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สารจาก
ประธานกรรมการ

ปี 2561 เป็นปีแรกที ่บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
เปลีย่นรอบระยะเวลาบญัช ีจากเริม่ 1 มกราคม  ถงึ 31 ธนัวาคม 
ของทกุปี มาเป็นเริม่ 1 ตุลาคม ถงึ 30 กนัยายน ของปีถดัไป 
ดงันัน้ รอบระยะเวลาบญัชสี�าหรบัปี 2561 จงึครอบคลุมชว่ง
เวลาการด�าเนินงานเพยีง 9 เดอืน โดยเริม่จาก 1 มกราคม 2561 
ถงึ 30 กนัยายน 2561 เทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม ผลการด�าเนิน
งานของบรษิทัในปี 2561 นบัวา่โดดเดน่มาก ทัง้ทางดา้น
การเจรญิเตบิโตของธุรกจิหลกั  การลงทนุขยายขอบขา่ย
ธรุกจิของบรษิทัฯ และการปรบัโครงสรา้งองคก์ร พรอ้มกบั
ปรบัระบบการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์
การขบัเคลือ่นทกุมติ ิเพือ่ใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ในระยะยาว

ในดา้นการด�าเนินงานของธรกุจิหลกั บรษิทัฯ สามารถสรา้ง
คลงัสนิคา้แบบ  Built-to-suit ใหล้กูคา้ใหมเ่ชา่ไดก้วา่ 70,000 
ตร.ม. และประสบความส�าเรจ็ในการปรบัรปูแบบอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้เดมิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การใชง้านใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ 
ท�าใหอ้ตัราการปลอ่ยเชา่อาคารโดยรวมทัง้ปีเพิม่สงูขึน้ 
นอกจากนัน้ ในชว่งปลายปี บรษิทัฯ ยงัสามารถขาย
ทรพัยส์นิเขา้กองทรสัต ์TREIT จ�านวน 1,693 ลา้นบาท ซึง่
นอกจากท�าใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ เพิม่สงูขึน้แลว้ยงัเป็นการ
ชว่ยใหผ้ลตอบแทนของกองทรสัต ์TREIT ดขีึน้ดว้ย ส�าหรบั
การลงทนุในประเทศกลุม่ ASEAN นัน้ ในปี 2561 บรษิทัฯ 
รว่มทนุในประเทศอนิโดนีเซยี ไดม้กีารลงทนุเพิม่พืน้ทีค่ลงั
สนิคา้อกีเกอืบ 10,000 ตร.ม. และสรา้งอาคารคลงัสนิคา้
แบบ Built-to-suit อกีประมาณ 40,000 ตร.ม. โดยสามารถ
ปลอ่ยพืน้ทีใ่หเ้ชา่ไดส้งูเกอืบ 100% ของพืน้ทีท่ีม่ที ัง้หมดใน
ปี 2561 ความส�าเรจ็ในดา้นการด�าเนินธรุกจิหลกัทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศดงักลา่ว สง่ผลใหบ้รษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยมรีายไดร้วมในปี 2561 (9 เดอืน) ทัง้สิน้ 3,817 
ลา้นบาท และมกี�าไรสทุธ ิ668 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่รายได้

และก�าไรสทุธขิองปี 2560 (12 เดอืน) ถงึ 83% และ 38% 
ตามล�าดบั

ส�าหรบัการขยายขอบขา่ยธรุกจิเพือ่การเตบิโตในระยะยาว 
บรษิทัฯ ไดร้บัความรว่มมอือยา่งดจีากกลุม่เฟรเซอรส์ ซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ในการประสานงานให้
บรษิทัฯ รว่มลงทนุกบับรษิทัทีม่ปีระสบการณ์โดยตรงใน
ธรุกจิสรา้งศนูยข์อ้มลูเพือ่ใหเ้ชา่ส�าหรบัเกบ็ขอ้มลูทางธรุกจิ 
“Data Center” และธรุกจิใหเ้ชา่พืน้ทีส่�านกังานพรอ้ม
อุปกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัการท�างาน 
รว่มกนั “Co-working Space” ซึง่ทัง้ 2 ธุรกจิใหมน้ี่จะต่อยอด
ธรุกจิใหเ้ชา่โรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ 
และตอบสนองความตอ้งการทางธรุกจิของลกูคา้อยา่งครบ
วงจร ธรุกจิ Data Centre เป็นการลงทนุรว่มกนัในสดัสว่น 
51% : 49% ระหวา่งกลุม่บรษิทัฯ และกลุม่ ST Telemedia 
Global Data Centre (STT GDC) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร Data 
Center ชัน้น�าจากประเทศสงิคโปร ์โดยบรษิทัรว่มทนุทีต่ ัง้
ขึน้ใหมส่�าหรบัธรุกจิน้ี มแีผนทีจ่ะสรา้งศนูยเ์กบ็ขอ้มลูขนาด
ใหญ่ Data Center แหง่แรกบนพืน้ทีย่ทุธศาสตรใ์นกลาง
กรงุเทพฯ รองรบัความตอ้งการใชบ้รกิาร Data Center ของ
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ 
สว่นธรุกจิ Co-working Space เป็นการลงทนุรว่มกนั 
ในสดัสว่น 51% : 49% ระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทั Justco 
(Thailand) จากประเทศสงิคโปร ์ ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร 
Co-working Space ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต ้โดยบรษิทัรว่มทนุทีต่ ัง้ขึน้ส�าหรบัธรุกจิน้ีไดเ้ริม่เปิด
สาขาแรกในกรงุเทพฯ ทีต่กึเอ ไอ เอ สาทร ทาวเวอร ์และ
สาขาทีส่องทีต่กึแคปปิตอล ทาวเวอร ์ออลซซีัน่สเ์พลส และมี
แผนทีจ่ะขยายสาขาเพิม่อกีหลายพืน้ที่

การเตบิโตของธรุกจิในปี 2561 สว่นหน่ึงไดร้บัแรงหนุนจาก
ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยทีป่รบัตวัดขีึน้ สว่นการลงทนุ
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โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่จ�านวนมากทีม่ี
ความคบืหน้าและจะใชเ้งนิลงทนุมากขึน้ในอกี 3-5 ปี ขา้งหน้า 
การพฒันาโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor “EEC”) ของรฐับาลทีม่คีวามชดัเจนมาก
ขึน้ และนโยบายสง่เสรมิการลงทนุทีจ่งูใจใหม้กีารลงทนุ
โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment 
“FDI”) และการลงทนุเพือ่การขยายธรุกจิในประเทศมากขึน้
ควบคูก่บัการผลกัดนันโยบายเศรษฐกจิ 4.0 ของรฐับาล 
จะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้ศรษฐกจิของประเทศเตบิโตต่อไป
อย่างชดัเจนและจะส่งผลให้ความต้องการใช้โรงงาน
อุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้การใชบ้รกิาร Data Center และ
การใชพ้ืน้ทีส่�านกังานแบบ Co-working space ปรบัตวัสงู
ขึน้ควบคูก่บัระบบเศรษฐกจิดจิทิลัทีจ่ะเขา้มาผลกัดนัใหภ้าค
ธรุกจิและอุตสาหกรรมซึง่เป็นจดุแขง็ของประเทศปรบัตวัไป
สูว่ฏัจกัรใหมข่องการเตบิโตในอนาคตดว้ยเชน่กนั

เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัโอกาสและความ
เปลีย่นแปลงจากกระแส Digital Disruption ทีก่�าลงัเกดิขึน้ 
บรษิทัฯ จงึได้วางแผนที่จะเสรมิศกัยภาพธุรกจิด้วย 
การลงทนุจดัหาสนิคา้ (ทีด่นิในท�าเลทีเ่หมาะสม) เพิม่ขึน้ 
และลงทนุดา้นเทคโนโลยทีีเ่ป็นไปตามทศิทางตลาดโลก 
พรอ้มกบัก�าหนดแผนกลยทุธ ์(Road Map) ทีจ่ะกา้วไป 
สูค่วามเป็นผูน้�าในธรุกจิใหบ้รกิาร “สมารท์แพลทฟอรม์ดา้น
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม” และประกาศยทุธศาสตร์
การขบัเคลือ่นองคก์รในทกุมติ ิ(Total Dimension)  เพือ่เพิม่
ศกัยภาพการแขง่ขนัรอบดา้น รวมถงึการปรบัปรงุศกัยภาพ
ของคลงัสนิค้าและบรกิารให้ครบวงจรเพื่อตอบโจทย ์
ความตอ้งการของธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การสง่เสรมิและ
น�านวตักรรมใหม่ๆ  มาปรบัใชก้บัธรุกจิ การปรบัปรงุระบบ
บรหิารงานและการเงนิ และบรหิารจดัการโครงสรา้งรายได้
ใหส้มดลุระหวา่งการขายทรพัยส์นิเขา้กองทรสัต ์TREIT 
และรายไดต้่อเน่ืองจากการใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารอืน่ๆ 

นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ
ประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ

  ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�า
ในธุรกิจให้บริการ 

สมาร์ทแพลทฟอร์ม
 ด้านอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม

(Recurring income) สว่นดา้นการบรหิารจดัการ บรษิทัฯ 
ยงัคงใหค้วามส�าคญัต่อเน่ืองกบัความเพยีงพอของระบบ
ควบคมุภายใน และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี รวมถงึ 
การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม และการดแูลสงัคมและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีมกนั

ผมและคณะกรรมการบรษิทัฯ ขอชืน่ชมการท�างานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของผูบ้รหิารและ
พนกังานทกุทา่นในการบรหิารจดัการใหบ้รษิทัฯ ประสบ
ความส�าเรจ็อยา่งสงูในปี 2561 จนสามารถเสนอจา่ย
เงนิปันผลประจ�าปีใหผู้ถ้อืหุน้ไดถ้งึ 0.27 บาทต่อหุน้ หรอื
เทา่กบัอตัราสว่นรอ้ยละ 74 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2561 
และสนบัสนุนความคดิรเิริม่ในการปรบัเปลีย่นกลยทุธท์าง
ธรุกจิของบรษิทัฯ ไดเ้รว็ทนักบัภาวะ การเปลีย่นแปลงของ
โลกดา้นเทคโนโลย ีพรอ้มกบัก�าหนดแนวทางและผลงาน 
ทีช่ดัเจน ทีท่�าใหเ้ชือ่มอืไดว้า่บรษิทั จะสามารถเจรญิเตบิโต
ต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื

สดุทา้ยน้ี ผมและคณะกรรมการบรษิทัฯ ขอขอบคณุทา่น 
ผูถ้อืหุน้และพนัธมติรทางธรุกจิของบรษิทัฯ ทกุทา่น รวมถงึ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทรสัต ์TREIT ทีใ่หค้วามไวว้างใจ
และสนบัสนุนการด�าเนินงานของบรษิทัฯ มาอยา่งต่อเน่ือง
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำาปี 2561

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะ
กรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูท้รง
คณุวฒุ ิมปีระสบการณ์ทางดา้นการบญัช ีการเงนิ การ
บรหิารธรุกจิและดา้นกฏหมาย มคีวามเป็นอสิระและมี
คณุสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานความน่า
เชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ�านวน 4 ทา่น คอื  นาย
ตรขีวญั บุนนาค เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายชายน้อย 
เผือ่นโกสมุ  นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์และ นายธติพินัธุ ์
เชือ้บุญชยั เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งครบถว้นและเป็น
อสิระ โดยเน้นการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
การมรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่ ีและสง่เสรมิแนวทาง
การตรวจสอบเชงิป้องกนั ทีค่รอบคลุมถงึการบรหิารความ
เสีย่ง และการปกป้องผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย
อยา่งเทา่เทยีมกนั ในปี 2561 ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารเปลีย่น
รอบระยะเวลาบญัชใีหมโ่ดยสิน้สดุปี 30 กนัยายน เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบักลุม่ของกจิการ ท�าใหบ้รษิทัฯ มรีอบระยะเวลา
บญัชใีหมใ่นปีน้ีมรีะยะเวลา 9 เดอืนเป็นครัง้แรก เริม่ตัง้แต่ 
1 มกราคม 2561 สิน้สดุ 30 กนัยายน 2561 และในรอบปีน้ี 
บรษิทัฯ ไดม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 
6 ครัง้ ซึง่มคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุดงัน้ี

ทัง้น้ีการประชมุดงักลา่วเป็นการหารอืรว่มกบัฝ่ายจดัการ 
ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเพือ่รว่มเสนอขอ้มลู 
รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการ
สอบทานความเพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบควบคมุ
ภายใน ความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิ
ตามกฏหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินงาน
ของบรษิทัฯ และสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรวมถงึการประชมุ
รว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ 1 ครัง้ 
เพือ่สอบถามใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระในการ
ก�าหนดขอบเขตแนวทางในการสอบบญัชปีระจ�าปีโดย
ปราศจากการชีน้�าของฝ่ายบรหิาร สรปุสาระส�าคญัในการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี 2561ไดด้งัน้ี

1) การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูทีส่�าคญัของ
รายงานทางการเงนิรายไตรมาส และประจ�าปี 2561 สิน้สดุ

รายนาม ต�าแหน่ง

การเข้าร่วม

ประชุม/การ

ประชุมทั้งหมด

นายตรขีวญั บุนนาค ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

 6 ครัง้ / 6 ครัง้

นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ กรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ / 6 ครัง้

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ / 6 ครัง้

ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั   กรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ / 6 ครัง้ 
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วนัที ่30 กนัยายน 2561 ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืซึง่
ไดร้บัการสอบทาน และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ รว่มกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ี
รวมถงึสอบทานประเดน็เกีย่วกบันโยบายการบญัชทีีส่�าคญั 
การเปลีย่นแปลงในรอบปีทีผ่า่นมา ผลกระทบในอนาคตที่
อาจจะเกดิขึน้ และรายการทีไ่มใ่ชร่ายการปกตทิีม่นียัส�าคญั 
ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน และมคีวาม
เหน็วา่งบการเงนิรวมประจ�าปี 2561 ของบรษิทัฯ ไดแ้สดง
ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนินงาน ครบถว้น และเชือ่
ถอืได ้สมเหตุสมผล โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองโดยทัว่ไป มกีารใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอื
ปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และ
ปฏบิตัถิกูตอ้งตามหลกักฏหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

2) การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิระบบ
การควบคมุภายในของบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุไตรมาส รวม
ถงึสอบทานผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบการ
ควบคมุภายในตามแบบประเมนิฯ ของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิ
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั และมี
ความเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั มคีวาม
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอกบัการด�าเนินธรุกจิ
อยา่งโปรง่ใส 

3) การสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก�ากบัดแูลให้
บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย และด�าเนินกจิกรรมต่างๆ อยา่งถกูตอ้งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามขอ้
ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยไม่
พบขอ้บง่ชีท้ีท่�าใหเ้ชือ่วา่ บรษิทัฯ มขีอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัการ
ไม่ปฏบิตัติามและ/หรอืการปฏบิตัทิีข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้
ก�าหนด ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

4) การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาขอ้เสนอบรกิารสอบ
บญัชจีากส�านกังานสอบบญัช ีจ�านวน 3 ราย โดยพจิารณา
ความเหมาะสมจาก คณุสมบตั ิ ความเป็นอสิระ ผลการ
ปฏบิตังิาน และความสมเหตุสมผลของคา่ตอบแทน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
พจิารณาเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา
อนุมตักิารแต่งตัง้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยม ีนางสาวปัทมวรรณ 
วฒันกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9832 หรอื นางสาวนิตยา 
เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4439 หรอื นางสาว
สรุยีร์ตัน์ ทองอรณุแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4409 
หรอื นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่10512 เป็นผูต้รวจสอบ และรบัรองรายงานทางการ
เงนิประจ�าปี 2561 ของบรษิทัฯ

5) การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึง่ตอ้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทัง้น้ี คณะ
กรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั
เป็นการด�าเนินการตามเงือ่นไขทางการคา้ปกตทิัว่ไป ไมม่ี
ความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ มคีวามเป็นธรรม และ 
สมเหตุสมผล โดยไมพ่บรายการใดทีผ่ดิปกต ิและมกีารเปิด
เผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพยีงพอ

6) การสอบทานและกำากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไวใ้น
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทานใหบ้รษิทัฯ มี
ระบบการควบคมุภายในและก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานตรวจ
สอบภายในใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิลตามวธิกีาร
และมาตรฐานสากล 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
แผนงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจ�าปี 2561 
ซึง่จดัท�าตามผลการประเมนิความเสีย่งทัง้องคก์ร รวมถงึ
การพจิารณาความส�าคญัของแต่ละระบบงาน เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกจิขององคก์ร และสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลง รวมไปถงึการสอบทานระบบการควบคมุ
ภายใน ความเป็นอสิระและขอบเขตการปฏบิตังิาน การ
ปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะในรายงานการประเมนิระบบการ
ควบคมุภายในเป็นประจ�าทกุไตรมาส ตลอดจนใหข้อ้เสนอ
แนะในการด�าเนินงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนงานการตรวจสอบทีค่ณะกรรมการตรวจ
สอบไดม้อบหมาย
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คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน
ด�าเนินการจดัซือ้และตดิตัง้โปรแกรมส�าเรจ็รปูดา้นการตรวจ
สอบชัน้น�า เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบ
ภายใน ทัง้โปรแกรมการบรหิารจดัการงานตรวจสอบภายใน 
(Audit Management) และ โปรแกรมส�าหรบัการวเิคราะห์
ขอ้มลูเพือ่การตรวจสอบ (Data Analytics) เพือ่ยกระดบั
ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ+มี
ประสทิธภิาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อกีทัง้ยงัสามารถ
รองรบักบัขอ้มลูขนาดใหญ่ทีม่คีวามซบัซอ้นไดม้ากขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิระบบ
การควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี ไดแ้ก่ 
ระบบงานจดัซือ้จดัจา้ง ระบบการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การลงทนุ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหบ้รษิทั
มกีระบวนการท�างาน การควบคมุ การก�ากบัดแูลดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ
ขอ้มลู+และระบบเครอืขา่ยสื่อสารใหม้ปีระสทิธผิลและ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล โดยใหค้วามเหน็ชอบในการ
ใช้ผู้ตรวจสอบที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบ
คอมพวิเตอรจ์ากต่างประเทศเขา้รว่มในการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ เพือ่ปรบัปรงุระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐานสากลมาก
ยิง่ขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน
ในภาพรวม ประจ�าปี 2561 ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ 
โยกยา้ย และจดัสรรอตัราก�าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายในให้
เหมาะสมและเพยีงพอกบัการปฏบิตังิานตามแผนงานการ
ตรวจสอบ รวมทัง้สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและความ
กา้วหน้าทางวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน 

7) การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการตรวจสอบพรอ้มกบัผลการสอบทานงบการเงนิ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ อยา่งน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
และจดัท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ�าปี 2561 ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยก�าหนด ทัง้น้ี หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มี
รายการหรอืการกระท�าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัส�าคญั
ต่อฐานะการเงนิ และผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหร้บั
ทราบ โดยในรอบปีทีผ่า่นมาไมม่เีหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ใดทีเ่ป็นขอ้บง่ชีว้า่มเีหตุการณ์ดงักลา่ว

โดยสรปุในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระ ดว้ยความรู ้ความสามารถ 
ความรอบคอบและความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอบเขต
และความรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจ
สอบ  เพือ่ปกป้องประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่
เทยีมกนั  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯ 

และบรษิทัในเครอืไดร้ายงานทางการเงนิในสาระส�าคญั 
อยา่งถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มรีะบบ
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม 
เพยีงพอ และมปีระสทิธผิลตามวธิกีารและมาตรฐานสากล 
และในการเขา้ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฏหมายและขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่ง
เครง่ครดั รวมถงึมกีระบวนการควบคมุและตดิตามการ
ปฏิบตัิงานและตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ   

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายตรีขวญั บนุนาค)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประจำาปี 2561

คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความจ�าเป็นของการบรหิาร
ความเสีย่ง ซึง่เป็นกระบวนการส�าคญัทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทั
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บั
กจิการ ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ ทกุฝ่าย รวมถงึ
ชว่ยใหบ้รษิทัเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื จงึไดแ้ต่งตัง้ให้
มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการ
จ�านวน 5 ทา่น คอื นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์เป็นประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง นายปณต สริวิฒันภกัด ีนาย 
ตรขีวญั บุนนาค นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์และร.ศ. ธติพินัธุ ์
เชือ้บุญชยั เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ท�าหน้าที่
ก�ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารด�าเนินงานดา้นการบรหิาร
ความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธรุกจิ
ของบรษิทั

การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็น
ไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่อนุมตัิ
โดยคณะกรรมการบรษิทั ส�าหรบัปี 2561 มกีารประชมุคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ มเีน้ือหาสาระ
ส�าคญัดงัน้ี

• พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาทบทวน
ปรบัปรงุนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหเ้หมาะ
สมกบัสภาวะธรุกจิปัจจบุนัของบรษิทั และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล เป็นกรอบแนวทางใหฝ่้ายบรหิารน�า
ไปใชใ้นการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัต่อไป

• พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณา
ทบทวนปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งเพือ่ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ชว่ยสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที่
ก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัการ
พจิารณาปัจจยัเสีย่งส�าคญัทีอ่าจเกดิขึน้ และก�าหนด
แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งครอบคลุม 
ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึ
การแสวงหาโอกาสทางธรุกจิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากความ
เสีย่งดงักลา่ว

• ให้ความเหน็ชอบขอบเขตความเส่ียงท่ีบริษทั
ยอมรบัได้ (Risk Tolerance Limit) คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบขอบเขต
ความเสีย่งทีบ่รษิทัยอมรบัได ้พรอ้มทัง้ก�าหนดใหก้าร
บรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัอยูใ่นความรบัผดิ
ชอบของฝ่ายบรหิาร โดยคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งจะใหค้�าแนะน�าเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งอยา่งครอบคลุม รวมถงึดแูลใหฝ่้ายบรหิารมี
ระบบ หรอืกระบวนการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การบรหิารจดัการความเสีย่ง และตดิตามผลการบรหิาร
จดัการความเสีย่งจากฝ่ายบรหิารเป็นประจ�าอยา่ง 
ต่อเน่ือง เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ

• ก�าหนดให้จดัฝึกอบรมพนักงานเรื่องการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก�าหนดให้
บรษิทัตอ้งจดัฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งความเสีย่งและ
การบรหิารความเสีย่งแก่พนกังานอยา่งสม�่าเสมอเพือ่
ใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจและตระหนกัรูถ้งึความส�าคญั
ของการบรหิารความเสีย่งทีจ่ะตอ้งกระท�าอยา่งต่อเน่ือง

ทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามมุง่มัน่ในการท�า
หน้าทีต่ดิตามการท�างานบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพือ่
ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆทกุฝ่ายมัน่ใจไดว้า่ 
บรษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สามารถจดัการกบัความเสีย่งทีส่�าคญัของบรษิทัอยา่งไดผ้ล 
เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิผลกระทบต่อการด�าเนินงานและต่อ
ผลประกอบการ

การปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งใหค้วามส�าคญัอยา่งมากในการก�ากบัดแูลบรษิทั
ใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ พรอ้มทัง้
สนบัสนุนใหม้กีารพฒันากระบวนการบรหิารจดัการความ
เสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพโดยวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก
องคก์รทีม่ปีระสบการณ์ และมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัของ
นานาชาต ิเขา้มาเป็นทีป่รกึษาใหก้บับรษิทั

นายโชติพฒัน์ พีชานนท์
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
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เป็นผู้นำาการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์ม
ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
มุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
ด้วยการทำางานโดยนำาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านการบริการ
ที่เข้าถึงความต้องการของโลกอุตสาหกรรม
ยุคใหม่อย่างครบวงจร ภายใต้การบริหารงาน 
ในกรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเป็นสำาคัญ

วิสัยทัศน์
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เป็นผู้นำาการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์ม
ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาโรงงานและ
คลังสินค้ามาตรฐานระดับสากล
ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล 
ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ทันสมัยครบวงจร 
โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
การดำาเนนิธรุกจิ
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บริษัททำการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ
จำนวน 735 ลานหุน เสนอขายให้แก่
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด (FPHT) 
ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นเงิน 
13,230 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าว FPHT มีสัดส่วนการถือหุ้น 
รอยละ 40.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทได้รับการปรับอันดับเป็น “A” Stable 
จากบริษัท TRIS Rating จากความแข็งแกร่ง
ทางการเงินจากการเพิ่มทุน และความมั่นคง
ของกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ TICON International Pte. Ltd. 
ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในกิจการ
ในต่างประเทศ

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับ 
STTelemedia Global Data Centres   
(บริษัทในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Data 
Centre) ที่ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลงทุน และประกอบกิจการด้านศูนย์ข้อมูล และธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่นๆ ในประเทศไทย

บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับ
JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. (บริษัทในประเทศสิงคโปร์
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ co-working office) 
โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจ co-working office ในประเทศไทย 
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทรอยละ 51 และ JustCo (Thailand 2)
Pte. Ltd. ถือหุ้นรอยละ 49  

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพอาคาร คลังสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold Certified
โดย U.S. Green Building Council (USGBC) 
ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำ ในการกำหนดมาตรฐานอาคาร
สีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์ 
กระจายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ม.ค.

ต.ค.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

ส.ค.

ธ.ค.

“A” Stable 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด 
ได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าร่วมกับ บริษัท พรอสเพค 
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
ได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน
ชื่อบริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด 
เพื่อการพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า 
และ/หรือขายในโครงการบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

ต.ค.

13,230
ล้านบาท 40.95%

ถือหุ้น

แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 3 กองได้แก่
TFUND  TLOGIS และ TGROWTH เข้าสู่กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust) ที่อยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หรือ TMAN แล้วเสร็จ ทำให้กองทรัสต์ TREITเป็นกองทรัสต์
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุด
ในประเทศ กว่า 3.2 หมื่นลานบาท 

ธ.ค.

2559 2560 2560 2561

ส.ค.

บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 
ในสัดส่วนรอยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 
พร้อมดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของกิจการ (Tender Offer) ส่งผลให้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส 
แอสเซ็ทส์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น
ในไทคอนรวมรอยละ 67.05
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
จึงได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของ ไทคอน ภายหลังจากการทำคำเสนอ
ซื้อกลุ่ม เฟรเซอร์ส มีสัดส่วนการถือหุ้น 
ในไทคอนรวมรอยละ 89.46

32,000
ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สำคัญ ในชวง 3 ปที่ผานมา

บริษัททำการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ
จำนวน 735 ลานหุน เสนอขายให้แก่
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด (FPHT) 
ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นเงิน 
13,230 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าว FPHT มีสัดส่วนการถือหุ้น 
รอยละ 40.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทได้รับการปรับอันดับเป็น “A” Stable 
จากบริษัท TRIS Rating จากความแข็งแกร่ง
ทางการเงินจากการเพิ่มทุน และความมั่นคง
ของกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ TICON International Pte. Ltd. 
ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในกิจการ
ในต่างประเทศ

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับ 
STTelemedia Global Data Centres   
(บริษัทในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Data 
Centre) ที่ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลงทุน และประกอบกิจการด้านศูนย์ข้อมูล และธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่นๆ ในประเทศไทย

บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับ
JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. (บริษัทในประเทศสิงคโปร์
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ co-working office) 
โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจ co-working office ในประเทศไทย 
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทรอยละ 51 และ JustCo (Thailand 2)
Pte. Ltd. ถือหุ้นรอยละ 49  

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพอาคาร คลังสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold Certified
โดย U.S. Green Building Council (USGBC) 
ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำ ในการกำหนดมาตรฐานอาคาร
สีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์ 
กระจายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ม.ค.

ต.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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ธ.ค.

“A” Stable 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด 
ได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าร่วมกับ บริษัท พรอสเพค 
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
ได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน
ชื่อบริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด 
เพื่อการพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า 
และ/หรือขายในโครงการบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

ต.ค.

13,230
ล้านบาท 40.95%

ถือหุ้น

แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 3 กองได้แก่
TFUND  TLOGIS และ TGROWTH เข้าสู่กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust) ที่อยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หรือ TMAN แล้วเสร็จ ทำให้กองทรัสต์ TREITเป็นกองทรัสต์
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุด
ในประเทศ กว่า 3.2 หมื่นลานบาท 

ธ.ค.

2559 2560 2560 2561

ส.ค.

บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 
ในสัดส่วนรอยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 
พร้อมดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของกิจการ (Tender Offer) ส่งผลให้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส 
แอสเซ็ทส์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น
ในไทคอนรวมรอยละ 67.05
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
จึงได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของ ไทคอน ภายหลังจากการทำคำเสนอ
ซื้อกลุ่ม เฟรเซอร์ส มีสัดส่วนการถือหุ้น 
ในไทคอนรวมรอยละ 89.46

32,000
ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สำคัญ ในชวง 3 ปที่ผานมา
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บริษัททำการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ
จำนวน 735 ลานหุน เสนอขายให้แก่
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด (FPHT) 
ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นเงิน 
13,230 ล้านบาท ซึ่งหลังจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าว FPHT มีสัดส่วนการถือหุ้น 
รอยละ 40.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทได้รับการปรับอันดับเป็น “A” Stable 
จากบริษัท TRIS Rating จากความแข็งแกร่ง
ทางการเงินจากการเพิ่มทุน และความมั่นคง
ของกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ TICON International Pte. Ltd. 
ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในกิจการ
ในต่างประเทศ

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ไทคอน เทคโนโลยี จำกัด 
ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับ 
STTelemedia Global Data Centres   
(บริษัทในประเทศสิงคโปร์ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Data 
Centre) ที่ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลงทุน และประกอบกิจการด้านศูนย์ข้อมูล และธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่นๆ ในประเทศไทย

บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับ
JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. (บริษัทในประเทศสิงคโปร์
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ co-working office) 
โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจ co-working office ในประเทศไทย 
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทรอยละ 51 และ JustCo (Thailand 2)
Pte. Ltd. ถือหุ้นรอยละ 49  

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพอาคาร คลังสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold Certified
โดย U.S. Green Building Council (USGBC) 
ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำ ในการกำหนดมาตรฐานอาคาร
สีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์ 
กระจายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
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ต.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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“A” Stable 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด 
ได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าร่วมกับ บริษัท พรอสเพค 
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
ได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน
ชื่อบริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด 
เพื่อการพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า 
และ/หรือขายในโครงการบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

ต.ค.

13,230
ล้านบาท 40.95%

ถือหุ้น

แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 3 กองได้แก่
TFUND  TLOGIS และ TGROWTH เข้าสู่กองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust) ที่อยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หรือ TMAN แล้วเสร็จ ทำให้กองทรัสต์ TREITเป็นกองทรัสต์
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุด
ในประเทศ กว่า 3.2 หมื่นลานบาท 

ธ.ค.

2559 2560 2560 2561

ส.ค.

บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 
ในสัดส่วนรอยละ 26.10 ซึ่งเดิมถือโดย 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 
พร้อมดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของกิจการ (Tender Offer) ส่งผลให้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส 
แอสเซ็ทส์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น
ในไทคอนรวมรอยละ 67.05
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
จึงได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของ ไทคอน ภายหลังจากการทำคำเสนอ
ซื้อกลุ่ม เฟรเซอร์ส มีสัดส่วนการถือหุ้น 
ในไทคอนรวมรอยละ 89.46

32,000
ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สำคัญ ในชวง 3 ปที่ผานมา

บริษัททำการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ
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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส 
แอสเซ็ทส์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น
ในไทคอนรวมรอยละ 67.05
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
จึงได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของ ไทคอน ภายหลังจากการทำคำเสนอ
ซื้อกลุ่ม เฟรเซอร์ส มีสัดส่วนการถือหุ้น 
ในไทคอนรวมรอยละ 89.46
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สำคัญ ในชวง 3 ปที่ผานมา
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บริษัทย่อย

บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล
เซอรว์สิเซส จ�ำกดั

ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุใน
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธกิำรเชำ่
อสงัหำรมิทรพัยไ์ทคอน
(ถอืหุน้โดยบรษิทัและ TICON International

Pte. Ltd.)

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้
เพำเวอร ์6 จ�ำกดั
(ถอืหุน้โดย TPARK)

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

บรษิทั ไทคอน เดม็โก้
เพำเวอร ์11 จ�ำกดั 
(ถอืหุน้โดย TPARK)

บรษิทั ทพีำรค์ บเีอฟทแีซด จ�ำกดั 
(ถอืหุน้โดย TPARK)

บรษิทั จสัโค (ประเทศไทย) จ�ำกดั             
(ถอืหุน้โดย TICON)

บรษิทั ทอีำรเ์อ แลนด ์ดเีวลลอป
เมน้ต ์จ�ำกดั
(ถอืหุน้โดยบรษิทั TICON )

100% 23%
51%

100%

25%
51%

60%

51%

50%

100%

70%

100%

100%

100%

บรษิทั ไทคอน
โลจสิตคิส ์พำรค์ จ�ำกดั

Shanghai TICON Investment
Management Co., Ltd.

บรษิทั ไทคอน 
แมนเนจเมน้ท ์จ�ำกดั

TICON (HK) Limited

TICON International Pte. Ltd.

บรษิทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ�ำกดั

บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า

รายละเอียดของบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

(1) บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรวิ์สเซส จ�ากดั (Eco 
Industrial Services Company Limited: EISCO) ถอืหุน้
โดยบรษิทั รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน โดย 
EISCO ด�าเนินธรุกจิเชน่เดยีวกบับรษิทั และถกูจดัตัง้ขึน้
เพือ่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานส�าเรจ็รปูในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่เป็นโครงการทีม่รีปูแบบเชน่
เดยีวกบัโครงการของบรษิทั โดยปัจจบุนั ไดส้ิน้สดุระยะเวลา
ส�าหรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษสี�าหรบัโครงการดงักลา่วแลว้

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 EISCO มทีนุจดทะเบยีนและทนุ
ช�าระแลว้ 12.5 ลา้นบาทโดยในปี 2546 EISCO ไดร้บัการ
รบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

(2) บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ�ากดั (TICON 
Logistics Park Company Limited: TPARK) ถอืหุน้โดย
บรษิทัรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน TPARK จดัตัง้ขึน้ใน
เดอืนสงิหาคม 2548 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาคลงั
สนิคา้ใหเ้ชา่ โดยปัจจบุนั TPARK ไดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุนในการพฒันาเขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน
วงัน้อย (1 แหง่) เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอนศรรีาชา 
เขตอุตสาหกรรม โลจสิตคิสไ์ทคอนแหลมฉบงั ศนูยค์ลงั

สนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน
บางปะกง ศนูยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น และการพฒันาคลงัสนิคา้
จ�านวนหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ ชลบุร ี นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บอ่วนิ) ศนูยค์ลงัสนิคา้บางพล ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง และ สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยาและจงัหวดัปราจนีบุรี

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TPARK มทีนุจดทะเบยีนและทนุ
ช�าระแลว้ 11,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 TPARK ไดร้บั
การรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

(3) Shanghai TICON Investment Management Company 
Limited ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน จดั
ตัง้ขึน้ในประเทศจนี ในเดอืนกรกฎาคม 2553 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่รองรบัการขยายธรุกจิเกีย่วกบัการลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนี

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 Shanghai TICON Investment 
Management Company Limited มทีนุจดทะเบยีน และ 
ทนุช�าระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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(4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท ์ จ�ากดั (TICON 
Management Company Limited: TMAN) ถอืหุน้โดย
บรษิทัรอ้ยละ 70 และถอืหุน้โดย Mitsui & Co. (Asia Pacific) 
Pte. Ltd. รอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบยีน TMAN จดัตัง้ขึน้ใน
เดอืนพฤษภาคม 2556 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์โดยไดร้บัการอนุมตัใินการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม 2557

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TMAN มทีนุจดทะเบยีนและทนุ
ช�าระแลว้ 10 ลา้นบาท

(5) TICON (HK) Limited ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบยีน จดัตัง้ขึน้ในประเทศฮอ่งกง ในเดอืนเมษายน 
2558 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการลงทนุในกจิการในต่าง
ประเทศ ซึง่ปัจจบุนัมกีารลงทนุในประเทศอนิโดนีเซยี

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TICON (HK) Limited มทีนุจด
ทะเบยีน และทนุช�าระแลว้ 16.13 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ

(6) TICON International Pte. Ltd. ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 
100 ของทนุจดทะเบยีน จดัตัง้ขึน้ในประเทศสงิคโปร ์
ในเดอืนตุลาคม 2560 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการลงทนุใน
กจิการในต่างประเทศ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TICON International Pte. Ltd. 
มทีนุจดทะเบยีน และทนุช�าระแลว้ 238.45 ลา้นดอลลา่ร์
สงิคโปร์

(7) บริษทั ไทคอน เทคโนโลยี จ�ากดั (TICON Technology 
Company Limited) ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีน จดัตัง้ขึน้ในเดอืนเมษายน 2561 โดยมวีตัถุประสงค ์
ในการลงทนุและประกอบกจิการดา้นศนูยข์อ้มลูและธรุกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีืน่ ๆ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ�ากดั 
มทีนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแลว้ 1 ลา้นบาท

รายละเอียดของบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้

(1) ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust: TREIT) 

TREIT จดัตัง้ขึน้ในเดอืนธนัวาคม 2557 เพือ่วตัถุประสงคใ์น
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที่เกี่ยวเน่ืองกบักิจการ
อุตสาหกรรม โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วไมจ่�าเป็นตอ้งเป็น
อสงัหารมิทรพัยท์ี ่TICON หรอื TPARK เป็นเจา้ของ TREIT 
เป็นทรสัตเ์พือ่การลงทนุ ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่
อสังหาริมทรัพย์ที่ เ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมบีรษิทั ไทคอน 
แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั (TICON Management Company 
Limited: TMAN) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบรษิทัหลกั
ทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั เป็นทรสัตี

TREIT มกีารระดมทนุครัง้แรกในปี 2557 และมกีารเพิม่ทนุ 
รวมทัง้ท�าการกูย้มืเงนิกูร้ะยะยาวในปี 2558 เพือ่ซือ้โรงงาน
และคลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK และลงทนุในสทิธิ
การเชา่ทีด่นิกรรมสทิธิ ์และสทิธกิารเชา่อาคารจาก TICON 
และ TPARK นอกจากน้ี ในชว่งเดอืนธนัวาคม ของปี 2560 
TREIT ไดด้�าเนินการรบัโอนทรพัยส์นิจากการแปลงสภาพ
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทพีารค์โลจสิตคิส ์และกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
ไทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท เป็นทรสัตเ์พือ่การลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัย ์และในชว่งสงิหาคมของปี 2561 มกีารกูย้มื
เงนิเพือ่ซือ้คลงัสนิคา้จาก TPARK และแปลงสภาพสทิธกิาร
เชา่อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทนุโดยการเชา่จาก TICON และ 
TPARK เป็นการลงทนุโดยรบัโอนกรรมสทิธิ ์ท�าใหปั้จจบุนั 
TREIT มโีรงงานจ�านวน 299 หลงั (พืน้ทีร่วม 750,485 
ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้จ�านวน 217 ยนิูต (พืน้ทีร่วม 
818,231 ตารางเมตร) ตามล�าดบั ทัง้น้ี TICON และ TPARK 
มไิดม้ขีอ้ผกูพนัในการซือ้โรงงานและคลงัสนิคา้คนืจาก 
TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็น ผูบ้รหิาร
โรงงาน และคลงัสนิคา้ทีข่าย/ใหเ้ชา่แก่ TREIT และไดร้บัคา่
จา้งบรหิารจาก TREIT

TREIT มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ยา่ง
น้อยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 90 ของก�าไรสทุธ ิ
หลงัปรบัปรงุแลว้ของกองทรสัต ์ซึง่ก�าไรสทุธขิองกองทรสัต์
ดงักลา่ว เป็นก�าไรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
ทัง้น้ี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TREIT มมีลูคา่สนิทรพัย์
สทุธเิทา่กบั 10.5108 บาทต่อหน่วย

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีาร
ลงทนุใน TREIT คดิเป็นรอ้ยละ 23 ของจ�านวนหน่วยลงทนุ
ทีอ่อกทัง้หมด

การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT ถอืเป็นชอ่งทางการ
ระดมทนุของบรษิทัทางหน่ึง เพือ่น�าเงนิทีไ่ดม้าใชข้ยาย
กจิการของบรษิทั นอกเหนือจากแหลง่เงนิทนุจากผลการ
ด�าเนินงานของบรษิทั และแหลง่เงนิทนุจากการกูย้มื การ
พจิารณาขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT นัน้ บรษิทัจะ
ค�านึงถงึความเหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะ
ชว่งเวลา โดยค�านึงถงึผลตอบแทนสงูสดุต่อผูถ้อืหุน้

(2) PT SLP Surya TICON Internusa (“SLP”)
SLP เป็นบรษิทัรว่มทนุในประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่บรษิทัได้
ลงนามในสญัญารว่มลงทนุในวนัที ่7 เมษายน 2558 เพือ่
ด�าเนินธรุกจิพฒันาโรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ชา่ และ/
หรอืขายในประเทศอนิโดนีเซยี

ปัจจบุนั SLP มทีนุจดทะเบยีน 185.6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 
และทนุช�าระแลว้ 46.4 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ โดย SLP ได้
ด�าเนินการพฒันาโรงงาน และคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ชา่ และ/ขาย
ในโครงการ Suryacipta Technopark ซึง่ปัจจบุนัมคีลงัสนิคา้
ทีส่รา้งเสรจ็และมผีูเ้ชา่แลว้จ�านวน 34 ยนิูต พืน้ทีใ่หเ้ชา่รวม 
67,284 ตารางเมตร และอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 5 ยนิูต 
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พืน้ทีป่ระมาณ 9,648 ตารางเมตร โดยทัง้น้ี มกีารรบัรูร้ายได้
จากการด�าเนินงานของ SLP แลว้
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TICON (HK) Limited และ 
Mitsui & Co., Ltd. แต่ละบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 25 และ 
PT Surya Semesta Internusa Tbk ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ของ
ทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระแลว้ของ SLP

(3) บริษทั ทีอารเ์อ แลนด ์ ดีเวลลอปเม้นต ์ จ�ากดั 
(“ทีอารเ์อ”) ทอีารเ์อ เป็นบรษิทัรว่มทนุบรษิทั กบับรษิทั 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั นิคม
อุตสาหกรรมเอเซยี จ�ากดั ซึง่จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 
2560 เพือ่ประกอบกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2561 ทอีารเ์อ มทีนุจดทะเบยีน และทนุช�าระ
แลว้ 1.0 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 50 และ
บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี จ�ากดั แต่ละบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 
25 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระแลว้ของ ทอีารเ์อ

รายละเอียดของบริษัทร่วมค้า มีดังต่อไปนี้

(1) บริษทั ไทคอน เดม็โก้ เพาเวอร ์6  จ�ากดั (TICON 
DEMCO Power 6 Company Limited: TICON DEMCO 
6) ถอืหุน้โดยTPARK รอ้ยละ 51 และถอืหุน้โดยบรษิทั 
เดม็โก ้จ�ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน โดย 
TICON DEMCO 6 ด�าเนินธรุกจิพฒันาโครงการผลติ และ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ปัจจบุนัได้
ด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
แลว้

