และมใิหม้กีารทุจริต
หรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

5.  บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสื่อสาร และฝึกอบรมแก่บคุลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริง 
เกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ 

6.  บริษทัตอ้งจดัใหม้ีช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมีนโยบายในการ
คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู หรอืเบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมท ัง้มมีาตรการในการตรวจสอบ 
และก าหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

7.  บริษทัควรสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนั  
และสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Active Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริตเมื่อไตรมาส 1 ปี 2558 ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงนโยบายและแผนการก ากบั
ปฏบิตังิานในเรื่องดงักลา่ว เพือ่ขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิในการต่อตา้นทุจริตในภาคเอกชนไทย
ต่อไป 

14. นโยบายการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบรษิทัด าเนินธุรกจิอย่างถกูตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดย
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดย
บริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏบิตัิที่ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวใหบ้ริษทัรบัทราบ ซึ่ง
บริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และ เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจรติแก่ฝ่ายงานก ากบัดูแลดว้ย 

2.  เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทั ท าหนา้ทีดู่แล และใหค้ าแนะน า ตลอดจน
สอดส่องการกระท าต่าง ๆ ของบคุลากรของบริษทัใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรื่องดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง 
หากเป็นการกระท าดว้ยความสุจรติใจ 
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ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

1.  เมือ่มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฎบิตัิทีด่ ีในเรื่องต่อไปน้ี 

1.1 การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนวปฏบิตัขิองนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

1.3 การไดร้บัความไมเ่ป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 

1.4 การกระท าทจุรติ 

2.  พบการกระท าทีท่  าใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อบรษิทั 

ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม 

1. ไปรษณีย ์ 
น าส่งที ่คณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื เลขานุการบรษิทั หรอื ฝ่ายทรพัยากร
มนุษย ์

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หอ้ง 1308 ช ัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

2. โทรศพัท ์: (662) 679-6565 โทรสาร : (662) 287-3153 

3. อเีมล 

คณะกรรมการบรษิทั : whistleblowing.director@ticon.co.th 

คณะกรรมการตรวจสอบ : whistleblowing.ac@ticon.co.th 

เลขานุการบรษิทั : whistleblowing.secretary@ticon.co.th 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ : whistleblowing.hr@ticon.co.th 

4. เวบ็ไซต ์: www.ticon.co.th/th/ir 
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กระบวนการในการจดัการกบัเรื่องที่มีการรอ้งเรยีน 

1.  การลงทะเบยีน และส่งเรื่อง 

1.1 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียน และก าหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรื่องที่
รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงัน้ี 

• กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบริษทัอย่างรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนทีสุ่ด 

• กรณีอื่น ใหด้ าเนินการโดยเรว็ 

• กรณีที่เป็นการสอบถามท ัว่ไป เช่น ค าถามเกี่ยวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงินปนัผล จะไม่มีการ
ลงทะเบยีนรบัเรื่อง แต่จะส่งเรื่องใหก้บัฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

1.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรยีน ดงัน้ี 

• ชื่อผูร้อ้งเรยีน ยกเวน้กรณีทีไ่มไ่ดร้ะบชุื่อ 

• วนัทีร่อ้งเรยีน 

• ชื่อบคุคล หรอืเหตกุารณท์ีร่อ้งเรียน 

• ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ 

1.3 เมือ่ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้ าหนดข ัน้ความลบัตามเน้ือหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีที่เป็นการ
สอบถามทัว่ไป) และด าเนินการดงัน้ี 

• ส่งใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และส ัง่การตามอ านาจหนา้ทีท่ี่มี 

• ส่งส าเนาเรื่องใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบื้องตน้ เพื่อเตรียมใหค้ าแนะน าการด าเนินการดา้น
ระเบยีบวนิยั หรอือื่น ๆ 

• ส่งส าเนาเรื่องใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่อง 

2. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และส ัง่การ 

2.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน ด าเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะน าผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใหม้กีารประพฤติ หรือ
ปฏบิตัิที่เหมาะสมต่อไปหากตอ้งมกีารลงโทษทางวินยั ส ัง่ลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ เพื่อใหก้ารลงโทษ
เป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนไม่มอี  านาจส ัง่ลงโทษ ใหเ้สนอเป็นล  าดบัช ัน้ไปจนถงึผูม้อี  านาจ
แลว้แต่กรณี และใหส่้งผลการหาขอ้เทจ็จริงการด าเนินการ และการส ัง่ลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ โดย
ผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัช ัน้ เพือ่ทราบ หรอืพจิารณาส ัง่การ 

2.2 กรณีเป็นเรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรื่อง
รอ้งเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียนนัน้ไปที่กรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่าน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัช ัน้ เพื่อขอแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากกรรมการผูจ้ดัการเหน็ว่า  ไม่สามารถ
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ด าเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนัน้จะถูกปิดเรื่องไป และใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนส่งส าเนาใหผู้ป้ระสานงาน
เรื่องรอ้งเรยีนทราบ เพือ่รายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.3 หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่า ผูถ้กูรอ้งเรยีนไมม่คีวามผดิ หรอืเป็นเรื่องทีเ่กิด
จากความเขา้ใจผดิ หรือไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารประพฤต ิหรอืปฏบิตัิทีเ่หมาะสมแลว้ 
และพจิารณาเหน็ว่า ควรใหปิ้ดเรื่องโดยไมม่กีารลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนเสนอเรื่องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชา
ล  าดบัเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมตัิปิดเรื่อง และส าเนาเรื่องใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน เพื่อแจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ 
จากนัน้รายงานแก่กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

3.1 ในกรณีที่ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เห็นว่าจะตอ้งมกีารลงโทษทางวินยั ใหฝ่้าย
ทรพัยากรมนุษยเ์สนอเรื่องต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

3.2 เมือ่มผีลส ัง่การของกรรมการผูจ้ดัการแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนทราบ เพือ่ด าเนินการตาม
ข ัน้ตอนต่อไป 

4. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

4.1 ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน ด าเนินการตามค าส ัง่ของกรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้แนะน าใหม้กีารประพฤติ หรือ
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป แลว้แจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบดว้ย 

4.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน แจง้ผลการด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทึกผลของการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนไว ้โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

4.3 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

การรอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติ 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มูลใด ๆ ที่พิสูจนไ์ดว้่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต 
กรณีเป็นบุคลากรของบริษทัจะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผูก้ระท าใหบ้ริษทัไดร้บัความ
เสยีหาย ทางบรษิทัจะด าเนินคดกีบับคุคลนัน้ต่อไป 

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

1.  บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลู และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นความลบั 

2.  บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน
แหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.  ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม 
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4.  กรณีที่ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถ
รอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมก็ได ้หรอืบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนหรือผู ้
ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเหน็ว่าเป็นเรื่องที่มแีนวโนม้ที่จะเกิดความเดือดรอ้น
เสยีหาย หรอืความไมป่ลอดภยั 

5.  บริษทัจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน ส ัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจา้ง หรือกระท าการอื่นใดที่มี
ลกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

บทลงโทษเม่ือไม่ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

นโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่  ถือเป็นส่วนหน่ึงของวินยัในการปฏิบตัิง าน กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

 

2. การปลอ่ยและดูดกลบักา๊ซเรอืนกระจก 
บริษทัมคีวามใส่ใจเป็นอย่างยิง่ต่อความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกบัสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะความเปลีย่นแปลงในชัน้

บรรยากาศโลกอนัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งไดส่้งผลให ้
อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2558 บริษทัไดม้อบหมายใหผู้เ้ชี่ยวชาญท าการวิจยัหาปริมาณกา๊ซเรือน
กระจกที่กิจการไดป้ล่อยออกสู่ช ัน้บรรยากาศโลกเพื่อศึกษาหาแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยกา๊ซดงักล่าวในปี
ต่อๆไป ผลการวิจยัดงักล่าวปรากฏอยู่ในรายงานสรุปผลการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกของบริษทัโดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

รายงานสรุปผลการปล่อยและดูดกลบักา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร 

บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน)  เป็นบริษทัที่ประกอบธุรกิจก่อสรา้งโรงงานและ
คลงัสนิคา้ส าเร็จรูปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเช่า โดยมกีารจดัต ัง้บริษทัเมือ่ปี พ .ศ. 2533 และในปจัจุบนัมทีี่ต ัง้กระจายอยู่
ตามแหล่งนิคมอตุสาหกรรมและเขตพื้นที่ส  าคญัทางเศรษฐกิจ จ านวน  17 แห่ง และมหีลากหลายขนาดเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการอย่างเตม็ทีข่องลูกคา้ 

ทางบริษทัใหค้วามส าคญัท ัง้ดา้นคุณภาพ การบรกิาร ความปลอดภยัในการท างาน ดา้นสิง่แวดลอ้มไดด้ าเนิน
กิจกรรมลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก เพื่อรองรบัการพฒันาและ  การขยายตวัของธุรกิจ จาก
ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและโลกรอ้นซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปจัจุบนั ทางบริษทัฯไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของปญัหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของภาวะสภาพภูมอิากาศเปลีย่นแปลงและโลกรอ้น ท าใหบ้ริษทัฯ ตื่นตวั
ในการด าเนินงาน เพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก การจดัท าคารบ์อนฟุตพริ้นทข์ององคก์ร (Carbon Footprint for 
Organization : CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวธิีการประเภทหน่ึงในการแสดงขอ้มลูปริมาณ
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กา๊ซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการ ด าเนินงานขององคก์ร อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเพื่อลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เพื่อก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารประเมนิคารบ์อนฟุตพริ้นทข์ององคก์รส าหรบั ใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การประเมนิการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการผลติขององคก์ร และเป็นการช่วย
เสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัองคก์ร สามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก และเป็นการเตรยีมความพรอ้มหากภาครฐัจ าเป็นตอ้งมี
รายงานปริมาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององคก์ร การประเมนิคารบ์อนฟุตพริ้นท์
องคก์รของบริษทัฯมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการใหส้อดคลอ้ง “แนวทางการประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นทอ์งค์กร 
(องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2556)” ใน scope 1 และ scope 2 ซึ่งพจิารณาขอบเขตของ
องคก์ร (Organization boundary) ในลกัษณะควบคุม (Operation control) และ ก าหนดค่าของความคลาดเคลือ่นที่
สามารถยอมรบัไดท้ี ่5 เปอรเ์ซน็ต ์

นอกจากน้ีการประเมนิคารบ์อนฟตุพริ้นทอ์งคก์ร ยงัมกีารใชม้าตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัระหว่าง
ประเทศ คือ ISO14064-1 (2006) และ The GHG Protocol (WRI/WBCSD) 

ขอบเขตการด าเนินงาน (Operational Boundary) Operational Boundary 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 1 

- การเผาไหมอ้ยู่กบัที ่(Stationary Combustion) 

o การใชน้ า้มนัเชื้อเพลงิในเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอปุกรณท์ี่ใชใ้นพื้นทีก่่อสรา้ง (ระบบ เบกิจ่ายทาง
บญัชี) 

- การเผาไหมท้ีม่กีารเคลือ่นที่ (Mobile Combustion) 

o รถยนตแ์ละยานพาหนะอื่นๆ (ระบบ Fleet card)  

o รถยนตแ์ละยานพาหนะอื่นๆ (ระบบ เบกิจ่ายทางบญัชี) 

- การร ัว่ไหล (Fugitive Emission) : ไมม่ ี

- กระบวนการและปฏกิริิยา (Process Emission) : ไมม่ ี

แหล่งปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 2 

- ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ชใ้นส านกังานใหญ่ 

- ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ชใ้นพื้นที่ก่อสรา้งและระบบบริหารงานส่วนกลางในแต่ละพื้นที่ 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก จากขอบเขตการด าเนินงานประเภทที่ 3 

- ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ชใ้นพื้นที่ก่อสรา้งในแต่ละพื้นที ่ทีไ่ดม้กีารคิดค่าใชจ่้ายจากผูร้บัเหมาหรอืผูเ้ช่า 

- ปรมิาณการใชก้ระดาษ โดยพจิารณาเฉพาะกระดาษขาวเท่านัน้  

- ปรมิาณการใชน้ า้ โดยพจิารณาเฉพาะทีส่  านกังานใหญ่เท่านัน้  
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(เน่ืองจากว่าปรมิาณการใชน้ า้ในพื้นทีก่่อสรา้งจะเป็นส่วนทีจ่ดัหามาเองโดยผูร้บัเหมา โดยไมส่ามารถประเมนิหา
แหลง่ทีม่าของน า้ได)้ 

แหล่งปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกที่ไม่ไดร้วมเขา้มาในขอบเขต พรอ้มเหตุผล 

- การเผาไหมอ้ยู่กบัที ่(Stationary Combustion) : การใชน้ า้มนัเชื้อเพลงิในเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอปุกรณ์
ดบัเพลงิของส านกังานใหญ่ (น า้มนัดเีซล)  

เน่ืองจากทางองคก์รไมส่ามารถควบคุมการด าเนินการของตวัอุปกรณไ์ดโ้ดยตรงและในกรณีหากมค่ีาใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจาก
การใชง้านของอปุกรณ์กจ็ะไมไ่ดพ้จิารณาเป็นค่าใชจ่้ายโดยตรงขององคก์ร 

- การร ัว่ไหล (Fugitive Emission) : การใชส้ารท าความเยน็ (Refrigerants) ของส านกังานใหญ่ 

เน่ืองจากทางองคก์รไมส่ามารถควบคุมการด าเนินการของตวัอปุกรณท์ าความเยน็ส่วนกลางไดโ้ดยตรงและในกรณีหากมี
ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากการใชง้านของอุปกรณ์ก็จะไม่ไดพ้ิจารณาเป็นค่าใชจ่้ายโดยตรงขององคก์ร โดยที่ทางองคก์รจะ
รบัผิดชอบเพียงปริมาณไฟฟ้าที่ใชใ้นอุปกรณ์ท าความท าเย็น  (AHU) ประจ าช ัน้เท่านัน้ (ซึ่งรวมไวเ้ป็นปริมาณไฟฟ้า
ส าหรบัส านกังานใหญ่ ใน Scope2) อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2557 ฝ่ายอาคารไดย้นืยนัว่าไม่มกีารบ ารุงรกัษาที่ตอ้งมกีาร
เพิ่มปริมาณของสารท าความเยน็เขา้สู่ระบบท าความเยน็ส่วนกลาง ส่วนเครื่องท าความเยน็แบบแยกส่วน (Split type) ที่
ใชใ้นหอ้งควบคุมระบบคอมพวิเตอร ์มกีารใชน้ า้ยาท าความเยน็ประเภท R-22 ซึง่ไมอ่ยู่ในขอบขา่ยการรายงาน 

- การร ัว่ไหล (Fugitive Emission) : ระบบบ าบดัน า้เสยีและการก าจดักากตะกอน (ส านกังานใหญ่)  เน่ืองจาก
ทางองคก์รไม่สามารถควบคุมการด าเนินการของระบบบ าบดัน า้เสียไดโ้ดยตรงและกระบวนการบ าบดัที่ใชเ้ป็นแบบใช ้
อากาศ (Activated Sludge) และการก าจดัตะกอนจะมกีารน าไปก าจดัภายนอกเป็นประจ า 

ผลการตรวจตดิตาม Result of monitoring 

Scope Details 
Emission 
(tCO2e) 

Proportion 
(internal scope) 

Proportion 
(Scope 1 + 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 

Electricity (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% 
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จากผลการตรวจตดิตามจะเหน็ไดว้่า แหลง่ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีม่สีดัส่วนจากมากไปนอ้ยดงัน้ี  

1. การใชไ้ฟฟ้าภายในองคก์ร 
2. การใชน้ ามนัเชื้อเพลงิส  าหรบัการเดนิทางดว้ยยานพาหนะ 
3. การใชน้ า้มนัในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและปัม๊น า้ 

ดงันัน้ การจดัการและการท าโครงการเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจงึควรมุง่เนน้ไปในหวัขอ้ส าคญัเหลา่น้ี 

การพจิารณาผลการตรวจติดตามขององคก์ร เทยีบกบั องคก์รอื่นในประเทศไทยทีม่กีารรายงานและแสดงค่าสู่
สาธารณะผ่านระบบของ CDP (Carbon Disclosure Project) สามารถสรุปไดด้งัตารางขา้งล่างน้ี 

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  

 

ดว้ยในขณะน้ีทางภาครฐัยงัไม่มกีฎหมายออกมาบงัคบัใหม้กีารรายงานการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของทุกองคก์ร 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ึงยงัคงเป็นขอ้มลูขององคก์รทีม่คีวามสมคัรใจและรายงานอยู่ในระบบของต่างประเทศ ซึง่ในที่น้ีทางทีป่รกึษา
ไดพ้จิารณาน าขอ้มลูทีม่จีากระบบของ CDP ที่เป็นที่ยอมรบักนัในระดบัสากลเพือ่ใชใ้นการประเมนิ โดยจากการประเมนิ
เบื้องตน้ของทางที่ปรึกษา คาดการณ์ว่า ถา้มกีารน าส่งขอ้มลูและการด าเนินงานของTICONเพื่อจดัอนัดบักบัทาง CDP 
คะแนนที่ไดน่้าจะอยู่ในช่วง 50 – 75 และเกรดที่ไดค้ือ E – D ซึ่งยงัคงค่อนขา้งต า่ แต่ถอืว่าดีส  าหรบัองคก์รที่พึ่งไดเ้ริ่ม
ด าเนินการในปีแรก ซึง่จะสามารถพฒันาต่อยอดใหส้ามารถเพิม่คะแนนและเกรดดงัจะสรุปในส่วนถดัไป 

เมือ่เปรยีบเทยีบจากปรมิาณของกา๊ซเรือนกระจกที่องคก์รไดป้ลอ่ยในปี 2014 เทยีบกบัองคก์รอื่นๆ จะเหน็ไดว้่ามี
ความแตกต่างกนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก TICON เองเป็นองคก์รที่ไม่มกีระบวนการผลติที่จ  าเป็นตอ้งใชพ้ลงังาน ซึ่งจะมี
ความคลา้ยคลงึกบั TRUE และ KBANK ซึ่งจะเป็นลกัษณะองคก์รที่ใชก้ารจดัการและบรหิารงานผ่านส านกังาน โดย
เมือ่เปรียบเทยีบปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกต่อจ านวนพนกังานประจ า จะพบว่า มคีวามสอดคลอ้งและใกลเ้คี ยง
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กบัองคก์รทีม่กีารใชพ้นกังานค่อนขา้งมาก นัน่คือ CPF และ TRUE แต่เมือ่เทยีบกบัองคก์รที่มพีนกังานจ านวนมากอย่าง 
KBANK จะเหน็ไดว้่าจะมค่ีาการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเฉลีย่ต่อ FTE ทีต่  า่กว่า TICON มากเช่นกนั 

โดยหากทางองคก์ร พจิารณาปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกเทยีบกบัองคก์รอื่น ในสดัส่วนต่อรายไดห้รือผล
ก าไรจะเหน็ไดว้่า ปริมาณการปล่อยของ TICON อยู่ในช่วงที่ค่อนขา้งดี คือ สามารถสรา้งรายไดห้รือผลก าไรจากการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในปรมิาณทีน่อ้ย แต่อาจจะนอ้ยกว่าทาง KBANK 

แนวทางในการจดัการการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกส าหรบั TICON ในอนาคต 

1. จดัตัง้คณะท างานที่มหีนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรงในส่วนของการบริการจดัการกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร 
โดยตอ้งมีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นหวัหนา้คณะท างาน และมกีารรายงานสรุปผลการด าเนินงานและออก
แนวนโยบายเป็นประจ า โดยตอ้งมกีารก าหนดเป้าหมายขององคก์รท ัง้ในระยะยาวและระยะส ัน้เพื่อวดัผล
ของการด าเนินงาน 

2. เพิ่มประสทิธภิาพการจดัเก็บขอ้มลู เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่มคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงพอในการประเมนิปรมิาณการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร เน่ืองจากปจัจบุนั ขอ้มลูบางตวัยงัคงใชส้มมตฐิานประกอบการประเมนิ 

3. จดัท าการตรวจทวนสอบปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก จากองคก์รภายนอกเพือ่ยนืยนัความถกูตอ้ง
เหมาะสมของขอ้มลูทีใ่ชแ้ละผลของการประเมนิ 

4. น าผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกไปรายงานสู่สาธารณะและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อใหไ้ด ้รบั
ทราบขอ้มลู 

5. จดัท าโครงการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกภายในขอบเขตขององคก์ร โดยใหพ้นกังานมส่ีวนร่วมและ
ร่วมด าเนินการโครงการ เช่น การรณรงคใ์ชพ้ลงังานใหม้ปีระสิทธิภาพสูงที่สุด ซึง่จะเป็นผลโดยตรงต่อ
การลดค่าใชจ่้ายขององคก์รดว้ย 

6. ร่วมผลกัดนัโครงการและมแีนวนโยบายการจดัซื้อสเีขยีวออกสู่ผูใ้หบ้ริการ, ผูร้บับริการและผูม้ส่ีวนได ้
ส่วนเสยีกบัองคก์รเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

7. ใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์รของรฐัในการจดัการขอ้มลูการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก หรือ ร่วมเขา้โครงการ
เพือ่รบัรูข้อ้มลูขา่วสารและประเมนิผลกระทบในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัองคก์ร 

แนวนโยบายของการจดัการการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ร 

การก าหนดใหม้กีารรายงานค่าการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร ต่อหน่วยงานรฐั ลูกคา้ หรือ ผูร้บับรกิาร ซึ่ง
ปจัจุบนัเริ่มมกีารขยายตวัมากในกลุ่มองคก์รที่มกีารผลติสินคา้ โดยถือเป็นหน่ึงปจัจยัในการพจิารณาส ัง่ซื้อสนิคา้ หรือ
แมก้ระท ัง่เจา้ของเงนิทนุหรอืองคก์รทางการเงนิทีจ่ะพจิารณาส่วนน้ีเพิม่เตมิส าหรบัการอนุมตัต่ิางๆ 

1. ภาษคีารบ์อน ในบางประเทศเริ่มมกีารออกขอ้จ ากดัในการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์รแต่ละประเภท ซึง่
จะตอ้งเสยีภาษเีพิ่มเติมหากมกีารปล่อยที่มากกว่าจ านวนทจี ากดัไว ้ซึ่งในปจัจุบนัประเทศไทยก าลงัศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการจ ากดัการปลอ่ยในกลุม่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ผลติไฟฟ้า ปูนซเีมนต ์ปิโตรเคม ีและจะมี
การเพิม่เตมิขยายออกไปเรื่อยๆ 
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2. PPP (Polluter Pay Principle) คือ หลกัการที่ก  าหนดใหผู้ท้ี่ก่อใหเ้กดิมลพษิตอ้งเป็นผูท้ี่รบัผดิชอบในส่วนของ
มลพษิทีป่ล่อย โดยอาจจะมกีารน าหลกัการเหล่าน้ีมาใชร่้วมกบัของที่ใชอ้ยู่ในชีวติประจ าวนัเช่น น า้ประปา หรือ 
ไฟฟ้า ซึ่งจะมผีลท าใหต้อ้งมกีารเสยีค่าใชจ่้ายที่สูงขึ้นจากค่าปลดปล่อยมลพิษที่แฝงเขา้มาในค่าบริการ  โดย
องคก์รใดหากมกีารด าเนินงานควบคุมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่ดีก็จะสามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไดอ้ีก
ทางหน่ึงดว้ย 
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การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
พอเพยีง ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏบิตังิาน ซึ่งถอืว่าเป็นกระบวนการที่ส  าคญัของการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท าให ้
การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความม ัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ สรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มูลทางการเงิน  และการด าเนินงานครบถว้น
น่าเชื่อถอื การปฏบิตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่
ประชมุคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที่ 3/2560 ไดม้กีารพจิารณาทบทวนการประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยอา้งอิง “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที่เขา้ร่วม
ประชุมมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจบุนั และครอบคลุม
ใน 5 เรื่อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏบิตัิงาน ระบบสารสนเทศ และการ
สือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที่ดี โดยก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัที่ชดัเจน และวดัผลไดใ้นรูปของก าไรต่อหุน้ประจ าปีนัน้ ๆ รวมท ัง้ไดม้กีารเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา กบัเป้าหมายที่ก  าหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะท าการวิเคราะหห์าสาเหตุเพื่อ
ประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทัง้น้ี โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัมสีายการบงัคบับญัชา มีการก าหนด
อ านาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการท ารายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สียในเรื่องใด จะไม่สามารถใหก้าร
อนุมตัิในเรื่องนัน้ ๆ ได ้นอกจากนัน้ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตัิการบนัทกึ
รายการทางบญัชแีละการดูแลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

บริษทัก าหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยคณะกรรมการแต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ อยู่ในกรอบของการมจีรยิธรรมที่ด ีและรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ส่งเสรมิและตดิตามความคืบหนา้
ของกระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยการพิจารณาปรบัปรุง
คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมท ัง้ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอื่นที่จ  าเป็นเพื่อ
การพฒันา 

เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยไดด้ าเนินการปรบัปรุงนโยบายและวางระบบ
ควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัความเสี่ยงเรื่องคอรร์บัช ัน่ของธุรกิจ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการ
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ตรวจสอบไดป้ระเมนิ และไดย้ื่นขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ) เมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาใหก้ารรบัรอง
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิฯ 

 

2. การบรหิารความเสีย่ง 

บริษทัก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นนโยบายส าคญั โดยไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร ท าหนา้ที่ในการประเมนิปจัจยัเสี่ยงท ัง้จากปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพ
เศรษฐกิจ นโยบายภาครฐั และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ และปจัจยัภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั และก าหนดผูร้บัผดิชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พรอ้มท ัง้ มอบหมายใหก้ารบรหิารความ
เสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารทุกคน มกีารวางแผน และก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง มกีารประเมนิปจัจยั
ความเสีย่ง ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ และเป้าหมายของบรษิทั จดัใหม้กีารติดตามการบริหารความเสีย่งของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร เป็นประจ าทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั บริษทัมกีารจดัการให ้
ความรูก้บัพนกังานทกุระดบัใหม้คีวามเขา้ใจ และตระหนกัถงึความส าคญัในการบริหารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง  

 

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน 

บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง ลกัษณะเฉพาะขององค์กร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการจดัซื้อ การเงนิ และการ
บริหารท ัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และอ านาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการท ารายการต่าง ๆ อย่าง
ชดัเจน โดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในเรื่องใดจะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื่องนัน้ ๆ ได ้เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทจุรติได ้
เช่น มกีารก าหนดวงเงนิ และอ านาจอนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ข ัน้ตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ข ัน้ตอนการ
จดัซื้อ และวธิีการคดัเลอืกผูข้าย เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการ
อนุมตัิ การบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์ิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 
รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงานมกีารปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบยีบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง
อย่างเคร่งครดั โดยบริษทัมีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ ส าหรบัระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตัิงาน บริษทัมกีารควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบ ารุงรกัษา และดา้นความ
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัมีการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว รวมท ัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ เมื่อมกีารพิจารณาอนุมตัิธุรกรรม
ระหว่างกนันัน้ บริษทัมนีโยบายใหค้ านึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นส าคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการ
ที่กระท ากบับุคคลภายนอก และตอ้งกระท าโดยผูท้ี่ไม่มสี่วนไดส้่วนเสียในธุรกรรมนัน้ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน า
ผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส้่วนตวั ส าหรบับริษทัในเครือ บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินการ รวมท ัง้
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ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลที่บริษทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือนัน้ ถือปฏิบตัิ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายในการลงทนุของบริษทั 

 

4.  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอ้มลูที่ไดร้บัท ัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งถอื
เป็นเครื่องมือส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการปฏิบตัิงานและรายงาน
ทางการเงนิ เพื่อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ผูถ้ือหุน้ และผูเ้กี่ยวขอ้ง อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลที่
เพยีงพอ ถกูตอ้งสมบูรณ ์เป็นปจัจบุนั เชื่อถอืได ้เขา้ใจงา่ย เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิและการแขง่ขนั  

บริษทัไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูที่ส  าคญัต่าง ๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดย
การจดัท ารายงานเชิงวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เทจ็จริง จดัส่งขอ้มลูเพื่อศึกษา
ประกอบการตดัสนิใจเป็นการล่วงหนา้ 7 วนั โดยมเีลขานุการบริษทั ซึ่งมหีนา้ที่ใหค้ าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิตามมตคิณะกรรมการบรษิทั รวมท ั้ง
เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนยก์ลางในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญั ไดแ้ก่  ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือ
หุน้ไวเ้ป็นระบบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิหนา้ทีข่องกรรมการได ้

บริษทัมกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถงึข ัน้ตอนการจดัเก็บขอ้มลูเพื่อจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชี การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบรษิทั โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่รบัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจ และการพจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงนิต่อสาธารณชน ท ัง้น้ี เพื่อ
เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น และ
โปร่งใส 

 

5. ระบบการตดิตาม 

บริษทัมรีะบบการติดตามการด าเนินงานในระดบับรหิาร และในระดบัปฏบิตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
ก  าหนด คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมปีระเด็นส าคญัที่อาจมผีลกระทบต่อองคก์ร จะก าหนดใหผู้ร้บัผิดชอบน าเสนอรายงาน  เพื่อ
ทบทวนการปฏบิตัิงานและการวเิคราะหส์าเหตุตลอดจนร่วมพจิารณาเพื่ออนุมตัิแกไ้ขปญัหาภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ
เหน็ว่าเหมาะสมและใหร้ายงานการปฏบิตัิและตดิตามผลอย่างต่อเน่ือง 

บริษทัมีนโยบายใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) โดยตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2558 ถงึเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จ ากดั ใหท้  าหนา้ที่สอบ
ทานขอ้มลูการด าเนินงานและการควบคุมภายในเพื่อประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของการควบคุม
ภายใน ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส  าคญัของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยไดท้  าการวเิคราะหผ์ลจากการตรวจสอบและ
สรุปประเด็นที่มีสาระส าคญั เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้
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พิจารณาประเด็นที่ตรวจพบร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อวางแนวทางในการปรบัปรุงอนัเป็นการสรา้งแนวทางเชิงป้องกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ า ท ัง้น้ีในการแต่งตัง้ โยกยา้ย 
และเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั คือ นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ซึ่งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายการระหว่างกนั 
1. รายละเอยีดของรายการระหวา่งกนั 

1.1 การซื้อที่ดินจากบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง 

1.1.1 บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บรษิทัมกีารซื้อที่ดินเพื่อพฒันาอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ จากบริษทั สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ  จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจากบริษทั สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั และมกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 
คือ นายชาย วนิิชบตุร 

ในปี 2559 บรษิทัไมม่กีารซื้อทีด่นิจากบรษิทัสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

1.1.2 บรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จ ากดั  

บริษทัมีการซื้ อที่ดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ ากดั ซึ่งมีกรรมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั คือ  นายชาล ีโสภณพนิช 

ในปี 2559 บรษิทัไมม่กีารซื้อทีด่นิจากบรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จ ากดั 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณา
จากราคาตลาดของที่ดินบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่มคีวาม
จ าเป็น และสมเหตสุมผล และเกดิขึ้นตามราคาตลาดบนเงือ่นไขทีป่ฏบิตัิกนัอยู่โดยท ัว่ไป 

1.2 การเช่าพื้นที่ส านักงานจากบคุคลเกีย่วขอ้ง 

บริษทัมีการเช่าพื้นที่ส  านกังานจากกองทุนรวมสาธรซิตี้ทาวเวอร ์ซึ่งกองทุนดงักล่าวมีผูถ้ือหุน้ ใหญ่ซึ่งมี
ความสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้และกรรมการของบรษิทั ดงัน้ี 

1.  กลุ่มซิตี้ เรียลตี้ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซิตี้ทาวเวอร ์ถอืหุน้ในบริษทัท ัง้ทางตรง 
และทางออ้ม รอ้ยละ 0.14 (ณ วนัที ่10 มนีาคม 2560) 

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้ และเป็นกรรมการผูม้อี  านาจลงนามของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม
ซติี้ เรยีลตี้  

ในปี 2559 บรษิทัมกีารช าระค่าเช่าพื้นที่ส  านกังานใหแ้ก่กองทุนดงักลา่วรวม 17.07 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 
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ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการดงักลา่วแลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มลู
อตัราค่าเช่าอาคารส านกังานทีอ่ยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารส านกังานของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ว่ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว มคีวามสมเหตสุมผล และเกดิขึ้นตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้ริการ และมเีงือ่นไข
เช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอื่นท ัว่ไป 

1.3  การท าธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัที่เกีย่วขอ้ง 

บริษทัมีการท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมีกลุ่ม
โสภณพนิชเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และกลุ่มโสภณพนิชมีความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้ และกรรมการของบริษทั คือ นายชาล ี
โสภณพนิช 

ณ สิ้นปี 2559 บรษิทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้ริการทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 

รายการ 
อตัราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จ านวนเงนิ 

(ลา้นบาท) 

หนงัสอืค า้ประกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาว 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

เงนิฝากออมทรพัย ์

ตามประกาศของธนาคาร 

อตัราดอกเบี้ยส าหรบัลูกคา้ช ัน้ดี (MLR) ลบอตัรา
คงที่ 

อตัราดอกเบี้ยตามราคาตลาด 

ตามประกาศของธนาคาร 

197.22 

783.77 

1,060.00 

96.37 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมยีอดดอกเบี้ยเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชีจ  านวน 0.16 ลา้นบาท โดยยอด
คา้งจ่ายดงักลา่วไดม้กีารช าระแลว้ในตน้ปี 2560 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ และมคีวามเหน็ว่า
รายการดงักลา่วขา้งตน้ เป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผล และเกดิขึ้นตามราคาตลาด นอกจากน้ีขอ้ก าหนด และเงือ่นไข
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามเหมาะสม และปฏบิตักินัโดยท ัว่ไป 

1.4 การท าธุรกรรมดา้นการซื้อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัที่เกีย่วขอ้ง  

บริษทัมกีารซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์
โลจิสติคส ์และกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท รวมท ัง้หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ผ่านบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง คือ บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี 
พลสั จ ากดั ซึง่มกีรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการผูม้อี  านาจลงนามของบรษิทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช  
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บริษทัมีการช าระค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์ เอเซีย พลสั จ ากดั ในปี 
2559 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิ้น 0.02 ลา้นบาท  

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้ีการพิจารณาการซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลกัทรพัยด์งักล่าว และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น และเกิดขึ้นตามราคาตลาด บน
เงือ่นไขทีป่ฏบิตักินัอยู่โดยท ัว่ไป 

ทัง้น้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัคร ัง้ที ่4/2551 เมือ่วนัที่ 13 สงิหาคม 2551 ไดม้มีตอินุมตัิในหลกัการ
ใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัมอี  านาจท ารายการระหว่างกนัซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้โดยท ัว่ไป 

2. ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 

การท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจ าเป็นเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั  และบริษทัได ้
จ่าย/รบัค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม และสมเหตุสมผล ดงัที่คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ในการท า
รายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

3. มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที่เกิดขึ้น
ตามราคา และเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั อีกท ัง้ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี บริษทัมมีาตรการเกี่ยวกบัการท ารายการระหว่างกนั 
ดงัน้ี    

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที่ 4/2551 ในวนัที่ 13 สิงหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้าย
จดัการของบริษทั มอี  านาจในการท ารายการระหว่างกนัซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มเีงือ่นไขการคา้โดยท ัว่ไป ท ัง้รายการ
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการในขณะนัน้ และรายการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมกีารรายงานสรุปการท ารายการ
ดงักลา่วต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัการท ารายการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดย
คณะกรรมการหรือผูถ้ือหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการท ารายการระหว่างกนัในกรณีที่รายการดงักล่าวไม่เป็นเงือ่นไข
ทางการคา้โดยท ัว่ไป ท ัง้น้ี กรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามประกาศและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ดงัทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

 เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหว่างกนัตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก  าหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

4. นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนันนอนาคต 

 รายการระหว่างกนัจะยงัคงเกดิขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคตตราบเท่าที่รายการนัน้ยงัคงเป็นประโยชนต่์อบริษทั 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
1. ผลการด าเนินงาน  

1.1 รายได ้

บริษทัมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้
เพื่อใหเ้ช่า และขายเมื่อมีโอกาสเหมาะสมซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการคิดเป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 16.5 รอ้ยละ 21.6 และรอ้ยละ 62.6 เมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมตามล าดบั ขณะที่ปี 2557 และปี 
2558 รายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND TGROWTH และTREIT ยงัคงมสีดัส่วนทีสู่งทีสุ่ดเมือ่เทียบ
กบัรายไดร้วม หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 76.2 และรอ้ยละ 62.6 การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุน
และทรสัตด์งักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี  ท ัง้น้ีในปี 2559 บริษทัไม่มี
รายไดด้งักล่าวเน่ืองจากการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตอ้งถูกยกเลกิตามเงือ่นไขภายใตส้ญัญาจองซื้อหุน้
เพิ่มทุนที่ลงนามระหว่างบริษทั และบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (FPHT) เมือ่เดือน
ตลุาคม 2559 ทีผ่่านมา 

ทัง้น้ี ในบางช่วงเวลาบริษทัมรีายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ที่สามารถใชส้ทิธใินการซื้อโรงงาน ตาม
เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม บรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์รายไดด้งักล่าวได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั 

ส าหรบัรายไดจ้ากการลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และTREIT ประกอบดว้ย ส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงนิลงทุน รายไดค่้าบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ก าไรจากการขายหน่วยลงทุน และก าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจาก
การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน/ทรสัต ์

นอกจากน้ี บริษทัมีรายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึ่งโดยปกติจะเป็น
สดัส่วนนอ้ยเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม  

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบรกิาร 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร มจี  านวน 966.1 ลา้นบาท 1,048.5 ลา้นบาท และ 
1,172.1 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 12.9 เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.5 และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 11.8 ตามล าดบั 
ขณะทีต่น้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ มจี  านวน 243.5 ลา้นบาท 306.4 ลา้นบาทและ 332.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คิด
เป็นก าไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเท่ากบั รอ้ยละ 74.8 รอ้ยละ 70.8และรอ้ยละ 71.6 ตามล าดบั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2557 ลดลง เน่ืองจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห  ้TGROWTH 
เป็นจ านวนมากในช่วงไตรมาส 4/2556 และการขายบางส่วนในไตรมาส 1/2557 นอกจากน้ี ความตอ้งการเช่าโรงงาน
ลดลง และความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้มกีารขยายตวันอ้ยลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการปรบัลดตน้ทุนของ
ภาคการผลติ และสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั 
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รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2558 เพิ่มขึ้น เน่ืองจากความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ของบริษทัมี
การขยายตวัเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหนา้โดยเฉพาะธุรกจิโลจสิติกส ์ส่งผลใหบ้รษิทัมพีื้นที่ใหเ้ช่าใหม่ของคลงัสนิคา้สุทธเิพิ่มขึ้น 
ซึง่พื้นทีใ่หเ้ช่าใหมส่่วนใหญ่เป็นคลงัสนิคา้ที่สรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-suit) 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2559 เพิม่ขึ้น 123.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 11.8 เมือ่เทยีบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากมกีารเพิ่มขึ้นพื้นที่ใหเ้ช่าใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เช่าใหม่ของผูเ้ช่าอาคารโรงงาน
และคลงัสนิคา้ 

1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์

ปี 2557 และ 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND TGROWTH และ
TREIT มลูค่า 4,460.1 ลา้นบาท และ 3,037.3 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 4.4 และรอ้ยละ 31.9 ตามล าดบั 

โดยในปี 2559 บริษทัไม่มรีายไดด้งักล่าวเน่ืองจากการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT 
ตอ้งถูกยกเลกิตามเงื่อนไขภายใตส้ญัญาจองซื้อหุน้เพิ่มทุนที่ลงนามระหว่างบริษทัและบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  
โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (FPHT) เมือ่เดอืนตลุาคม 2559 ทีผ่่านมา 

ในปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากปี 2556 เน่ืองจากมคีวามตอ้งการ
ใชเ้งนิทุนนอ้ยกว่าปีก่อนหนา้จึงขายพื้นที่ลดลง โดยเป็นการใหเ้ช่าอาคารโรงงานใหแ้ก่ TGROWTH และการขายโรงงาน
ใหแ้ก่ TFUND ในช่วงไตรมาส 1/2557 มูลค่ารวม 498.2 ลา้นบาท และเป็นการขายอาคารโรงงานและขาย/ใหเ้ช่า
คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT ในช่วงไตรมาส 4/2557 ซึง่บนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจ านวน 3,961.9 ลา้นบาท 

ในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงมาก เน่ืองจากมีความตอ้งการใช ้
เงนิทุนเพื่อซื้อที่ดินนอ้ยลง แต่เป็นการใชเ้งนิทุนเพื่อการพฒันาโครงการจากที่ดินที่ซื้อไวแ้ลว้จากปีก่อน โดยเป็นการขาย
ใหแ้ก่ TFUND มลูค่า 126.0 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2558 และเป็นขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ 
TREIT เดอืนธนัวาคม ซึง่บนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจ านวน 2,911.3 ลา้นบาท 

การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND นัน้เป็นการขายขาดในกรรมสิทธิ์ของท ัง้ที่ดินและอาคาร
โรงงาน บริษทัจึงบนัทึกรายการขายสินทรพัยด์งักล่าวเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นงบก าไรขาดทุนไดท้ ัง้
จ  านวน ในขณะที่การขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH และ TREIT เป็นการขาย/ใหเ้ช่าที่ดิน พรอ้มการ
ขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ โดยบริษทับนัทกึการใหเ้ช่าที่ดินเป็นรายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะ
การเงนิท ัง้จ  านวน ซึง่จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าทีด่นิ และบนัทกึการขายขาดในกรรมสทิธิ์ และการ
ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายในงบก าไรขาดทุนท ัง้จ  านวน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 
(ปรบัปรุง 2557) ทีถ่อืว่าการใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหก้องทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
ในแต่ละปีจะมากหรอืนอ้ยยงัขึ้นอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพือ่ขยายธุรกจิของบริษทั 
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1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรอืกจิการอืน่ 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวม/ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
แลว้ บรษิทัยงัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ทีเ่ป็นผูเ้ช่า รวมถงึบคุคล/กจิการอื่นตามโอกาสทีเ่หมาะสม 
โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื่นเท่ากบั 101.2 ลา้นบาท 308.3 ลา้น
บาท และ 250.7 ลา้นบาทตามล าดบั 

ในปี 2557 บรษิทัมกีารขายที่ดินพรอ้มอาคารโรงงานใหแ้ก่บุคคลหรือกจิการอื่นมลูค่า 101.2 ลา้น
บาท 

ในปี 2558 บรษิทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอื่น ประกอบดว้ยการขายที่ดิน
พรอ้มอาคารโรงงานมลูค่า 48.2 ลา้นบาท และขายทีด่นิเปลา่มลูค่า 260.1 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บรษิทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลหรอืกจิการอื่น ประกอบดว้ยการขายที่ดิน
เปลา่มลูค่า 250.7 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้ี่มไิดเ้กิดขึ้นอย่างสม า่เสมอ ท ัง้น้ี
ขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของลูกคา้ในการใชส้ิทธิซื้อโรงงานตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาเช่าเป็นส าคญั นอกจากนัน้ ก าไร
ข ัน้ตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมคีวามแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของโรงงาน 
รวมท ัง้ท าเลที่ต ัง้ของโรงงานที่ขาย ขณะที่การขายที่ดินเปล่า มไิดเ้กิดขึ้นอย่างสม า่เสมอ โดยขึ้นอยู่กบัโอกาสที่เหมาะสม 
และก าไรข ัน้ตน้ของการขาย  

1.1.4 รายไดท้ี่เกีย่วเน่ืองกบับรษิทัร่วม (TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และSLP) 

1)  ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และSLP 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP ขึ้นอยู่
กบัสดัส่วนการลงทนุของบรษิทั และก าไรของ TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมส่ีวนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 267.1 ลา้น
บาท 248.5 ลา้นบาท และ 252.2 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 23.3 ต่อปี ลดลงรอ้ยละ 7.0 ต่อปี และ
เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.5 ต่อปีตามล าดบั 

ในปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 
50.5 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TGROWTH จากผลการด าเนินงานท ัง้ปี 2557 
(TGROWTH จดัตัง้ขึ้นเมือ่ปลายปี 2556) รวมท ัง้จาก TREIT จดัตัง้ขึ้นเมือ่ปลายปี 2557 

ในปี 2558 บริษทัมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากปี 2557 เน่ืองจาก
สดัส่วนการลงทุน และผลประกอบการใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ลดลง นอกจากส่วนแบ่งก าไรจาก
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัตข์า้งตน้แลว้ บรษิทัไดร้บัส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทุน
ในโครงการโรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า/หรอืขายในประเทศอนิโดนีเซยีระหว่างปี 2558 เป็นจ านวน 1.8 ลา้นบาท  
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ในปี 2559 บรษิทัมสี่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 3.7 
ลา้นบาท จากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ TFUND และ TREIT นอกจากส่วนแบ่งก าไรจากกองทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์า้งตน้แลว้ บริษทัไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน SLP จากการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการ
โรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ช่า/หรอืขายในประเทศอินโดนีเซยีเป็นจ านวน 1.9 ลา้นบาท 

2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท์ี่บริษทัขายใหแ้ก่กองทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยจ์  านวน 165.3 ลา้น
บาท 204.1 ลา้นบาท และ 201.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์  านวน 165.3 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 8.3 เน่ืองจากการเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์ินใหแ้ก่ TGROWTH ซึ่งจดัต ัง้ขึ้นเมื่อไตรมาส 
4/2556 

ในปี 2558 บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์  านวน 204.1 ลา้นบาท 
เพิม่ขึ้นจากปีก่อนรอ้ยละ 23.5 เน่ืองจากการเป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TREIT ซึง่จดัต ัง้ขึ้นเมือ่ไตรมาส 4/2557 

ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์  านวน 201.1 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 1.5 โดยมสีาเหตหุลกัจากการลดลงของรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุ 
TLOGIS และTGROWTH 

ในการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์
นัน้ บริษทัมภีาระผูกพนัในเรื่องการค า้ประกนัรายไดค่้าเช่าคลงัสนิคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS จนถงึสิ้นปี 2559 และค า้
ประกนัรายไดใ้หแ้ก่ TGROWTH ส าหรบัโรงงานที่ไม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสทิธิ์ใหก้องทุน โดยค า้ประกนัรายไดเ้ป็น
ระยะเวลา 1 ปี (สิ้นสุดสิ้นปี 2557) ส่วนการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่TREIT บริษทัมภีาระผูกพนัในการค า้
ประกนัรายได ้รวมถงึรายการอื่นๆ ใหแ้ก่ TREIT (ดูเพิ่มเติมทีห่วัขอ้ 1.2.1 ประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การขายอสงัหารมิทรพัย)์ 

3)  ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมีการขายเงินลงทุนบางส่วนใน TFUND TLOGIS และ
TGROWTH เพือ่การบริหารกระแสเงนิสดของบริษทั ท าใหบ้ริษทัมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักลา่ว จ านวน 1.5 ลา้น
บาท 126.30 ลา้นบาท และ 103.6 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่บนัทกึก าไรดงักลา่วเป็นรายไดอ้ื่น  

4)  ก าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์

บริษทัจะสามารถรบัรูก้  าไรเพิ่มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS 
TGROWTH และ TREIT เมือ่กองทุนรวม/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์มกีารขายสนิทรพัยท์ี่ซื้อจากบริษทั
ใหแ้ก่บคุคล/กจิการอื่น หรอืเมือ่บรษิทัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว  
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ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัมกี าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้ TFUND 
TLOGIS TGROWTHและTREIT จ านวน 41.4 ลา้นบาท 246.7 ลา้นบาท และ 295.0 ลา้นบาทตามล าดบั  

ในปี 2557 บรษิทัมกี าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิลดลง เน่ืองจากบรษิทัมกีารลดสดัส่วนการลงทุนนอ้ย
กว่าการลดลงของปีก่อนหนา้ โดยมกีารลดสดัส่วนการลงทนุใน TGROWTH เพยีงรอ้ยละ 1.2 และ TFUND มกีารขาย
โรงงานใหบ้คุคลอื่นเพยีง 1 โรงงาน 

ในปี 2558 บริษทัมกี าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจ านวน 246.7 ลา้นบาท เกิดขึ้นจากการที่บริษทัลด
สดัส่วนการลงทนุในTFUND TLOGIS และTGROWTH รอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 3.8 และ 1.9 ตามล าดบั และ TFUND มี
การขายโรงงานใหบ้คุคลอื่น 3 โรงงาน 

ในปี 2559 บริษทัมกี าไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจ านวน 295.0 ลา้นบาท เกิดขึ้นจากการที่บริษทัลด
สดัส่วนการลงทุนในTFUND TLOGIS TGROWTH และTREIT รอ้ยละ 18.7 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 6.0 และรอ้ยละ 
38.4 ตามล าดบั และ TFUND และ TGROWTH มกีารขายทีด่นิและโรงงานใหแ้ก่บคุคลอื่น  

1.1.5  รายไดอ้ืน่ ๆ 

นอกจากรายไดท้ีก่ลา่วขา้งตน้ บรษิทัยงัมรีายไดป้ระเภทอื่นอกี ซึง่ประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการที่บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที่เช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของ
บริษทัใหท้  าการต่อเติม/ดดัแปลงโรงงานและคลงัสินคา้ที่เช่าอยู่ ซึ่งปกติบริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจ านวน
นอ้ยเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม รายไดด้งักล่าวเกิดจากการที่ผูเ้ช่าจา้งบริษทัใหท้  าการซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ตามการใช ้
งานปกตขิองผูเ้ช่า 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกิดจากการที่บริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลูกคา้ที่เช่า
โรงงานและคลงัสนิคา้ 

3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในขณะทีใ่นปี 2557 บรษิทัไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนประกนัภยัจากความเสยีหายในทรพัยส์นิ
จ านวน 2.4 ลา้นบาทจากเหตกุารณอ์ุทกภยัเมือ่ปี 2556 

ในปี 2558 และปี 2559 ไมม่รีายไดด้งักลา่ว 

1.2 ค่าใชจ้า่ย 

1.2.1 ประมาณการหน้ีสนิที่เกีย่วขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2557 บริษทัมปีระมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์จ  านวน 118.0 ลา้น
บาท บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ซึ่งเกิดจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมือ่เดือนธนัวาคม 
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2557 เน่ืองจากบรษิทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT ส าหรบัอาคารที่ไมม่ผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสทิธิ์เป็น
ระยะเวลา 1 ปี และบางส่วนเกิดจากการที่บริษทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรม กบัราคาใช ้
สทิธิ ส  าหรบักรณีที่ผูเ้ช่าใชส้ทิธิในการซื้ออสงัหาริมทรพัย ์ (Option to buy) หากราคายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ 
ณ วนัที่ผูเ้ช่าใชส้ทิธซิื้อสูงกว่าราคาใชส้ทิธิ รายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็นประมาณการหน้ีสนิระยะส ัน้ และระยะยาว ใน
งบแสดงฐานะการเงนิ รวมท ัง้สิ้นจ านวน 133.2 ลา้นบาท ท ัง้น้ีส่วนต่างจ านวน 15.2 ลา้นบาท ถูกแสดงในก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วมตามสดัส่วนการลงทนุใน TREIT (รอ้ยละ 12.0) 

ในปี 2558 บริษทัมีประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์33.3 ลา้นบาท 
บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทนุ ซึง่เกดิจากการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมือ่เดอืนธนัวาคม 2558 
เน่ืองจากบริษทัมภีาระผูกพนัในการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT ส าหรบัอาคารที่ไม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสิทธิ์ และ
รายการดงักลา่วถกูบนัทกึเป็นประมาณการหน้ีสนิระยะส ัน้ และระยะยาว ในงบแสดงฐานะการเงนิ จ านวน 50.3 ลา้นบาท 
ท ัง้น้ีส่วนต่างจ านวน 9.9 ลา้นบาท ถูกแสดงในก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วมตามสดัส่วน
การลงทนุใน TREIT (รอ้ยละ 19.6) 

 ในระหว่างปี 2558 บริษทัมีการโอนกลบัรายการประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบัการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 8.1 ลา้นบาท จากการที่ภาระผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างกรณี Option to buy ของบริษทั
ลดลง ซึง่เป็นผลมาจากการทีผู่เ้ช่าโรงงานยกเลกิสญัญาเช่าในระหว่างปี 

ในปี 2559 บริษทัมกีารโอนกลบัประมาณการหน้ีสนิที่เคยบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 59.33 ลา้น
บาท ซึง่โดยส่วนใหญ่เกดิจากการสิ้นสุดของสญัญาที่ใหส้ทิธ ิOption to buy ทีเ่ป็นเจา้ของโดย TREIT 

1.2.2 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมจี  านวน 769.5 ลา้นบาท 756.9 ลา้นบาท 
และ 704.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 7.5 ลดลงรอ้ยละ 1.6 และลดลงรอ้ยละ 7.0 ต่อปี ตามล าดบั 

ทัง้น้ี องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและ
ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน/คลงัสนิคา้ที่สรา้งเสร็จแต่ยงัไม่มผูีเ้ช่า โดยในปี 2559 ค่าใชจ่้ายดงักลา่วคิดเป็นสดัส่วนรวมกนั
ประมาณรอ้ยละ 59.4 ของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2557 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 769.5 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 53.9 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์ินในโรงงาน/
คลงัสนิคา้ทีว่่างพรอ้มใหเ้ช่า และการเพิม่ขึ้นของค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกจิของบรษิทั  

ในปี 2558 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 756.9 ลา้นบาท ลดลง 12.6 ลา้นบาท
จากปีก่อนหนา้ เกดิจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขาย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และใน
ปี 2557 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เป็นจ านวนมากกว่าการขายในปี 2558 
นอกจากน้ี ในปี 2558 บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการบรหิารลดลง จากการลดลงของค่าซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาอาคารโรงงาน/
คลงัสนิคา้ว่าง 
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ปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 704.0 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 52.9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.0 ส่วนหน่ึงเน่ืองจากบริษทัเปลีย่นแปลงประมาณการอายุ
การใหป้ระโยชนข์องอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน และอาคารซึ่งอยู่ในบญัชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากเดิม 20 ปี  
เป็น 30 ปี โดยเริ่มต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้มา ซึง่ท  าใหค่้าเสือ่มราคาของทรพัยส์นิลดลง 

1.2.3 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจี  านวน 642.6 ลา้นบาท 762.2 ลา้นบาท และ 812.0 
ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 17.6 รอ้ยละ 18.6 และรอ้ยละ 6.5 ต่อปี ตามล าดบั  

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิม่ขึ้นมากในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา เน่ืองจากในปี 2557 บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิเป็น
จ านวนมากเพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศไทย ท ัง้การซื้อที่ดิน และการพฒันาโครงการ 
ในขณะทีปี่ 2558 และ 2559 นอกจากการขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้แลว้ บรษิทัยงัมกีารใชเ้งนิทนุเพือ่เขา้ร่วมทุนกบัคู่
คา้จากต่างประเทศ ในการขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศแถบอาเซยีนมากขึ้น 

1.3 ก าไร 

1.3.1 ก าไรขัน้ตน้ 

บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้) 
ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมาเท่ากบัรอ้ยละ 37.8 รอ้ยละ 38.4 และรอ้ยละ 65.4 ตามล าดบั 

ในปี 2557 บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรา
ก าไรข ัน้ตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลง เน่ืองจากบริษทัมีการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ ที่เป็นคลงัสินคา้ใน
สดัส่วนทีสู่งกว่าอาคารโรงงาน ซึง่คลงัสนิคา้มอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการขายต า่กว่าโรงงาน นอกจากน้ี คลงัสนิคา้ทีข่าย/ให ้
เช่า เป็นคลงัสนิคา้ที่สรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้มากขึ้น ซึง่มอีตัราก าไรข ัน้ตน้ต า่กว่าคลงัสนิคา้ส าเร็จรูป นอกจากน้ี 
มอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากรายไดค่้าเช่าลดลง 

ในปี 2558 บรษิทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกจิเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย เน่ืองจาก
บริษทัมกี าไรจากการขายที่ดินเปล่าใหแ้ก่บุคคลอื่น ซึ่งมอีตัราก าไรข ัน้ตน้สูง ในขณะที่ปีก่อนไม่มกี  าไรดงักลา่ว อย่างไรก็
ตาม อตัราก าไรข ัน้ตน้จากการใหเ้ช่า และขายสนิทรพัยล์ดลงจากปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมรีายไดค่้าเช่าจากคลงัสินคา้
เป็นสดัส่วนที่สูงกว่ารายไดค่้าเช่าจากอาคารโรงงาน และมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นคลงัสนิคา้ในสดัส่วนทีสู่ง
กว่าอาคารโรงงาน ซึ่งรายไดค่้าเช่า และรายไดจ้ากการขายคลงัสนิคา้มอีตัราก าไรข ัน้ตน้ต า่กว่าอาคารโรงงาน เน่ืองจากมี
ตน้ทนุก่อสรา้งคลงัสนิคา้สูงกว่าอาคารโรงงาน 

ในปี 2559 บริษทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจรอ้ยละ 65.4 โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น
จ านวนมาก เน่ืองจากไม่มกีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน/ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งมอีตัราก าไร
ข ัน้ตน้จากการขายค่อนขา้งต า่  
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1.3.2 ก าไรสุทธิ 

บริษทัมกี าไรสุทธิซึ่งคิดตามวิธีส่วนไดเ้สีย และแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
เท่ากบั 761.7 ลา้นบาท 769.7 ลา้นบาท และ 275.0 ลา้นบาทตามล าดบั และก าไรสุทธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.76 บาท 0.70 บาท 
และ 0.25 บาทตามล าดบั 

 ในปี 2557 บรษิทัมกี าไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหนา้จ านวน 652.5 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 46.1 
เน่ืองจากมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้ดงัที่กลา่วขา้งตน้ รายไดอ้ื่น
ลดลงเน่ืองจากบริษทัไม่มกีารขายเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS ในระหว่างปี ในขณะที่ปี 2556 มกีารขายเงนิลงทุน
เป็นจ านวนมาก และปี 2557 บรษิทัมกีารลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนนอ้ยกว่าปี 2556 ท าใหม้กี  าไรทีร่บัรูเ้พิม่เติมจาก
การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนลดลง นอกจากน้ี บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายทีเ่กดิจากการตัง้ประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบั
การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2557 เป็นจ านวนมาก รวมท ัง้มค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหาร  
และค่าใชจ่้ายทางการเงนิทีเ่พิม่ขึ้นตามการขยายการพฒันาโครงการของบรษิทั 

 ในปี 2558 บริษทัมกี าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย หรอืคิดเป็นการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1.1 
บริษทัมอีตัราก าไรจากการด าเนินงานใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ และมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS 
และTGROWTH เป็นจ านวนมากในระหว่างปี รวมท ัง้มรีายไดจ้ากการบรหิารจดัการบรษิทัร่วมเพิม่ขึ้น นอกจากน้ี บริษทั
สามารถบรหิารจดัการค่าใชจ่้ายไดด้ขีึ้น จงึท าใหค่้าใชจ่้ายในการขายและบรหิารลดลง 

 ในปี 2559 บริษทัมกี าไรสุทธิลดลงจากปี 2558 จ านวน 494.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 64.3 
เน่ืองจากบริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจ านวน 3,094.9 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการยกเลกิการเสนอ
ขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตามเงื่อนไขสญัญาจองซื้อหุน้เพิ่มทุนระหว่างบริษทั และ บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพ
เพอรต์ี้  โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“FPHT”) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัแลว้ รายไดด้งักล่าวยงัคงเพิ่มขึ้นหรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.8 เมือ่เปรียบเทียบกบัปี
ก่อนหนา้  

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรพัยร์วมท ัง้สิ้น 36,092.7 ลา้นบาท ซึ่งรอ้ยละ 86.6 ของ
สินทรพัยร์วมเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน และรอ้ยละ 8.1 เป็นเงินลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH 
TREIT และSLP  

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัลดลงจากปี 2558 ประมาณ 194.4 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 0.5 สาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
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2.1.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มให ้
เช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมอีสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนรวมจ านวน 
23,914.3 ลา้นบาท 30,074.9 ลา้นบาท และ 31,247.1 ลา้นบาทตามล าดบั 

การเพิ่มขึ้นของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (สุทธิจากส่วนที่ขายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS 
TGROWTH และTREIT) ในปี 2557 รอ้ยละ 38.5 ในปี 2558 รอ้ยละ 25.8 และในปี 2559 รอ้ยละ 3.9 สะทอ้นใหเ้หน็
ถึงการขยายธุรกิจของบริษทั ผ่านการลงทุนในที่ดินและการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในปี 
2557 และในปี 2558 การเพิ่มขึ้นส่วนหน่ึงเกิดจากการเปลีย่นแปลงการบนัทกึบญัชีของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการต่าง 
ๆ ของบรษิทั จากหมวดทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์มาบนัทกึเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