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TICON DEMCO 6 มทีนุจด
ทะเบยีนและทนุช�าระแลว้ 5 ลา้นบาท

(2) บริษทั ไทคอน เดม็โก้ เพาเวอร ์11 จ�ากดั (TICON 
DEMCO+Power+11+Company+Limited:+TICON 
DEMCO11) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 และถอืหุน้โดย
บรษิทั เดม็โก ้จ�ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน 
โดย TICON DEMCO 11 ด�าเนินธรุกจิเชน่เดยีวกบั TICON 
DEMCO 6 ซึง่ปัจจบุนัไดด้�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์ลว้

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TICON DEMCO 11 มทีนุจด
ทะเบยีนและทนุช�าระแลว้ 4 ลา้นบาท

(3) บริษทั ทีพารค์ บเีอฟทีแซด จ�ากดั (TPARK BFTZ 
Company Limited: TPARK BFTZ) ถอืหุน้โดย TPARK 
รอ้ยละ 60 และถอืหุน้โดย บรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์
จ�ากดั รอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีน TPARK BFTZ จดัตัง้ขึน้
ในเดอืนตุลาคม 2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาคลงัสนิคา้
ใหเ้ชา่ และ/หรอืขาย ในโครงการบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 TPARK BFTZ มทีนุจดทะเบยีน
และทนุช�าระแลว้ 350 ลา้นบาท

(4) บริษทั จสัโค (ประทศไทย) จ�ากดั (JustCo (Thailand) 
Co., Ltd.: JustCo) ถอืหุน้โดยบรษิทั 51 และถอืหุน้โดย 
บรษิทั JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. รอ้ยละ 49  JustCo จดั
ตัง้ขึน้ในเดอืนสงิหาคม 2561 เพือ่ลงทนุและประกอบธรุกจิ 
co-working office และธรุกจิอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 JustCo มทีนุจดทะเบยีนและทนุ
ช�าระแลว้ 213,500,000 ลา้นบาท

ทัง้น้ี บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง คอื บรษิทั 
บางกอกคลบั จ�ากดั เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 1.0 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.11 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั บางกอกคลบั 
จ�ากดั เพือ่วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารของบรษิทัดงักลา่ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจบุนักลุม่เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัถอืหุน้รวมกนัทัง้ทางตรงและทางออ้มเทา่กบัรอ้ย
ละ+89.46 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและช�าระแลว้ทัง้หมดของ
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ในอนาคต

18-10-003_001-268 Thai new15-12 TICON_J-Coated.indd   17 15/12/2561 BE   11:17



18

รายงานประจำาปี  2561

The Leading Provider of
Smart Industrial Platform 

 
 
 
 
18-10-004 Eng 001-080 , 095-116 , 263-268 = 4 สี    081-094 ,117-262 = BW

ของบริษัทและที่อยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัท

7
จังหวัด

*ไม่รวมพื้นที่รอการพัฒนา

16
ทำเล*

9
จังหวัด

*ไม่รวมพื้นที่รอการพัฒนา

24
ทำเล*

ลำพูน

9 ยูนิต

ขอนแก่น

12 ยูนิต

พระนครศรีอยุธยา

41 ยูนิต

สมุทรสาคร

2 ยูนิต

สมุทรปราการ

56 ยูนิต

ฉะเชิงเทรา

103 ยูนิต

ชลบุรี

146 ยูนิต

ระยอง

27 ยูนิต

ปราจีนบุรี

9 ยูนิต

โรงงาน
ของบริษัทและที่อยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัท

คลังสินคา

สมุทรปราการระยองชลบุรี ปราจีนบุรีกรุงเทพมหานครปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา

132 โรง 192 โรง 43 โรง 41 โรง 25 โรง 1 โรง 15 โรง

จำนวนโรงงานของบริษัทและภายใตการบริหารของบริษัทแยกตามจังหวัด จำนวนคลังสินคาของบริษัทและภายใตการบริหารของบริษัทแยกตามจังหวัด

19
30
4

94

3
42

13 30

8

7

8 17

1

2
28

11

กรุงเทพมหานคร
นิคมอุตสาหกรรม
     • ลาดกระบัง

ปทุมธานี
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม
     • นวนคร

9

ลำพูน
ศูนยคลังสินคา
     • ลำพูน

2

สมุทรสาคร
ศูนยคลังสินคา
     • สมุทรสาคร

21 82

ฉะเชิงเทรา
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน
     • บางนา

ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรม
     • โรจนะ-ปราจีนบุรี

18 38

สมุทรปราการ
ศูนยคลังสินคา
     • บางพลี (5 แห่ง)

ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรม
     • โรจนะ-ปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม
     • กบินทร์บุรี

ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม
     • อมตะซิตี้ ระยอง

21 17

3

พระนครศรีอยุธยา
สวนอุตสาหกรรม
     • โรจนะ-อยุธยา
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน
     • วังน้อย (2 แห่ง)

ระยอง
นิคมอุตสาหกรรม
     • อมตะซิตี้ ระยอง
ศูนยคลังสินคา
     • อีสเทิร์นซีบอร์ด

29 36
5

8
17

10 5
9 11

9
7

สินทรัพยไทคอน

สินทรัพยภายใตกองทรัสต

สินทรัพยไทคอน

สินทรัพยภายใตกองทรัสต

ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรม
     • เหมราชชลบุรี (บ่อวิน)
     • อมตะซิตี้ ชลบุรี
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน
     • แหลมฉบัง (2 แห่ง)
     • ศรีราชา
     • อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
ศูนยคลังสินคา
     • อีสเทิร์นซีบอร์ด (1 และ 2)
     • พานทอง

ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรม
     • อมตะซิตี้ ชลบุรี
     • แหลมฉบัง
     • เหมราชชลบุรี
     • ปิ่นทอง (3 แห่ง)

12 4

11

8 1

ขอนแกน
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไทคอน
     • ขอนแก่น 12

พระนครศรีอยุธยา
นิคมอุตสาหกรรม
     • บางปะอิน
     • ไฮเทค

สวนอุตสาหกรรม
     • โรจนะ-อยุธยา

2
8

13
36

สมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรม
     • บางปู
     • เอเชีย

23 50
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2559 2560 ม.ค.-ก.ย. 2561

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 250.68 194.36  2,209.57 

คา่เชา่รบัและคา่บรกิาร 1,172.12  1,372.60  1,150.86 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ Property Fund/REIT 201.12 239.15  226.90 

สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุ 252.22 275.42  195.56 

ก�าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้
Property Fund/REIT

294.95 48.30  2.69 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ 160.16 77.27  1,593.53 

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร 332.56 409.83  343.53 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 704.04 786.61  795.44 

ก�าไรสทุธิ 278.10 482.40  667.66 

สนิทรพัย์ 36,092.73  40,982.31  42,999.07 

หน้ีสนิ 24,675.06  16,048.07  17,618.79 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 11,417.67  24,934.24  25,380.28 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 2.38 2.64 3.49

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 2.31 3.20 3.57

อตัราการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 53.35 38.21 74.17

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

หน่วย : ล้านบาทข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

โครงสร้างรายได้

48.4% 57.0%

10.4% 8.1%11.6%
2.0%

11.4%

9.9%

55%

5.6%0.1%
4.9%

5.7%

28.7%

10.3%

12.2%

10.4%

8.3%

2559

2,420
ลานบาท

2,411
ลานบาท

4,013
ลานบาท

2560 2561

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย รายไดจากการใหเชาและบริการ

รอบระยะเวลาบัญชี มกราคม- กันยายน 2561

รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทยอย

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดสวนเสีย กำไรที่รับรูเพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย รายไดอื่นๆ
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กำไร
เติบโต
แข็งแกร่ง
38%เม่ือเทียบกับผลประกอบการ

ในช่วง 12 เดือน ของปี 2560

เมื่อเทียบกับ
ผลประกอบการ
ในช่วง 12 เดือน
ของปี 2560 

83%รายได
เติบโต เพ่ิมโอกาสสำหรับ

การลงทุนจาก
สัดส่วนหนี้สินที่ลดลง

เพียง เท่า0.59

เงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว

เติบโต 146%
เม่ือเทียบกับปี 2560
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1,873
2,087

3,815

รายไดรวม

อัตราสวนทางการเงิน โรงงานและคลังสินคา

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราสวนหนี้สิน
(หน่วย : เท่า)

โรงงาน
(หน่วย : ตร.ม.)

คลังสินคา
(หน่วย : ตร.ม.)

โรงงาน
และคลังสินคา

(หน่วย : ตร.ม.)

กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพยรวม
(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินรวม และสวนของผูถือหุน
(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินรวม และสวนของผูถือหุน
(หน่วย : ล้านบาท)
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68%

68%
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34,340

4,540

16,700

51%
57%

74%

2.16

1.95

0.53 0.590.64 0.69

482

668

36,093

 24,675 

หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รอิสระ
     กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน ประธ�นกรรมก�ร 
     กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

2. นายตรีขวัญ บุนนาค  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ กรรมก�รสรรห� 
     กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
     และกรรมก�รสรรห�

4. ร.ศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย  กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
     และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

1 2 3 4
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5 6 7 8 9

5. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์   กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม กรรมก�รบริห�ร
      กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�รกำ�กับ 
          ดูแลกิจก�รที่ดี

6. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์   ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
      กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม และกรรมก�รสรรห�     

7. นายปณต สิริวัฒนภักดี   ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
      กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม กรรมก�รกำ�หนด
      ค่�ตอบแทน และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

8. นายชาลี โสภณพนิช   กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

9. นายชาย วินิชบุตร   กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม และกรรมก�รบริห�ร 
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นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

อาย ุ68

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

วันที่ 16 มกราคม 2560
  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 24 เมษายน 2560

การศึกษา
• ปรญิญาโทการบรหิาร สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์

แหง่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• Bachelor Degree in Higher Accounting California 

College of Commerce, USA

ประวัติการอบรม
• The Role of Chairman in Leading Strategic Risk 

Oversight 2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 

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

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Financial Institutions Governance Program (FGP 

3/2554) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) 
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ+กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ บมจ. ไทคอน 
อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการทรพัยากรบุคคลและ ก�าหนดคา่ตอบแทน บมจ. 
ดมีเีตอร ์คอรป์อเรชัน่

• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและรองประธานกรรมการ 
บมจ. ทปิโกแ้อสฟัลท์

• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบมจ. 
พรมิามารนี

• 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจ
สอบ+กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน+และสรรหา 
และประธานกรรมการก�ากบัดแูลบรรษทัภบิาล บมจ. 
แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บจก. ทรพัยท์พิย์
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร ์

ซพัพลาย

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอื่น 
• 2559 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการ 

เงนิทนุหมนุเวยีน กรมบญัชกีลาง
• 2556 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ. ไออารพ์ซีี
• 2554 - 2561 กรรมการ สถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน
• 2553 - 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมนิผลงาน

รฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั
• 2553 - 2555 ประธานคณะกรรมการบรหิาร สถาบนัสิง่

แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
• 2559 - 2561 กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย
• 2551 - 2553 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้

จดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมตกิสแ์ละการกลัน่
• 2551 - 2553 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.
• 2550 - 2551 กรรมการผูจ้ดัการใหญ๋ บมจ. อะโรเมตกิส์

และการกลัน่
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 2 เมษายน 2547  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 27 มีนาคม 2561

การศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ University of North Texas, USA

ประวัติการอบรม
• Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคม 

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Director Certification Program ปี 2544 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)

0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2547 - ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจ

สอบ กรรมการสรรหา กรรมการบรหิารความเสีย่ง
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่

• 2551 - 2559  กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์
 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2541 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหา บมจ. เอสวไีอ 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2555 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เอม็เมอรลัด ์เบย ์รสีอรท์ 
• 2555 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เอม็เมอรลัด ์เบย ์วลิลา่
• 2549 - ปัจจบุนั  กรรมการและประธานกรรมการตรวจ

สอบ บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
• 2538 - ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. โกลด ์มาสเตอร์

นายตรีขวัญ บุนนาค

อาย ุ62

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 2 เมษายน 2547  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 27 มีนาคม 2561

การศึกษา
• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ University of Southern California, 

USA

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program 2551 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่9 สถาบนั

วทิยาการตลาดทนุ

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่ 30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา บมจ. 
ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี่
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอสวไีอ 
• 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี 

ไซรสั 
• 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย ์

(ไทยแลนด)์ 
• 2536 - ปัจจบุนั กรรมการ และผูอ้�านวยการบรหิาร การ

ลงทนุกลุม่ บมจ. ทร ูคอรป์อเรชัน่  

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลี

อุตสาหกรรมพลาสตกิ 
• 2543 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน 

คณะบรหิาร บจก. เทเลคอมโฮลดิง้ 
• 2533 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เมโทรแมชนีเนอรี ่

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

อาย ุ57
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 24 เมษายน 2560
  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 24 เมษายน 2560

การศึกษา
• พาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธรุกจิ) มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์
• Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนตบิณัฑติยสภา
• นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

ประวัติการอบรม
• Financial Institutions Governance Program (FGP 

3/2554) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Director Certification Program (DCP ปี 2543) สมาคมสง่

เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ+กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการก�ากบัดแูล
กจิการ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง บมจ.แอสเซท็ เวลิด์คอรป์ 
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการก�ากบัดแูล บรรษทัภบิาล บมจ. ยนิูเวนเจอร์

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคาร ยโูอบ ี(ไทย)
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซ ีแอนด ์ซ ีอนิเตอร์

เนชัน่แนลเวนเจอร์
• 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. หลกัทรพัย ์เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์
• 2553 - 2556 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย

ร.ศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อาย ุ66

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอื่น
• 2538 - 2561 ผูอ้�านวยการศนูยว์จิยักฎหมายและการ

พฒันา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• 2521 - 2556 อาจารยป์ระจ�า คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
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นายปณต สิริวัฒนภักดี

อาย ุ41

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

วันที่ 16 มกราคม 2560
  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 24 เมษายน 2560

การศึกษา
• ปรญิญาโท ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ The London  

School of Economics and Political Science, UK 
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมการผลติ Boston University, USA
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวศิวกรรม อุตสาหกรรม และ

เศรษฐศาสตร ์Massachusetts University, USA

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP 46/2547) 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 

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

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่ 30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นญาตกิบั นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทั

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน และบรหิารความเสีย่ง   
บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2555 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บรหิาร และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา บมจ. 
แผน่ดนิทองพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์

• 2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บรหิาร กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา กรรมการ 
ก�ากบัดแูลบรรษทัภบิาล บมจ. ยนิูเวนเจอร์

• 2548 - 2560 กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. เบอรล์ี ่ยคุ
เกอร์

• 2550 - 2560 กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. อาหารสยาม

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Buriram Development Co., Ltd.
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Assets Co., Ltd.
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ NY Property Development 

Co., Ltd.
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ Bhakdivattana Co., Ltd.

• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สริดิ�ารงธรรม
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพัยส์มบรูณ์
     พรอ็พเพอรต์ีส้ ์พลสั
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  Asian Capital Co., Ltd.
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี
• 2559 - ปัจจบุนั Director Namjai Thaibev (Social  

Enterprise) Co., Ltd.
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์รที แมเนจเมน้ท์
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ควอนตมั แคปปิตอล 

ดเีวลลอปเมน้ท์
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีโฮลดิง้ส ์(2519)
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยว์ฒัน
• 2557 - ปัจจบุนั Director One Bangkok Co., Ltd.
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โทนิค อนิเตอรเ์นชัน่แนล
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เลคววิ กอลฟ์ แอนด ์ 

 ยอรช์ คลบั
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร ์ตี ้ 

ลมิเิตด็
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก .ทีซีซี แอส เซ็ทส ์ 

(ประเทศไทย)
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เกษมทรพัยส์ริิ
• 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอส เอม็ เจ ซ ีดเีวลลอปเมน้ท์
• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ทซีซี ี เอก็ซบิชิ ัน่ แอนด ์ 

คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์
• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ทซีซี ีเทรด แอนด ์คอนเวน 

 ชัน่ เซน็เตอร์
• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิ ัน่ 

 ออกาไนเซอร์
• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอน็.ซ.ีซ.ีแมนเนจเมน้ท ์

แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท์
• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ
• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอร ์

เนชัน่แนล
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ Chiva-Som International  

  Health Resort Co., Ltd.
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นอรธ์ ปารค์ เรยีลเอสเตท
• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นอรธ์ ปารค์ กอลฟ์แอนด ์

สปอรต์คลบั
• 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.หนองคายคนัทร ีกอลฟ์คลบั
• 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะชะอ�า ยอรช์ คลบั  โฮเตล็
• 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร์
• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อเดลฟอส
• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
• 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Cristalla Co., Ltd.
• 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Plantheon Co., Ltd.
• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Beer Thip Brewery (1991) Co., Ltd.
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ Athimart Co., Ltd.
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ Kankwan Co., Ltd.
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ Sura Bangyikhan Co., Ltd.
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ S.S. Karnsura Co., Ltd.
• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ Theparunothai Co., Ltd.
• 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ T.C.C. Technology Co. Ltd.
• 2560 - 2561 กรรมการ Fah Prathan Pandinthong Co., Ltd.
• 2560 - 2562 กรรมการ One Bangkok Holdings Co., Ltd.
• 2554 - 2561 กรรมการ TCC Trade and Convention Center 

Co., Ltd.
• 2551 - 2560 กรรมการ  Norm Co., Ltd.
• 2550 - 2560 กรรมการ  Eastern Seaboard Industrial 

Estate (Rayong) Co., Ltd.
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 30 มีนาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 26 เมษายน 2559

การศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ The University of Chicago, 

USA

ประวัติการอบรม
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุน่ที ่7 ปี 2558 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย

• Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการสรรหา บมจ. หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ 
โฮลดิง้ล ์

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต์
• 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บล. เอเชยีพลสั
• 2540 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ�านวยการ บจก. นิคม

อุตสาหกรรมเอเซีย 
• 2530 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเซยีเสรมิกจิ 
• 2530 - ปัจจบุนั กรรมการผูอ้�านวยการ บจก. ซติีเ้รยีลตี้

นายชาลี โสภณพนิช

อาย ุ58

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

วันที่ 16 มกราคม 2560
  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 27 มีนาคม 2561

การศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ การเงนิการธนาคาร University 

of Missouri, USA
• ปรญิญาตรสีาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP 155/2555) 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นญาตกิบั นายปณต สริวิฒันภกัด ีซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทั

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหา และประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้

ดเีวลลอปเมน้ท์
• 2554 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. เสรมิสขุ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บิก๊ซ ีเซอรว์สิเซส
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี ้ลมิเิตด็
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เฟรเซอรส์ แอนดนี์ฟ 

ลมิเิตด็
• 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บจก. อาคเนย ์

แคปปิตอล
• 2551 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก. เครอือาคเนย์
• 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีเทคโนโลยี
• 2550 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา บจก. ทซีซี ีโฮลดิง้

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 

อาย ุ56
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 24 เมษายน 2560

การศึกษา
•  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ Boston University, USA

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP 10/2547)  

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

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่ 30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
• 2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
• 2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited 
• 2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์
• 2555 - 2559 กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต์

• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 

• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 

• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิง้ส์

• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิง้ส์

• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร ์

• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พรอ็พเพอรต์ี ้

นายชาย วินิชบุตร

อาย ุ45

รายงานประจ�าปี  2561

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 16 มกราคม 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด
วันที่ 27 มีนาคม 2561

การศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

ประวัติการอบรม
• Boardroom Success through Financing & Investment (“BFI”)
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)

0.00 (ณ วนัที ่ 30 พ.ย. 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไมม่ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบมจ.ไทคอน 
อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่

• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ TICON (HK) Limited
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ TICON Management Co., Ltd.
• 2561 - ปัจจบุนั Commissioner, PT SLP Surya TICON 

Internusa
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd.

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. 

(Singapore)
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte. 

Ltd. (Singapore)
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ One Bangkok Holdings Co., Ltd.
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ One Bangkok Ventures Co., Ltd.
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Farnborough Business Park Ltd.
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Assets Co., Ltd
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Holdings (Thai-

land) Co., Ltd.
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Investments 

(Europe) SARL (Luxembourg)
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property International Pte. 

Ltd. (Singapore)
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. 

(Singapore)
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd.
• 2556 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการลงทนุกลุม่

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ๊พเพอรต์ี ้ลมิเิตด็

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์

อาย ุ46
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. นายโสภณ ราชรักษา  ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ และรักษ�ก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2. ดร. สมศักดิ์ ไชยพร  ผู้จัดก�รทั่วไป
 
3. นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รส�ยง�นก�รเงิน และเลข�นุก�รบริษัท

4. นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รร�ยได้

5. นางสาวรจนา อัศววิเชียรจินดา ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงินและบัญชี 

6. น.ส.กมลกาญจน์ คงคาทอง ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกลยุทธ์และก�รลงทุน 

7. นางสาวเธ่ห์ ชิว ฮาร์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ 

8. นางสาวลก เชง ยี  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รก�รออกแบบ

3                                5                               1                         4                          2                            6                            5                               7
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การศึกษา
• ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์Ecole Centrale de Lyon, 

France
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Management Development Program 1 ปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2544 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล 

เซอรว์สิเซส 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์

* ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2561

การศึกษา
• ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์National Graduate 

Institute for Policy Studies, Japan
• ปรญิญาโทสาขาเศรษฐศาสตร ์Michigan   State University, 

USA
• ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Board Success through Financing & Investment (BFI) 

(5/2018 : IOD Thai Institute of Director)
• นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธรุกจิ อุตสาหกรรมและ

การลงทนุ (วธอ. รุน่ที ่2/2558)

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)

0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการใหญ่และรกัษาการประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd.
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท์
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทพีารค์ บเีอฟทแีซด
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd.
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa, 

Indonesia
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ TICON (HK) Limited, Hong 

Kong
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จสัทโ์ค (ประเทศไทย)
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต์
• 2558 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทซีซี ีแลนด์
     ดเีวลลอปเมน้ท์
• 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอน็. ซ.ี ซ.ี แมนเนจเมน้ท ์

แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท์
• 2555 - 2558 ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

บรหิารกลาง ทซีซี ีโฮเทล กรุป๊

การศึกษา
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลกัสูตร การวางแผนภาษีและจดัท�าบญัชธีุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที ่41 ปี 2561
• หลกัสตูร Management Development Program 1 ปี 

2561
• หลกัสตูร Company Secretary ปี 2546 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.01 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานการเงนิ

และเลขานุการบรษิทั บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd.
• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์
• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ ทพีารค์ บเีอฟทแีซด
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ TICON (HK) Limited 
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส
• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd.

นายโสภณ ราชรักษา
ผู้อำานวยการใหญ่
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาย ุ47

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร
ผู้จัดการทั่วไป
อาย ุ67

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท
อาย ุ53
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*ไดร้บัแต่งตัง้ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2561

การศึกษา
• Master of Science (Real Estate), National  University 

of Singapore
• Bachelor of Science in Estate Management, The 

University of Reading, UK

ประวัติการอบรม
ไมม่ี

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2561 - ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารรายได ้

บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
• 2552 - 2561 ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารรายได,้ Ascendas 

Funds Management Ltd., ผูจ้ดัการ Ascendas-REIT, 
Singapore

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การศึกษา
• ปรญิญาโท การเงนิและการบญัช ีLondon School of 

Economics and Political Science (LSE), UK

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Management Development Program 1 ปี 2561
 
สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการฝ่ายวางแผนกลยทุธแ์ละการ

ลงทนุ บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
• 2559 - 2560 ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความ

เสีย่ง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ จ�ากดั (มหาชน),  
ประเทศไทย

• 2557 - 2559 ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความ
เสีย่ง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์, สงิคโปร์

• 2554 - 2557 ผูอ้�านวยการ ฝ่ายบรหิารสนิเชือ่ระดบั
ภมูภิาค CIMB Bank Berhad, สงิคโปร์

• 2549 - 2554    ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ DBS Bank, สงิคโปร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จสัทโ์ค (ประเทศไทย) 
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลย ี
• 2560- ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต์

นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้
อาย ุ40

*ไดร้บัแต่งตัง้เป็น

ผูอ้�านวยการฝ่ายกลยทุธแ์ละการลงทนุ เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2561

น.ส.กมลกาญจน์ คงคาทอง
ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
อาย ุ37

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2560

การศึกษา
• ปรญิญาโท บญัช ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Management Development  Program 1 ปี 2561
• หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบั

บรหิาร

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

นางสาวรจนา อัศววิเชียรจินดา
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี
อายุ 51

• 2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2560 - ปัจจบุนั  ผูอ้�านวยการการเงนิ และบญัช ีบมจ. 

ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
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* ไดร้บัการแต่งตัง้ เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561

การศึกษา
• Master of Science (Real Estate), National University of 

Singapore
• Bachelor of Building, The University of New South Wales, 

Australia

ประวัติการอบรม

-ไมม่-ี 

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2561 - ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารการออกแบบ 

บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
• 2559 - 2561 ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารการพฒันา, 

Ascendas-Singbridge Singapore Operations 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

The Leading Provider 
of Smart Industrial Platform

นางสาวเธ่ห์ ชิว ฮาร์
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อาย ุ38

นางสาวลก เชง ยี
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ
อาย ุ51

*ไดร้บัแต่งตัง้ เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561

การศึกษา
• Bachelor of Science in Mathematics, University 

Technology of Malaysia
• Certificate of Commerce in International Business & 

Banking and Chinese Culture
ประวัติการอบรม
• Certified Financial Planner

สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ)
0.00 (ณ วนัที ่30 พ.ย.2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไมม่-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปี
• 2561 - ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ บมจ. ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
• 2552 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายการลงทนุ, Ascendas Funds 

Management Ltd., ผูจ้ดัการ Ascendas-REIT, Singapore

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
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บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทั 1 ชดุ และคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยจ�านวน 6 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

2. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ย
ผูท้รงคณุวฒุ ิ9  ทา่น ดงัน้ี

1. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ ประธานกรรมการ กรรมการ 
   อสิระ กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน  
   ประธานกรรมการก�ากบัดแูล 
   กจิการทีด่ี

2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 
   ตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
   กรรมการบรหิารความเสีย่ง
   กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการ 
   ตรวจสอบ กรรมการก�าหนด 
   คา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา

4. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั  กรรมการอสิระ กรรมการ 
   ตรวจสอบ กรรมการบรหิาร 
   ความเสีย่ง และกรรมการ 
   ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

5. นายชาล ีโสภณพนิช  กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

6. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
   กรรมการสรรหาและ
   ประธานกรรมการบรหิาร  
   ความเสีย่ง

7. นายชาย วนิิชบุตร กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
   กรรมการบรหิาร

8. นายปณต สริวิฒันภกัด ี กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
   ประธานกรรมการบรหิาร
   และกรรมการก�าหนด 
   คา่ตอบแทน

9. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
   กรรมการบรหิาร กรรมการ  
   บรหิารความเสีย่งและ   
   กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทั คอื นายชาล ี
โสภณพนิช หรอื นายชาย วนิิชบุตร หรอื นายปณต สริวิฒันภกัด ี
ลงลายมอืชือ่รว่มกบั นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ หรอื นาย 
อุเทน โลหชติพทิกัษ ์รวมเป็นสองคนพรอ้มประทบัตราส�าคญัของ
บรษิทั

ทัง้น้ี นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์นายปณต สริวิฒันภกัด ีและ 
นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์เป็นตวัแทนของกลุม่เฟรเซอรส์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้และ นายชาล ีโสภณพนิช เป็นตวัแทนของ บรษิทั ซติี ้
วลิลา่ จ�ากดั

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุแก่บรษิทัและผูถ้อื
หุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตัสิ�าคญั 
4 ประการคอื

 ก. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั
และรอบคอบ (Duty of Care)

 ข. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of 
Loyalty)

 ค. การปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ (Duty of Obedience)

 ง. การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure)

2. จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�า
ปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบรษิทั โดยควรจดัส่งหนังสอืนัดประชุมคณะ
กรรมการบรษิทั และหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพจิารณา
เป็นการลว่งหน้าดว้ยระยะเวลาพอสมควร และตอ้งไม่
น้อยไปกว่าระยะเวลาทีก่�าหนดตามกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง

3. จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 เดอืน
ต่อครัง้ 

4. ด�าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการ
เงนิ การสอบบญัช ีการควบคมุภายใน และการตรวจ
สอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล 
และเชือ่ถอืได้

5. จดัใหม้กีารท�างบการเงนิ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชขีองบรษิทัใหม้คีวามถกูตอ้ง เพือ่แสดงฐานะการ
เงนิและผลการด�าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมาไดต้รงต่อ
ความเป็นจรงิ ครบถว้น และถกูตอ้ง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ก่อนทีจ่ะน�าเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ

6. ก�าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธข์องบรษิทั ตลอด
จนนโยบาย แผนงานการด�าเนินธรุกจิ และงบประมาณ
ของบรษิทั ควบคุมก�ากบัดูแล (Monitoring and 
Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่าย
บรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
ทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล
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7. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลของบรษิทั 
(ถา้ม)ี