2.1.2 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ในปี 2557 เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 45.5 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขยายการพฒันาโครงการ และในปี 
2558 ลดลงรอ้ยละ 88.5 เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงการบนัทกึบญัชีของพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่บริษทัพฒันา ซึ่ง
เดมิบนัทกึอยู่ในทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ ไปบนัทกึในอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์จ านวน 180.6 ลา้นบาท ลดลงจาก
สิ้นปี 2558 จ านวน 2.7 ลา้นบาท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 1.5 จากการเพิม่ขึ้นของค่าเสือ่มราคา 

2.1.3 เงนิลงทนุชัว่คราว  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิลงทนุช ัว่คราวจ านวน 22.1 ลา้นบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 
จ านวน 0.04 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.2 ประกอบดว้ย เงนิฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย ์ซึง่เป็นการลงทนุทีม่คีวาม
เสี่ยงต า่ และถือเป็นทางเลอืกทางหน่ึงในการบริหารเงนิของบริษทัที่ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที่สูงกว่าการ
ฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร 

2.1.4 ลูกหน้ีการคา้-สุทธ ิ

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ จ านวน 81.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลูกหน้ีคา้ง
ช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 58.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 71.4 ของลูกหน้ีการคา้-สุทธิ และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
ด าเนินงานทีย่งัไมเ่รยีกช าระ จ านวน 19.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24.1 ของลูกหน้ีการคา้-สุทธ ิ

อย่างไรก็ตาม บริษทัมกีารเก็บค่ามดัจ าการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจ านวน 3-6 เท่าของค่าเช่า
และค่าบรกิารรายเดอืนที่บริษทัไดร้บัจากผูเ้ช่า เพือ่บรรเทาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากการผดินดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 

2.1.5 เงนิจา่ยล่วงหนา้ค่ากอ่สรา้ง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมเีงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง จ านวน 109.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 
35.8 ลา้นบาท จากสิ้นปี 2558 โดยเป็นเงนิจ่ายลว่งหนา้ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาเพือ่ก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 
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2.1.6 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระค ้าประกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมยีอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มภีาระค า้ประกนัจ านวน 0.2 
ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงินเลตเตอรอ์อฟเครดิต และทรสัตร์ีซีทส ์พรอ้มวงเงินส าหรบัจองอตัรา
แลกเปลีย่น และหนงัสอืค า้ประกนัทีธ่นาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิ  

2.1.7 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย/ร่วม/ร่วมคา้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมคา้ และบริษทัที่
เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1) บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จ ากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุน
ช าระแลว้ของบริษทัย่อย ท ัง้น้ี เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.1 ของ
สนิทรพัยร์วมของบรษิทั  

2) บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนช าระ
แลว้ของบริษทัย่อย เงินลงทุนดงักล่าว ค านวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 19,515.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 58.4 ของ
สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

3) Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 100 ของทนุช าระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทนุดงักล่าวค านวณตามวธิีราคาทนุเท่ากบั 85.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
0.3 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทุนช าระแลว้
ของบรษิทัย่อยเงนิลงทนุดงักลา่วค านวณตามวธิรีาคาทุนเท่ากบั 7.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสนิทรพัยร์วมของ
บรษิทั 

5) TICON (HK) Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัย่อย 
เงนิลงทนุดงักลา่วค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 413.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

6) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.0 ของทุนช าระแลว้
ของ TFUNDเงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 794.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ของสนิทรพัยร์วม
ของบริษทัและบริษทัย่อย และค านวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 1,783.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.3 ของสนิทรพัยร์วม
ของบรษิทั 

7) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์(บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 16.1 ของทุน
ช าระแลว้ของ TLOGIS เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 439.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของ
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบริษทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 733.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ของสนิทรพัย์
รวมของบรษิทั 

8) กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (บรษิทัร่วม) ในสดัส่วน
รอ้ยละ 24.0 ของทุนช าระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 768.9 ลา้นบาท 
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คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 1,329.3 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 4.0 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

9) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) 
ถือโดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 12.1 ของทุนช าระแลว้ของ TREIT เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สีย
เท่ากบั 482.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ค านวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 
686.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

10) PT SLP Surya TICON Internusa (บริษทัร่วม) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย ในสดัส่วนรอ้ยละ 
25.00 ของทุนช าระแลว้ของ SLP เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 430.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
1.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ค านวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 414.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของ
สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

11) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จ ากดั (บริษทัร่วมคา้) ถือหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วน
รอ้ยละ 51 ของทนุช าระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทนุดงักล่าวค านวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 2.5 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ค านวณตามวิธีราคาทุน เท่ากบั 2.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

12) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จ ากดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วน
รอ้ยละ 51 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ค านวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 2 .0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

13) บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ ากดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 
60 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักล่าวค านวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 0.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
0.001 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบริษทัย่อย ค านวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 0.6 ลา้บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.002 ของ
สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

14) บริษทั บางกอกคลบั จ ากดั (บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบยีน
ของบริษทัดงักลา่ว คิดเป็นเงนิลงทนุหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 ค่าเช่าที่ดินจา่ยล่วงหนา้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมค่ีาเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 684.2 ลา้นบาท ลดลง 30.8 
ลา้นบาทจากสิ้นปี 2558 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหนา้เป็นรายการที่เกิดจากการเช่าที่ดินระยะยาว เพื่อพฒันาคลงัสนิคา้ ท ัง้น้ี
รายการดงักลา่วจะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2 หน้ีสนิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมหีน้ีสนิรวมท ัง้สิ้น 24,675.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 77.4 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.3 จากสิ้นปี 2558 
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หน้ีสินรวมของบริษทัมเีงนิกูย้ืมเป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 90.1 ของหน้ีสนิรวม การเพิ่มขึ้น
ของหน้ีสนิรวมเกดิจากรายการทีส่  าคญั ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงินกูย้ืมท ัง้หมดของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มจี  านวน 22,242.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 243.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1.1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึ้นของเงนิกูย้มืระยะส ัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว 

เงนิกูย้มืของบรษิทัประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะส ัน้รอ้ยละ 13.8 เงนิกูย้มืระยะยาวรอ้ยละ 8.2 และ
หุน้กูร้อ้ยละ 78.0 ของเงนิกูย้มืท ัง้หมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ซึง่ถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนัน้ บรษิทัจะใชเ้งนิจาก
แหล่งเงนิกูย้ืมระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการด าเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ัน้นัน้ บริษทัจะใชเ้ป็น
เงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส  าหรบัจ่ายช าระค่าทีด่นิในช่วงก่อนทีบ่รษิทัจะไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกู ้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม การกูย้มืระยะส ัน้เป็นจ านวนมากในบางช่วงเวลา เป็นการบริหารกระแสเงนิ
สดของบรษิทั ท ัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสม า่เสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ัน้ต่อ
เงนิกูร้วมของบรษิทัอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจี  านวน 17,340.0 ลา้นบาท ซึ่งหุน้กูท้ ัง้หมดที่
ออกมอีายุระหว่าง 3 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงือ่นไขของการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูท้ี่ส  าคญัคือ 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสนิ/หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ในอตัราไมเ่กนิ 2.5-3.0 เท่า ซึง่ทีผ่่านมาบริษทัไม่
เคยผดิเงือ่นไขของการกูย้มืทีส่  าคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หน้ีการคา้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมยีอดเจา้หน้ีการคา้จ านวน 224.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
หนา้จ านวน 120.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 35.0 ซึง่เกอืบท ัง้จ  านวนของเจา้หน้ีการคา้เป็นเจา้หน้ีค่าก่อสรา้ง 

2.2.3 ภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมยีอดภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจ่ายจ านวน 1.3 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น
จากสิ้นปี 2558 จ านวน 0.6 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัย่อยมกี าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา จึงท าใหม้ภีาษเีงนิ
ไดนิ้ตบิคุคลทีต่อ้งช าระเพิม่ขึ้น  

2.2.4 ประมาณการหน้ีสนิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มียอดประมาณการหน้ีสินดงักล่าว เน่ืองจากโอนกลบั
ประมาณการหน้ีสนิ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสิ้นสุดของสญัญาที่ใหส้ทิธิในการซื้ออสงัหาริมทรพัย ์(Option to buy) อีก
ท ัง้ไมม่กีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ในปี 2559 
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2.2.5 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมจี  านวนเงนิส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ซึ่งเป็น
การประมาณการภาระของบริษทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมือ่ออกจากงาน จ านวน 42.0 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังาน ตัง้แต่ปี 
2554 เป็นตน้มา โดยบนัทกึส่วนทีเ่ป็นยอดสะสมทีค่  านวณจนถงึสิ้นปี 2553 รบัรูเ้ป็นหน้ีสนิ และบนัทกึส่วนที่เป็นการกนั
ส ารองผลประโยชนข์องพนกังานในแต่ละปีเป็นค่าใชจ่้าย 

2.2.6 รายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมรีายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ จ านวน 1,318.8 ลา้นบาท ซึ่ง
เกิดจากในปี 2557 และ 2558 มกีารใหเ้ช่าที่ดินแก่ TREIT เป็นระยะเวลา 28-30 ปี โดยบริษทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได ้
จากการใหเ้ช่าในงบก าไรขาดทนุ ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2.7 หน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมหีน้ีสินภาษีเงนิไดร้อตดับญัชีจ  านวน 63.0 ลา้นบาท ซึ่งเป็น
ยอดสุทธิจากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส่วนใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย
อาคารตามสญัญาเช่าการเงนิให ้TGROWTH และTREIT และการเปลีย่นแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรพัย ์

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 11,417.7 ลา้นบาทลดลงจากสิ้นปี 2558 
จ านวน 271.8 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.3 เน่ืองจากการจ่ายเงนิปนัผลในปี 2559  

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่ส  าคญัของบริษทัคือ การจดัใหม้ซีึ่งโครงสรา้ง เงนิทุนที่เหมาะสม 
เพือ่สนบัสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และเสรมิสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดีตที่ผ่านมา บริษทัมแีหล่งเงนิทุนหลกัเพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจการสรา้งโรงงาน และคลงัสนิคา้ คือ 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน เงนิเพิ่มทุนจากผูถ้ือหุน้ และเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ดี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ธุรกจิโรงงานส าเรจ็รูปและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอย่างมาก บรษิทัไดม้สี่วนร่วมในการจดัตัง้ TFUND ในปี 2548 
TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT ในปี 2557 เพือ่เป็นการเพิ่มช่องทางระดมทนุของบรษิทั ซึง่
ท  าใหบ้รษิทัลดการพึง่พาการจดัหาเงนิทนุ จากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และการเพิม่ทนุซึง่มค่ีาใชจ่้ายที่มากกว่า 

นอกจากแหล่งเงนิทุนดงักล่าว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กู อ้ายุ 2-10 ปี ซึ่งถือเป็นแหล่งเงนิทุนที่ส  าคญัอีก
แหลง่หน่ึงของบรษิทัทีม่ตีน้ทนุต า่กว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากน้ี บริษทัมใีบแสดงสิทธิ TICON-T2 ที่ออกเมือ่ช่วงไตรมาส 2/2557 ซึ่งใบแสดงสทิธิดงักล่าวมี
การใชส้ทิธ ิและหมดอายุแลว้ในปี 2557  
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2.5 สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมกีระแสเงนิสดสุทธิที่ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 87.1 ลา้นบาท มี
กระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 626.2 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงนิ 
308.8 ลา้นบาท  

จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงินสดตามที่กล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมสีภาพคล่องทาง
การเงนิส าหรบัการด าเนินธุรกิจลดลงเมือ่เปรียบเทยีบกบัปี 2558 (การค านวณอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) 
ไม่สามารถอธิบายสภาพคล่องของบริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไม่มกีารบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวียน 
ท ัง้น้ี ลกัษณะสินทรพัยข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นที่ดินและโรงงาน ซึ่งจะไม่บนัทึกเป็นสินทรพัยห์มุนเวียนของบริษทั 
ในขณะที่รายการเจา้หน้ีการคา้ค่าที่ดิน และค่าก่อสรา้งจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินหมนุเวียน จึงท าใหอ้ตัราส่วนสินทรพัย์
หมนุเวยีนต่อหน้ีสนิหมนุเวยีนมค่ีาต า่) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ค านวณจาก 
 

(เงนิกูย้มื+หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 1.95 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งเท่ากบั 1.88 เท่า เน่ืองจากบริษทัมกีารกูย้มืเงนิเพื่อใชพ้ฒันาคลงัสินคา้ 
เพื่อรองรบัโอกาสในการเติบโตในอนาคต ซึ่งแสดงถงึความสามารถในการบริหารโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการที่มสีดัส่วน
หน้ีที่มภีาระดอกเบี้ย เมื่อเทียบกบัฐานเงนิทุนของบริษทัไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตเ้งื่อนไขการด า รงอตัราส่วนหน้ีสิน/
หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปจัจุบนั 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ค านวณจาก 

(ก าไรสุทธ+ิดอกเบี้ยจ่าย+ภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคล+ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์
ใหแ้ก่บรษิทัร่วม) 

ดอกเบี้ยจ่าย 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเท่ากบั 1.47 เท่าแสดงไดถ้งึความสามารถในการช าระดอกเบี้ยของ
บริษทั ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยประสบปญัหาในการช าระดอกเบี้ย 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั ค านวณจาก 

(เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน+ดอกเบี้ยจ่าย) 

 (จ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี้ยจ่าย) 
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บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนัเท่ากบั 0.2 เท่า แสดงถงึความสามารถในการช าระภาระผูกพนั
ของบรษิทั    

3. แนวโนม้ในอนาคต  

-โปรดดูใน “สารจากประธานกรรมการ” 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั

ประจ าปี 2559 ภายใตพ้ระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ก ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงนิของบริษทัมขีอ้มลูทางบญัชีที่ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไว ้
ซึ่งทรพัยส์ินของบริษทั ป้องกนัการทุจริตและการด าเนินการที่ผิดปกติ รวมท ัง้ไดถ้ือปฏิบตัิตามมาตราฐานการบญัชีที่
รบัรองโดยท ัว่ไป เพื่อเป็นประโยชนต่์อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไปที่จะไดร้บัทราบขอ้มลูที่แสดงฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินทีเ่ป็นจรงิและสมเหตุสมผล 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า งบการเงนิรวมประจ าปี 2559 ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอน
เน็คช ัน่ จ ากดั(มหาชน) และบริษทัย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีของ
บริษทั คือ บรษิทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั(เดิมชื่อ บริษทั ส านกังาน เอนิสท์ แอยด ์ยงั จ ากดั) ไดแ้สดงฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงาน ครบถว้น และเชื่อถอืได ้สมเหตุสมผล โดยถอืปฏบิตัิตามมาตราฐานการบญัชีที่รบัรองโดยท ัว่ไป 
มกีารใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม า่เสมอ เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และปฏิบตัิถูกตอ้งตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

 

 

 

  

      (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม) 

           ประธานกรรมการ 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย 

รำยงำน และ งบกำรเงนิรวม 

31 ธนัวำคม 2559 

111รายงานงบการเงิน



 
 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ความเหน็ 

ข ำ้พ เจ ำ้ได ต้ รวจสอบงบกำรเง ิน รวมของบ ร ิษ ทั  ไทคอน  อ ินด สั เทร ียล  คอน เน ็คช ัน่  จ ำก ดั  (มหำชน )                
และบร ิษ ทัย ่อย  (กลุ ่มบร ิษ ทั ) ซึ ่งประกอบด ว้ยงบแสดงฐำนะกำร เง ินรวม ณ  วนัที ่ 31 ธนั วำคม  2559              
งบก ำไรขำดท ุนรวม งบก ำไรขำดท ุน เบ ็ด เสร ็จรวม  งบแสดงกำรเปลี ่ยนแปลงส ่วนของ ผูถ้ือหุน้รวมและ           
งบกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปีสิ้ นสุดวนั เดียวก ัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม  รวมถึงหมำยเหตุ              
สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำค ัญ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบร ิษทั  ไทคอน  อ ินดสั เทรียล             
คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และเฉพำะ
ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ  
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทั
ตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีที่ก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆตำมทีร่ะบุในขอ้ก ำหนด
นัน้ดว้ย ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 

ขอ้มลูและเหตกุารณ์ที่เนน้ 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชนข์อง
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนและอำคำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประโยชน์ที่บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะไดร้บัที่
เปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯและบรษิทัย่อยใชว้ธิีเปลีย่นทนัทใีนกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้มไิดใ้หข้อ้สรุป
อย่ำงมเีงือ่นไขต่อกรณีน้ีแต่อย่ำงใด 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบังวดปจัจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ท ัง้น้ี ขำ้พเจำ้ไมไ่ดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหลำ่น้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนตำมควำมรบัผิดชอบที่ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซึ่งไดร้วมควำมรบัผิดชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่ำน้ีดว้ย  กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้ไดร้วม
วิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัในงบกำรเงนิ ผลของวธิีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซึ่งไดร้วมวธิีกำรตรวจสอบส ำหรบัเรื่องเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็น
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิโดยรวม 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ พรอ้มวธิกีำรตรวจสอบส ำหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปน้ี 
 

การรบัรูอ้สงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขายและค่าเสือ่มราคา 

ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 51 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัโอนอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนที่อยู่ใน
ระหว่ ำงก ำรพ ัฒ น ำไป เป็ นอส ังห ำริมทร ัพ ย์ เพื่ อ ก ำรล งทุ นพ รอ้ม ให ้เช่ ำ /ข ำย  จ ำน วน  1,166 ล ำ้นบ ำท                   
กำรพจิำรณำว่ำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำจะโอนเป็นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนพรอ้ม
ใหเ้ช่ำ/ขำยเมื่อใดนัน้ตอ้งอำศยักระบวนกำรควบคุมที่ดีเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำกำรโอนและกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยท์ี่
โอนเกิดขึ้นในเวลำที่เหมำะสม นอกจำกน้ี เน่ืองจำกแนวโนม้กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอุตสำหกรรมโดยกำรสรำ้งโรงงำนและคลงัสินคำ้เพื่อให ้
เช่ำ/ขำยที่รุนแรงขึ้นอำจท ำใหม้คีวำมล่ำชำ้เกี่ยวกบักำรโอนอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำยที่สรำ้งเสร็จ
แลว้ ดงันัน้ จงึมคีวำมเสีย่งเกี่ยวกบักำรรบัรูอ้สงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุและค่ำเสือ่มรำคำทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรบัรูอ้สงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย และค่ำเสือ่มรำคำที่เกี่ยวขอ้ง              
โดยกำร 

 ท ำควำมเขำ้ใจและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในที่ เกี่ยวขอ้งก ับกำรพิจำรณำและอนุมตัิกำรโอน
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำไปเป็นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย
และกำรค ำนวณค่ำเสือ่มรำคำทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรโอนอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำไปเป็น
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำยในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัชี 

 เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์ตรวจนบัอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทัโดยพจิำรณำถงึข ัน้ควำมส ำเร็จของ
งำนก่อสรำ้ง และสุ่มตรวจสอบอสงัหำรมิทรพัยท์ี่พรอ้มใชง้ำนกบัรำยละเอยีดของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน
พรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย 

 ทดสอบกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำยว่ำเริ่มค ำนวณตัง้แต่วนัที่
อสงัหำรมิทรพัยพ์รอ้มใชง้ำนดว้ยอำยุกำรใหป้ระโยชนต์ำมนโยบำยกำรบญัชขีองกลุม่บริษทั 
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การรบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารที่เกี่ยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เกี่ยวขอ้งตำมนโยบำยกำรบญัชีที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิขอ้ 1.5 ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำ กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรที่เกี่ยวขอ้งเป็นควำมเสี่ยงทีม่นียัส  ำคญัในกำร
ตรวจสอบ เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่กลุ่มบริษทัรบัรูใ้นแต่ละงวดมีจ ำนวนเงินที่มีสำระส ำคญัเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี กระบวนกำรในกำรวดัมูลค่ำรวมถงึรอบระยะเวลำที่เหมำะสมใน
กำรรบัรูร้ำยไดน้ัน้เป็นเรื่องที่ตอ้งใชค้วำมรอบคอบในกำรพจิำรณำเน้ือหำของสญัญำเช่ำเพื่อค ำนวณรำยไดใ้หเ้ป็นไปตำม
นโยบำยกำรบญัชแีละตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งท ำใหเ้กิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำร
รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรทีเ่กี่ยวขอ้งโดยกำร 

 ประเมนิและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัวงจรรำยได ้
โดยกำรสอบถำมผูร้บัผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และเลอืกตวัอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏบิตัิตำมกำรควบคุมทีก่ลุ่ม
บรษิทัออกแบบไว ้

 อ่ำนสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทัเพื่อ
พจิำรณำเงือ่นไขต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวกบักำรรบัรูร้ำยได ้

 ทดสอบกำรค ำนวณในกระดำษท ำกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรทีเ่กี่ยวขอ้งว่ำเป็นไปตำมเงือ่นไขต่ำงๆ
ในสญัญำและเป็นไปตำมนโยบำยกำรรบัรูร้ำยไดข้องกลุม่บริษทั 

 สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรบัรูร้ำยไดท้ีเ่กดิขึ้นในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

 สอบทำนใบลดหน้ีที่กลุม่บริษทัออกภำยหลงัวนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

 สุ่มตรวจสอบรำยกำรอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีก่่อใหเ้กดิรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำรว่ำมผูีเ้ช่ำอยู่จรงิ โดย
กำรทดสอบสญัญำเช่ำและบรกิำรกบัผลกำรตรวจนบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ 

 วเิครำะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติที่
อำจเกดิขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัช ีโดยเฉพำะรำยกำรบญัชีที่ท  ำผ่ำนใบส ำคญัท ัว่ไป 
 

ขอ้มลูอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงนิและรำยงำนของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัที่ใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชน้ีี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้           
ควำมเชื่อม ัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอื่นนัน้ 
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ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นนัน้มคีวำม
ขดัแยง้ที่มสีำระส ำคญักบังบกำรเงนิหรือกบัควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่น
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมที่กล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้่ำมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวใหผู้ม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหม้กีำรด ำเนินกำร
แกไ้ขทีเ่หมำะสมต่อไป 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้รหิำรมหีนำ้ทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหลำ่น้ีโดยถกูตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเ ป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินที่
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่่ำจะเกดิจำกกำรทจุริตหรอืขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ผูบ้ริหำรรบัผิดชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำร
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส  ำหรบักิจกำรที่
ด  ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมคีวำมตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยุดด ำเนินงำนหรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง
อกีต่อไปได ้

ผูม้หีนำ้ทีใ่นกำรก ำกบัดูแลมหีนำ้ทีใ่นกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุม่บรษิทั  
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อม ัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำน
ของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อม ัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเชื่อม ัน่ในระดบัสูงแต่ไมไ่ด ้
เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูที่ข ัดต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมี
สำระส ำคญัเมือ่คำดกำรณอ์ย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีล
ต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิจำกกำรใชง้บกำรเงนิเหลำ่น้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยง                  
ผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงที่อำจมกีำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ ไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตัิงำนตำมวธิีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
เหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำ
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร่้วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำร
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หลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงห รือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบให ้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุม่บรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ ผู บ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร          
ทำงบญัชแีละกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งทีผู่บ้รหิำรจดัท ำ 

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี  ำหรบักิจกำรทีด่  ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้รหิำร และสรุป
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดร้บัว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่ำงมนียัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม ่
หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีของขำ้พเจำ้ถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในงบกำรเงนิ หรือหำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ 
ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึง
วนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให ้
กลุม่บรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมนิว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและเหตกุำรณท์ีเ่กดิขึ้นโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม ่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิของกิจกำรหรอืของ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อ
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นียัส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส  ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซึง่ขำ้พเจำ้ไดพ้บ
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่ผูม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัควำม
เป็นอิสระและไดส้ื่อสำรกบัผูม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธท์ ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมี
เหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให ้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 

จำกเรื่องท ัง้หลำยที่สื่อสำรกบัผูม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนียัส  ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิในงวดปจัจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรื่องเหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบ
บญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น 
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ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำง
สมเหตสุมผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชนท์ีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรสื่อสำรดงักลำ่ว 

ผูส้อบบญัชทีี่รบัผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงสำวรสพร  เดชอำคม 

 

 

 
 

รสพร  เดชอำคม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 5659 

บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 23 กมุภำพนัธ ์2560 
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สนิทรพัย ์
สนิทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7, 8 284,268,251        1,133,889,840      213,910,734        1,068,081,086      
เงนิลงทนุช ัว่คราว 9 22,144,140         22,183,200         -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 7, 10 138,029,561        94,959,070         129,086,038        42,333,851         
เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 7 108,668,574        -                    -                    -                    
เงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง 109,767,436        73,932,586         2,872,940          10,848,835         
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 7 249,376,876        217,050,172        62,683,848         41,178,047         
รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 912,254,838        1,542,014,868      408,553,560        1,162,441,819      
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 7, 11 240,000             57,430,970         -                    57,190,970         
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่งัไม่เรยีกช าระ 121,170,552        80,315,732         9,561,993          10,064,616         
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 7 -                    -                    717,000,000        -                    
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 12 -                    -                    20,070,806,949    20,070,806,949    
เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 13 4,840,475          4,068,278          -                    -                    
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 14 2,915,233,379      3,574,453,894      4,532,517,334      5,463,660,270      
เงนิลงทนุในบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 256,500             256,500             256,500             256,500             
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาและ
   พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 15.1 17,639,902,311    20,305,645,310    5,459,871,002      5,618,829,175      
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่า 15.2 13,607,243,626    9,769,269,931      2,206,620,325      2,048,887,014      
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 16 180,561,960        183,226,195        14,567,193         20,145,842         
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 17 3,526,299          3,759,395          1,423,492          2,347,916          
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 28 -                    28,296,844         -                    -                    
ค่าเช่าทีด่นิจ่ายลว่งหนา้ 684,192,061        714,983,875        -                    -                    
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอืน่ 7 23,306,253         23,430,829         15,498,695         16,267,445         
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 35,180,473,416    34,745,137,753    33,028,123,483    33,308,456,697    
รวมสนิทรพัย ์ 36,092,728,254    36,287,152,621    33,436,677,043    34,470,898,516    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
หน้ีสนิหมนุเวียน
เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 18 2,026,247,663      2,033,393,223      2,026,247,663      2,033,393,223      
เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 7 1,060,000,000      -                    1,060,000,000      291,500,000        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 7, 19 493,477,245        606,336,905        255,767,995        270,619,153        
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 4,473,011          1,149,769          -                    -                    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 291,266,000        71,600,000         -                    -                    
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 254,227,294        304,899,175        254,227,294        140,000,000        
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 4,020,000,000      3,250,000,000      4,020,000,000      3,250,000,000      
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,318,998          684,258             -                    -                    
ประมาณการหน้ีสนิระยะส ัน้ 26.2 -                    76,327,864         -                    10,769,472         
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 7 139,968,102        134,226,163        36,364,972         39,907,439         
รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 8,290,978,313      6,478,617,357      7,652,607,924      6,036,189,287      
หน้ีสนิไม่หมนุเวียน
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 20 1,730,848          2,910,640          -                    -                    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 7 492,500,000        676,780,000        -                    -                    
เงนิกูย้มืระยะยาว 21 778,163,458        721,980,935        438,163,458        671,980,935        
หุน้กู ้ 22 13,320,000,000    14,940,000,000    13,320,000,000    14,940,000,000    
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23 41,998,075         32,204,791         27,152,017         25,299,855         
ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 26.2 -                    59,690,523         -                    46,421,498         
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 28 62,984,974         -                    190,917,252        173,160,411        
เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 367,945,470        302,984,207        135,194,107        103,652,982        
รายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัลว่งหนา้ 7 1,318,758,362      1,382,486,942      400,284,140        428,745,850        
รวมหน้ีสนิไม่หมนุเวียน 16,384,081,187    18,119,038,038    14,511,710,974    16,389,261,531    
รวมหน้ีสนิ 24,675,059,500    24,597,655,395    22,164,318,898    22,425,450,818    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สว่นของผูถ้อืหุน้
ทนุเรอืนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 24 1,834,142,375      1,115,941,811      1,834,142,375      1,115,941,811      
         (2558: หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)
   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 1,099,142,375  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,099,142,375      1,099,142,375      1,099,142,375      1,099,142,375      
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 7,343,380,077      7,343,380,077      7,343,380,077      7,343,380,077      
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 126,374,017        126,374,017        126,374,017        126,374,017        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,775,269,638      3,052,854,276      2,703,461,676      3,476,551,229      
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 67,946,663         65,265,091         -                    -                    
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 11,412,112,770    11,687,015,836    11,272,358,145    12,045,447,698    
ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี  านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 5,555,984          2,481,390          -                    -                    
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,417,668,754    11,689,497,226    11,272,358,145    12,045,447,698    
รวมหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 36,092,728,254    36,287,152,621    33,436,677,043    34,470,898,516    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

กรรมการ
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบก ำไรขำดทนุ
ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รำยได ้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 7 1,172,118,655      1,048,547,425      334,879,156        357,462,904        
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 7 46,586,275         30,157,752         30,742,847         22,666,536         
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 7, 26.1 250,675,813        3,345,605,866      40,746,813         652,330,421        
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 32,306,808         35,624,500         7,892,805          8,726,644          
เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อย 7, 12 -                    -                    5,999,981          458,499,966        
เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วม 7, 14 -                    -                    323,866,663        367,643,459        
รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 7 201,121,219        204,123,010        114,961,823        128,274,086        
ดอกเบี้ยรบั 7 6,766,462          6,521,222          23,799,004         65,498,489         
ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 103,623,088        126,299,966        48,679,805         44,423,878         
รายไดอ้ืน่ 59,308,417         57,050,387         53,119,555         41,392,308         
รวมรำยได ้ 1,872,506,737      4,853,930,128      984,688,452        2,146,918,691      
ค่ำใชจ้่ำย
ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 332,557,436        306,394,792        54,684,744         79,784,653         
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 39,045,201         22,955,582         27,983,801         20,402,889         
ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 26.1 160,164,425        2,401,415,858      28,347,046         341,092,339        
ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 27,214,505         29,089,888         6,985,898          8,709,589          
ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์(โอนกลบัรายการ) 26.2 (59,325,829)        33,316,822         (57,190,971)        (8,037,142)          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 43,330,188         36,437,352         8,033,118          11,228,063         
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 7 479,566,472        435,853,810        266,750,671        284,289,201        
ค่าเสือ่มราคา 181,139,366        284,594,909        62,322,553         90,903,449         
ค่าใชจ่้ายอืน่ 19,778,661         9,693,406          10,179,929         586,296             
รวมค่ำใชจ้่ำย 1,223,470,425      3,559,752,419      408,096,789        828,959,337        
ก ำไรกอ่นสว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
   และกำรรว่มคำ้ ก ำไรที่รบัรูเ้พิ่มเติมจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
   ใหบ้รษิทัรว่ม ก ำไรที่ยงัไม่เกดิข้ึนจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
   ใหบ้รษิทัรว่ม ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้ 649,036,312        1,294,177,709      576,591,663        1,317,959,354      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 14 252,216,889        248,467,200        -                    -                    
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 13 172,207             (136,303)            -                    -                    
ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 14 294,951,979        246,687,892        -                    -                    
ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 14 -                    (166,262,378)       -                    -                    
ก ำไรกอ่นค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้ 1,196,377,387      1,622,934,120      576,591,663        1,317,959,354      
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 7 (811,957,686)       (762,212,682)       (779,868,689)       (744,241,629)       
ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้ 384,419,701        860,721,438        (203,277,026)       573,717,725        
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 28 (106,319,774)       (89,762,276)        (18,259,511)        (33,964,332)        
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี 278,099,927        770,959,162        (221,536,537)       539,753,393        

กำรแบ่งปนัก ำไร
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 275,025,315        769,741,292        (221,536,537)       539,753,393        
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี  านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 3,074,612          1,217,870          

278,099,927        770,959,162        

ก ำไรต่อหุน้ 30
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.25                 0.70                 (0.20)                0.49                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
 

 

121รายงานงบการเงิน



  

 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็
ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2559 2558 2559 2558

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี 278,099,927        770,959,162        (221,536,537)       539,753,393        

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่:
รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ
   ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 2,681,572          1,651,151          -                    -                    
รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 2,681,572          1,651,151          -                    -                    
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (3,834,519)          1,000,559          (2,513,348)          2,328,361          
หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ 766,904             (200,112)            502,670             (465,672)            
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษเีงนิได ้ (3,067,615)          800,447             (2,010,678)          1,862,689          
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ส ำหรบัปี (386,043)            2,451,598          (2,010,678)          1,862,689          

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 277,713,884        773,410,760        (223,547,215)       541,616,082        

กำรแบ่งปนัก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 274,639,272        772,192,890        (223,547,215)       541,616,082        
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี  านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 3,074,612          1,217,870          -                    -                    

277,713,884        773,410,760        (223,547,215)       541,616,082        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 384,419,701             860,721,438          (203,277,026)         573,717,725          
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั(จ่าย)
   จากการด าเนินงาน
   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 436,122,337             522,574,498          98,536,729           151,124,519          
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 15,197,137              -                       7,369,117             -                       
   หน้ีสูญ 3,010,598                -                       2,810,598             -                       
   เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัยอ่ย -                          -                       (5,999,981)            (458,499,966)         
   เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วม -                          -                       (323,866,663)         (367,643,459)         
   ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 150,571,004             2,280,414,365        27,168,957           323,331,160          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการขาย/ตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,267,879)               8,767,850             (1,217,514)            582,899               
   ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม  (103,623,088)            (126,299,966)         (48,679,805)          (44,423,878)          
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัทีเ่ลกิกจิการ -                          5,150,496             -                       4,962,247             
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการเลกิกจิการบรษิทัยอ่ย -                          (12,722,177)          -                       -                       
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึ้นจรงิ 1,596,622                (3,385)                 -                       (3,385)                 
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,716,965                5,917,882             1,097,014             4,163,492             
   รบัรูร้ายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัลว่งหนา้ (64,221,338)              (42,916,662)          (28,954,468)          (12,810,874)          
   รบัรูค่้าใชจ่้ายค่าเช่าทีด่นิจ่ายลว่งหนา้ 30,791,814              31,856,930           -                       -                       
   ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย์
      (โอนกลบัรายการ) (59,325,829)              33,316,822           (57,190,971)          (8,037,142)            
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (252,216,889)            (248,467,200)         -                       -                       
   ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ (172,207)                 136,303               -                       -                       
   ก าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม (294,951,979)            (246,687,892)         -                       -                       
   ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึ้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม -                          166,262,378          -                       -                       
   ดอกเบี้ยรบั (6,766,462)               (6,521,222)            (23,799,004)          (65,498,489)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 807,355,536             751,327,944          775,272,575          733,356,892          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
   ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน 1,054,236,043           3,982,828,402        219,269,558          834,321,741          
สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ (101,485,960)            (38,522,116)          (93,872,026)          1,201,546             
   เงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง (35,834,850)              96,468,113           7,975,895             9,565,941             
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 4,235,805                (11,501,452)          1,042,159             (557,776)              
   ค่าเช่าทีด่นิจ่ายลว่งหนา้ -                          (68,055,844)          -                       -                       
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 124,576                  (543,910)              768,750               (756,021)              
หน้ีสนิด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)
   เจา้หน้ีอืน่ 18,530,609              (28,778,732)          6,973,243             (22,561,643)          
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 6,234,697                (13,241,417)          (3,049,709)            (1,914,894)            
   ประมาณการหน้ีสนิ (63,387,623)              (39,388,346)          -                       (5,562,097)            
   เงนิมดัจ าจากลูกคา้ 64,961,263              19,265,633           31,541,125           (15,618,733)          
   รายไดค่้าเช่าทีด่นิรบัลว่งหนา้ -                          247,921,234          -                       89,330,782           
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,758,200)               (1,117,072)            (1,758,200)            (1,117,072)            
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 945,856,360             4,145,334,493        168,890,795          886,331,774          
   รบัดอกเบี้ย 6,119,375                6,514,367             5,241,752             5,807,967             
   จ่ายดอกเบี้ย (814,634,263)            (721,660,943)         (782,654,921)         (703,528,682)         
   จ่ายภาษเีงนิได ้ (50,198,822)              (182,923,079)         (22,547,961)          (107,292,937)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 87,142,650              3,247,264,838        (631,070,335)         81,318,122           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ
เงนิลงทนุช ัว่คราวลดลง 39,060                   103,001,396          -                       -                       
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเพิม่ขึ้น (33,698,244)              (1,136,478,852)       (33,698,244)          (1,141,697,259)       
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึ้น -                          -                       -                       (5,413,423,149)       
เงนิลงทนุในการร่วมคา้เพิม่ขึ้น (599,990)                 -                       -                       -                       
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 1,013,520,985           955,472,500          1,013,520,985        955,472,500          
เงนิสดรบัจากการจ่ายคนืมลูค่าหน่วยทรสัตจ์ากการลดทนุ -                          15,786,399           -                       7,517,524             
เงนิสดรบัจากการคนืทนุจากบรษิทัยอ่ยทีเ่ลกิกจิการ -                          7,571,681             -                       184,187,221          
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนัลดลง 57,190,970              13,191,530           57,190,970           13,191,530           
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย -                          -                       645,250,000          6,879,999,850        
เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะส ัน้ (110,265,196)            -                       -                       -                       
เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย -                          -                       (1,362,250,000)       (5,059,999,850)       
เงนิสดจ่ายซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหวา่ง
   การพฒันาสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขาย (1,865,817,357)          (6,924,837,057)       (126,226,836)         (1,338,655,824)       
เงนิสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (11,584,374)              (13,519,342)          (4,126,160)            (4,873,103)            
เงนิสดจ่ายเงนิมดัจ าค่าทีด่นิ -                          (73,914,283)          -                       -                       
เงนิสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (1,309,033)               (177,849)              (224,496)              (152,673)              
รบัดอกเบี้ยจากบรษิทัยอ่ย -                          -                       16,000,000           60,828,534           
รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัยอ่ย -                          -                       5,999,981             458,499,966          
รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม 323,866,663             376,942,736          323,866,663          367,643,459          
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 2,423,577                4,522,573             2,337,555             2,781,525             
เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (626,232,939)            (6,672,438,568)       537,640,418          (4,028,679,749)       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงนิกูย้มืระยะส ัน้ (ลดลง) เพิม่ขึ้น (10,000,000)              1,380,000,000        (10,000,000)          1,380,000,000        
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,060,000,000           -                       768,500,000          291,500,000          
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 106,986,000             -                       -                       -                       
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 430,000,000             488,721,977          -                       438,721,977          
เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 2,400,000,000           5,550,000,000        2,400,000,000        5,550,000,000        
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (71,600,000)              -                       -                       -                       
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (424,489,358)            (469,224,983)         (119,590,183)         (133,242,983)         
ช าระคนืหุน้กู ้ (3,250,000,000)          (2,170,000,000)       (3,250,000,000)       (2,170,000,000)       
เงนิปนัผลจ่าย (549,650,270)            (549,378,422)         (549,650,252)         (549,378,388)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (308,753,628)            4,230,118,572        (760,740,435)         4,807,600,606        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (1,777,672)               (5,634,983)            -                       -                       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (849,621,589)            799,309,859          (854,170,352)         860,238,979          
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,133,889,840           334,579,981          1,068,081,086        207,842,107          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี (หมำยเหต ุ8) 284,268,251             1,133,889,840        213,910,734          1,068,081,086        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2559 2558 2559 2558
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
เงนิสดจ่ายระหวา่งปี:
   ดอกเบี้ยจ่ายทีบ่นัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย์ 20,542,895              60,842,762           12,558,150           25,363,825           
รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด:
   โอนอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหวา่งการพฒันาและสนิทรพัย์
      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่าเป็น
      ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 150,571,004             2,280,414,365        27,168,957           323,331,160          
   โอนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่
      ในระหวา่งการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัย์
      เพือ่การลงทนุใหเ้ช่า -                          1,330,557,783        -                       89,414,797           
   รายการซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ และทีด่นิ อาคาร
      และอุปกรณ์ทีย่งัไมไ่ดจ่้ายช าระ 230,307,866             349,288,052          18,317,424           29,797,124           
   เงนิมดัจ าค่าทีด่นิทีบ่นัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย์ -                          535,656,058          -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559
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บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

1. ขอ้มูลท ัว่ไป 
 บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ( “บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซึ่งจดัต ัง้และมี
ภูมลิ  ำเนำในประเทศไทย โดยบรษิทัฯและบริษทัย่อยมธุีรกิจหลกัคือกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอุตสำหกรรม
โดยกำรสรำ้งโรงงำนและคลงัสินคำ้เพื่อใหเ้ช่ำและขำยเมื่อมโีอกำสเหมำะสม และธุรกิจกำรใหบ้รกิำรที่เกี่ยวเน่ืองกบั
กำรใหเ้ช่ำ 

 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษทัฯ  อยู่ที่ อำคำรสำธรซิตี้ ทำวเวอร ์ เลขที่ 175 ช ัน้ 13/1 ถนนสำทรใต ้
กรุงเทพมหำนคร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีบริษทั สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็น
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 43.55 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
2.1    งบกำรเงนิน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญตัิวิชำชีพบญัชี     

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัที่ 28 กนัยำยน 
2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2543 

งบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบบัที่บริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำร
บญัช ี

2.2   เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

ก) งบกำรเงนิรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงนิของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“กลุม่บรษิทั”) โดยกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯในบรษิทัย่อย สรุปไดด้งัน้ี 
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 จดัต ัง้ขึ้น  รอ้ยละ 

บรษิทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกจิ ของกำรถอืหุน้ 
   2559 2558 
   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล  ไทย ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 99.99 99.99 
   เซอรว์สิเซส จ ำกดั    โดยกำรสรำ้งโรงงำนเพือ่ใหเ้ช่ำ/ขำย   

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ ไทย ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 99.99 99.99 
   จ ำกดั    โดยกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้เพือ่ใหเ้ช่ำ/ขำย   

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์
   จ ำกดั 

      ไทย ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุใน
อสงัหำรมิทรพัย ์

69.99 69.99 

Shanghai TICON Investment จนี ธุรกจิบรหิำรกำรลงทนุ 100.00 100.00 
   Management Company Limited     
TICON (HK) Limited ฮ่องกง ลงทนุในกจิกำรในต่ำงประเทศ 100.00 100.00 

 

งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ของ Shanghai TICON Investment 
Management Company Limited (“บริษทัย่อย”) ซึ่งรวมในงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ  ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชอีื่น 

งบกำรเงินส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีต ัง้แต่วนัที่  16 
เมษำยน 2558 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ของ TICON (HK) Limited (“บรษิทัย่อย”) ซึ่งรวมในงบกำรเงนิรวมของ
บรษิทัฯ จดัท ำขึ้นโดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัย่อย 

ข) บรษิทัฯจะถอืว่ำมกีำรควบคุมกจิกำรทีเ่ขำ้ไปลงทนุหรือบริษทัย่อยได ้หำกบรษิทัฯมสีทิธิไดร้บัหรอืมี
ส่วนไดเ้สยีในผลตอบแทนของกิจกำรทีเ่ขำ้ไปลงทนุ และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรส ัง่กำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได ้  

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่บริษ ัทฯมอี ำนำจ
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อย จนถงึวนัทีบ่รษิทัฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษทัย่อยนัน้ 

ง) งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีทีส่  ำคญัเช่นเดยีวกนักบัของ บรษิทัฯ 

จ) สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตำมงบกำรเงนิของบริษทัย่อยซึ่งจดัต ัง้ในต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รำยเดอืน ผลต่ำงซึง่เกดิขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักลำ่วไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มสีำระส ำคญัไดถ้กูตดัออกจำก
งบกำรเงนิรวมน้ีแลว้ 
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ช) ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรพัยสุ์ทธิของ
บรษิทัย่อยส่วนที่ไมไ่ดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วน
ของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

2.3  บรษิทัฯจดัท ำงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมตำมวธิรีำคำทนุ 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ก.     มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปจัจุบนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง  (ปรบัปรุง 
2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏบิตัิทำงบญัชี ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้  ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไดร้บักำร
ปรบัปรุงหรือจดัใหม้ขีึ้นเพื่อใหม้เีน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรปรบัปรุงถอ้ยค ำและค ำศัพท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงกำรบญั ชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อย  

ข.     มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหว่ำงปีปจัจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบัใหม่จ ำนวนหลำย
ฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้  ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชีทีเ่ริ่มในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจดัใหม้ขีึ้นเพื่อใหม้ีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏบิตัิทำงกำร
บญัชกีบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุง และแนวปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิเมื่อน ำมำถือปฏิบตัิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรเปลี่ยนแปลง
หลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มำตรฐำนฉบบัปรบัปรุงน้ีก ำหนดทำงเลอืกเพิ่มเติมส ำหรบักำรบนัทกึบญัชีเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย เงนิ
ลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยเลอืกบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สยีได ้
ตำมที่อธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ท ัง้น้ี 
กจิกำรตอ้งใชว้ธิีกำรบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส ำหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภทและหำกกิจกำรเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักลำ่ว
ตำมวธิสี่วนไดเ้สยีในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กจิกำรตอ้งปรบัปรุงรำยกำรดงักลำ่วโดยวธิีปรบัยอ้นหลงั 
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ปจัจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบที่อำจมต่ีองบกำรเงนิ
ในปีทีเ่ริ่มน ำมำตรฐำนดงักลำ่วมำถอืปฏบิตัิ 

 

4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี  
ในระหว่ำงปีปจัจุบนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดเ้ปลี่ยนแปลงประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของ

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนและอำคำรซึ่งแสดงภำยใตบ้ญัชีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์จำกเดิม 20 ปี เป็น 30 ปี 
โดยเริ่มต ัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป ซึ่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงอำยุ 
กำรใหป้ระโยชน์ของสินทรพัยด์งักล่ำวมีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้นเพรำะอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงักล่ำวสอดคลอ้งกบั
ประโยชนท์ีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยคำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรใชง้ำนสนิทรพัยด์งักลำ่วทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ในกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรดงักลำ่ว บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดใ้ชว้ธิเีปลีย่นทนัท ี

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรดังกล่ำวที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที ่                      
31 ธนัวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทนุส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 มดีงัน้ี 

 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำและ
พรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำยเพิม่ขึ้น 84 34 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุใหเ้ช่ำเพิม่ขึ้น 130 32 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณเ์พิม่ขึ้น 1 - 

รวม 215 66 
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(หน่วย: ลำ้นบำท)   

 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

งบก าไรขาดทนุ   

ตน้ทนุกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรทีเ่กี่ยวขอ้งลดลง 130 32 

ค่ำเสือ่มรำคำลดลง 85 34 

ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯเพิม่ขึ้น 215 66 

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำนเพิม่ขึ้น (บำทต่อหุน้) 0.20 0.06 
 

กำรเปลีย่นแปลงน้ีคำดว่ำจะมผีลท ำใหต้น้ทนุกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรทีเ่กี่ยวขอ้งและค่ำเสือ่มรำคำใน
อนำคตลดลงเป็นจ ำนวนเงนิรวม 215 ลำ้นบำทต่อปี และก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำนเพิม่ขึ้น 0.20 บำทต่อหุน้  

 

5. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
5.1    การรบัรูร้ายได ้

       รายไดจ้ากการขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ ัง้จ  ำนวนเมื่อบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชนท์ีม่นียัส  ำคญัในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 

       รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารที่เกีย่วขอ้ง 

       รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรที่เกี่ยวขอ้งรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรอืขำดทุนตำมวธิีเสน้ตรง
ตลอดอำยุสญัญำเช่ำ รำยไดท้ี่รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีตำม
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่งัไมเ่รยีกช ำระ” ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

เงนิปนัผลรบั 

เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรำยไดเ้มือ่บรษิทัฯมสีทิธใินกำรรบัเงนิปนัผล 

ดอกเบี้ยรบั 

ดอกเบี้ยรบัถอืเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถงึอตัรำผลตอบแทนที่เเทจ้รงิ 

5.2   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด หมำยถึง เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทุนระยะส ัน้ที่ มี
สภำพคลอ่งสูง ซึง่ถงึก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและไมม่ขีอ้จ ำกดัในกำรเบกิใช ้
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5.3    ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมลูค่ำตำมจ ำนวนมลูค่ำสุทธทิี่จะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบั
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงนิจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงนิ
และกำรวเิครำะหอ์ำยุหน้ี 

5.4    เงนิลงทนุ 

ก)  เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุตธิรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรพัยบ์นัทกึในส่วนของก ำไรหรอืขำดทนุ  

ข)  เงนิลงทุนในตรำสำรหน้ีที่จะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมท ัง้ที่จะถือจนครบก ำหนด แสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รบัรูส่้วนต ำ่กว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำดอกเบี้ยที่
แทจ้รงิ ซึง่จ  ำนวนทีต่ดัจ ำหน่ำย/รบัรูน้ี้จะแสดงเป็นรำยกำรปรบักบัดอกเบี้ยรบั 

ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนท ัว่ไป ซึ่งแสดง           
ในรำคำทนุสุทธจิำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี   

ง) เงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ และบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิรวม แสดงมลูค่ำตำมวธิสี่วนไดเ้สยี  

จ) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร แสดงมลูค่ำตำมวิธี
รำคำทนุสุทธจิำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี  

บรษิทัฯใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัในกำรค ำนวณตน้ทนุของเงนิลงทนุ 

เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดร้บัก ับมูลค่ำตำมบญัชีของ                
เงนิลงทนุจะถกูบนัทกึในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน 

5.5 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่ำเริ่มแรกของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวม
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนัน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทกึอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทนุหกัค่ำ
เสือ่มรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 

ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวธิีเสน้ตรงตำมอำยุกำรให ้
ประโยชนโ์ดยประมำณของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุดงัต่อไปน้ี 

    2559       2558 

อำคำร        30 ปี 20 ปี 

อปุกรณ์ 15 ปี - 
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ค่ำเสือ่มรำคำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไมม่กีำรคิดค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัทีด่นิและงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรบัรูผ้ลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิที่ไดร้บัสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมลูค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัยใ์นส่วนของก ำไรหรอืขำดทนุในงวดที่ตดัรำยกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุออกจำกบญัชี 

5.6 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสือ่มราคา 

ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำร และอุปกรณแ์สดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์(ถำ้ม)ี  

ค่ำเสือ่มรำคำของอำคำร และอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิีเสน้ตรงตำมอำยุกำรให ้
ประโยชนโ์ดยประมำณของสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

    2559       2558 

อำคำร        30 ปี        20 ปี 

สนิทรพัยอ์ื่น 3 และ 5 ปี 3 และ 5 ปี 
   

ค่ำเสือ่มรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไมม่กีำรคิดค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัทีด่นิ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรพัย์
หรือคำดว่ำจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รอืกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษทัฯตดัรำยกำรสนิทรพัยน์ัน้ออกจำก
บญัช ี

5.7    ตน้ทนุการกูย้มื 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท้ี่ใชใ้นกำรไดม้ำหรือกำรก่อสรำ้งสินทรพัยท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร     
ท ำใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัยจ์นกว่ำสินทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภำพ
พรอ้มที่จะใชไ้ดต้ำมที่มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอื่นถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืม
ประกอบดว้ยดอกเบี้ยและตน้ทนุอื่นที่เกดิขึ้นจำกกำรกูย้มืนัน้  

5.8     สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่ำเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรบัรู ้
รำยกำรเริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มตีวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม 
(ถำ้ม)ี ของสนิทรพัยน์ัน้ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยุกำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยด์งักล่ำวเมือ่มขีอ้
บ่งชี้ ว่ำสินทรพัยน์ัน้เกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดั
จ ำหน่ำยของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักลำ่วทกุสิ้นปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชนจ์ ำกดัมดีงัน้ี 

         อำยุกำรใหป้ระโยชน ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์                                3, 5 และ 10 ปี 
 

5.9   รายการธุรกจิกบับคุคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มอี  ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรอืถกูบรษิทัฯควบคุมไมว่่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

นอกจำกน้ี บคุคลหรือกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วม ผูร่้วมคำ้และบคุคลหรอืกจิกำร
ที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซึ่งท ำใหม้ีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ บริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ ทีม่อี  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

5.10  สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญำเช่ำทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่ำถอืเป็นสญัญำ
เช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่ำหรือมลูค่ำปจัจุบนั
สุทธิของจ ำนวนเงนิที่ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ำ่กว่ำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำง
กำรเงนิจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุขอ งสญัญำ
เช่ำ สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะคิดค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสนิทรพัยท์ี่เช่ำ 

สญัญำเช่ำสินทรพัยท์ี่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผู ้
เช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน รำยไดค่้ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนจะรบัรูใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธี
เสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 

5.11   เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงนิที่ใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละกจิกำรนัน้ 

รำยกำรที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรำยกำร
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งอยู่ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ 
วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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ก ำไรและขำดทนุทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

5.12   การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษ ัทฯและบริษ ัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของ
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสนิทรพัยท์ี่ไม่มตีวัตนของบริษทัฯและบรษิทัย่อย หำกมี
ขอ้บ่งชี้ว่ำสินทรพัยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเมื่อมลูค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคืนของสนิทรพัยม์มีลูค่ำต ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัยน์ัน้ ท ัง้น้ีมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนหมำยถงึมลูค่ำ
ยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสนิทรพัยห์รือมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมนิ
มลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำก
สินทรพัยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปจัจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีที่สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงใน
สภำพตลำดปจัจุบนัของเงนิสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรพัยท์ี่ก  ำลงัพิจำรณำอยู่ 
ในกำรประเมนิมลูค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย บรษิทัฯและบรษิทัย่อยใชแ้บบจ ำลองกำรประเมนิมลูค่ำทีด่ีทีสุ่ดซึ่ง
เหมำะสมกบัสนิทรพัย ์และสะทอ้นถงึจ ำนวนเงนิที่กจิกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนใน
กำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนัน้ผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมคีวำมรอบรูแ้ละเต็มใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกนั
ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่มม่คีวำมเกี่ยวขอ้งกนั 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรอืขำดทนุ 

หำกในกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์มขีอ้บ่งชี้ที่แสดงใหเ้หน็ว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สนิทรพัยท์ี่รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของ
สนิทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงประมำณ
กำรที่ใชก้  ำหนดมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร ัง้ล่ำสุด โดยมูลค่ำตำม
บญัชขีองสนิทรพัยท์ี่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไมสู่งกว่ำมลูค่ำตำมบญัชทีี่ควรจะเป็น 
หำกกิจกำรไม่เคยรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยใ์นงวดก่อนๆบริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบั
รำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของก ำไรหรอืขำดทนุทนัที 

5.13  ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะส ัน้ของพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรบัรูเ้งนิเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เมือ่เกดิรำยกำร 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

 โครงการสมทบเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัต ัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงนิที่
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงนิที่บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สนิทรพัยข์องกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
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ไดแ้ยกออกจำกสนิทรพัยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงนิที่บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
บนัทกึเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีที่เกดิรำยกำร 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ ำยใหแ้ก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงนิชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรบัพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสนิตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใช ้
วธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี่ยวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมนิ
ภำระผูกพนัดงักลำ่วตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประก ันภยัส ำหรบัโครงกำร
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรบัรูท้นัทใีนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

5.14   ประมาณการหน้ีสนิ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเมื่อภำระผูกพนัซึ่งเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณใ์นอดีตไดเ้กดิขึ้นแลว้ และมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อย จะเสยีทรพัยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพนันัน้ และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันัน้ได ้
อย่ำงน่ำเชื่อถอื 

5.15   ภาษีเงนิได ้

ภำษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภำษเีงนิไดป้จัจบุนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี 

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงนิไดป้จัจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษขีองรฐั โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษตีำมหลกัเกณฑท์ีก่  ำหนดในกฎหมำยภำษอีำกร 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บรษิทัฯและบริษทัย่อยบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงช ัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชี
ของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งนัน้ โดยใช ้
อตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้น้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงช ัว่ครำวที่ตอ้งเสยีภำษทีุก
รำยกำร แต่รบัรูส้ินทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีส  ำหรบัผลแตกต่ำงช ัว่ครำวที่ใชห้กัภำษี รวมท ัง้ผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ที่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช ้
ประโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงช ัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษแีละผลขำดทนุทำงภำษทีี่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ ัน้ 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักลำ่ว หำกมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท ัง้หมดหรือบำงส่วนมำใช ้
ประโยชน ์

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หำกภำษีที่
เกดิขึ้นเกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

5.16  การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ำยุติธรรม หมำยถงึ รำคำที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรขำยสนิทรพัยห์รือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสนิใหผู้อ้ื่นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่เกดิขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ 
วนัที่วดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้ำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัยแ์ละหน้ีสินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มตีลำดที่มสีภำพคล่องส ำหรบัสินทรพัยห์รือหน้ีสินที่มลีกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมลูค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิ
มลูค่ำทีเ่หมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มลูที่สำมำรถสงัเกตไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิที่
จะวดัมลูค่ำยุตธิรรมนัน้ใหม้ำกทีสุ่ด  

ล ำดบัช ัน้ของมูลค่ำยุติธรรมที่ใชว้ดัมลูค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละห น้ีสนิในงบ
กำรเงนิแบง่ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุติธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซื้อขำยของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่ำงเดยีวกนัในตลำดทีม่สีภำพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ำมำรถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไมว่่ำจะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดเ้ช่น ขอ้มลูเกี่ยวกบักระแสเงนิในอนำคตทีก่จิกำรประมำณขึ้น  

ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมนิควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล  ำดบัช ัน้ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรบัสินทรพัยแ์ละหน้ีสินที่ถอือยู่ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มกีำรวดั
มลูค่ำยุตธิรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ  

 

6. การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อ
จ ำนวนเงนิที่แสดงในงบกำรเงนิและต่อขอ้มลูที่แสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึ้นจรงิอำจแตกต่ำงไป
จำกจ ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพนิิจและกำรประมำณกำรทีส่  ำคญัมดีงัน้ี 
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การรบัรูเ้งนิลงทนุในการร่วมคา้ตามวธิีส่วนไดเ้สยีในงบการเงนิรวมของการร่วมคา้ที่บรษิทัฯมีสดัส่วนการถอื
หุน้เกนิกว่ากึง่หน่ึง 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีอ  ำนำจควบคุมในบริษทั ไทคอน เด็มโก ้
เพำเวอร ์6 จ ำกดั บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั และบริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั ถงึแมว้่ำบรษิทั
ย่อยจะถือหุน้และมสีทิธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 51  รอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 59.9 ตำมล ำดบั 
ซึ่งเป็นสดัส่วนที่เกินกว่ำกึ่งหน่ึง ท ัง้น้ี เน่ืองจำกบริษทัย่อยและผูถ้ือหุน้อีกฝ่ำยหน่ึงมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทั
ดงักล่ำวร่วมกนั โดยผูถ้อืหุน้ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่สำมำรถส ัง่กำรกิจกรรมที่ส  ำคญัของบริษทัดงักลำ่วไดโ้ดยปรำศจำก
ควำมเหน็สนบัสนุนจำกผูถ้อืหุน้อกีฝ่ำยหน่ึง 

สญัญาเช่า  

ในกำรพจิำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิฝ่ำยบรหิำรไดใ้ช ้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงือ่นไขและรำยละเอียดของสญัญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรบั
โอนควำมเสีย่งและผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำหรอืเช่ำดงักล่ำวแลว้หรอืไม่ 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจใน กำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บเงนิในอดีต อำยุของหน้ีที่คงคำ้ง
และสภำวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงนิ 

ในกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีไ่ม่มกีำรซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้น
ตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบรหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว โดย
ใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมนิมลูค่ำ ซึ่งตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทยีบเคียงกบัตวัแปรทีม่อียู่ใน
ตลำด โดยค ำนึงถงึควำมเสีย่งทำงดำ้นเครดิต (ท ัง้ของธนำคำร และคู่สญัญำ) สภำพคล่อง ขอ้มลูควำมสมัพนัธ ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระยะยำว กำรเปลีย่นแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวขอ้งกบัตวั
แปรที่ใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และกำรเปิดเผยล ำดบั
ช ัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย การร่วมคา้ และบรษิทัร่วม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม เมื่อ
มลูค่ำยุติธรรมของเงนิลงทนุดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมสีำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรอืเมือ่มขีอ้บง่ชี้ของกำรดอ้ย
ค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงนิลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมสีำระส ำคญัหรอืเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นัน้จ  ำเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พนิิจของฝ่ำยบรหิำร 
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อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ช่า และที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนพรอ้มใหเ้ช่ำ /ขำย อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุนใหเ้ช่ำ อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลอืเมื่อ
เลิกใชง้ำนของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนใหเ้ช่ำ อำคำรและ
อปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอำยุกำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่ำคงเหลอืใหม่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเกดิขึ้น 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนใหเ้ช่ำ และที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ และบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนต ำ่กว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช ้
ดุลยพนิิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรคำดกำรณร์ำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซึง่เกี่ยวเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีส  ำหรบัผลแตกต่ำงช ัว่ครำวที่ใชห้กัภำษแีละ
ขำดทุนทำงภำษทีี่ไม่ไดใ้ชเ้มือ่มคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีง
พอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงช ัว่ครำวและขำดทุนนัน้  ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
และบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้  ำนวนสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพจิำรณำถงึจ ำนวนก ำไรทำง
ภำษทีีค่ำดว่ำจะเกดิในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสนิตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
ซึ่งตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงนิเดือนในอนำคต อตัรำ
มรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 ประมาณการหน้ีสนิที่เกีย่วขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในกำรบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณผลประกอบกำรของอสงัหำริมทรพัยโ์ดยพิจำรณำจำกขอ้มูลรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยที่เกี่ยวขอ้งกบั
อสงัหำริมทรพัยใ์นอดีตประกอบกบัขอ้มูลที่มีอยู่ในปจัจุบนั รวมถึงกำรประมำณเงนิชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ
ยุติธรรมกบัรำคำใชส้ิทธิสุทธิแก่ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 
(“กองทรสัตฯ์”) ส ำหรบักรณีที่ผูเ้ช่ำรำยย่อยใชส้ิทธิเลอืกซื้อทรพัยส์ินดงักล่ำว  (Option to buy) โดยใชข้อ้มูลกำร
ประเมินมูลค่ำอสงัหำริมทรพัยโ์ดยผูป้ระเมินอิสระ และบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินตำมจ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะจ่ำย
ใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ 
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7.  รายการธุรกจิกบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
7.1  ลกัษณะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบริษทัฯกบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  รอ้ยละ 
  ของกำรถอืหุน้ 

รำยชื่อกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ของบรษิทัฯ 
บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จ ำกดั บรษิทัย่อย 99.99% 
บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั บรษิทัย่อย 99.99% 

 

 

 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั บรษิทัย่อย 69.99% 
Shanghai TICON Investment  

 

บรษิทัย่อย 100.00% 
   Management Company Limited   
TICON (HK) Limited บรษิทัย่อย 100.00% 
บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  กำรร่วมคำ้ (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 51.00% 
บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั กำรร่วมคำ้ (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 51.00% 
บรษิทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั กำรร่วมคำ้ (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 59.99% 
กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน บรษิทัร่วม  15.00% 
กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยท์พีำรค์โลจสิตคิส ์ บรษิทัร่วม 16.05% 
กองทนุรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ บรษิทัร่วม 23.95% 
   ไทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท   
ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละ บรษิทัร่วม  12.08% 
   สทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน 

 

 

 

 
PT SLP Surya TICON Internusa บรษิทัร่วม (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 25.00% 
PT SLP Internusa Karawang ถอืหุน้โดยบรษิทัร่วม - 
PT Surya Semesta Internusa Tbk เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัร่วม - 
PT Surya Internusa Timur เป็นบรษิทัย่อยของผูถ้อืหุน้ใน - 
    บรษิทัร่วม  
บรษิทั สวนอตุสำหกรรมโรจนะจ ำกดั (มหำชน) มผูีถ้อืหุน้/มกีรรมกำรร่วมกนั - 
บรษิทั สวนอตุสำหกรรมโรจนะ ปรำจนีบรุ ีจ  ำกดั มผูีถ้อืหุน้/มกีรรมกำรร่วมกนั - 
บรษิทั โรจนะ อนิดสัเตรยีล แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั มผูีถ้อืหุน้/มกีรรมกำรร่วมกนั - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) มกีรรมกำรร่วมกนั - 
บรษิทั นิคมอตุสำหกรรมเอเซยี จ ำกดั มกีรรมกำรร่วมกนั - 
บรษิทั เอสวไีอ จ ำกดั (มหำชน) มกีรรมกำรร่วมกนั - 
กองทนุรวมสำธรซติี้ทำวเวอร ์ ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั - 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) มกีรรมกำรเป็นสมำชกิในครอบครวั - 
    เดยีวกนั  
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7.2  รำยละเอยีดของรำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีส่  ำคญั 

ในระหว่ำงปี บรษิทัฯและบริษทัย่อยมรีำยกำรธุรกิจที่ส  ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหว่ำงบรษิทัฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั
เหลำ่นัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกตธุิรกจิโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 

 

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกจิระหว่างบริษทัฯกบับรษิทัย่อย     
(ตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมแลว้)      
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร - - 7 10    รอ้ยละ 2 ของรำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร

ของบริษ ัทย่อยและรอ้ยละ 2.5 ของ
รำยไดค่้ำเช่ำโรงงำนและค่ำบริกำรที่
เกี่ยวขอ้งของทรสัต์เพื่อกำรลงทุนใน
อส ังห ำริม ทรัพ ย์แล ะสิท ธิ  กำร เช่ ำ
อสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน และอตัรำผนั
แปรระหว่ำงรอ้ยละ 0-19.5 ของก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน หกัรอ้ยละ 8.3 ของ
อตัรำผนัแปร และ ค่ำนำยหนำ้รบัจำก
กำรจ ัดหำผู เ้ช่ำรำยย่อยในอ ัตรำ 2-3 
เดือนของค่ำเช่ำและค่ำบริกำรและค่ำ
นำยหนำ้จำกกำรขำย/โอนสิทธิกำรเช่ำ 
รอ้ยละ 3 ของมลูค่ำดงักลำ่ว 

ดอกเบี้ยรบั - - 19 60   อตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยของหุน้กูแ้ละเงนิ
กูย้มืระยะส ัน้บวกอตัรำรอ้ยละ 0.15 

เงนิปนัผลรบั - - 6 459   ตำมที่บริษทัย่อยประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำเช่ำที่ดนิ - - 5 5   รอ้ยละ 4 ของรำคำที่ดินที่บริษทัฯซื้อจำก

บริษทัย่อย 
รำยไดอ้ื่น - - 13 8   มลูค่ำตำมสญัญำ 
ค่ำบริหำรจดักำรท ัว่ไป - - 6 6   รอ้ยละ 3 ของรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร

ของบริษทัร่วม 
รายการธุรกจิระหว่างบริษทัฯกบับรษิทัร่วม    
ขำยที่ดนิและอำคำรโรงงำน - 604 - 60   ใกลเ้คียงรำคำประเมนิ 
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกกองทุน               
.  รวมอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

84 93 84 93   รอ้ยละ 4 ของรำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรของ
กองทุนฯและอตัรำผนัแปรระหว่ำงรอ้ยละ 
0-19.5ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและค่ำ
นำยหนำ้รบัในอตัรำ 2 เดือน ของค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำร และค่ำนำยหนำ้จำกกำร
ขำยในอตัรำสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ
รำคำขำย 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2559 2558 2559 2558  
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกกองทุนรวม
อสงัหำริมทรพัย ์ ทพีำรค์โลจสิติคส ์

- 6 - 6    รอ้ยละ 55 ของรำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร
ของกองทุนฯที่เกิดขึ้นจริงหลงัหกัรำยได ้
ข ัน้ต ำ่ตำมสญัญำรบัประกนัรำยไดค่้ำเช่ำ
และบริกำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และ
เงิน ส ำรอง ต่ ำงๆ จนถึ งสิ้ น สุด   ว ัน ที่      
31 ธนัวำคม 2559 หลงัจำกนัน้คิดรอ้ยละ 
3 ของรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำรของ
กองทุนฯ และอตัรำผนัแปรระหว่ำงรอ้ย
ละ 0-10 ของก ำไรข ัน้ตน้ 

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกกองทุนรวม
สทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 
อนิดสัเทรียล โกรท 

      

31 29 31 29   รอ้ยละ4 ของรำยไดสุ้ทธิที่ไดจ้ำกกองทุนฯ
และอตัรำผนัแปรระหว่ำงรอ้ยละ 0-19.5 
ของก ำไรจำกกำรด ำเนิน งำนและค่ ำ
นำยหนำ้รบัในอตัรำ 2 เดือนของค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรและค่ำนำยหนำ้จำกกำรซื้อ 
ขำย โอนสิทธิกำรเช่ำและรบัโอนสทิธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรพัยใ์นอตัรำสูงสุดไม่เกิน
รอ้ยละ 3  ของมลูค่ำดงักลำ่ว 

เงนิปนัผลรบั - - 324 368     ตำมที่กองทุนฯประกำศจ่ำย 
รำยไดอ้ื่น 1 - 1 -     มลูค่ำตำมสญัญำ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 5 7 5 7     มลูค่ำตำมสญัญำ 
รายการธุรกจิระหว่างบริษทัฯกบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั   
ค่ำเช่ำส  ำนกังำนและค่ำบริกำรที่เกี่ยวขอ้ง 19 18 19 18    รำคำที่เป็นปกติทำงกำรคำ้ 
ดอกเบี้ยรบั 2 3 1 2    อตัรำตลำด 
ดอกเบี้ยจ่ำย 31 33 - 2   MLR ลบอตัรำคงที่และอตัรำตลำด 
ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค 3 4 2 3    รำคำที่เป็นปกติทำงกำรคำ้ 
รายการธุรกจิระหว่างบริษทัย่อยกบับรษิทัร่วม    
ขำยที่ดนิและอำคำรคลงัสนิคำ้ - 2,433 - -    ใกลเ้คียงรำคำประเมนิ  
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกกองทุนรวม
อสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

 

 

 

 

 

1 2 - -    รอ้ยละ 2 ของรำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร
ของกองทุนฯ และอตัรำผนัแปรระหว่ำง
ร ้อ ย ล ะ0.5-10.5 ของก ำ ไรจ ำกก ำร
ด ำเนินงำน และค่ำนำยหนำ้รบัในอตัรำ 
2 เดือนของค่ำเช่ำและค่ำบริกำรและค่ำ
นำยหนำ้จำกกำรขำยในอตัรำสูงสุดไม่
เกินรอ้ยละ 3 ของรำคำขำย 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2559 2558 2559 2558  
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกกองทุนรวม
อสงัหำริมทรพัยท์พีำรค์โลจสิติคส ์

    

10 12 - -    รอ้ยละ 3 ของรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร
ของกองทุนฯ และอตัรำผนัแปรระหว่ำง 
รอ้ยละ 0-10 ของก ำไรข ัน้ตน้ และค่ำ
นำยหนำ้รบัในอตัรำ 2 เดือนของค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรและค่ำนำยหนำ้จำกกำรขำย
ในอตัรำสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรำคำ
ขำย 

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกกองทุนรวม
สทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 
อนิดสัเทรียล โกรท   

 

 

 

 

17 19 - -   ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรำยไดสุ้ทธิที่ไดจ้ำก
กองทุนฯและอตัรำผนัแปรระหว่ำงรอ้ยละ 
0-10.0 ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและ
ค่ำนำยหนำ้รบัในอตัรำ 2 เดือนของค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรและค่ำนำยหนำ้จำกกำรซื้อ 
ขำย โอนสิทธิกำรเช่ำและรบัโอนสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรพัยใ์นอตัรำสูงสุดไม่เกิน
ร ้อ ย ล ะ  3 ขอ งมู ล ค่ ำด ังก ล่ ำว แ ล ะ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนในอตัรำคงที่
เท่ำกบั1 ลำ้นบำทต่อปี 

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกทรสัตเ์พือ่  
  กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธิ     
  กำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน                 

19 12 - -    รอ้ยละ0.25 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพย์
รวมของกองทรสัตฯ์ 

 
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร 
   ทรพัยส์นิจำกทรสัตเ์พือ่                   
   กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์
   และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำ -     
   ริมทรพัยไ์ทคอน 

39 31 - -    รอ้ยละ 2 และ 4 ของรำยไดสุ้ทธิจำก
ส ัญญำเช่ำและส ัญญ ำบริกำรส ำหร ับ
ทรพัยส์ินในส่วนอำคำรคลงัสินคำ้และใน
ส่วนอำคำรโรงงำน  ต ำมล  ำด ับ  และ
ค่ ำ ต อ บ แ ท น ส่ ว น เ พิ่ ม อ ั ต ร ำ               
ร ้ อ ย ล ะ  0-10.5 ต่ อ ปี  แ ล ะ                        
รอ้ยละ 0-19.5 ต่อปีของก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของกองทรสัตฯ์ในส่วนอำคำร
คล ังสินค ้ำและในส่วนอำคำรโรงงำน 
ตำมล  ำดบัและค่ำนำยหนำ้รบัตำมสดัส่วน
ตำมระยะเวลำท ำสญัญำเช่ำและสญัญำ
บริกำรของผูเ้ช่ำรำยย่อย  รำยใหม่ แต่ไม่
เกิน 3 เดอืนของอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
และ ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซื้อ ขำยโอนสทิธิ
ก ำ ร เ ช่ ำ แ ล ะ ร ั บ โอ น สิ ท ธิ ก ำ ร เ ช่ ำ
อสงัหำริมทรพัย์ในอตัรำรอ้ยละ 3 ของ
มลูค่ำดงักลำ่ว 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2559 2558 2559 2558  
เงนิประกนัรำยไดค่้ำเช่ำ - 50 - -   รำคำที่เป็นปกติทำงกำรคำ้ 
   และค่ำบริกำร      
ค่ำบริกำรส่วนกลำง 22 5 - -    รำคำที่เป็นปกติทำงกำรคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 1 - - -    มลูค่ำตำมสญัญำ 
รำยไดค่้ำเช่ำที่ดนิ 46 41 - -    มลูค่ำตำมสญัญำ 

 

 

7.3   ยอดคงเหลอืของรำยกำรธุรกจิระหว่ำงบริษทัฯกบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

เงนิฝากธนาคาร (แสดงภายใตเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด)   
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรเป็นสมำชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 
 

96,365 
 

96,210 
 

28,963 
 

34,865 
ลูกหน้ีอืน่ - กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั (แสดงภายใตลู้กหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น) (หมายเหตุ 10)  
     บริษทัย่อย - - 109,397 1,752 
     บริษทัร่วม  30,946 33,011 11,076 20,378 
     กำรร่วมคำ้ (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 37 - - - 
     รวม 30,983 33,011 120,473 22,130 
ดอกเบี้ยคา้งรบั (แสดงภายใตลู้กหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่) (หมายเหตุ 10) 
    บริษทัย่อย - - 2,611 - 
   กำรร่วมคำ้ (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 2 - -  
    รวม 2 - 2,611 - 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระค ้าประกนั     
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรเป็นสมำชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 
 

240 
 

57,431 
 
- 

 
57,191 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั    
 กำรร่วมคำ้ (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 2,400 - - - 
 บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (เป็นบริษทัย่อยของ              

ผูถ้อืหุน้ในบริษทัร่วม) 106,269 - - - 
    รวม 108,669 - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั    
 บริษทัย่อย - - 717,000 - 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

เงนิมดัจ า (แสดงภายใตส้นิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน่) 
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) 3,690 4,267 3,690 4,267 
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมกำรร่วมกนั)  

1,173 
 

1,173 
 

1,157 
 

1,173 
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 2,071 2,054 2,071 2,054 
      รวม   6,934 7,494 6,918 7,494 
เจา้หน้ีอืน่ - กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั(แสดงภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) (หมายเหตุ 19) 
     บริษทัย่อย - - 1,114 524 
     บริษทัร่วม  4,239 6,364 1,654 1,963 
     รวม 4,239 6,364 2,768 2,487 
ดอกเบี้ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่) (หมายเหตุ 19)   
     บริษทัย่อย - - - 80 
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรเป็นสมำชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 
 

159 
 

82 
 

72 
 
- 

       รวม 159 82 72 80 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) (หมายเหตุ 19)   

บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมกำร     
 ร่วมกนั) 126 133 126 133 

รายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้ (แสดงภายใตห้น้ีสนิหมุนเวียนอืน่)    
    บริษทัย่อย - - 3,281 3,281 
    บริษทัร่วม  50,425 50,918 15,184 15,676 
     รวม 50,425 50,918 18,465 18,957 

 

ค่าเช่าอปุกรณ์รบัล่วงหนา้ (แสดงภายใตห้น้ีสนิหมุนเวียนอืน่)    

     บริษทัย่อย - - - 438 
 

 
 
เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 

    

     บริษทัย่อย - - - 291,500 
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง (มกีรรมกำรเป็นสมำชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั 
 

1,060,000 
 
- 

 
1,060,000 

 
- 

 รวม 1,060,000 - 1,060,000 291,500 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั     
     บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรเป็นสมำชกิใน     
 ครอบครวัเดยีวกนั) 783,766 748,380 - - 
รายไดค่้าเช่าที่ดินรบัล่วงหนา้     
      บริษทัร่วม 1,318,758 1,382,487 400,284 428,746 
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7.4  ทยอดคงเหลอืและกำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหว่ำงบรษิทัฯและกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม  

2558 

 

 

เพิม่ขึ้น 

ระหว่ำงปี 

 

 

ลดลง 

ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 

2559 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั    

บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั - 2,400 - 2,400 

PT Surya Internusa Timur - 106,269 - 106,269 

รวม - 108,669 - 108,669 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั    

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - 1,060,000 - 1,060,000 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 

31 ธนัวำคม  
2558 

 

 

เพิม่ขึ้น 

ระหว่ำงปี 

 

 

ลดลง 

ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่ 

31 ธนัวำคม 
2559 

 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่ริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั    

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์จ ำกดั - 1,362,250 (645,250) 717,000 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั    

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั 291,500 - (291,500) - 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เงนิใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 717 ลำ้นบำท เป็น
เงนิใหกู้ย้มืที่ไม่มหีลกัประกนัแก่บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พำรค์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ย
ละ 3.84 ถงึ 3.91 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคืนเงนิตน้ท ัง้หมดภำยในเดอืนกรกฎำคม 2162 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 1,060 ลำ้นบำท เป็นเงนิ
กูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหน่ึงซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.48 ต่อปี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม  
2558 

 
 

เพิม่ขึ้น 
ระหว่ำงปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที่  

31 ธนัวำคม 
2559 

 

 

เงนิกูย้มืระยะยาว     

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 748,380 106,986 (71,600) 783,766 

 

ยอดคงเหลอืของเงนิกูย้ืมระยะยำวที่ไดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิแห่งหน่ึงซึ่งเ ป็นกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
   

งบกำรเงนิรวม 
                                                                                                                                                

เงือ่นไขที่ส  ำคญัของสญัญำเงนิกูย้มื 

ล ำดบั    ระยะเวลำ งวดช ำระคืน   

ที ่ วนัทีท่  ำสญัญำ 2559 2558 เงนิกู ้ เงนิตน้ ระยะเวลำช ำระคืนเงนิตน้ อตัรำดอกเบี้ย 

     1. 23 เมษำยน 2556 636 707 9 ปี ทุก 6 เดอืน พฤศจกิำยน 2559 - พฤษภำคม 2565  MLR ลบอตัรำคงที่ 

      2. 3 เมษำยน 2557 20 20 9 ปี ทุก 6 เดอืน พฤศจกิำยน 2560 - พฤษภำคม 2566  MLR ลบอตัรำคงที่ 

     3. 3 เมษำยน 2557 128 21 9 ปี ทุก 6 เดอืน พฤศจกิำยน 2560 - พฤศจกิำยน 2565  MLR ลบอตัรำคงที่ 

รวมเงนิกูย้มื  784 748     

หัก ส่วนที่ ถือก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

 

(291) 

 

(72) 

    

รวมเงนิกูย้มืระยะยำว-สุทธิ 493 676     

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำและพรอ้มใหเ้ช่ำ/
ขำยอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนใหเ้ช่ำที่ดินและอำคำรของบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงซึ่งมรีำคำตำมบญัชีรวม 2,942 ลำ้น
บำท (2558 : 2,924 ลำ้นบำท) ถกูจดจ ำนองเป็นประกนักำรกูย้มืดงักลำ่วขำ้งตน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัย่อยคงเหลอืจ ำนวนเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชข้องวงเงนิกูย้มืจำกกจิกำรที่
เกี่ยวขอ้งกนัดงักลำ่วเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 4,065 ลำ้นบำท (2558 : 4,324 ลำ้นบำท) 
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7.5   ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนทีใ่หแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี  

 

 (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะส ัน้ 65,624 74,965 46,115 55,758 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 3,947 4,150 2,517 2,826 

รวม 69,571 79,115 48,632 58,584 
 

7.6    ภำระค ำ้ประกนักบับรษิทัย่อย 

บรษิทัฯมภีำระจำกกำรค ำ้ประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยตำมทีก่ลำ่วไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

 ขอ้ 21 และ 34.3 
 

8.   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด หมำยถึง เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทุนระยะส ัน้ที่มสีภำพ

คลอ่งสูง ซึง่ถงึก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและไมม่ขีอ้จ ำกดัในกำรเบกิใช ้

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตำมทีแ่สดงอยู่ในงบกระแสเงนิสดประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

เงนิสด 947 587 175 295 

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 283,321 1,133,303 213,736 1,067,786 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 284,268 1,133,890 213,911 1,068,081 
  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เงนิฝำกออมทรพัย ์เงนิฝำกประจ ำและเงนิลงทนุช ัว่ครำวซึง่ถงึก ำหนดจ่ำย
คืนในระยะเวลำไมเ่กนิ 3 เดอืน มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.1 ถงึ 1.7 ต่อปี (2558: รอ้ยละ 0.1 ถงึ 1.7 ต่อปี) 
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9. เงนิลงทนุชัว่คราว 
 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

เงนิฝำกประจ ำ  22,144 22,183 - - 

รวมเงนิลงทนุช ัว่ครำว 22,144 22,183 - - 
 

10. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 
 ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีกำรคำ้จ ำแนกตำมอำยุหน้ีคงคำ้ง แสดงไดด้งัน้ี 
 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั     
อำยุหนี้คงคำ้งนบัจำกวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
 คำ้งช ำระ ไม่เกนิ 3 เดอืน 58,123 22,062 1,523 2,936 
 คำ้งช ำระ 3 - 6 เดอืน 2,817 6,256 - - 
 คำ้งช ำระ 6 - 12 เดอืน 803 2,782 - 2,204 
 คำ้งช ำระ มำกกว่ำ 12 เดอืน 19,123 13,738 11,876 13,738 
รวม 80,866 44,838 13,399 18,878 
     
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่งัไม่เรยีกช ำระ 19,721 14,274 2,939 1,855 
หกั: ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ (19,224) (4,050) (11,401) (4,050) 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั, สุทธ ิ 81,363 55,062 4,937 16,683 
ลูกหนี้อืน่     
ลูกหนี้อืน่ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 30,983 33,011 120,473 22,130 
ลูกหนี้อืน่ - กจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั 5,415 4,618 770 3,009 
ดอกเบี้ยคำ้งรบัจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2 - 2,611 - 
ดอกเบี้ยคำ้งรบัจำกกจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั 699 54 - 54 
รำยไดค้ำ้งรบั 19,568 2,214 295 458 
รวมลูกหน้ีอืน่ 56,667 39,897 124,149 25,651 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ 138,030 94,959 129,086 42,334 
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11. เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มีภาระค ้าประกนั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 0.2 ลำ้นบำท (2558: 

57.4 ลำ้นบำท) ไปวำงไวก้บัธนำคำรเพือ่เป็นหลกัประกนัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดิตและทรสัตร์ีซทีพรอ้มวงเงนิส ำหรบั
จองอตัรำแลกเปลีย่น และหนงัสอื ค ำ้ประกนัทีธ่นำคำรออกใหแ้ก่หน่วยงำนรฐั รฐัวสิำหกจิและบรษิทัเอกชน  
 

12. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยตำมทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย:พนับำท) 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ 

 
 จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ ทุนเรยีกช ำระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนตำมรำคำทุน 

 
เงนิปนัผลที่บรษิทัฯ            

รบัระหว่ำงปี 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
       (รอ้ยละ)   (รอ้ยละ)     

บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล  
เซอรว์สิเซส จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
โดยกำรสรำ้งโรงงำนใหเ้ช่ำ/ขำย 

ไทย 50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 6,000 
 

10,000 

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์ พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ ไทย 19,500,000 19,500,000 99.99 99.99 19,515,000 19,515,000 - 448,500 
พำรค์ จ ำกดั โดยกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้          
 ใหเ้ช่ำ/ขำย          
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์
จ ำกดั 

ผูจ้ดักำรกองทรสัตเ์พือ่กำร
ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์

ไทย 10,000 10,000 69.99 69.99 7,000 7,000 - - 

Shanghai TICON Investment ธุรกจิบรหิำรกำรลงทุน จนี 85,384 85,384 100.00 100.00 85,384 85,384 - - 
Management Company            
TICON (HK) Limited ลงทุนในกจิกำรในต่ำงประเทศ ฮ่องกง 413,423 413,423 100.00 100.00 413,423 

 
413,423 

 
- 
 

- 
 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย       20,070,807 20,070,807 6,000 458,500 
  

 ในระหว่ำงปี 2559 มกีำรเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัเงนิลงทนุในบริษทัย่อยดงัน้ี 

(ก) เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2559 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรี
ยล เซอรว์สิเซส จ ำกดั ไดม้มีติอนุมตัิจ่ำยเงนิปนัผลจำกผลก ำไรบำงส่วนปี 2558  จ ำนวนหุน้ละ 0.40 บำท รวมเป็น
เงนิท ัง้สิ้น 2.0 ลำ้นบำท โดยมกีำรจ่ำยเงนิปนัผลในวนัที่ 27 เมษำยน 2559 

(ข)   เมือ่วนัที่ 8 กนัยำยน 2559 ที่ประชมุคณะกรรมกำรคร ัง้ที่ 2/2559 ของบรษิทั อีโค อินดสัเทรยีล 
เซอรว์ิสเซส จ ำกดั ไดม้มีติอนุมตัิจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลจำกผลก ำไรบำงส่วนปี 2558 และ 2559  จ ำนวนหุน้ละ 
0.80 บำท รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 4.0 ลำ้นบำท โดยมกีำรจ่ำยเงนิปนัผลในวนัที ่19 กนัยำยน 2559 
 

13. เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 
13.1 รำยละเอยีดของกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในกิจกำรที่บริษทัฯโดยบริษทัย่อยและบริษทัอื่นควบคุมร่วมกนั มี
รำยละเอยีดดงัน้ี 
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 งบกำรเงนิรวม 
กิจกำรที่ควบคุม  จดัตัง้ขึ้น ทุนเรียกช ำระ สดัสว่น 
ร่วมกนั ประเภทกิจกำร ในประเทศ แลว้ เงนิลงทุน 

   2559 2558 2559 2558 
   (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ  ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ ไทย 5.00 5.00 51.00 51.00 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ  ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ ไทย 4.00 4.00 51.00 51.00 
บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรพัย ์โดยกำร

สรำ้งคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ/ขำย 
ไทย 1.00 - 59.99 - 

เมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรคร ัง้ที่ 3/2559 ของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์
พำรค์ จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) ไดม้มีติใหร่้วมกบับริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั จดัต ัง้บรษิทั ทพีำรค์ บเีอฟ
ทีแซด จ ำกดั (“บริษทัร่วมทุน”) เพื่อพฒันำคลงัสินคำ้เพื่อใหเ้ช่ำและ/หรือขำย โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และถอืโดยบรษิทัย่อยรอ้ยละ 59.99 ของ
ทนุจดทะเบยีน โดยบรษิทัร่วมทนุดงักลำ่วไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่20 ตลุำคม 2559  

13.2 รำยละเอยีดของเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ 

(ก) มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
กจิกำรทีค่วบคุมร่วมกนั รำคำทนุ มลูค่ำตำมวธิส่ีวนไดเ้สยี 

 2559 2558 2559 2558 
บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 2,550 2,550 2,491 2,218 
บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั 2,040 2,040 2,026 1,850 
บรษิทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั 600 - 323 - 
รวม 5,190 4,590 4,840 4,068 

  

(ข)   ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

กจิกำรทีค่วบคุมร่วมกนั 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 

31 ธนัวำคม 
 2559 2558 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 273 (64) 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั 176 (72) 
บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั (277) - 
รวม 172 (136) 
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13.3   ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                   

เพำเวอร ์6 จ ำกดั 
บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                    
เพำเวอร ์11 จ ำกดั 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2559 2558 2559 2558 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 427 465 384 935 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,483 1,777 1,057 1,159 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 14,083 14,685 10,578 11,032 
 15,993 16,927 12,019 13,126 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปี (1,200) (900) (702) (526) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (1,532) (1,801) (2,569) (3,319) 
เงนิกูย้มืระยะยำว (8,463) (9,963) (4,858) (5,735) 
 (11,195) (12,664) (8,129) (9,580) 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 4,798 4,263 3,890 3,546 
สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 51.00 51.00 51.00 51.00 
สดัสว่นตามสว่นไดเ้สยีของกจิการ 
 ในสนิทรพัย ์– สทุธ ิ

 
2,447 

 
2,174 

 
1,984 

 
1,808 

ผลด าเนินงานกอ่นการร่วมคา้ 44 44 42 42 
มูลคา่ตามบญัชีของสว่นไดเ้สยีของ 
 กจิการในการร่วมคา้ 

 
2,491 

 
2,218 

 
2,026 

 
1,850 

 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,764 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 15,574 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 342,422 
 359,760 
เงนิกูย้มืระยะส ัน้ (4,000) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (355,221) 
 (359,221) 
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 บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 539 
สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ)  59.99 
สดัสว่นตามสว่นไดเ้สยีของกจิการ 
 ในสนิทรพัย ์– สทุธ ิ

 
323 

ผลด าเนินงานกอ่นการร่วมคา้ - 
มูลคา่ตามบญัชีของสว่นไดเ้สยีของ 
 กจิการในการร่วมคา้ 

 
323 

 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุน 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                   

เพำเวอร ์6 จ ำกดั 
บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้                    
เพำเวอร ์11 จ ำกดั 

 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 

รำยได ้ 2,105 1,258 1,437 943 

ตน้ทนุขำย (787) (499) (549) (369) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร (184) (230) (198) (339) 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบี้ย (599) (654) (345) (377) 

ก ำไร (ขำดทนุ)  535 (125) 345 (142) 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ ำกดั 

  ส  ำหรบัรอบระยะเวลำต ัง้แต่     
วนัที ่20 ตลุำคม 2559  ถงึ     

31 ธนัวำคม 2559 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร  (458) 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบี้ย  (3) 

ขำดทนุ  (461) 
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14. เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
14.1 รำยละเอยีดของบรษิทัร่วม 

บริษทัร่วม ประเภทกิจกำร 

 

จดัต ัง้ขึ้น    
ในประเทศ ทนุเรียกช ำระแลว้ 

 

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีบ่ริษทัฯ 
/บริษทัย่อยถอื สดัส่วนกำรลงทนุ 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (พนับำท) (พนับำท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์         
 ไทคอน ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์ ไทย 11,824,790 11,824,790 172,470 212,238 15.00 18.46 
กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์         
 ทพีำรค์โลจสิติคส ์ ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์ ไทย 4,469,062 4,469,062 66,427 67,098 16.05 16.21 
กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำ           
อสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์    

   และ/หรือสทิธกิำรเช่ำ 

       

 อนิดสัเทรียล โกรท    อสงัหำริมทรพัย ์ ไทย 5,555,000 5,550,000 132,901 141,395 23.95 25.48 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละ
สทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์    
   และ/หรือสทิธกิำรเช่ำ 
   อสงัหำริมทรพัย ์ ไทย 5,542,063 5,542,063 68,441 111,181 12.08 19.62 

PT SLP Surya TICON Internusa 

     

พฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
   โรงงำนและคลงัสนิคำ้ 
   โดยใหเ้ช่ำ/ขำย 

 

อนิโดนีเชีย 1,656,633 1,656,633 11,600 11,600 25.00 25.00 
  

14.2 รำยละเอยีดของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

(ก)   มลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุในบริษทัร่วม  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

บรษิทัร่วม วธิส่ีวนไดเ้สยี รำคำทนุ 
 2559 2558 2559 2558 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน     
เงนิลงทนุ 1,585,636 1,970,463 1,783,249 2,194,425 
หกั: ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำย     
          อสงัหำรมิทรพัย ์ (791,231) (975,613) - - 
   เงนิลงทนุ – สุทธ ิ 794,405 994,850 1,783,249 2,194,425 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์     
   โลจสิตคิส ์     
เงนิลงทนุ 661,406 681,575 733,931 741,352 
หกั: ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำย     
          อสงัหำรมิทรพัย ์ (221,934) (224,146) - - 
เงนิลงทนุ – สุทธิ 439,472 457,429 733,931 741,352 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

บรษิทัร่วม วธิส่ีวนไดเ้สยี รำคำทนุ 
 2559 2558 2559 2558 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าสงัหาริมทรพัย ์         
ไทคอนอนิดสัเทรียล โกรท 

เงนิลงทนุ 1,235,859 1,345,974 1,329,302 1,414,235 
หกั: ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำย     
          อสงัหำรมิทรพัย ์ (467,003) (508,715) - - 
เงนิลงทนุ – สุทธิ 768,856 837,259 1,329,302 1,414,235 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
    

เงนิลงทนุ 668,765 1,103,403 686,035 1,113,648 
หกั: ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำย     
          อสงัหำรมิทรพัย ์ (198,433) (265,079) - - 
บวก: ค่ำใชจ่้ำยทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำก     
          ประมำณกำรหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้ง           
          กบักำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 11,680 24,984 - - 
เงนิลงทนุ – สุทธิ 482,012 863,308 686,035 1,113,648 
PT SLP Surya TICON Internusa     
เงนิลงทนุ 430,488 421,608 - - 
รวมเงนิลงทนุในบริษทัร่วม-สทุธ ิ 2,915,233 3,574,454 4,532,517 5,463,660 
มูลคา่ตอ่หน่วยของเงนิลงทนุ (บาท) 
กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน    4.61 

 
4.69 10.34 

 
10.34 

กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย ์                  
ทพีำรค์โลจสิตคิส ์ 6.62 

 
6.82 11.05 

 
11.05 

กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ท
คอนอนิดสัเทรยีล โกรท 5.80 5.92 10.00 10.00 

ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์
และสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์            
ไทคอน 7.06 7.76 10.02 10.02 

PT SLP Surya TICON Internusa 37.11 36.35 - - 
 

 

 

ก ำไรที่ย ังไม่ เกิดขึ้ นจำกกำรขำยอส ังหำริมทรพัย์ใหแ้ก่กองทุนรวมอส ังหำริมทร ัพย์ไทคอน       
กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยท์พีำรค์โลจิสติคส ์ กองทุนรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
(“กองทุนฯ”) และทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน ( “กองทรสัตฯ์”) 
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ค ำนวณตำมสดัส่วนที่บรษิทัฯถอืหน่วยในกองทุนฯและกองทรสัตฯ์ และถอืเป็นก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ โดยแสดงเป็น
ส่วนหกัจำกเงนิลงทุนใน งบแสดงฐำนะกำรเงนิ และแสดงเป็นส่วนหกัจำกก ำไรจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หบ้ริษทั
ร่วมในงบก ำไรขำดทนุของงวดทีเ่กดิรำยกำร 

(ข)   ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

บริษทัร่วม ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
 2559 2558 

กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน 98,517 115,812 
กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยท์พีำรค์โลจสิตคิส ์ 35,545 36,142 
กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน  
   อนิดสัเทรยีล โกรท 83,270 75,236 
ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน 32,986 19,487 

PT SLP Surya TICON Internusa 1,899 1,790 
รวม 252,217 248,467 

  

 

 

(ค) เงนิปนัผลรบัจำกบรษิทัร่วม  

 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

บริษทัร่วม ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 

กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน 117,142 175,426 
กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยท์พีำรค์โลจสิตคิส ์ 48,958 63,634 
กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน  
   อนิดสัเทรยีล โกรท 113,156 124,240 
ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน 44,611 4,343 

รวม 323,867 367,643 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
บริษทัร่วมของบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 
ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน - 9,299 

 

 

 

14.3  กำรเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิลงทนุในบริษทัร่วม  

 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม      
   ยอดยกมำตน้ปี 5,522 5,354 5,464 5,241 
   ซื้อเงนิลงทนุ 34 1,136 34 1,142 
   ขำยเงนิลงทนุ (910) (829) (965) (911) 
   รบัคืนเงนิจำกกำรลดมลูค่ำหน่วยทรสัต ์ - (16) - (8) 
   ส่วนแบง่ก ำไรในเงนิลงทนุ 252 248 - - 
   เงนิปนัผลรบั (324) (377) - - 
   ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 7 6 - - 
   ยอดคงเหลอืปลำยปี 4,581 5,522 4,533 5,464 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ก าไรที่ยงัไม่เกดิข้ึนจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์   
   ยอดยกมำตน้ปี 1,973 2,054   
   เพิม่ขึ้นระหว่ำงปี - 166   
   ลดลงระหว่ำงปี (295) (247)   
   ยอดคงเหลอืปลำยปี 1,678 1,973   
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ก ำไรที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ละค่ำใชจ่้ำยทีย่งัไมเ่กดิขึ้นจำกกำรประมำณกำรหน้ีสนิ
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยอสงัหำริมทรพัยท์ี่เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี เกิดจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนฯและ
กองทรสัตฯ์ ส่วนก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยแ์ละค่ำใชจ่้ำยที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรประมำณกำร
หน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยอสงัหำริมทรพัยท์ี่ลดลงระหว่ำงปี เกิดจำกกำรที่กองทุนฯและกองทรสัตฯ์มีกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภำยนอก และจำกกำรที่บรษิทัฯมสีดัส่วนกำรถอืหน่วยลงทุนในกองทนุฯและกองทรสัตฯ์
ลดลง 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กำรเปลี่ยนแปลงในก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วมทีส่  ำคญัมดีงัน้ี  

วนัที่ รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2559 จ ำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำย 
ก ำไรที่ยงัไมเ่กิดขึ้นจำกกำร
ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ลดลง 

 

   (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท)  
9-14 ม.ีค. 59 
 

จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหำริมทรพัยท์พีำรค์โลจสิติคส ์ 0.7 ลำ้นหน่วย 8 (2)  

9-24 ม.ีค. 59 จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกองทุนรวมสทิธกิำร
เช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอนอนิดสั 

    เทรียล โกรท 3.1 ลำ้นหน่วย 37 (7)  
11 และ 18 
ม.ีค. 59 

จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในทรสัตเ์พือ่กำรลงทุน
ในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำ
อสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 46.0 ลำ้นหน่วย 460 (67)  

18 ม.ีค. 59 
 

จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

 
39.8 ลำ้นหน่วย 

 
442 

 
(183)  

12 ก.ค. 59 จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกองทุนรวมสทิธกิำร
เช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอนอนิดสั 

    เทรียล โกรท 5.4 ลำ้นหน่วย 66 (20)  
29 ส.ค. 59  กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์

ไทคอนอินดสัเทรียล โกรท ขำยโรงงำน
ที่ซื้อจำกบริษทัฯใหบุ้คคลภำยนอก   

 
 

2 โรงงำน 

 
 

122 

 
 

   (15)  
14 ก.ย. 59  กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน ขำย

ที่ดนิและโรงงำนที่ซื้อจำกบริษทัฯให ้
บุคคลภำยนอก   

 
 

1 โรงงำน 

 
 

25 
 

   (1)  
    (295)  

ค่าใชจ้า่ยที่ยงัไม่เกดิข้ึนจากประมาณการหน้ีสนิที่เกีย่วขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์
   ยอดยกมำตน้ปี 25 16   
   เพิม่ขึ้นระหว่ำงปี - 10   
   ลดลงระหว่ำงปี (13) (1)   
   ยอดคงเหลอืปลำยปี 12 25   
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม - สุทธิ 2,915 3,574   
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14.4  มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ชื่อบริษทัร่วม 
มลูค่ำยุติธรรม  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
มลูค่ำยุติธรรมต่อหน่วย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 
 (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (บำท) (บำท) 

กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 1,725 2,250 10.0 10.6 
กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยท์พีำรค์โลจิสติคส ์ 671 812 10.1 12.1 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์
ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

 
1,488 

 
1,555 

 
11.2 

 
11.0 

ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธกิำร
เช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

 
664 

 
1,106 

 
9.7 

 
9.95 

  รวม 4,548 5,723   

14.5 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 66 ลำ้นหน่วย 
(2558: 66 ลำ้นหน่วย) ซึง่มมีูลค่ำตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 306 ลำ้นบำท (2558: 312 ลำ้นบำท) และมมีลูค่ำตำมรำคำตลำด 
665 ลำ้นบำท (2558: 705 ลำ้นบำท) ถูกจ ำน ำไวก้บัธนำคำรเพื่อค ำ้ประกนัเงนิกูย้ืมระยะส ัน้ และเงนิกูย้ืมระยะยำว 
และหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์พีำรค์โลจิสตคิสจ์  ำนวน 22 ลำ้นหน่วย (2558: 22 ลำ้นหน่วย) ซึง่มี
มลูค่ำตำมวธิีส่วนไดเ้สีย 147 ลำ้นบำท (2558: 152ลำ้นบำท) และมมีูลค่ำตำมรำคำตลำด 225 ลำ้นบำท (2558: 269 
ลำ้นบำท) ถกูจ ำน ำไวก้บัธนำคำรเพือ่ค ำ้ประกนัรำยไดค่้ำเช่ำและบรกิำรตำมทีก่ลำ่วไวใ้นหมำยเหต ุ34.5 

14.6 ขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิทัร่วม 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิตำมทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบริษทัร่วมโดยสรุปมดีงัน้ี 

(ก) กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน 

    สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 13,523,060 13,315,174 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 7,392 6,914 
หนี้สนิหมนุเวยีน (48,377) (47,323) 
หนี้สนิไม่หมนุเวยีน (332,204) (321,139) 
สนิทรพัย ์- สุทธิ 13,149,871 12,953,626 
สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 15.00 18.46 
สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในสนิทรพัย ์- สุทธิ 1,972,481 2,391,239 
ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ (791,231) (975,613) 
ปรบัปรุงรำยกำรตำมนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัฯ (386,845) (420,776) 
มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 794,405 994,850 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

รำยได ้ 918,030 899,070 

ก ำไร  731,568 707,981 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ 200,384 339,703 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 931,952 1,047,684 

(ข) กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยท์พีำรค์โลจสิติคส ์

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ  
 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,952,519 4,965,846 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 4,171 2,262 

หนี้สนิหมนุเวยีน (20,581) (17,826) 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน (90,599) (98,170) 

สนิทรพัย ์- สุทธิ 4,845,510 4,852,112 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 16.05 16.21 

สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในสนิทรพัย ์- สุทธิ 777,704 786,527 

ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ (221,934) (224,146) 

ปรบัปรุงรำยกำรตำมนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัฯ (116,298) (104,952) 

มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 439,472 457,429 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

รำยได ้ 360,871 382,301 

ก ำไร  297,914 319,693 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ (344) 49,671 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 297,570 369,364 
 
 

(ค) กองทนุรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ  

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,371,939 6,319,524 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 2,786 2,568 

หนี้สนิหมนุเวยีน (17,587) (19,359) 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน (611,503) (643,914) 

สนิทรพัย ์- สุทธิ 5,745,635 5,658,819 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 23.95 25.48 

สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในสนิทรพัย ์- สุทธิ 1,376,080 1,441,867 

ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ (467,003) (508,715) 

ปรบัปรุงรำยกำรตำมนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัฯ (140,221) (95,893) 

มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 768,856 837,259 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

รำยได ้ 571,455 596,037 

ก ำไร   468,512 490,638 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ 79,231 (44,795) 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 547,743 445,843 
 

(ง) ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ  
 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 7,714,896 7,623,238 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 56,380 64,199 

หนี้สนิหมนุเวยีน (48,960) (93,118) 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน (1,975,447) (1,993,004) 

สนิทรพัย ์- สุทธิ 5,746,869 5,601,315 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 12.08 19.62 

สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในสนิทรพัย ์- สุทธิ 694,222 1,098,978 

ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ (198,433) (265,079) 

ค่ำใชจ่้ำยทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกประมำณกำรหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 11,680 24,984 

ปรบัปรุงรำยกำรตำมนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัฯ (25,457) 4,425 

มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 482,012 863,308 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2559 

รำยได ้ 655,775 415,646 

ก ำไร   397,124 286,552 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ 90,890 (126,289) 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 488,014 160,263 

 

(จ) PT SLP Surya TICON Internusa 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ  
(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 364,818           392,338 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 1,772,934 1,571,158 

หนี้สนิหมนุเวยีน (26,727) (36,415) 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน (376,217) (234,946) 

สนิทรพัย ์- สุทธิ 1,734,808 1,692,135 

สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 25.00 25.00 

สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในสนิทรพัย ์- สุทธิ 443,702 423,034 

กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั (3,214) (1,426) 

มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 430,488 421,608 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

รำยได ้ 93,202          29,197     

ก ำไร   10,063 7,169 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ (229) - 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 9,834 7,169 

15. อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
15.1  อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำและพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย 

15.1.1   กำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำสุทธิตำมบญัชี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 ทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ พรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย  
 ทีด่นิและ    ทีด่นิและ    
 ส่วนปรบัปรุง งำนระหว่ำง สนิทรพัย ์  ส่วนปรบัปรุง อำคำรโรงงำน   
 ทีด่นิ ก่อสรำ้ง ส่วนกลำง รวม ทีด่นิ และคลงัสนิคำ้ รวม ยอดรวม 

ราคาทนุ         
1 มกรำคม 2558 10,108,576 2,609,228 - 12,717,804 1,152,280 3,837,203 4,989,483 17,707,287 
ซื้อเพิ่ม 2,631,779 4,877,124 - 7,508,903 - - - 7,508,903 
จ ำหน่ำย (158,558) - - (158,558) (27,798) (173,727) (201,525) (360,083) 
โอนเขำ้/โอนออก (1,846,416) (3,275,129) 413,154 (4,708,391) 390,864 423,364 814,228 (3,894,163) 
ดอกเบี้ยจ่ำยทีถ่อืเป็นตน้ทนุ - 60,843 - 60,843 - - - 60,843 
31 ธนัวำคม 2558 10,735,381 4,272,066 413,154 15,420,601 1,515,346 4,086,840 5,602,186 21,022,787 
ซื้อเพิ่ม 82,350 1,641,775 - 1,724,125 - - - 1,724,125 
จ ำหน่ำย (104,537) - (4,841) (109,378) (471) (66) (537) (109,915) 
โอนเขำ้/โอนออก (1,069,857) (4,498,151) 215,554 (5,352,454) 368,208 797,665 1,165,873 (4,186,581) 
ดอกเบี้ยจ่ำยทีถ่อืเป็นตน้ทนุ - 20,543 - 20,543 - - - 20,543 
31 ธนัวำคม 2559 9,643,337 1,436,233 623,867 11,703,437 1,883,083 4,884,439 6,767,522 18,470,959 
ค่าเสือ่มราคาสะสม         
1 มกรำคม 2558 - - - - - 527,541 527,541 527,541 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี - - - - - 203,300 203,300 203,300 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบั         
   ส่วนทีจ่  ำหน่ำย - - - - - (10,533) (10,533) (10,533) 
โอนเขำ้/โอนออก - - 40,048 40,048 14,005 (57,219) (43,214) (3,166) 
31 ธนัวำคม 2558 - - 40,048   40,048 14,005 663,089 677,094 717,142 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี - - 12,118 12,118 4,565 135,004 139,569 151,687 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบั         
   ส่วนทีจ่  ำหน่ำย - - (1,445) (1,445) (154) (6) (160) (1,605) 
โอนเขำ้/โอนออก - - (14,309) (14,309) 8,130 (29,988) (21,858) (36,167) 
31 ธนัวำคม 2559 - - 36,412 36,412 26,546 768,099 794,645 831,057 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 ทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ พรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย  
 ทีด่นิและ    ทีด่นิและ    
 ส่วนปรบัปรุง งำนระหว่ำง สนิทรพัย ์  ส่วนปรบัปรุง อำคำรโรงงำน   
 ทีด่นิ ก่อสรำ้ง ส่วนกลำง รวม ทีด่นิ และคลงัสนิคำ้ รวม ยอดรวม 

มูลค่าสทุธติามบญัชี         
1 มกรำคม 2558 10,108,576 2,609,228 - 12,717,804 1,152,280 3,309,662 4,461,942 17,179,746 
31 ธนัวำคม 2558 10,735,381 4,272,066 373,106 15,380,553 1,501,341 3,423,751 4,925,092 20,305,645 
31 ธนัวำคม 2559 9,643,337 1,436,233 587,455 11,667,025 1,856,537 4,116,340 5,972,877 17,639,902 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร)   
2558        203,300 
2559        151,687 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 ทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ พรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย  
 ทีด่นิและ    ทีด่นิและ    
 ส่วนปรบัปรุง งำนระหว่ำง สนิทรพัย ์  ส่วนปรบัปรุง อำคำร   
 ทีด่นิ ก่อสรำ้ง ส่วนกลำง รวม ทีด่นิ โรงงำน รวม ยอดรวม 

ราคาทนุ         
1 มกรำคม 2558 2,157,906 626,998 - 2,784,904 641,557 1,357,339 1,998,896 4,783,800 
ซื้อเพิ่ม 898,389 572,745 - 1,471,134 - - - 1,471,134 
จ ำหน่ำย - - - - (8,529) (20,448) (28,977) (28,977) 
โอนเขำ้/โอนออก (249,766) (656,170) 3,920 (902,016) 203,682 471,245 674,927 (227,089) 
ดอกเบี้ยจ่ำยทีถ่อืเป็นตน้ทนุ - 25,364 - 25,364 - - - 25,364 
31 ธนัวำคม 2558 2,806,529 568,937 3,920 3,379,386 836,710 1,808,136 2,644,846 6,024,232 
ซื้อเพิ่ม - 102,189 - 102,189 - - - 102,189 
โอนเขำ้/โอนออก (304,418) (504,111) - (808,529) 230,205 331,391 561,596 (246,933) 
ดอกเบี้ยจ่ำยทีถ่อืเป็นตน้ทนุ - 12,558 - 12,558 - - - 12,558 
31 ธนัวำคม 2559 2,502,111 179,573 3,920 2,685,604 1,066,915 2,139,527 3,206,442 5,892,046 
ค่าเสือ่มราคาสะสม         
1 มกรำคม 2558 - - - - - 320,859 320,859 320,859 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี - - - - - 82,490 82,490 82,490 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบั         
   ส่วนทีจ่  ำหน่ำย - - - - - (2,654) (2,654) (2,654) 
โอนเขำ้/โอนออก - - 178 178 792 3,738 4,530 4,708 
31 ธนัวำคม 2558 - - 178 178 792 404,433 405,225 405,403 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี - - 82 82 204 56,495 56,699 56,781 
โอนเขำ้/โอนออก - - - - (160) (29,849) (30,009) (30,009) 
31 ธนัวำคม 2559 - - 260 260 836 431,079 431,915 432,175 
มูลค่าสทุธติามบญัชี         
1 มกรำคม 2558 2,157,906 626,998 - 2,784,904 641,557 1,036,480 1,678,037 4,462,941 
31 ธนัวำคม 2558 2,806,529 568,937 3,742 3,379,208 835,918 1,403,703 2,239,621 5,618,829 
31 ธนัวำคม 2559 2,502,111 179,573 3,660 2,685,344 1,066,079 1,708,448 2,774,527 5,459,871 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร)     
2558 82,490 
2559 56,781 
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15.1.2    มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำร
พฒันำ* 12,895,764 11,881,984 2,948,160 3,104,368 

ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ พรอ้มอำคำร
โรงงำนและคลงัสนิคำ้พรอ้มใหเ้ช่ำ 8,422,362 7,505,589 4,604,500 4,144,479 

 

* มลูค่ำยุตธิรรมไม่รวมงำนระหว่ำงก่อสรำ้งซึง่มมีูลค่ำตำมบญัชีจ  ำนวน 1,504 ลำ้นบำท (2558: 4,318 ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร: 180 ลำ้นบำท 2558: 569 ลำ้นบำท) 

 

ในปี 2559 และ 2558 มูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนใชร้ำคำประเมินโดย              
ผูป้ระเมนิรำคำอิสระ ท ัง้น้ีกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวจะใชเ้กณฑร์ำคำตลำดส ำหรบัที่ดินรอกำรพฒันำและ/
หรอืทีด่ินอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ และใชเ้กณฑว์ธิพีจิำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรบัอำคำรโรงงำนและ
คลงัสินคำ้พรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย ขอ้สมมติฐำนหลกัที่ใชใ้นกำรประเมินรำคำอำคำรโรงงำนและคลงัสินคำ้ดงักล่ำว
ประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำพื้นทีว่่ำง และอตัรำกำรเตบิโตระยะยำวของค่ำเช่ำ  

15.1.3  รำยจ่ำยทำงกำรเงนิทีบ่นัทกึเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ  

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุทีอ่ยู่ใน 

   ระหว่ำงกำรพฒันำ 11,667,025 15,380,553 2,685,344 3,379,208 

ดอกเบี้ยจ่ำยจำกเงนิกูย้มืสถำบนั     

   กำรเงนิและหุน้กูท้ีถ่อืเป็นตน้ทนุ     

   สนิทรพัย ์ 20,543 60,843 12,558 25,364 

อตัรำกำรต ัง้ขึ้นเป็นทนุ (รอ้ยละ) 3.91 4.04 3.91 4.03 
 

15.1.4   ภำระค ้ำประก ันของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่อ ยู่ในระหว่ำงกำรพ ัฒนำและ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในระหว่ำงกำรพฒันำและอสงัหำริมทรพัย์
เพื่อกำรลงทุนพรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำยของบริษทัฯและบริษทัย่อย  ซึ่งมีรำคำตำมบญัชีจ  ำนวน 3,202 ลำ้นบำท  (2558: 
6,074 ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 931 ลำ้นบำท 2558: 958 ลำ้นบำท) ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัชี
เงนิกูย้มืระยะส ัน้ และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

15.1.5 จ ำนวนเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำและพรอ้มให ้
 

 

เช่ำ/ขำยที่ไดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุส ำหรบัปี 2559  ประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรง
ซึ่งไม่ไดก่้อใหเ้กิดรำยไดค่้ำเช่ำเป็นจ ำนวนเงนิ 177 ลำ้นบำท   (2558: 218 ลำ้นบำท)  (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร :  
69 ลำ้นบำท 2558: 90 ลำ้นบำท) 

 

 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ทีด่นิและ อำคำรโรงงำน  
 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ และคลงัสนิคำ้ รวม 

ราคาทนุ    
1 มกรำคม 2558 2,831,683 4,668,888 7,500,571 
จ ำหน่ำย (298,091) (1,766,752) (2,064,843) 
โอนเขำ้/โอนออก 2,590,046 2,819,523 5,409,569 
31 ธนัวำคม 2558 5,123,638 5,721,659 10,845,297 
จ ำหน่ำย (46,025) (2,658) (48,683) 
โอนเขำ้/โอนออก 761,658 3,408,095 4,169,753 
31 ธนัวำคม 2559 5,839,271 9,127,096 14,966,367 
คา่เสือ่มราคาสะสม    
1 มกรำคม 2558 - 766,003 766,003 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี - 235,152 235,152 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัส่วนทีจ่  ำหน่ำย (424) (113,221) (113,645) 
โอนเขำ้/โอนออก 119,701 68,816 188,517 
31 ธนัวำคม 2558 119,277 956,750 1,076,027 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี 18,659 234,666 253,325 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัส่วนทีจ่  ำหน่ำย (6,158) (265) (6,423) 
โอนเขำ้/โอนออก 8,867 27,327 36,194 
31 ธนัวำคม 2559 140,645 1,218,478 1,359,123 
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15.2  อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุใหเ้ช่ำ  

15.2.1  กำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำสุทธิตำมบญัชี  
 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ทีด่นิและ อำคำรโรงงำน  

 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ และคลงัสนิคำ้ รวม 

มูลคา่สทุธิตามบญัชี    

1 มกรำคม 2558 2,831,683 3,902,885 6,734,568 

31 ธนัวำคม 2558 5,004,361 4,764,909 9,769,270 

31 ธนัวำคม 2559 5,698,626 7,908,618 13,607,244 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที่เกี่ยวขอ้ง) 

2558 235,152 

2559 253,325 

 
 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ทีด่นิและ   
 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อำคำรโรงงำน รวม 

ราคาทนุ    
1 มกรำคม 2558 1,280,021 1,260,205 2,540,226 
จ ำหน่ำย (58,790) (275,676) (334,466) 
โอนเขำ้/โอนออก 133,120 188,397 321,517 
31 ธนัวำคม 2558 1,354,351 1,172,926 2,527,277 
จ ำหน่ำย (27,169) - (27,169) 
โอนเขำ้/โอนออก 74,213 175,763 249,976 
31 ธนัวำคม 2559 1,401,395 1,348,689 2,750,084 
คา่เสือ่มราคาสะสม    
1 มกรำคม 2558 - 456,698 456,698 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี - 58,844 58,844 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัส่วนทีจ่  ำหน่ำย (133) (37,323) (37,456) 
โอนเขำ้/โอนออก 4,043 (3,739) 304 
31 ธนัวำคม 2558 3,910 474,480 478,390 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ทีด่นิและ อำคำรโรงงำน  

 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ และคลงัสนิคำ้ รวม 

ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี 1,014 34,051 35,065 
โอนเขำ้/โอนออก 160 29,849 30,009 
31 ธนัวำคม 2559 5,084 538,380 543,464 
                                                              

                                                                   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ทีด่นิและ   
 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อำคำรโรงงำน รวม 

มูลคา่สทุธิตามบญัชี    
1 มกรำคม 2558 1,280,021 803,507 2,083,528 
31 ธนัวำคม 2558 1,350,441 698,446 2,048,887 
31 ธนัวำคม 2559 1,396,311 810,309 2,206,620 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที่เกี่ยวขอ้ง) 
2558 58,844 
2559 35,065 

 

 

15.2.2 มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ  

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิพรอ้ม     

  อำคำรโรงงำนและคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 18,276,876 13,502,310 4,088,839 4,132,087 
 

ในปี 2559 และ 2558 มลูค่ำยุติธรรมใชร้ำคำประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอิสระ ท ัง้น้ีกำรประเมนิมลูค่ำ
ยุติธรรมดงักล่ำวจะใชเ้กณฑร์ำคำตลำดส ำหรบัที่ดินรอกำรพฒันำและ/หรือที่ดินอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ และใชเ้กณฑ์
วธิีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรบัอำคำรโรงงำนและคลงัสนิคำ้พรอ้มใหเ้ช่ำ/ขำย ขอ้สมมติฐำน
หลกัที่ใชใ้นกำรประเมนิรำคำอำคำรโรงงำนและคลงัสินคำ้ดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำพื้นที่ว่ำง 
และอตัรำกำรเตบิโตระยะยำวของค่ำเช่ำ 
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ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนจ ำนวนเงนิ 18,277 
ลำ้นบำท (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 4,089 ลำ้นบำท) ส่วนหน่ึงประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินใหเ้ช่ำระยะยำว
แก่กองทุนรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรียล โกรท และทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์
และสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์ไทคอน ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินใหเ้ช่ำระยะยำวดงักล่ำวประเมนิโดยใชเ้กณฑ์
รำคำตลำดมจี ำนวนเงนิ  4,946 ลำ้นบำท (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร: 1,138 ลำ้นบำท)   

15.2.3 อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

บรษิทัฯและบริษทัย่อยมสีญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใหเ้ช่ำที่ดิน อำคำรโรงงำนและ
คลงัสนิคำ้อำยุของสญัญำมรีะยะเวลำตัง้แต่ 2 เดือนถงึ 15 ปี โดยอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนที่ใหเ้ช่ำตำมสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนดงักลำ่ว ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 จะก่อใหเ้กดิรำยไดค่้ำเช่ำข ัน้ต ำ่ในอนำคตดงัน้ี  

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ภำยใน 1 ปี 1,192 845 280 269 

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี  2,855 2,052 384 327 

มำกกว่ำ 5 ปี 2,701 717 55 52 
 

15.2.4  ภำระค ำ้ประกนัของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุใหเ้ช่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนใหเ้ช่ำของบริษทัฯและบริษทัย่อยซึ่งมรีำคำ
ตำมบญัชีจ  ำนวน 4,559 ลำ้นบำท (2558: 2,397 ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 622 ลำ้นบำท 2558: 534 ลำ้น
บำท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ัน้ และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

15.2.5 จ ำนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนใหเ้ช่ำที่ไดร้บัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เกี่ยวขอ้ง และตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เกี่ยวขอ้งตำมจ ำนวน
ท ัง้หมดทีแ่สดงในงบก ำไรขำดทนุ  
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16. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
    เครื่องตกแต่ง   
 ที่ดนิและ  เครื่องมอืและ ติดตัง้และ   
 สว่นปรบัปรุงที่ดนิ อำคำร เครื่องใช ้ อปุกรณ ์ ยำนพำหนะ รวม 

ราคาทุน       
1 มกรำคม 2558 1,483,134 187,332 104,439 61,280 29,666 1,865,851 
ซื้อเพิม่ - - 3,940 4,730 5,693 14,363 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (1,225) (12,874) (4,625) (1,430) (6,842) (26,996) 
โอนเขำ้/โอนออก (1,451,059) (87,272) 21,714 451 - (1,516,166) 
ผลต่ำงจำกกำร       
   แปลงค่ำงบกำรเงนิ - 1,895 - 77 (67) 1,905 
31 ธนัวำคม 2558 30,850 89,081 125,468 65,108 28,450 338,957 
ซื้อเพิม่ - - 3,480 3,274 6,974 13,728 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (4,553) (748) (2,206) (7,507) 
โอนเขำ้/โอนออก 3,384 10,648 5,840 - - 19,872 
ผลต่ำงจำกกำร       
   แปลงค่ำงบกำรเงนิ - (3,050) - (82) (33) (3,165) 
31 ธนัวำคม 2559 34,234 96,679 130,235 67,552 33,185 361,885 
ค่าเสือ่มราคาสะสม       
1 มกรำคม 2558 123,557 25,251 62,545 45,101 15,944 272,398 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี 48,973 11,143 11,091 7,429 3,713 82,349 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบั       
   สว่นที่จ  ำหน่ำย/ 
   ตดัจ ำหน่ำย - (5,043) (3,924) (1,353) (3,384) (13,704) 
โอนเขำ้/โอนออก (172,530) (16,647) 3,588 - - (185,589) 
ผลต่ำงจำกกำร       
   แปลงค่ำงบกำรเงนิ - 266 - 52 (41) 277 
31 ธนัวำคม 2558 - 14,970 73,300 51,229 16,232 155,731 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี - 3,614 15,252 6,801 3,900 29,567 
ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบั       
   สว่นที่จ  ำหน่ำย/ 
   ตดัจ ำหน่ำย - - (4,411) (686) (1,253) (6,350) 
โอนเขำ้/โอนออก - (26) 3,043 - - 3,017 
ผลต่ำงจำกกำร       
   แปลงค่ำงบกำรเงนิ - (573) - (60) (9) (642) 
31 ธนัวำคม 2559 - 17,985 87,184 57,284 18,870 181,323 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
1 มกรำคม 2558 1,359,577 162,081 41,894 16,179 13,722 1,593,453 
31 ธนัวำคม 2558 30,850 74,111 52,168 13,879 12,218 183,226 
31 ธนัวำคม 2559 34,234 78,694 43,051 10,268 14,315 180,562 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี (รวมอยูใ่นค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร)    
2558 82,349 
2559 29,567 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ที่ดนิและส่วน เครื่องมอื      เครื่องตกแต่งติดตัง้   
 ปรบัปรุงที่ดนิ และเครื่องใช ้ และอปุกรณส์ ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ราคาทนุ      

1 มกรำคม 2558 92,179 33,833 36,890 22,424 185,326 

ซื้อเพิม่ - 735 1,781 2,357 4,873 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (1,224) (3,241) (968) (3,626) (9,059) 

โอนเขำ้/โอนออก (90,955) - - - (90,955) 

31 ธนัวำคม 2558 - 31,327 37,703 21,155 90,185 

ซื้อเพิม่ - 150 2,171 1,806 4,127 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,561) (686) (2,206) (5,453) 

โอนเขำ้/โอนออก - - - - - 

31 ธนัวำคม 2559 - 28,916 39,188 20,755 88,859 
  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ที่ดนิและส่วน เครื่องมอื      เครื่องตกแต่งติดตัง้   
 ปรบัปรุงที่ดนิ และเครื่องใช ้ และอปุกรณส์ ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

คา่เสือ่มราคาสะสม      

1 มกรำคม 2558 2,884 23,104 28,919 13,954 68,861 

ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี 2,128 - 3,876 2,408 8,412 

ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัส่วน      

ทีจ่  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (3,018) (927) (1,750) (5,695) 

โอนเขำ้/โอนออก (5,012) 3,473 - - (1,539) 

31 ธนัวำคม 2558 - 23,559 31,868 14,612 70,039 

ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัปี - 230 3,233 2,079 5,542 

ค่ำเสือ่มรำคำส  ำหรบัส่วน      

   ทีจ่  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,419) (660) (1,253) (4,332) 

โอนเขำ้/โอนออก - 3,043 - - 3,043 

31 ธนัวำคม 2559 - 24,413 34,441 15,438 74,292 

มูลคา่สทุธิตามบญัชี      

1 มกรำคม 2558 89,295 10,729 7,971 8,470 116,465 

31 ธนัวำคม 2558 - 7,768 5,835 6,543 20,146 

31 ธนัวำคม 2559 - 4,503 4,747 5,317 14,567 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบริหาร)    
2558 8,412 
2559 5,542 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่งไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำ
กำรเงนิ โดยมมีลูค่ำสุทธติำมบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิ 6 ลำ้นบำท (2558: 4 ลำ้นบำท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและบรษิทัย่อยมอีุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซึ่งตดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้
แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของทรพัยส์ินดงักล่ำวมจี  ำนวน 90 ลำ้นบำท (2558: 78 
ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร: 56 ลำ้นบำท 2558: 46 ลำ้นบำท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 ที่ดิน ส่วนปรบัปรุงที่ดินและอำคำรของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซึ่งมรีำคำ
ตำมบญัชีจ  ำนวน 39 ลำ้นบำท (2558: 25 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : ไม่มี 2558: ไม่มี) ไดใ้ชเ้ป็น
หลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ัน้ และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

 

17. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ราคาทนุ   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 30,468 24,717 
ซื้อเพิม่ระหว่ำงปี 177 152 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 30,645 24,869 
ซื้อเพิม่ระหว่ำงปี 1,309 224 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 31,954 25,093 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 25,292 21,144 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 1,594 1,377 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 26,886 22,521 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 1,542 1,149 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 28,428 23,670 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 5,176 3,573 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 3,759 2,348 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 3,526 1,423 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์  ำนวนหน่ึงซึ่งตดัค่ำ     
ตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มลูค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของทรพัยส์นิด ังกล่ำวมจี  ำนวน 26 
ลำ้นบำท (2558: 23 ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร: 23 ลำ้นบำท 2558:  20 ลำ้นบำท) 

  

18. เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 

 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบี้ย งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (รอ้ยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ - ต ัว๋แลกเงนิ 1.75 - 1.85 2,026,248 2,033,393 2,026,248 2,033,393 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีวงเงนิเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้ืมระยะส ัน้ที่ยงัมิไดเ้บกิใชเ้ป็น
จ ำนวน 755 ลำ้นบำท (2558: 755 ลำ้นบำท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำและพรอ้มใหเ้ช่ำ/
ขำยและอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนใหเ้ช่ำของบริษทัฯและบริษทัย่อยซึง่มรีำคำตำมบญัชีรวม 168 ลำ้นบำท (2558: 
146 ลำ้นบำท) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอนบำงส่วน ซึ่งมีมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สยี 306 
ลำ้นบำท (2558: 312 ลำ้นบำท) และมมีลูค่ำตำมรำคำตลำด 665 ลำ้นบำท (2558: 705 ลำ้นบำท) ถูกจดจ ำนองหรือ
จ ำน ำเป็นประกนัหน้ีสนิภำยใตส้ญัญำ ทรสัตร์ซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  

 

19. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกนั 224,373 345,228 18,318 29,797 
เจำ้หนี้อืน่ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,239 6,364 2,768 2,487 
ดอกเบี้ยคำ้งจ่ำย:     
       กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 159 82 72 80 
        กจิกำรทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกนั 195,299 205,509 195,229 205,458 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย:     
       กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 126 133 126 133 
         กจิกำรทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกนั 69,281 49,021 39,255 32,664 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 493,477 606,337 255,768 270,619 
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20.  หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

  (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงนิรวม 

  2559 2558 

หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ  6,693 4,727 

หกั : ดอกเบี้ยรอตดัจ ำหน่ำย  (489) (666) 

รวม  6,204 4,061 

หกั : ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (4,473) (1,150) 

หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ-สุทธจิำกส่วนที่ถงึก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี  1,731 2,911 

 

บริษทัย่อยไดท้  ำสญัญำเช่ำกำรเงนิเพื่อเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมกี ำหนดกำร
ช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน และอำยุของสญัญำมรีะยะเวลำ 4 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัย่อยมภีำระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำข ัน้ต ำ่ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ
ดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

 ไม่เกนิ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ถงึ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงนิข ัน้ต  ำ่ทีต่อ้งจ่ำยท ัง้สิ้นตำม    

    สญัญำเช่ำกำรเงนิ 4,748 1,945 6,693 

ดอกเบี้ยตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิรอกำรตดับญัช ี                                                                                                                                                                                                              (374) (115) (489) 

มลูค่ำปจัจบุนัของจ ำนวนเงนิข ัน้ต  ำ่ทีต่อ้งจ่ำยท ัง้สิ้น         
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 4,374 1,830 6,204 
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21. เงนิกูย้มืระยะยาว  

21.1 ยอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

  เงนิกูย้มืคงเหลอื  
  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงือ่นไขที่ส  ำคญัของสญัญำเงนิกูย้มื 
 

ล  ำดบัที ่
 

วนัที่ท  ำสญัญำ 
 

2559 
 

2558 
 

2559 
 

2558 
ระยะเวลำ
เงนิกู ้

งวดช ำระคืน
เงนิตน้ 

 
ระยะเวลำช ำระคืนเงนิตน้ 

 
อตัรำดอกเบี้ย 

1. 2 กรกฎำคม 2555 53 113 53 113 8 ปี ทุก 6 เดอืน ธนัวำคม 2556 – ธนัวำคม 2560 MLR ต่อปีลบอตัรำคงที ่
2. 30 ตุลำคม 2555 - 165 - - 10 ปี ทุก 6 เดอืน มกรำคม 2559 – ธนัวำคม 2563 MLR ต่อปีลบอตัรำคงที ่
3. 22 พฤศจกิำยน 2555 238 298 238 298 8 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุำยน 2559 - ธนัวำคม 2562 MLR ต่อปีลบอตัรำคงที ่
4. 29 พฤศจกิำยน 2556 401 401 401 401 9 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุำยน 2560 – มถินุำยน 2565 MLR ต่อปีลบอตัรำคงที ่
5. 27 สงิหำคม 2558 340 50 - - 9 ปี ทุก 6 เดอืน มนีำคม 2562 - กนัยำยน 2567 MLR ต่อปีลบอตัรำคงที ่

รวมเงนิกูย้มื  1,032 1,027 692 812     
หกั ส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระ         
         ภำยในหนึ่งปี (254) (305) (254) (140)     
รวมเงนิกูย้มืระยะยำว – สุทธิ 778 722 438 672     

 

21.2 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 1,026,880 811,980 

บวก: กูเ้พิม่ระหวำ่งปี 430,000 - 

หกั: จ่ำยคืนระหวำ่งปี (424,489) (119,590) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 1,032,391 692,390 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  บริษทัฯและบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงมวีงเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ
ทีย่งัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจ ำนวนรวมประมำณ 3,382 ลำ้นบำท (2558: 4,783 ลำ้นบำท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนที่อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำและพรอ้มให ้
เช่ำ/ขำย อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนใหเ้ช่ำของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย และทีด่ินและอำคำรของบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง 
ซึ่งมีรำคำตำมบญัชีรวม 4,690 ลำ้นบำท (2558: 5,426 ลำ้นบำท) ถูกจดจ ำนองเป็นประกนัเงินกูย้ืมระยะยำว 
นอกจำกน้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯไม่มภีำระค ำ้ประกนัวงเงนิสินเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิของบริษทัย่อย 
(2558: 4,067 ลำ้นบำท) 

ภำยใตส้ญัญำเงนิกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิบำงประกำร เช่น ก ำร
ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัรำทีก่  ำหนดไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
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22. หุน้กู ้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของหุน้กูร้วม 17,340 ลำ้นบำท (2558: 18,190 

ลำ้นบำท) โดยหุน้กูท้ ัง้จ  ำนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนั มมีูลค่ำที่ตรำไว ้
หน่วยละ 1,000 บำท และมรีำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท ท ัง้น้ีหุน้กูด้งักล่ำวมขีอ้ก ำหนดที่ส  ำคญับำงประกำร 
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดย  รำยละเอยีดทีส่  ำคญัของหุน้กูม้ดีงัน้ี  

 

  ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม   วนัครบก ำหนด 
ครัง้ที ่ วนัทีอ่อก จ ำนวนหน่วย จ ำนวนเงนิ อตัรำดอกเบี้ย อำยุหุน้กู ้ ไถ่ถอน 

  2559 2558 2559 2558    
  (ลำ้นหน่วย) (ลำ้นหน่วย) (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละต่อปี)   
1/2554 20 พฤษภำคม 2554 - 0.65 - 650 4.23 5 ปี 20 พฤษภำคม 2559 
2/2554 8 กรกฎำคม 2554 0.35 0.35 350 350 4.78 7 ปี 8 กรกฎำคม 2561 
3/2554 28 ธนัวำคม 2554 - 0.65 - 650 4.60 5 ปี 28 ธนัวำคม 2559 
4/2554 30 ธนัวำคม 2554 - 0.35 - 350 4.60 5 ปี 30 ธนัวำคม 2559 
1/2555 10 มกรำคม 2555 0.10 0.10 100 100 4.60 5 ปี 10 มกรำคม 2560 
4/2555 5 กรกฎำคม 2555 0.50 0.50 500 500 4.49 5 ปี 5 กรกฎำคม 2560 
5/2555 17 สงิหำคม 2555 0.30 0.30 300 300 4.17 5 ปี 17 สงิหำคม 2560 
6/2555 26 กนัยำยน 2555 1.00 1.00 1,000 1,000 4.90 10 ปี 26 กนัยำยน 2565 
1/2556 11กมุภำพนัธ ์2556 - 0.50 - 500 3.62 3 ปี 11 กมุภำพนัธ ์2559 
2/2556 15 พฤษภำคม 2556 - 0.30 - 300 3.60 3 ปี 15 พฤษภำคม 2559 
2/2556 15 พฤษภำคม 2556 1.12 1.20 1,200 1,200 4.00 5 ปี 15 พฤษภำคม 2561 
2/2556 15 พฤษภำคม 2556 0.50 0.50 500 500 4.30 7 ปี 15 พฤษภำคม 2563 
3/2556 12 กนัยำยน 2556 - 0.60 - 600 4.13 3 ปี 12 กนัยำยน 2559 
3/2556 12 กนัยำยน 2556 0.30 0.30 300 300 4.73 5 ปี 12 กนัยำยน 2561 
4/2556 8 ตลุำคม 2556 0.44 0.44 440 440 4.49 3 ปี  11 เดือน 

12 วนั 
20 กนัยำยน 2560 

5/2556 18 ตลุำคม 2556 0.62 0.62 620 620 4.85 6 ปี 18 ตลุำคม 2562 
1/2557 17 มกรำคม 2557 1.00 1.00 1,000 1,000 3.89 3 ปี 17 มกรำคม 2560 
1/2557 17 มกรำคม 2557 0.60 0.60 600 600 4.71 5 ปี 17 มกรำคม 2562 
2/2557 18 กรกฎำคม 2557 1.15 1.15 1,150 1,150 3.82 3 ปี 18 กรกฎำคม 2560 
2/2557 18 กรกฎำคม 2557 0.80 0.80 800 800 4.80 7 ปี 18 กรกฎำคม 2564 
3/2557 21 กรกฎำคม 2557 0.53 0.53 530 530 3.82 3 ปี 4 วนั 25 กรกฎำคม 2560 
4/2557 3 ธนัวำคม 2557 - 0.20 - 200 2.90 2 ปี 4 วนั 7 ธนัวำคม 2559 
1/2558 19 มกรำคม 2558 1.55 1.55 1,550 1,550 3.08 3 ปี 19 มกรำคม 2561 
2/2558 15 พฤษภำคม 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 2.91 4 ปี 15 พฤษภำคม 2562 
2/2558 15 พฤษภำคม 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 3.69 7 ปี 15 พฤษภำคม 2565 
3/2558 14 สงิหำคม 2558 0.70 0.70 700 700 2.44 3 ปี 14 สงิหำคม 2561 
3/2558 14 สงิหำคม 2558 0.60 0.60 600 600 3.22 5 ปี 14 สงิหำคม 2563 
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  ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม   วนัครบก ำหนด 
ครัง้ที ่ วนัทีอ่อก จ ำนวนหน่วย จ ำนวนเงนิ อตัรำดอกเบี้ย อำยุหุน้กู ้ ไถ่ถอน 

  2559 2558 2559 2558    
  (ลำ้นหน่วย) (ลำ้นหน่วย) (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละต่อปี)   
3/2558 14 สงิหำคม 2558 0.70 0.70 700 700 4.03 8 ปี 14 สงิหำคม 2566 
1/2559 18 พฤษภำคม 2559 0.10 - 100 - 2.29 4 ปี 18 พฤษภำคม 2563 
1/2559 18 พฤษภำคม 2559 2.30 - 2,300 - 3.35 7 ปี 18 พฤษภำคม 2566 
  17.34 18.19 17,340 0 18,190    

 

 

22.1 ยอดคงเหลอืของหุน้กู ้ 
 

(หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม/  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 

หุน้กู ้ 17,340,000 18,190,000 

หกั หกั: หุน้กูท้ี่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,020,000) (3,250,000) 

หุน้กู ้- สุทธจิำกส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 13,320,000 14,940,000 
 

22.2 กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กู ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม/ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 18,190,000 14,810,000 

บวก: ออกเพิม่ระหว่ำงปี 2,400,000 5,550,000 

หกั: ไถ่ถอนระหว่ำงปี (3,250,000) (2,170,000) 

ยอดคงเหลอืปลำยปี 17,340,000 18,190,000 
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23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ ำนวนเงนิส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนซึ่งเป็นเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังำนเมือ่ออกจำกงำน แสดง

ไดด้งัน้ี 

ค่ำใชจ่้ำยเกี่ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนรบัรูใ้นรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรอืขำดทนุ  

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 7,717 5,917 4,518 4,163 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมจี ำนวนสะสมของผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัซึ่งรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นมจี  ำนวน 3.8 ลำ้นบำท  (2558: ผลก ำไรจ ำนวน 
1.0 ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: ผลขำดทุนจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท 2558: ผลก ำไรจ ำนวน 2.3 ลำ้นบำท) และ
ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 
17-22 ปี (2558: 19 - 24 ปี) (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร: 17 ปี 2558: 19 ปี) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ 
0.7 ลำ้นบำท (2558: ไมม่)ี (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร: 0.7 ลำ้นบำท 2558: ไมม่)ี  

สมมตฐิำนทีส่  ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปไดด้งัน้ี  

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 

 (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) 
อตัรำคดิลด 1.83 - 2.45 2.92 - 3.74 1.83 2.92 

อตัรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 3.0 - 5.0 4.0 - 5.0 3.0 - 5.0 4.0 - 5.0 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวน
พนกังำน (ขึ้นกบัช่วงอำยุ) 

    - ส  ำนกังำนใหญ่ 

    - หน่วยงำนก่อสรำ้ง 

 
 

0.0 - 15.0 

25.0 - 55.0 

 
 

0.0 - 18.0 

21.0 - 40.0 

 
 

0.0 - 12.0 

25.0 - 55.0 

 

 
0.0 - 13.0 

21.0 - 40.0 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส  ำคญัต่อมูลค่ำปจัจุบนัของ
ภำระผูกพนัผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน สรุปไดด้งัน้ี  

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 เพิม่ขึ้น 1% ลดลง 1% เพิม่ขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัรำคดิลด (4) 5 (2) 2 

อตัรำกำรขึ้นเงนิเดอืน 5 (4) 2 (2) 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวน
พนกังำน (ขึ้นกบัช่วงอำยุ) 

 

(4) 
 

3 
 

(2) 
 

1 
 

 

24.   ทนุจดทะเบียน   
ในระหว่ำงปี 2559 มกีำรเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัทุนจดทะเบยีนสรุปไดด้งัน้ี 

เมือ่วนัที ่23 ธนัวำคม 2559 ทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2559 ไดม้มีตดิงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบยีนจำก 1,115.9 ลำ้นบำท เป็น 1,099.1 ลำ้นบำท โดยยกเลกิหุน้สำมญั            
ทีย่งัมไิดอ้อกจ ำนวน 16.8 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวมเป็นเงนิ 16.8 ลำ้นบำท 

ข) อนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบยีนจำก 1,099.1 ลำ้นบำท เป็น 1,834.1 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญั
จ ำนวนรวม  735.0  ลำ้นหุน้  มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1  บำท  เพื่อรองรบักำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิ่มทุน  โดยบริษทั 
เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ Frasers Centrepoint Limited 
ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์ 

ค) อนุมตัิกำรเสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ ำนวนไม่เกิน 735.0 ลำ้นหุน้                  
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหก้บับริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮลดิ้ งส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“FPHT”) โดย
เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private placement) ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 18 บำท รวมเป็นมูลค่ำ
ท ัง้สิ้นไม่เกิน 13,230.0 ลำ้นบำท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบยีนท ัง้หมดของบริษทัหลงั
กำรเพิม่ทนุ 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบยีนกำรเปลีย่นแปลงในทุนจดทะเบยีนตำมขอ้ ก) และ ข) กบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่
วนัที ่28 ธนัวำคม 2559 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญัและมลูค่ำทนุจดทะเบยีนส ำหรบัปี 2119 มรีำยละเอยีด ดงัน้ี 
 

 จ ำนวนหุน้ ทนุจดทะเบยีน 

 (หุน้) (บำท) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 1,115,941,811 1,115,941,811 

ลดทนุจดทะเบยีน (16,799,436) (16,799,436) 

เพิม่ทนุจดทะเบยีน 735,000,000 735,000,000 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 1,834,142,375 1,834,142,375 
 

25. ส ารองตามกฎหมาย 
ภำยใตบ้ทบญัญตัิของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยก
มำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมจี ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่
สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปนัผลได ้ 

 

26. รายไดแ้ละตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์
26.1 รำยไดแ้ละตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัย ์มรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์     

 ขำยอำคำรและทีด่นิ 251 2,216 41 353 

 ขำยอำคำรตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - 1,130 - 299 

 251 3,346 41 652 

ตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัย ์     

 ขำยอำคำรและทีด่นิ 160 1,550 28 202 

 ขำยอำคำรตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - 851 - 139 

 160 2,401 28 341 
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26.2 ประมำณกำรหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรขำยอสงัหำรมิทรพัย  ์

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ประกนัรำยได ้

ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 

ประกนัรำคำซื้อจำกกำรใช ้
สทิธเิลอืกซื้อจำกผูเ้ช่ำรำย
ย่อยดว้ยรำคำตลำด รวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 78,827 57,191 136,018 

เพิม่ขึ้นในระหว่ำงปี 1,037 - 1,037 

ลดลงจำกรำยจ่ำยทีเ่กดิขึ้นจรงิ (64,064) - (64,064) 

ลดลงจำกกำรโอนกลบัรำยกำร (15,800) (57,191) (72,991) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - - - 

 

 

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

ประกนัรำยได ้

ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 

ประกนัรำคำซื้อจำกกำร
ใชส้ทิธเิลอืกซื้อจำกผูเ้ช่ำ
รำยย่อยดว้ยรำคำตลำด รวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 - 57,191 57,191 

ลดลงจำกกำรโอนกลบัรำยกำร - (57,191) (57,191) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - - - 
 

ยอดประมำณกำรหน้ีสนิดงักล่ำวไดร้วมส่วนที่บรษิทัฯลงทุนในทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์
และสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) จ ำนวน 12 ลำ้นบำท (2558: 25 ลำ้นบำท) ซึ่งเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทีย่งัไมเ่กดิขึ้นในงบกำรเงนิรวม 
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ประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรบัรูป้ระมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัอสงัหำริมทรพัยท์ี่ว่ำงจำกกำรมีผูเ้ช่ำ โดยใช ้
สมมติฐำนในกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบักำรประกนัรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร โดยอิงจำกจ ำนวน
อสงัหำริมทรพัยท์ี่ว่ำงและอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรปจัจุบนั อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและ
บรษิทัย่อยไมม่หีน้ีสนิจำกกำรประกนัรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบรกิำร 

ประกนัราคาซื้อจากการใชส้ทิธิเลอืกซื้อจากผูเ้ช่ารายย่อยดว้ยราคาตลาด 

บริษทัฯรบัรูป้ระมำณกำรหน้ีสินส ำหรบักำรประกนัรำคำซื้อจำกกำรใชส้ิทธิเลอืกซื้อจำกผูเ้ช่ำรำยย่อย
ดว้ยรำคำตลำด โดยประมำณเงนิชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำยุตธิรรมกบัรำคำใชส้ทิธสุิทธแิก่กองทรสัตฯ์ส ำหรบัผูเ้ช่ำ
รำยย่อยใชส้ิทธิเลอืกซื้อทรพัยส์นิ (Option to buy) ดงักล่ำวโดยใชข้อ้มูลกำรประเมนิมูลค่ำอสงัหำริมทรพัยโ์ดยผู ้
ประเมนิอิสระ และบนัทกึประมำณกำรหน้ีสนิตำมจ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะจ่ำยใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ ท ัง้น้ีบรษิทัฯรบัประกนั
รำคำซื้อดงักล่ำวส ำหรบัผูเ้ช่ำรำยย่อย โดยผูเ้ช่ำรำยย่อยจะตอ้งใชส้ิทธิเลือกซื้อภำยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2562 
อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2559 บริษทัไดโ้อนกลบัประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวเน่ืองจำกกองทรสัตฯ์ได ้
ยกเลกิกำรเช่ำกบัผูเ้ช่ำรำยย่อยดงักล่ำวก่อนก ำหนด  

 

 

27.  ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบง่ตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยทีส่  ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

เงนิเดอืนและค่ำแรงและ     

   ผลประโยชนอ์ื่นของพนกังำน 236,972 212,585 139,426 143,299 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 436,122 522,574 98,537 151,125 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 56,184 44,415 18,357 16,454 

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 70,344 65,682 35,395 37,152 
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28. ภาษีเงนิได ้
28.1 ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได ้

ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิไดส้  ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั:     

ภำษเีงนิไดนิ้ติบคุคลส ำหรบัปี 14,271 27,285 - - 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี:     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำร
เกดิผลแตกต่ำงช ัว่ครำวและกำรกลบั
รำยกำรผลแตกต่ำงช ัว่ครำว 92,049 62,477 18,260 33,964 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยู่ในงบ
ก าไรขาดทนุ 106,320 89,762 18,260 33,964 

 

จ ำนวนภำษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัส ำหรบัโครงกำร     

 ผลประโยชนพ์นกังำน 767 200 503 466 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงนิระหว่ำงก ำไรทำงบญัชกีบัค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิไดม้ดีงัน้ี  

  (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2559 2558 2559 2558 

ก ำไรทำงบญัชก่ีอนภำษเีงนิไดน้ิติบุคคล 384,420 860,721 (203,277) 573,718 

อตัรำภำษเีงนิไดน้ิติบุคคล: 20% 20% 20% 20% 

ก ำไรทำงบญัชก่ีอนภำษเีงนิไดน้ิติบุคคลคูณ 

 อตัรำภำษ ี

 

76,884 

 

172,144 

 

- 

 

114,744 

ผลกระทบทำงภำษสี  ำหรบั:     

กำรส่งเสริมกำรลงทุน  - (60,460) - - 

เงนิปนัผลรบัจำกบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - - (55,329) (161,681) 

ค่ำใชจ่้ำยและรำยไดท้ี่ไมส่ำมำรถน ำมำ (หกั)  

  บวกทำงภำษไีด ้

 

29,436 

 

(21,922) 

 

73,589 

 

80,901 

รวม 29,436 (82,382) 18,260 (80,780) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิไดท้ี่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 106,320 89,762 18,260 33,964 

 

28.2   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี  
 

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี  ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     
ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจำกกำรขำย     

   อสงัหำรมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 184,645 229,372 - - 
ส ำรองผลประโยชนข์องพนกังำน 8,400 6,374 5,431 5,060 
หนี้สงสยัจะสูญ 3,943 903 2,377 903 
ประมำณกำรหนี้สนิ 4,548 28,623 2,091 13,937 
เงนิมดัจ ำจำกลูกคำ้ 18,984 16,158 6,557 6,431 
กำรตดัจ ำหน่ำยทีด่นิและอำคำร 1,663 1,811 226 245 
ตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 22,182 22,640 558 558 
ขำดทนุทำงภำษ ี - 297 - - 
รวม 244,365 306,178 17,240 27,134 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
หน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 9,561 4,301 2,244 2,146 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำคำรตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 275,233 273,580 195,629 198,148 
กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรอำยุกำรให ้
ประโยชนข์องสนิทรพัย ์

 
22,556 

 
- 

 
10,284 

 
- 

รวม 307,350 277,881 208,157 200,294 
 สนิทรพัย ์(หนี้สนิ) ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชี (62,985) 28,297 (190,917) (173,160) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 832 ลำ้นบำท ซึ่ง
บรษิทัฯไม่ไดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีเน่ืองจำกบริษทัฯเหน็ว่ำบรษิทัฯอำจมกี ำไรทำงภำษใีนส่วนของ
รำยกำรที่ไม่ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุนไม่เพียงพอในอนำคตที่จะน ำผลขำดทุนทำงภำษีดงักล่ำวมำใชป้ระโยชนไ์ด ้
นอกจำกน้ีผลขำดทนุทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งักลำ่วจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชนภ์ำยในปี 2564 

 

29. การสง่เสรมิการลงทนุ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยสองแห่งไดร้บัสทิธิประโยชนท์ำงภำษจีำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม

พระรำชบญัญตัิส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบักำรพฒันำอำคำรส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรม       และ/หรือคลงัสินคำ้
จ ำนวน 42 โครงกำรและ 17 โครงกำร ตำมล ำดบั สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัรวมถึงกำรยกเวน้ภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคลเป็น
ระยะเวลำ 3 ปี ถงึ 8 ปี และกำรไดร้บักำรไดล้ดหย่อนภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลกึ่งหน่ึงเป็นระยะเวลำ 5 ปี หลงัจำกสิ้นสุด
ระยะเวลำทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุส ำหรบับรษิทัฯจ ำนวน 14 โครงกำร และส ำหรบับรษิทัย่อยจ ำนวน 4 โครงกำร 

รำยไดข้องบรษิทัฯและบริษทัย่อยจ ำแนกตำมกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุและไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำร
ลงทนุส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 สว่นที่ไดร้บักำรสง่เสริม สว่นที่ไมไ่ดร้บักำรสง่เสริม รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่
เกี่ยวขอ้ง 458,450 502,445 713,669 546,102 1,172,119 1,048,547 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 46,586 30,158 46,586 30,158 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์ 25 1,490,022 250,651 1,855,584 250,676 3,345,606 
รำยไดค่้ำสำธำรณูปโภค - - 32,307 35,625 32,306 35,625 
รำยไดค่้ำบรหิำรจดักำร       
  จำกบริษทัร่วม - - 201,121 204,123 201,121 204,123 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน       
  ในบริษทัร่วม - - 103,623 126,300 103,623 126,300 
ดอกเบี้ยรบั - 215 6,766 6,306 6,079 6,521 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 สว่นที่ไดร้บักำรสง่เสริม สว่นที่ไมไ่ดร้บักำรสง่เสริม รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ค่ำสนิไหมทดแทนรบัจำก       
 กำรประกนัภยั - - 636 170 636 170 
รำยไดอ้ื่น - - 58,673 56,880 59,361 56,880 

รวม 458,475 1,992,682 1,414,032 2,861,248 1,872,507 4,853,930 
  

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 สว่นที่ไดร้บักำรสง่เสริม สว่นที่ไมไ่ดร้บักำรสง่เสริม รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่
เกี่ยวขอ้ง 58,366 80,948 276,513 276,515 334,879 357,463 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 30,743 22,667 30,743 22,667 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์ - 494,314 40,747 158,016 40,747 652,330 
รำยไดค่้ำสำธำรณูปโภค - - 7,893 8,727 7,893 8,727 
เงนิปนัผลรบัจำกบริษทัย่อย - - 6,000 458,500 6,000 458,500 
เงนิปนัผลรบัจำกบริษทัร่วม - - 323,867 367,643 323,867 367,643 
รำยไดค่้ำบรหิำรจดักำร       
   จำกบริษทัร่วม - - 114,962 128,274 114,962 128,274 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน       
   ในบริษทัร่วม - - 48,680 44,424 48,680 44,424 
ดอกเบี้ยรบั - - 23,799 65,498 23,799 65,498 
ค่ำสนิไหมทดแทนรบัจำก       
   กำรประกนัภยั - - 367 4 367 4 
รำยไดอ้ื่น - - 52,751 41,389 52,751 41,389 

รวม 58,366 575,262 926,322 1,571,657 984,688 2,146,919 
 

 

30. ก าไรต่อหุน้ 
ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรบัปีที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงปี 

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำน แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม 
  จ ำนวนหุน้สำมญั  
 ก ำไรส  ำหรบัปี ถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 275,025 769,741 1,099,142 1,099,142 0.25 0.70 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  จ ำนวนหุน้สำมญั ก ำไร (ขำดทนุ) 
 ก ำไร (ขำดทนุ) ส  ำหรบัปี ถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั ต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไร (ขำดทนุ) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (221,537) 539,753 1,099,142 1,099,142 (0.20) 0.49 

 

 

31. ขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน  

 

ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯที่ผูม้อี  ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้น
กำรด ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอย่ำงสม ำ่เสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจ ัดสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนท ัง้น้ีผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำนบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภท
ของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสี่วนงำนทีร่ำยงำนท ัง้สิ้น 4 ส่วนงำน ดงัน้ี   

 ส่วนงำนพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนโดยกำรสรำ้งโรงงำน 
 ส่วนงำนพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุโดยกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้ 
 ส่วนงำนธุรกจิใหบ้รกิำร 
 ส่วนงำนบรหิำรจดักำรท ัว่ไป 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไมม่กีำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนทีร่ำยงำนขำ้งตน้ 

ผูม้อี  ำนำจตดัสนิใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำร
ตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำน บริษทัฯประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วน
งำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรพัยร์วมซึ่งวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้น
กำรวดัก ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัยร์วมในงบกำรเงนิ 

กำรบนัทึกบญัชีส  ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส  ำหรบั
รำยกำรธุรกจิกบับคุคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยได ้ก ำไร และสินทรพัยร์วมของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2559 และ 2558 มดีงัต่อไปน้ี  
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           (หน่วย: ลำ้นบำท) 

ส าหรบัปีสิ้นสดุ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

พฒันำอสงัหำริมทรพัย์
เพือ่กำรลงทุนโดยกำร

สรำ้งโรงงำน 

พฒันำอสงัหำ- ริม
ทรพัยเ์พื่อกำร

ลงทนุโดยกำรสรำ้ง
คลงัสนิคำ้ 

ธุรกิจ
ใหบ้ริกำร 

บริหำร
จดักำร
ท ัว่ไป 

 

 

อื่นๆ 

รวมส่วน
งำนที่
รำยงำน 

รำยกำร
ปรบัปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงนิ
รวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 413 1,047 47 201 163 1,871 (5) 1,866 
ดอกเบี้ยรบั 24 1 - - 1 26 (19) 7 
ดอกเบี้ยจ่ำย (775) (48) - - - (823) 16 (807) 
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (37) (219) - - - (256) 3 (253) 
ส่วนแบ่งผลก ำไรหรือขำดทุนจำกบริษทัร่วม
และกำรร่วมคำ้ทีบ่นัทกึตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 

381 164 - - 2 547 - 547 

ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได ้ (51) (39) (16) - - (106) - (106) 
ก าไร (ขาดทนุ) ของสว่นงาน (328) 359 (14) 95 161 273 5 278 
สนิทรพัยร์วมของส่วนงาน 10,196 26,327 - - - 36,523 (426) 36,097 
เงนิลงทนุในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทีบ่นัทกึ
ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 

1,285 1,205 - - 430 2,920 - 2,920 

กำรเพิม่ขึ้นของสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่ม่รวม
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และสนิทรพัยภ์ำษีเงนิ
ไดร้อตดับญัชี 

130 1,759 - - - 1,889 - 1,889 

 

 

            (หน่วย: ลำ้นบำท) 

ส าหรบัปีสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

พฒันำอสงัหำริมทรพัย์
เพือ่กำรลงทุนโดยกำร

สรำ้งโรงงำน 

พฒันำอสงัหำ- ริม
ทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทนุโดยกำร
สรำ้งคลงัสนิคำ้ 

ธุรกิจ
ใหบ้ริกำร 

บริหำร 
จดักำร 
ท ัว่ไป 

 
 
 
 

อื่นๆ 
รวมส่วนงำน
ทีร่ำยงำน 

รำยกำร
ปรบัปรุงและ 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงนิ
รวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,052 3,383 30 204 183 4,852 (5) 4,847 
ดอกเบี้ยรบั 66 - - - - 66 (60) 6 
ดอกเบี้ยจ่ำย (733) (69) - - - (802) 51 (751) 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (63) (177) - - - (240) 4 (236) 
ส่วนแบ่งผลก ำไรหรือขำดทุนจำกบริษทัร่วม
ทีบ่นัทกึตำมวธิส่ีวนไดเ้สยี 

292 35 - - 2 329 - 329 

ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได ้ (56) (18) - (16) - (90) - (90) 
ก าไร (ขาดทนุ) ของสว่นงาน (134) 630 (7) 108 160 757 14 771 
สนิทรพัยร์วมของส่วนงาน 10,704 25,605 - - - 36,309 (15) 36,294 
เงนิลงทนุในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้            
ทีบ่นัทกึตำมวธิส่ีวนไดเ้สยี 

1,659 1,498 - - 422 3,579 - 3,579 

กำรเพิม่ขึ้นของสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่ม่
รวมเครื่องมอืทำงกำรเงนิ และสนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชี 

1,345 5,594 - - - 6,939 - 6,939 

 

 

ขอ้มลูเกี่ยวกบัเขตภูมศิำสตร ์ 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยด ำเนินธุรกิจในเขตภมูศิำสตรเ์ดียว คือประเทศไทย ดงันัน้รำยไดแ้ละสนิทรพัยท์ีแ่สดง
อยู่ในงบกำรเงนิ จงึถอืเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภมูศิำสตรแ์ลว้ 
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ขอ้มลูเกี่ยวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 196 
ลำ้นบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนโดยกำรสรำ้งโรงงำน และส่วนงำนพฒันำ
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนโดยกำรสรำ้งคลงัสินคำ้ (ในปี 2558 มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็น
จ ำนวนเงนิ 3,159 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกส่วนงำนพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุโดยกำรสรำ้งโรงงำน และส่วนงำน
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุโดยกำรสรำ้งคลงัสนิคำ้)  

 

 

32. กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัต ัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบดว้ยเงนิที่พนกังำนจ่ำย

สะสมและเงนิที่บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบใหใ้นอตัรำรอ้ยละ 2 - 4 ของค่ำจำ้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพน้ีบริหำร
โดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ในระหว่ำงปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยเงนิสมทบเขำ้กองทุนเป็น
จ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2558: 4 ลำ้นบำท) 

 

 

33. เงนิปนัผลจา่ย 
เงนิปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย  

 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย เงนิปนัผลจ่ำย  เงนิปนัผลต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 

เงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำน ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี   

  ของปี 2558  เมือ่วนัที ่26 เมษำยน 2559 549,542 0.5 

เงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำน ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี   

  ของปี 2557  เมือ่วนัที ่22 เมษำยน 2558 549,538 0.5 
 

 

34. ภาระผูกพนัและหน้ีสนิที่อาจจะเกดิข้ึน 
34.1 สญัญาเช่าระยะยาว 

 ก)    บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดท้  ำสญัญำเช่ำที่ดนิกบักำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยรวม 6 
ฉบบั เพือ่ประกอบกจิกำรสรำ้งโรงงำนมำตรฐำนใหเ้ช่ำ สญัญำดงักลำ่วสรุปไดด้งัน้ี 
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สญัญำเลขที่ ระยะเวลำเช่ำ อตัรำค่ำเช่ำ  

21/2538 -นฉ 13 ธนัวำคม 2538 - 12 ธนัวำคม 2568 4.70 ลำ้นบำทต่อปี (ก) 

14/2540-นฉ 14 พฤศจิกำยน 2540 - 13 พฤศจกิำยน 2570 0.66 ลำ้นบำทต่อปี (ก) 

8/2542-นฉ 18 สงิหำคม 2542 - 17 สงิหำคม 2572 2.21 ลำ้นบำทต่อปี (ก) 

9/2544-นฉ 6 มถินุำยน 2544 - 31 ธนัวำคม 2561 5.59 ลำ้นบำทต่อปี (ข) 

นฉ.ค 002/2548 25 มกรำคม 2548 - 31 ธนัวำคม 2561 0.75 ลำ้นบำทต่อปี (ข) 

นฉ. 005/2549 25 เมษำยน 2549 - 31 ธนัวำคม 2561 2.08 ลำ้นบำทต่อปี (ข) 

 (ก) ค่ำเช่ำจะถูกปรบัเพิม่ทกุๆ 10 ปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของค่ำเช่ำเดมิ 

 (ข) ค่ำเช่ำจะถูกปรบัเพิม่ทกุๆ 5 ปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของค่ำเช่ำเดมิ  

 

ข)   บริษทัฯไดท้  ำสญัญำเช่ำพื้นที่ส  ำนกังำนและบริกำรที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
โดยมค่ีำเช่ำและค่ำบริกำรคิดเป็นจ ำนวนเงนิรวม 17 ลำ้นบำทต่อปีสญัญำดงักล่ำวมกี ำหนดระยะเวลำ 3 ปี โดยเริ่ม
ต ัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2558 ถงึเดอืนมถินุำยน 2561 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมจี ำนวนเงนิข ัน้ต ำ่ที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี  

 

    (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
จ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 1 ปี 37 37 21 25 
   มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 56 84 45 63 
   มำกกว่ำ 5 ปี 40 49 40 49 

 

 

 

34.2    ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทนุ  

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
สญัญำจำ้งผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง 721 765 16 36 
สญัญำถมทีด่นิ - 17 - - 
สญัญำบรกิำรทีป่รกึษำ 37 - - - 
รวม 758 782 16 36 
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34.3   หนังสอืค ้าประกนัธนาคาร 

(ก)    ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯมกีำรค ำ้ประกนัวงเงนิหนงัสอืค ำ้ประกนัที่ออกโดยธนำคำร
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยในวงเงนิ 111 ลำ้นบำท (2559: ไมม่)ี 

(ข)    ยอดคงเหลอืของหนงัสือค ำ้ประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซึ่ง
เกี่ยวเน่ืองกบัภำระผูกพนัในกำรด ำเนินงำนมดีงัน้ี  

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

วตัถปุระสงคเ์พือ่ค ำ้ประกนั งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2559 2558 2559 2558 

สญัญำเช่ำทีด่นิระยะยำว 35 35 23 23 

สำธำรณูปโภคในโครงกำร 19 20 5 5 

กำรด ำเนินงำนในกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงงำน 2 4 - 4 

รวม 56 59 28 32 
 

 

34.4  สนิทรพัยท์ี่ติดภาระจ ายอม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย มทีี่ดินทีต่ิดภำระจ ำยอมรวมจ ำนวนประมำณ 312 
ไร่ (2558: 312 ไร่) (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 73 ไร่ 2558: 73 ไร่) ซึ่งที่ดินที่ติดภำระจ ำยอมดงักล่ำวมีมูลค่ำตำม
บญัชีเป็นจ ำนวน 505 ลำ้นบำท (2558: 505 ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 161 ลำ้นบำท 2558: 161 ลำ้นบำท) 
และแสดงภำยใตห้วัขอ้ อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุใหเ้ช่ำ และทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 

34.5  การค ้าประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร 

บริษทัฯในฐำนะผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยร์ำยหน่ึงของกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยท์ีพำรค์โลจิสติคส ์
(“กองทุนฯ”) เป็นจ ำนวน 27 คลงัสนิคำ้ ไดร้บัประกนัค่ำเช่ำและบริกำรข ัน้ต ำ่หลงัหกัค่ำบรกิำรส่วนกลำงของคลงัสนิคำ้
จ ำนวนหน่ึงที่ไม่มผูีเ้ช่ำใหแ้ก่กองทุนฯในช่วงระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2555 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เป็น
จ ำนวนเงนิ 188 ลำ้นบำทต่อปี กล่ำวคือ ในกรณีที่รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรของกองทุนฯหลงัหกัค่ำบริกำรส่วนกลำง
ของคลงัสนิคำ้ที่ไมม่ผูีเ้ช่ำมจี  ำนวนต ำ่กว่ำจ ำนวนเงนิรบัประกนัขำ้งตน้ บริษทัฯจะเป็นผูร้บัผดิชอบจ่ำยชดเชยส่วนต่ำง
ดงักลำ่วใหแ้ก่กองทนุฯ 

บรษิทัฯและบรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พำรค์ จ ำกดั ในฐำนะผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยข์องทรสัตเ์พือ่กำร
ลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสทิธกิำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) ไดต้กลงรบัประกนักำรมผูีเ้ช่ำ ดงัน้ี 

- ส ำหรบัทรพัยส์ินที่ขำย/ใหเ้ช่ำในวนัที่ 22 และ 23 ธนัวำคม 2557 เฉพำะรำยกำรที่ว่ำงจำกกำรมผูี ้
เช่ำ ณ วนัที่ทรสัตไ์ดจ้ดทะเบียนรบัโอนกรรมสิทธิหรือกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยด์งักล่ำว โดยจะชดเชยรำยไดใ้หแ้ก่
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กองทรสัตฯ์ตำมอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเท่ำกบัค่ำเช่ำและบริกำรของผูเ้ช่ำรำยย่อยรำยล่ำสุดที่เช่ำทรพัยส์นิดงักล่ำว 
จนกว่ำผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัยจ์ะสำมำรถหำผูเ้ช่ำรำยย่อยไดแ้ละผูเ้ช่ำรำยย่อยเริ่มช ำระค่ำเช่ำและบริกำรแลว้ หรือ
จนกว่ำจะสิ้นสุดระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่กองทรสัตฯ์เขำ้ลงทุนคร ัง้แรกในทรพัยส์ินดงักล่ำวโดยกำรจด
ทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิ์หรอืกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์

- ส ำหรบัทรพัยส์ินที่ขำย/ใหเ้ช่ำในวนัที่ 18 และ 21 ธนัวำคม 2558 เฉพำะรำยกำรที่ว่ำงจำกกำรมผูี ้
เช่ำ ณ วนัที่ทรสัตไ์ดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิหรอืกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยด์งักลำ่วหรือสญัญำเช่ำสิ้นสุดลงภำยใน
ระหว่ำงระยะเวลำ 12 เดือน โดยจะชดเชยรำยไดใ้หแ้ก่กองทรสัตฯ์ตำมอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเท่ำกบัค่ำเช่ำและ
บริกำรของผูเ้ช่ำรำยย่อยรำยล่ำสุดทีเ่ช่ำทรพัยส์นิดงักล่ำว จนกว่ำผูบ้รหิำรอสงัหำริมทรพัยจ์ะสำมำรถหำผูเ้ช่ำรำยย่อย
ไดแ้ละผูเ้ช่ำรำยย่อยเริ่มช ำระค่ำเช่ำและบริกำรแลว้ หรือจนกว่ำจะสิ้นสุดระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่กองทรสัตฯ์
เขำ้ลงทนุเพิม่ทนุคร ัง้ที ่1 ในทรพัยส์นิดงักลำ่วโดยกำรจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิ์หรอืกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯจ ำน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยท์ีพำรค์โลจิสติคส์
จ  ำนวน 22 ลำ้นหน่วย (2558: 22 ลำ้นหน่วย) ซึ่งมีมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 147 ลำ้นบำท (2558: 152 ลำ้นบำท) 
และมมีลูค่ำตำมรำคำตลำด 225 ลำ้นบำท (2558: 269 ลำ้นบำท)ไวก้บัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนั
ส ำหรบักำรรบัประกนัค่ำเช่ำและบรกิำรดงักลำ่ว 

34.6  การรบัประกนั 

บริษทัฯไดอ้อกจดหมำยกำรรบัประกนั (Letter of Undertaking) ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิแห่งหน่ึงเกี่ยวกบั
ภำระหน้ีของบริษทัย่อยของ PT SLP Surya TICON Internusa โดยจะรบัประกนัในอตัรำรอ้ยละ 25 ซึ่งเป็นสดัส่วนที่
บรษิทัฯถอืหุน้โดยทำงออ้มในบริษทัย่อยน้ี กำรรบัประกนัน้ีมผีลตัง้แต่ 29 ตลุำคม 2558 ถงึ 29 ตลุำคม 2564 

  

 

35. เครื่องมือทางการเงนิ 
35.1   นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ส  ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที ่
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรบัเครื่องมือทำงกำร เงิน” ประกอบดว้ย เงนิสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทนุช ัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่งัไมเ่รยีกช ำระ เงนิ
ใหกู้ย้ืม เงนิลงทุน เงนิกูย้ืมระยะส ัน้ เงนิกูย้มืระยะยำวและหุน้กู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยมคีวำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ งกบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักลำ่ว และมนีโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงดงัน้ี 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเช่ือ 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรใหเ้ช่ำ/ขำยโรงงำน คลงัสนิคำ้
และกำรใหบ้ริกำร ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงน้ีโดยกำรก ำหนดใหม้ีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่
เหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหส้ินเชื่อ 
นอกจำกน้ี กำรใหส้ินเชื่อของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มกีำรกระจุกตวั เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยมฐีำนของ
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ลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงนิสูงสุดที่บริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให ้
สนิเชื่อคือมลูค่ำตำมบญัชขีองลูกหน้ีทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่ส  ำคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 
เงนิใหกู้ย้มื เงนิกูย้มืระยะยำวและหุน้กูท้ีม่ดีอกเบี้ยสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มอีตัรำดอกเบี้ยทีป่รบัขึ้น
ลงตำมอตัรำตลำด หรอืมอีตัรำดอกเบี้ยคงทีซ่ึง่ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปจัจบุนั  

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงนิที่ส  ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบี้ย และส ำหรบัสินทรพัย์
และหน้ีสินทำงกำรเงนิที่มอีตัรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนดหรือวนัที่มกีำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ย
ใหม ่(หำกวนัทีม่กีำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหมถ่งึก่อน) ไดด้งัน้ี  

 

 

 งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
 อตัรำดอกเบี้ยคงที่ อตัรำดอกเบี้ย ไมม่ ี  อตัรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรบัขึ้นลง อตัรำ  ดอกเบี้ย 
 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ถวัเฉลีย่ 
 (ลำ้นบำท) (รอ้ยละต่อปี) 
สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 283 1 284 0.38 
เงนิลงทนุช ัว่ครำว 22 - - - - 22 1.55 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - - - - 118 118 - 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน        
   ทีย่งัไม่เรยีกช ำระ - - - - 141 141 - 
 22 - - 283 260 565  

หน้ีสนิทางการเงนิ        

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 2,030 - - - - 2,030 1.82 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,060 - - - - 1,060 2.48 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ - - - - 493 493 - 

หุน้กู ้ 4,020 8,320 5,000 - - 17,340 3.89 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 291 493 - - - 784 3.99 
เงนิกูย้มืระยะยำว 254 778 - - - 1,032 4.32 
 7,655 9,591 5,000 - 493 22,739  
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 งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
 อตัรำดอกเบี้ยคงที่ อตัรำดอกเบี้ย ไมม่ ี  อตัรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรบัขึ้นลง อตัรำ  ดอกเบี้ย 
 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ถวัเฉลีย่ 
 (ลำ้นบำท)    (รอ้ยละต่อปี) 
สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 150 - - 983 1 1,134 0.36 

เงนิลงทนุช ัว่ครำว 22 - - - - 22 1.59 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - - - - 80 80 - 

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค ำ้ประกนั 57 - - - - 57 0.95 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน        
   ทีย่งัไม่เรยีกช ำระ - - - - 95 95 - 
 229 - - 983 176 1,388  

หน้ีสนิทางการเงนิ        

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 2,040 - - - - 2,040 2.00 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ - - - - 606 606 - 

หุน้กู ้ 3,250 11,440 3,500 - - 18,190 4.08 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 72 613 63 - - 748 4.09 
เงนิกูย้มืระยะยำว 305 722 - - - 1,027 4.61 
 5,667 12,775 3,563 - 606 22,611  

 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
 อตัรำดอกเบี้ยคงที่ อตัรำดอกเบี้ย ไมม่ ี  อตัรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรบัขึ้นลง อตัรำ  ดอกเบี้ย 
 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ถวัเฉลีย่ 
 (ลำ้นบำท) (รอ้ยละต่อปี) 
สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  - - - 214 - 214 0.38 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่  - - - - 126 126 - 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน        

   ทีย่งัไม่เรยีกช ำระ - - - - 13 13 - 
 - - - 214 139 353  

หน้ีสนิทางการเงนิ        

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 2,030 - - - - 2,030 1.82 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,060 - - - - 1,060 2.48 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ - - - - 256 256 - 

หุน้กู ้ 4,020 8,320 5,000 - - 17,340 3.89 

เงนิกูย้มืระยะยำว 254 438 - - - 692 4.38 
 7,364 8,758 5,000 - 256 21,378  
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
 อตัรำดอกเบี้ยคงที่ อตัรำดอกเบี้ย ไมม่ ี  อตัรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรบัขึ้นลง อตัรำ  ดอกเบี้ย 
 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ถวัเฉลีย่ 
 (ลำ้นบำท) (รอ้ยละต่อปี) 
สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  150 - - 918 - 1,068 0.38 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่  - - - - 40 40 - 

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค ำ้ประกนั 57 - - - - 57 0.95 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน        

   ทีย่งัไม่เรยีกช ำระ - - - - 012 012 - 
 207 - - 918 52 1,177  

หน้ีสนิทางการเงนิ        

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 2,040 - - - - 2,040 2.00 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จำกบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 291 - - - - 291 1.00 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ - - - - 271 271 - 

หุน้กู ้ 3,250 11,440 3,500 - - 18,190 4.08 

เงนิกูย้มืระยะยำว 140 672 - - - 812 4.75 
 5,721 12,112 3,500 - 271 21,604  

 \ 

 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ส  ำคญัอนัเกี่ยวเน่ืองจำกกำรซื้อสินคำ้เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงท ำสญัญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯไมม่ยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิที่
เป็นสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศ 

35.2   มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงนิ 

เน่ืองจำกสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ใน
ประเภทระยะส ัน้ เงนิใหกู้ย้ืม และเงนิกูย้ืมมอีตัรำดอกเบี้ยใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงนิใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ 

 มลูค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสนิทำงกำรเงนิระยะยำวทำงกำรเงนิที่จ่ำยดอกเบี้ยใน
อตัรำคงที ่ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มดีงัต่อไปน้ี 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร                                          

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
 มลูค่ำตำมบญัชี มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำตำมบญัชี มลูค่ำยุตธิรรม 

หุน้กู ้ 17,340 17,772 18,190 18,719 
 

บรษิทัฯมกีำรประมำณมลูค่ำยุตธิรรมของหุน้กูโ้ดยค ำนวณจำกกำรใชร้ำคำซื้อขำยลำ่สุด ณ วนัทีใ่น
งบแสดงฐำนะกำรเงินของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) หรือใชก้ำร
วเิครำะหก์ระแสเงนิสดคิดลด อตัรำคิดลดที่บรษิทัฯใชเ้ท่ำกบัอตัรำผลตอบแทนของหุน้กู ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนที่มเีงือ่นไข ลกัษณะ และระยะเวลำทีเ่หลอือยู่เหมอืนกบัหุน้กู ้ทีบ่ริษทัฯก ำลงัพจิำรณำหำมลูค่ำยุติธรรม และ
ในระหว่ำงปีปจัจบุนัไมม่กีำรโอนรำยกำรระหว่ำงล  ำดบัช ัน้ของมลูค่ำยุติธรรม  

 

36. ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีินทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรมหรือ

เปิดเผยมลูค่ำยุตธิรรมแยกแสดงตำมล ำดบัช ัน้ของมลูค่ำยุติธรรม ดงัน้ี  

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ี่เปิดเผยมูลคา่ยตุธิรรม   
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 4,548 - - 4,548 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - - 39,595 39,595 
หน้ีสนิที่เปิดเผยมูลคา่ยตุธิรรม   
หุน้กู ้ - 17,772 - 17,772 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ี่เปิดเผยมูลคา่ยตุธิรรม  
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 4,548 - - 4,548 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - - 11,641 11,641 
หน้ีสนิที่เปิดเผยมูลคา่ยตุธิรรม  
หุน้กู ้ - 17,772 - 17,772 
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37. การบรหิารจดัการทนุ 
วตัถปุระสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส  ำคญัของกลุ่มบริษทัคือกำรจดัใหม้ีซึ่งโครงสรำ้งทุนที่เหมำะสมเพื่อ

สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสรำ้งมูลค่ำกำรถอืหุน้ใหก้บัผูถ้ือหุน้โดย  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2559 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 2.2:1 (2558: 2.1:1) และเฉพำะบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน
เท่ำกบั 2.0:1 (2558: 1.9:1) 

 

38.   เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
38.5   เมือ่วนัที่ 16 มกรำคม 2560 บริษทัฯไดร้บัช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทนุจ ำนวน 735.0 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้

ละ 18 บำท รวมเป็นเงนิ 13,230.0 ลำ้นบำท จำกบรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดย
บริษทัฯไดจ้ดทะเบยีนเพิ่มทุนช ำระแลว้จำก 1,099.1 ลำ้นบำท เป็น 1,834.1 ลำ้นบำท กบักระทรวงพำณิชย ์เมือ่วนัที ่
16 มกรำคม 2560 

38.2   เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ ์2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร ัง้ที่ 3/2560 ไดม้มีติอนุมตัิให ้
น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2560 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 24 เมษำยน 2560 เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
ดงัน้ี 

(ก)   กำรจ่ำยเงินปนัผลจำกก ำไรสะสมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงนิปนัผลในวนัที ่19 พฤษภำคม 2560 

(ข)   กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1,834.1 ลำ้นบำท เป็น 2,384.4 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญั
เพิ่มทุนจ ำนวน 550.3 ลำ้นหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนบริษทัฯ แบบมอบอ ำนำจ
ท ัว่ไป (General Mandate)  

 

39. การอนุมตัิงบการเงนิ 
งบกำรเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เมือ่วนัที ่23 กมุภำพนัธ ์2560 
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แบบยนืยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที่จา่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี 
รอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 
 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

รายการที่ ช่ือบริษทัผูจ้า่ย ช่ือผูส้อบบญัชี คา่สอบบญัชี (บาท) 

1 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่  
จ ำกดั (มหำชน)  นำงสำวรสพร เดชอำคม 5,000,000 

2 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั นำงสำวรสพร เดชอำคม 900,000 
3 บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จ ำกดั นำงสำวรสพร เดชอำคม 386,000 
4 บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 280,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,566,000 
 
คา่บริการอืน่ (Non-audit fee) 

รายการที่ ช่ือบรษิทัผูจ้า่ย ประเภทของงานบรกิารอืน่ 
( Non-audit service ) ผูใ้หบ้รกิาร 

ค่าตอบแทนของงานบรกิารอืน่ 
(บาท) 

ส่วนที่จา่ยไป 
ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที่จะตอ้ง
จา่ยในอนาคต 

     - - 

รวมค่าตอบแทนส าหรบังานบรกิารอืน่ ( Non-audit fee ) - - 

ขอ้มลูขำ้งตน้ 
 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ท ัง้นี้ ขำ้พเจำ้ขอยนืยนัว่ำไม่มีขอ้มูลกำรใหบ้รกิำรอืน่ทีบ่รษิทัจ่ำยใหข้ำ้พเจำ้ ส ำนกังำนสอบบญัชี

ทีข่ำ้พเจำ้สงักดั และบคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขำ้พเจำ้ และส ำนกังำนสอบบญัชีทีข่ำ้พเจำ้สงักดั ทีข่ำ้พเจำ้ทรำบ
และไม่มกีำรเปิดเผยไวข้ำ้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง  ไม่ครบถว้น  กลำ่วคอื …………………………………………………………………………………………..……………………… 
เมือ่ปรบัปรุงขอ้มูลขำ้งตน้ (ถำ้ม)ี แลว้ ขำ้พเจำ้ขอยนืยนัว่ำขอ้มูลท ัง้หมดในแบบฟอรม์นี้แสดงค่ำตอบแทนสอบบญัชี  
และค่ำบรกิำรอืน่ทีบ่รษิทัจ่ำยใหข้ำ้พเจำ้และส ำนกังำนสอบบญัชดีงักลำ่ว ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

 
 
 
 

    (นำงสำวรสพร เดชอำคม)   
บรษิทั ส  ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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Leading Industrial Property
TOTAL SOLUTION PROVIDER

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2559
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (662) 679-6565 

โทรสาร (662) 287-3153 www.ticon.co.th

Warehouses and Factories for Lease
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