8. ด�าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบ หรอืกระบวนการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม รวมทัง้มกีารตดิตามและทบทวนการบรหิาร
จดัการความเสีย่งอยา่งสม�่าเสมอ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฝ่าย
บรหิารจะสามารถน�าวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธท์ี่
ก�าหนดขึน้ไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

9. ดแูลใหบ้รษิทั และบรษิทัยอ่ยปฎบิตัติามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาด 
หลกัทรพัย ์อาท ิการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการ
ได้มาหรือจ� าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่ส� าคัญ 
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั

10. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยาย
ธรุกจิ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่ม
ลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่าย
จดัการ

11. พจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ เปลีย่นแปลง 
บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารในบรษิทั
ยอ่ย/บรษิทัรว่ม ตามสดัสว่นการถอืหุน้ รวมถงึก�าหนด
ใชน้โยบายการควบคมุและกลไกการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทนุในบรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม เพือ่
แสดงวา่บรษิทัมกีลไกการก�ากบัดแูลบรษิทัยอ่ย/บรษิทั
ร่วมตามทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุ 

12. พจิารณาก�าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี�านาจใน
การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร และคณะอนุกรรมการอืน่ตามความเหมาะสม 
เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่ตลอดจน 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว

  
 ทัง้น้ี การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ี่

ก�าหนดนัน้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจที่
ท�าใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วสามารถพจิารณา
และอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดส้ว่น
เสยี หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใด (ถา้ม)ี 
เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการธรุกจิปกต ิและเป็นไป
ตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป หรอืเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 
โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามที่
ก�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการได้
มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่�าคญัของบรษิทัจด
ทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

  
 ในกรณทีีค่ณะกรรมการมอบหมายใหบุ้คคลใดปฏบิตัิ

การแทนคณะกรรมการในเรือ่งใด การมอบหมายดงั
กลา่วตอ้งจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็น
มตคิณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
และระบุขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องผูร้บัมอบอ�านาจไว้
อยา่งชดัเจน

13. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรอื
หลายคน หรอืบุคคลอืน่ใดปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใด
แทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุและ
ก�ากบัดแูลของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่
ใหบุ้คคลดงักลา่วมอี�านาจ และภายในระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ 
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอ�านาจดงั
กลา่วขา้งตน้ไดเ้มือ่เหน็สมควร

 ทัง้น้ี การมอบอ�านาจนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบ
อ�านาจทีท่�าใหบุ้คคลดงักลา่วสามารถพจิารณาและ
อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มี
สว่นไดส้ว่นเสยี หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่
ใด (ถา้ม)ี เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการธรุกจิปกต ิและ
เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป หรอืเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและ
อนุมตัไิวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิี
การตามทีก่�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
รายการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่�าคญัของ
บรษิทัจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุ และ/หรอืประกาศอืน่ใดของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

14. กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึ
การมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้ง ตาม “แบบรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของ
กรรมการ/ผูบ้รหิาร” ทีบ่รษิทัก�าหนดขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด นอกจากนัน้ ยงัมหีน้า
ทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์ และการท�า
ธรุกรรมกบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม ในลกัษณะที่
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ 
หลกีเลีย่งการท�ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม

15. กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะของกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร ตอ้งไมใ่ชข้อ้มลู
ภายในของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่มซึง่ยงัไมม่กีาร
เปิดเผยต่อสาธารณชน ทัง้ทีไ่ดม้าจากการกระท�าตาม
หน้าทีห่รอืในทางอืน่ใดทีม่หีรอือาจมผีลกระทบเป็นนยั
ส�าคญัต่อบรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม เพือ่ประโยชน์
ต่อตนเอง หรอืผูอ้ืน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม ทัง้น้ี หาก
กรรมการไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่
ยงัไมม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณชนอนัจะมผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการจะตอ้งไมเ่ปิด
เผยขอ้มลูดงักลา่วแก่บุคคลใด ๆ และตอ้งระงบัการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามระยะเวลาทีก่�าหนด ก่อน
ทีข่อ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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16. ด�าเนินการใหบ้รษิทัมกีารจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละหลกัจรยิธรรมส�าหรบักรรมการและ
พนักงาน รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัแิละการ
ทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ�าอยา่งสม�่าเสมอ

17. ก�ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารจดัท�านโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ มกีารน�านโยบาย
และมาตรการการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัิ
อยา่งเครง่ครดั ซึง่รวมถงึการสือ่สารและเผยแพรใ่หก้บั
พนกังานและคูค่า้ทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ย

18. ก�ากบัดแูลใหบ้รษิทัมนีโยบาย กระบวนการ และชอ่ง
ทางในการรบัและจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีโ่ปรง่ใสและ
เหมาะสม มกีระบวนการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและเกบ็
ขอ้มลูทัง้หมดเป็นความลบั

19. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพือ่ชว่ยด�าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
ของคณะกรรมการและบรษิทั อนัไดแ้ก่ การประชมุ
กรรมการและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้�าแนะน�าแก่
กรรมการ และบรษิทัในการปฏบิตัติน และด�าเนิน
กจิการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่าง ๆ อยา่งสม�่าเสมอ อกีทัง้ดแูลใหก้รรมการ และ
บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งถกูตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร ใหค้�าแนะน�า 
ช่วยเหลอื แต่ต้องไม่มสี่วนร่วม และไม่ก้าวก่าย 
ในการบรหิารงานปกตปิระจ�าวนั โดยใหเ้ป็นหน้าที ่
ของผูบ้รหิารสงูสดุ ภายใตก้รอบอ�านาจทีไ่ดร้บัจาก 
คณะกรรมการ

2. เป็นประธานอย่างเป็นธรรมในทีป่ระชุมทัง้ในการ
ประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้

3. สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุใชส้ทิธอิอก
เสยีง และปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
อยา่งเครง่ครดั

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
และพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั โดยคณะกรรมการ
สรรหาของบรษิทัจะเป็นผูเ้สนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และ
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาตามล�าดบั ทัง้น้ี ขอ้บงัคบัของบรษิทั
ก�าหนดใหก้ารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปโดยสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั ดงัน้ี

1. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ หรอื
แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีาร ดงัต่อไปน้ี

ก. ผูถ้อืหุน้หน่ึงคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงเสยีงต่อ

หน่ึงหุน้

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่
ทัง้หมดตาม (ก) เลอืกบุคคลคนเดยีว หรอืหลายคน
เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้

ค. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา 
เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่กบัจ�านวน
กรรมการทีจ่ะมใีนการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ในกรณทีี่
บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะมไีดใ้น
การเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทน
ต�าแหน่งกรรมการทีว่า่งลงเพราะสาเหตุอืน่ใด นอกจาก
ถงึคราวออกตามวาระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินธรุกจิ มี
ความซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการด�าเนินธรุกจิ และ
มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความสามารถและปฏบิตัหิน้าที่
ใหแ้ก่บรษิทัอยา่งเตม็ที่

2. กรรมการตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ�ากดั และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวม
ทัง้ตอ้งไมม่สีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่ชีือ่อยูใ่น
ระบบขอ้มลูรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที่
ออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชือ่บุคคลในระบบขอ้มลู
รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกั
ทรพัย์

3. กรรมการไมส่ามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่ง
เดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เขา้เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอืน่ทีม่สีภาพ
อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
ไมว่า่จะท�าเพือ่ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของ
บุคคลอืน่ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที่
จะมมีตแิต่งตัง้

4. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมี
สว่นไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัท�าขึน้ ไมว่า่โดยตรง หรอื
โดยออ้ม หรอืถอืหุน้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอื
บรษิทัในเครอื และตอ้งปฏบิตัติามประกาศและขอ้
บงัคบัของประกาศคณะกรรมการการก�ากบัตลาดทนุ 
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ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎระเบยีบอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง

5. กรรมการควรทีจ่ะสามารถแสดงความคดิเหน็ และใช้
ดลุยพนิิจอยา่งเป็นอสิระในการพจิารณาก�าหนดกลยทุธ ์
การบรหิารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตัง้กรรมการ 
และการก�าหนดมาตรการการด�าเนินกจิการ ตลอดจนมี
ความเป็นอสิระทีจ่ะคดัคา้นการกระท�าของกรรมการ
ทา่นอื่นหรอืฝ่ายจดัการ ในกรณทีีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ใน
เรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อความทดัเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรหิาร ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ย
สมาชกิ 4 ทา่น ดงัน้ี

1. นายปณต สริวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการ 
    บรหิาร
2. นายชาย วนิิชบุตร  กรรมการบรหิาร
3. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการบรหิาร
4. นายโสภณ ราชรกัษา กรรมการบรหิาร   
    และเลขานุการ
    คณะกรรมการบรหิาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการบรหิารจะก�าหนดการพฒันาเชงิกลยทุธข์อง
กลุม่บรษิทัไทคอน อนุมตัริายละเอยีดดา้นการลงทนุ ทัง้ใน
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัทางการเงนิ และทีไ่มใ่ชเ่รือ่งทางการเงนิ เพือ่
ใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องบรษิทั เพิม่มลูคา่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ในระยะยาว และก�ากบัดแูลการด�าเนินการของกลุม่บรษิทั

1 คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจ และกระท�าการสิง่ต่าง ๆ 
หรอืกระท�าการแทนบรษิทั ในเรือ่งทีพ่ ึง่ปฏบิตั ิและไม่
ขดัต่อขอ้บงัคบับรษิทั หรอืขอ้บงัคบัทีร่ะบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจน โดยตอ้งปฏบิตัหิรอืกระท�าการแทนบรษิทัในที่
ประชมุของบรษิทั นอกเหนือจากประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อ
ไปน้ี อนัสงวนไวเ้ป็นการเฉพาะ เพือ่การตดัสนิใจโดย
คณะกรรมการบรษิทัเทา่นัน้

1.1 การขายหรอืการโอน ซึง่ภาระหน้าทีห่รอืทรพัยส์นิ
ของบรษิทั ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืสว่นทีเ่ป็นสาระ
ส�าคญั

1.2 การด�าเนินธรุกรรมใด ๆ ส�าหรบัการไดม้าหรอื
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอันเป็น
ทรพัยส์นิทีส่�าคญัของบรษิทั

1.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะ
กรรมการชดุยอ่ย หรอืการพจิารณาก�าหนด การ
แก้ไขหรอืการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดของ
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการบรษิทัหรอืกรรมการชดุยอ่ยใด ๆ

2. คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งก�าหนดแนวทาง และ
ก�ากบัการจดัการทัว่ไปของบรษิทั และของกลุม่บรษิทั
ไทคอน

2.1 ก�าหนดการพฒันาเชงิกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทั 
ไทคอน

2.2 ด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปได ้เพือ่รกัษาผล
ประโยชน์ของกลุม่บรษิทัไทคอน

2.3 ทบทวนและอนุมตั ิคา่นิยม กลยทุธ ์วตัถุประสงค ์
แผนงบประมาณ และแผนธรุกจิขององคก์ร

2.4 ทบทวนและอนุมตักิารด�าเนินธรุกรรมทีส่�าคญั 
(เชน่ การลงทนุ การไดม้าและจ�าหน่ายไป) ทีม่ ี
มลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิทีก่�าหนดเอาไว ้หรอืตามที่
คณะกรรมการบรหิารเสนอเป็นการจ�าเพาะเจาะจง 
หรอืเป็นการทัว่ไปโดยคณะกรรมบรษิทั

2.5 ทบทวนและอนุมตันิโยบายส�าหรบัการจดัการ
ทรพัยากรทางการเงนิ และทรพัยากรมนุษย์

2.6 ทบทวนผลการด�าเนินงานทัง้ทางดา้นการเงนิ และ
ทีไ่มใ่ชด่า้นการเงนิของบรษิทั และของกลุม่บรษิทั
ไทคอน

2.7 ทบทวนและพจิารณาหนงัสอืใหก้ารยนิยอมและ
หนงัสอืแสดงความจ�านงต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัการลงนาม

2.8 ตดิตามและทบทวนระบบการด�าเนินการทางบญัชี
ของบรษิทัในประเทศจนีเป็นระยะๆ อนัรวมถงึการ
ใชต้ราประทบัการเงนิ (Finance seal) และการตัง้
ผูม้อี�านาจลงนามรว่มกนั เพือ่บรหิารจดัการเกีย่ว
กบัรายจา่ย

3. คณะกรรมการบริหารจะก�าหนดเงื่อนไขที่ระบุ
คณุสมบตัขิองผูส้มคัร ทบทวนและอนุมตักิารแต่งตัง้/
การเสนอชือ่ ส�าหรบัต�าแหน่ง ฝ่ายบรหิารอาวโุสของ
กลุม่บรษิทัไทคอน รวมถงึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ผูอ้�านวยการใหญ่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงาน 
การเงนิ และผูบ้รหิารอาวโุสของบรษิทั

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 30 กนัยายน 2561 ประกอบ
ดว้ยกรรมการ 4 ทา่น ดงัน้ี

1. นายตรขีวญั บุนนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ
   และกรรมการอสิระ

2. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ กรรมการตรวจสอบ   
   และกรรมการอสิระ
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3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ
   และกรรมการอสิระ

4. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั กรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการอสิระ

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบทัง้สีท่า่นมคีวามรู ้และประสบการณ์
เพยีงพอ ทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่
ถอืของงบการเงนิ โดยมนีางมารศร ี โสภาเสถยีรพงศ ์
ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏบิตังิานใน
ต�าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. สอบทานใหบ้รษิทั มรีายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง 
และเชือ่ถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผู้
บรหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ 
ทัง้รายไตรมาส และประจ�าปี

2. พจิารณาใหค้วามเหน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็น
ไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ทัง้น้ี
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิลตามวธิี
การ และมาตรฐานสากล

4. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคมุและตดิตาม
การปฏบิตังิาน ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

5. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งที่
ครอบคลุมทกุดา้น มปีระสทิธผิล และสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานสากล

6. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการท�างาน การควบคมุ 
การก�ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู และระบบเครอืขา่ย
สือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล

7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
กระบวนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีส่อดคลอ้งตามแนวทาง
ของหน่วยงานก�ากบัดแูลต่าง ๆ อยา่งมปีระสทิธผิล

8. ใหค้วามเหน็ชอบกฎบตัร แผนงาน และความเหมาะสม
เพยีงพอในการจดัสรรทรพัยากร อตัราก�าลงัของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ
และความกา้วหน้าทางวชิาชพีของผูต้รวจสอบภายใน

9. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอื
หวัหน้าหน่วยงานภายนอกทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจ
สอบภายใน รวมทัง้ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

10.  พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และคา่ตอบแทนบุคคล
ซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท�าหน้าทีผู่ส้อบบญัชขีอง
บรษิทั โดยพจิาณาความเหมาะสมและประเมนิ
ประสทิธภิาพการท�างานของผูส้อบบญัช ีเพือ่น�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา และขออนุมตัติ่อ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้มกีารประชมุรว่มกบัผูส้อบ
บญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรือ่งต่าง ๆ

11.  พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
ของผูส้อบบญัช ี และผูต้รวจสอบภายในใหม้คีวาม
สมัพนัธก์นั และลดความซ�้าซอ้นในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน

12.  จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบทัง้ในภาพรวม เป็นรายคณะ และ
รายบุคคล เป็นประจ�าทกุปี พรอ้มทัง้รายงานผลการ
ประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั

13.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และ
ก�ากบัดแูลในเรือ่งดงักลา่ว

14.  เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทั เพือ่ชีแ้จงและ/หรอืตอบ
ขอ้ซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรอืการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีว้ย

15.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
เพือ่คณะกรรมการบรษิทัจะไดท้ราบถงึกจิกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งทนัเวลา และเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ยกเวน้ผลการด�าเนินงานในไตรมาสที ่4 ใหจ้ดัท�า
เป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ�าปี
ของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และมคีวามเหน็ในเรือ่งต่างๆ 
ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

16.  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน 
และประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของ
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรอื
สถานการณ์ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง และ น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ

17. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบ
หมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจ
สอบมอี�านาจเรยีก สัง่การใหฝ่้ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงาน
หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ รว่ม
ประชมุ หรอืสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้แสวงหาความเหน็
ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็วา่จ�าเป็น
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตหน้าที่
และความรบัผดิชอบตามค�าสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการด�าเนินงานของ
บรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป

5. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทั ณ  30 กนัยายน 
2561 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น ดงัน้ี

1. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ ประธานกรรมการก�าหนด
   คา่ตอบแทน
2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนและใหค้�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่
รบัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการส�าหรบั

• ขอบขา่ยงานทัว่ไปส�าหรบัคา่ตอบแทนของคณะ
กรรมการบรษิทัและบุคลากรฝ่ายบรหิารทีส่�าคญั 
(หมายความถงึประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูอ้�านวย
การใหญ่ และบุคคลอืน่ทีม่อี�านาจและหน้าทีร่บัผดิ
ชอบส�าหรบัการวางแผน การสัง่การ และการ
ควบคมุกจิการต่าง ๆ ของบรษิทั) ของกลุม่บรษิทั

• คา่ตอบแทนส�าหรบักรรมการแต่ละทา่น และ
บุคลากรฝ่ายบรหิารทีส่�าคญัแต่ละทา่นของกลุม่
บรษิทั

• การวางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง 

การทบทวนของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
จะครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ ทกุดา้นทีเ่กีย่วกบัคา่ตอบแทน 
อนัรวมถงึ คา่ตอบแทนของกรรมการ คา่ตอบแทนพเิศษ 
แก่กรรมการผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีพ่เิศษหรอืปฏบิตัเิพิม่เป็นพเิศษ
ใหก้บัทางบรษิทัหรอืกลุม่บรษิทั เงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุ 
โบนสั การใหส้ทิธซิือ้หลกัทรพัย ์รางวลัจงูใจ รางวลัตอบแทน
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ

2. วตัถุประสงคห์ลกั

• ก�าหนดกระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานและโปรง่ใส 
ส�าหรบัการพฒันานโยบายเกีย่วกบัคา่ตอบแทนผู้

บรหิาร และส�าหรบั การก�าหนดคา่ตอบแทน
ส�าหรบักรรมการแต่ละทา่น

• ก�าหนดระดบัและโครงสรา้งของคา่ตอบแทน ให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวและ
นโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทั ให้
มลีกัษณะทีเ่หมาะสม ดงึดดู รกัษา และจงูใจ
กรรมการใหม้กีารดแูลทีด่ตี่อกลุม่บรษิทั และผู้
บรหิารใหม้กีารดแูลจดัการกลุม่บรษิทัใหป้ระสบ
ซึง่ผลส�าเรจ็ รวมถงึภาระความรบัผดิชอบของทาง
กลุม่บรษิทั และผลการด�าเนินงานของบรษิทั

ข้อกำาหนด

1. ด�าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายและระบบค่า
ตอบแทนของกลุม่บรษิทัตามทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดย
คณะกรรมการบรษิทั ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์
ของกลุม่บรษิทั และถกูน�าไปปฏบิตัติามภายในกลุม่
บรษิทัอยา่งเหมาะสม

2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัทิางดา้นคา่ตอบแทน
และผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี รวมถงึแผน
ประสทิธภิาพ/ขอ้จ�ากดั และ/หรอืการใหร้างวลัจงูใจ
ระยะยาวอืน่ ๆ เพือ่ทีจ่ะ

• สนบัสนุนแผนการใหร้างวลัจงูใจระยะยาวและการ
ใหส้ทิธ ิรว่มกนักบัการจดัสรรหุน้หรอืการใหส้ทิธิ ์
การซือ้หุน้ หรอืการใหผ้ลตอบแทนแบบมกี�าหนด
ระยะเวลาแบบอืน่ ๆ ซึง่จะอนุญาตใหส้ามารถใช้
ผลประโยชน์ไดบ้างสว่นเทา่นัน้ในแต่ละปี

• สนบัสนุนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารใหถ้อืครอง
หุน้เอาไวน้านเกนิกวา่ระยะเวลาการใหส้ทิธ ิโดย
ขึน้อยูก่บัความจ�าเป็น ในการจดัการดา้นการเงนิ
ส�าหรบัตน้ทนุในการไดหุ้น้มา และภาระภาษทีี่
เกีย่วขอ้ง

• ประเมนิตน้ทนุและผลประโยชน์ของแผนรางวลั
จงูใจระยะยาว และกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 
ควรจะไดร้บัสทิธผิลประโยชน์ตามแผนรางวลัจงูใจ
ระยะยาวดงักลา่ว

• ใหค้�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบรษิทัในการอนุมตัิ
การเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ หรอืแผนรางวลัจงูใจใดๆ 
ตามโอกาสอนัเหมาะสม

3. ทบทวนการรบัรองต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิทั 
โดยกระท�าเป็นประจ�าทกุปี (และในสว่นของกรรมการที่
มใิชผู่บ้รหิาร เพือ่อนุมตัใินชว่งการประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ�าปี) ทบทวนผลการด�าเนินงานและคา่ตอบแทน
ของกรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิาร กรรมการบรหิาร และ 
ผูบ้รหิาร ตามนโยบายและกระบวนการคา่ตอบแทนที่
ไดร้บัการอนุมตั ิโดยพจิารณารวมถงึประเดน็ต่าง ๆ ดงั
ต่อไปน้ี
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• อตัราสว่นทีส่�าคญัและเหมาะสมของคา่ตอบแทน
ส�าหรบักรรมการบรหิารและผูบ้รหิารนัน้ ควรมี
ลกัษณะเป็นโครงสรา้งทีเ่ชือ่มโยงรางวลัตอบแทน
เขา้กบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัและรายบุคคล 
รางวลัตอบแทนทีอ่งิตามผลการด�าเนินงานดงั
กลา่วนัน้ ควรจะสอดคลอ้งกนักบัผลประโยชน์ของ
ผูถ้อืหุน้ และตอ้งสนบัสนุนความส�าเรจ็ในระยะ
ยาวของกลุม่บรษิทั รวมถงึนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งของกลุม่บรษิทั

• คา่ตอบแทนส�าหรบักรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิาร ตอ้ง
อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมกบัระดบัของผลงานทีม่ี
ส่วนช่วยสนับสนุนบรษิทั ในด้านของความ
พยายาม เวลาทีใ่ชไ้ป และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
หรอืแผนจดัสรรหุน้ของบรษิทัใหก้บักรรมการที่
มใิชผู่บ้รหิาร เพือ่ทีผ่ลประโยชน์ของกรรมการที่
มใิช่ผู้บรหิารดงักล่าวจะได้สอดคล้องกบัผล
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้

4. เสนอวตัถุประสงค ์เกณฑก์ารปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่หมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการประเมนิผลการด�าเนินงานของ 
ผูบ้รหิาร กรรมการแต่ละทา่น และคณะกรรมการบรษิทั 
ต่อคณะกรรมการบรษิทั

5. ทบทวนภาระผกูพนัของกลุม่บรษิทั อนัเกดิขึน้จากการ
ยกเลกิสญัญาจา้งกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร เพือ่ให้
มัน่ใจวา่สญัญาจา้งดงักล่าวนัน้ประกอบเขา้ไวด้ว้ย 
ขอ้ก�าหนดการเลกิจา้งทีย่ตุธิรรมและสมเหตุสมผล ซึง่
จะไมเ่ป็นการเอือ้เฟ้ือทีม่ากเกนิไป และพจิารณาการใช ้
ขอ้ก�าหนดในสญัญา เพือ่ใหท้างกลุม่บรษิทัสามารถทวง
คนืค่าตอบแทนบางส่วนจากกรรมการบรหิารและ 
ผูบ้รหิาร ในสถานการณ์พเิศษ อยา่งการประกาศ
ผลลพัธข์อ้มลูทางการเงนิทีผ่ดิพลาด หรอืการด�าเนิน
งานทีไ่มถ่กูตอ้งทีส่ง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายทางการ
เงนิต่อทางกลุม่บรษิทั

6. ด�าเนินการและอนุมตักิารใหผ้ลตอบแทน เชน่ การให้
ผลตอบแทนพเิศษ โบนสั การจดัสรรหุน้ของบรษิทัหรอื
แผนการใหร้างวลัจงูใจระยะยาวอืน่ ๆ แก่ผูบ้รหิาร
อาวโุสของกลุม่บรษิทั โดยพจิารณาจากผลการด�าเนิน
งานของกลุม่บรษิทั

7. ใหค้�าแนะน�าตามทีจ่�าเป็นแก่ผูบ้รหิาร เกีย่วกบันโยบาย
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ ส�าหรบัลกูจา้งประเภท
อืน่ ๆ นอกเหนือจากผูบ้รหิาร

6. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2561 
ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น ดงัน้ี

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการสรรหา

3. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ กรรมการสรรหา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา

1. ก�าหนดกระบวนการส�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการเขา้
ด�ารงต�าแหน่งเป็นสมาชกิคณะกรรมการบรษิทั และ
กลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งใหม ่อยา่งเป็นทางการและโปรง่ใส

2. ด�าเนินการประเมนิรายปี ซึง่ประสทิธผิลของคณะ
กรรมการทัง้คณะ และคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึ
ประเมินผลงานของกรรมการแต่ละท่านที่มีต่อ
ประสทิธผิลของคณะกรรมการบรษิทั

ข้อกำาหนด

1. คณะกรรมการสรรหานัน้จะต้อง

1.1 ใหค้�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัการ 
แต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัและองคป์ระกอบของ 
คณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาถงึความสมดลุ
ระหวา่งกรรมการบรหิารและกรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิาร 
ระหวา่งกรรมการอสิระและกรรมการทีม่ใิชก่รรมการ
อสิระ รวมถงึขอบเขตและลกัษณะของการด�าเนินการ
ของกลุม่บรษิทั ความตอ้งการของธรุกจิ และความ
จ�าเป็นทีจ่ะหลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงทีไ่มเ่หมาะสมใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะ
กรรมการชดุยอ่ย

1.2 ทบทวนโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบ และประเดน็
ดา้นความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทั และใหค้�า
แนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการปรบัปรงุที่
จ�าเป็น คณะกรรมการสรรหาตอ้งด�าเนินการเพือ่ให้
มัน่ใจไดต้ลอดเวลาวา่มกีรรมการอสิระทีเ่ขม้แขง็และ
เป็นอสิระอยูใ่นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 
โดยคณะกรรมการบรษิทันัน้ตอ้งประกอบขึน้จาก
กรรมการอสิระอยา่งน้อยหน่ึงในสาม หรอือยา่งน้อย
ครึง่หน่ึง

1.3 พจิารณาวา่กรรมการบรษิทัทา่นใดถงึก�าหนดทีต่อ้งพน้
จากต�าแหน่งในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีใน
แต่ละปีตามแนวทางทีจ่ะใหม้กีารพน้ต�าแหน่งอยา่ง
น้อยหน่ึงครัง้ทกุ ๆ สามปี

1.4 ใหค้�าแนะน�าเกีย่วกบัประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
แต่งตัง้กรรมการเขา้ด�ารงต�าแหน่ง หรอืการแต่งตัง้
กรรมการกลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งใหม ่(รวมถงึกรรมการ
แทน (ถา้ม)ี  และในฐานะทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของกระบวน 
การในการสรรหา แต่งตัง้กรรมการเขา้ด�ารงต�าแหน่ง
และแต่งตัง้กรรมการกลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งใหม ่คณะ
กรรมการสรรหาตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบและการเขา้
ด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบรษิทั และพจิารณา
ขดีความสามารถ การทุม่เทอุทศิตน การมสีว่นชว่ย
สนบัสนุน และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละทา่น 
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(เชน่ การเขา้รว่ม ความพรอ้ม การเขา้มามสีว่นรว่ม 
และความเปิดเผย) รวมถงึบทบาทของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการสรรหาตอ้งด�าเนินการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ชือ่
ของกรรมการทีน่�าเสนอเพือ่รบัการแต่งตัง้กรรมการ
บรษิทั และการแต่งตัง้กรรมการกลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่ง
ใหม ่สูค่ณะกรรมการบรษิทันัน้จะถกูเปิดเผยในรายงาน
ประจ�าปี (รวมถงึการเปิดเผยซึง่กระบวนการสรรหาและ
กระบวนการเสนอชือ่)

1.5 ก�าหนดแผนการสบืทอดต�าแหน่งของคณะกรรมการ
บรษิทั เพือ่รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ
ใหค้�าแนะน�าเกีย่วกบัประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทบทวนแผนการสบืทอดต�าแหน่งของคณะกรรมการ
บรษิทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส�าหรบัต�าแหน่งประธาน
กรรมการบรษิทั และส�าหรบัต�าแหน่งประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร/ ผูอ้�านวยการใหญ่/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
สายงานการเงนิ

1.6 ระบุผูส้มคัร ทบทวน และอนุมตักิารเสนอชือ่ส�าหรบั
ต�าแหน่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี

• กรรมการบรษิทั หรอืกรรมการแทน (ไมว่า่จะ
เป็นการแต่งตัง้ หรอืการแต่งตัง้เพือ่กลบัเขา้ด�ารง
ต�าแหน่งใหม)่

• สมาชกิของคณะกรรมการชดุยอ่ย (รวมถงึ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดคา่
ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา) รวมถงึการ
ประเมนิคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของผูท้ีไ่ดร้บั
การเสนอชื่อแต่งตัง้รายใหม่คนใดเขา้สู่คณะ
กรรมการบรษิทั และการใหค้�าแนะน�าแก่คณะ
กรรมการบรษิทัวา่การเสนอชือ่ดงักลา่วควรจะได้
รบัการสนบัสนุนหรอืไม่

1.7 ด�าเนินการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ในกรณทีีจ่ะมกีารแต่งตัง้
กรรมการแทน กรรมการแทนนัน้ควรทีจ่ะมคีวามคุน้
เคยกบักจิการของบรษิทั และตอ้งมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะ
สม หากวา่มกีารเสนอชือ่บุคคลหน่ึงบุคคลใดเขา้รบัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการแทน แทนกรรมการอสิระทา่นใด
ทา่นหน่ึง คณะกรรมการสรรหาตอ้งด�าเนินการใหม้ัน่ใจ
วา่บุคคลดงักลา่วนัน้ มคีณุสมบตัทิีค่ลา้ยคลงึกบั
กรรมการอสิระ ก่อนทีจ่ะแต่งตัง้บุคคลผูน้ัน้ขึน้เป็น
กรรมการแทน

1.8 ด�าเนินการทบทวนเป็นรายปี และตามแต่สถานการณ์ที่
จ�าเป็น ไมว่า่กรรมการนัน้มคีวามเป็นอสิระหรอืไม ่และ
พจิารณาถงึปัจจยัทีส่�าคญัขอ้อืน่ ๆ

1.9 หากคณะกรรมการสรรหาพจิารณาไดว้า่กรรมการทา่น
ใดทา่นหน่ึง มลีกัษณะทีอ่าจไมเ่ขา้ขา่ยของการท�า
หน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ คณะกรรมการสรรหาจะไดน้�า
เสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาต่อไป และหากวา่คณะ
กรรมการสรรหาพจิารณาวา่กรรมการทา่นหน่ึงทา่นใด
นัน้ไมม่คีวามเป็นอสิระ คณะกรรมการสรรหากจ็ะน�า
เสนอผลการทบทวนแก่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาต่อไปเชน่เดยีวกนั

1.10  ทบทวนต�าแหน่งกรรมการอืน่ ๆ ทีก่รรมการแต่ละทา่น
ด�ารงต�าแหน่งอยู ่และพจิารณาวา่กรรมการทา่นนัน้ ๆ 
สามารถปฏบิตั ิและพจิารณาวา่ทีผ่า่นมาทา่นไดป้ฏบิตัิ
หน้าทีข่องตนเองในฐานะกรรมการคนหน่ึงของบรษิทั
ไดอ้ยา่งพอเพยีงหรอืไม ่โดยพจิารณาจากจ�านวนการ
เขา้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการในบรษิทัอืน่ ๆ และ
หน้าทีห่ลกัอืน่ ๆ ของกรรมการแต่ละทา่น คณะ
กรรมการสรรหาจะไดใ้ชด้ลุยพนิิจของตนเองในการ
ก�าหนดจ�านวนขัน้สงูสดุของการเขา้ด�ารงต�าแหน่งคณะ
กรรมการในบรษิทัอื่น ๆ ซึง่กรรมการแต่ละทา่นจะ
สามารถด�ารงต�าแหน่งได้

1.11  ทบทวนขอ้มลูส�าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั ที่
จะตอ้งรวบรวมไวใ้นรายงานประจ�าปี ขอ้มลูส�าคญัดงั
กลา่วนัน้จะประกอบไปดว้ยขอ้มลูของกรรมการแต่ละ
ทา่น ในสว่นของคณุสมบตัทิางดา้นการศกึษาและดา้น
ความเชีย่วชาญ การถอืครองหุน้ในสว่นของบรษิทัและ
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการชดุยอ่ยทีก่รรมการ
ทา่นนัน้ด�ารงต�าแหน่งอยู ่(ไมว่า่จะในฐานะสมาชกิหรอื
ประธานกรรมการ) วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
เป็นครัง้แรก วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้
ลา่สดุ และต�าแหน่งกรรมการอืน่ ๆ ทีก่รรมการแต่ละ
ทา่นด�ารงต�าแหน่งอยู ่หรอืเคยด�ารงต�าแหน่งในชว่ง
ระยะเวลาสามปีลา่สดุ ไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้ใน
ต�าแหน่งกรรมการบรหิาร มใิชก่รรมการบรหิาร หรอื
กรรมการอสิระ และหน้าทีห่ลกัอืน่ ๆ

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 
2561 ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ทา่น ดงัน้ี

1. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร
   ความเสีย่ง
2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง

4. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

5. ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั* กรรมการบรหิารความเสีย่ง

หมายเหตุ : ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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บริหารความเสี่ยง

1. พจิารณาและอนุมตันิโยบาย วตัถุประสงค ์และกรอบ
การบรหิารความเสีย่ง ส�าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิาน
ในกระบวนการบรหิารความเสีย่งของพนักงานใน
องคก์ร ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบั
กลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ+ทัง้น้ีนโยบาย 
วตัถุประสงค ์และกรอบการบรหิารความเสีย่ง จะไดร้บั
การทบทวนเป็นประจ�าทกุปี และใหค้วามส�าคญักบั
สญัญาณเตอืนภยัลว่งหน้า 

2. พจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่งของธรุกรรม
ของบรษิทัใหค้รอบคลุมความเสีย่งทางธุรกจิและ
กลยทุธ ์(Business & Strategic Risk) ความเสีย่งดา้น
ตลาด (Market Risk) ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit 
Risk) ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร (Operational Risk) 
ความเสีย่งการรายงานทางการเงนิ (Financial Report 
Risk) ความเสีย่งดา้นกฎหมายและการปฏบิตัติาม 
(Legal & Compliance Risk) และความเสีย่งดา้นชือ่เสยีง 
(Reputational Risk)

3. ก�ากบัดแูลใหม้กีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยั
ทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ทีอ่าจสง่ผลใหบ้รษิทัไม่
สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่�าหนดไว ้ และมกีาร
ประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งที่
ไดร้ะบุไว ้เพือ่จดัล�าดบัความเสีย่งและเลอืกใชว้ธิจีดัการ
ความเสีย่งไดอ้ยา่งเหมาะสม

4. พจิารณาและทบทวนแนวทาง และเครือ่งมอืในการ
บรหิารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ และเหมาะ
สมกบัลกัษณะและขนาดความเสีย่งแต่ละดา้นของ
ธรุกรรมทีบ่รษิทัด�าเนินการ

5.  พจิารณาและทบทวนการก�าหนดเพดานความเสีย่ง 
(Risk Limits) และมาตรการในการด�าเนินการกรณทีีไ่ม่
เป็นไปตามเพดานความเสีย่งทีก่�าหนด (Corrective 
Measures)

6. ตดิตามผลการประเมนิความเสีย่งทัง้ในภาวะปกตแิละ
ภาวะวกิฤต (Stress Testing)

7. ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากผลติภณัฑใ์หม ่
หรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ส�าหรบัธุรกรรมทีจ่ะจดัตัง้
ขึน้ใหม ่รวมถงึก�าหนดแนวทางการป้องกนัความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้กบัธรุกรรม

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็น
ประจ�าทกุปี ถา้มกีารปรบัปรงุแกไ้ขจะน�าเสนอคณะ
กรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ

9. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบ และในกรณทีีม่ปัีจจยัหรอืเหตุการณ์
ส�าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัอยา่งมนียัส�าคญั 

ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและ
พจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ

10. ก�ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารบรหิารความเสีย่งดา้น
การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยการประเมนิความ
เสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และทบทวนมาตรการต่อ
ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบ
หมาย

8. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 
2561 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 ทา่น ดงัน้ี

1. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ ประธานกรรมการก�ากบัดแูล  
   กจิการ
2. นายตรขีวญั บุนนาค กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
3. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์ กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
4. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
หมายเหตุ ร.ศ.ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

เมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

1. พจิารณาและทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

2. ใหค้�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรือ่งเกีย่วกบั
การก�ากบัดแูลกจิการ

3 ทบทวนแนวทางของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของ
บรษิทั โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัขิองบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเสนอ
แนะต่อคณะกรรมการบรษิทั

4. พจิารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัใินการ
ด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยัง่ยืน 
(Sustainability Management: SM) ซึง่รวมถงึ 
การด�าเนินกจิกรรม จดัท�าโครงการ เพือ่สงัคม ชมุชน 
และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

5. พจิารณาและทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชัน่เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

6. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการตดิตาม และรายงานผลการ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

7. พจิารณาและทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
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บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด

1. น�านโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
มาพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ และปฏบิตัใิหเ้กดิผล
ส�าเรจ็ บรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้

2. วางแผนกลยทุธท์างดา้นการเงนิ การลงทนุ การบรหิาร 
และการพฒันาธรุกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้หมาะสมกบั
บรษิทั

3. น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมตัเิรือ่ง
ส�าคญัต่าง ๆ เชน่ การจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การคดัเลอืก
เสนอแต่งตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั

4. อนุมตัเิรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินงานทีส่�าคญัต่าง ๆ 
ของบรษิทั

5. รบัทราบขอ้รอ้งเรยีนและรบัแจง้เบาะแสการทจุรติ รวม
ถงึ ขอ้ขอ้งใจ เกีย่วกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั จากผูม้สีว่นไดเ้สยี โดย
ด�าเนินการตามขัน้ตอนการจดัการเรือ่งทีม่กีารรอ้งเรยีน

6. เป็นผูม้อี�านาจในการบงัคบับญัชาพนกังานทกุระดบัชัน้

7. คดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบรษิทั ทีส่มควร
ไดร้บัการเสนอชือ่ เป็นผูบ้รหิาร

ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
ของบริษัท ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

1. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ประธานเจา้หน้าที ่  
    บริหารสายงาน 
    การเงนิ

2. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา ผู้อ�านวยการฝ่าย 
    การเงนิและบญัชี

3. นางสาวรุง่ทพิย ์ภยิโยดลิกชยั ผู้อ�านวยการฝ่าย 
    กลยทุธท์างการเงนิ

4. นางสาวนุสรา วงศส์ขุศริ ิ   รกัษาการผูอ้�านวยการ
     ฝ่ายบรหิารการเงนิ
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์
ซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ คณุวฒุ ิและประสบการณ์ที่
เหมาะสม ใหด้�ารงต�าแหน่งเลขานุการบรษิทั เพือ่ท�าหน้าที่
เกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ ของบรษิทั การ
ประชมุผูถ้อืหุน้ และควบคมุดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกั
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

8. ท�าการเปิดเผยหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ และแนว
ปฏบิตัทิีด่ทีีเ่กีย่วขอ้งต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไดแ้ก่ 
บรษิทั ผูถ้อืหุน้ เจา้หน้ี พนกังาน ลกูคา้ ลกูหน้ี คูค่า้ 
คูแ่ขง่ ชมุชน และสงัคม

9. ใหค้�าปรกึษาแก่คณะท�างานเพือ่เตรยีมความพรอ้มของ
เอกสารในการเขา้รบัการจดัอนัดบัการก�ากบัดูแล
กจิการ โดยหน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร

10. ใหค้�าปรกึษาแก่ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังาน ในการ
ปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่

11. ใหค้�าปรกึษาแก่คณะท�างานเพือ่เตรยีมความพรอ้มของ
เอกสารในการขอต่ออายใุบรบัรองการเป็น CAC Certified 
Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร

12. ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตัิ

9.ผู้บริหาร

รายชือ่ผูบ้รหิารของบรษิทั (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 
ณ 3 ตุลาคม 2561 มดีงัน้ี 

1. นายโสภณ ราชรกัษา  ผูอ้�านวยการใหญ่
2. ดร. สมศกัดิ ์ไชยพร  ผูจ้ดัการทัว่ไป
3. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ ประธานเจา้หน้าที ่
    บรหิารสายงาน 
    การเงนิ
4. นายแฮรี ่ยาน เกก็ ว ี1  ผูอ้�านวยการอาวโุส 
    ฝ่ายบรหิารรายได้
5. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา ผูอ้�านวยการฝ่าย 
    การเงนิและบญัชี
6. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง ผูอ้�านวยการฝ่าย 
    กลยทุธแ์ละการลงทนุ
7. นางสาวเธห่ ์ชวิ ฮาร ์2  ผูอ้�านวยการฝ่าย 
    พฒันาธรุกจิ
8. นางสาวลก เชง ย ี3  ผูอ้�านวยการฝ่าย 
    บรหิารการออกแบบ

หมายเหตุ :

1)  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2561

2)  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561

3)  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561

ขอบเขต และอำานาจหน้าที่ของผู้บริหาร

ผูบ้รหิารมอี�านาจหน้าทีด่�าเนินการตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ทัง้น้ี การใชอ้�านาจของผูบ้รหิารดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถ
กระท�าได ้หากผูบ้รหิารมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรง หรอืโดย
ออ้ม หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ กบั
บรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย ตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด
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ค่าตอบแทน

2. โบนัส ขึน้อยูก่บัผลประกอบการของ

บรษิทั

3. สทิธใินการซือ้หุน้หรอืหลกัทรพัย์

แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่

ก� าหนดให้ เ ป็นค่ าตอบแทน

กรรมการโดยเฉพาะ 

ไมม่ี

คา่ตอบแทนทัง้หมด จ�านวนไมเ่กนิ 15,000,000 บาท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิัทในเรื่องข้อ
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
หน่วยงานก�ากบัดแูลทีบ่รษิทัตอ้งปฏบิตัติาม และ
ตดิตามใหบ้รษิทัปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้งสม�่าเสมอ รวม
ทัง้มกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณทีีม่ ี
การเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส�าคญัต่อบรษิทั

2. ดแูลเรือ่งการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทัง้การจดัเตรยีม จดัสง่
หนงัสอืเชญิประชมุ การจดัการประชมุ และการบนัทกึ 
จดัท�าและเผยแพรม่ตทิีป่ระชมุ

3. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัใหผู้้
บรหิารระดบัสงูของบรษิทัทราบ เพือ่ใหป้ฏบิตัติาม

4. จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ทะเบยีนกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั รายงานการ
มสี่วนไดส้่วนเสยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
เป็นตน้

5. ดแูล และควบคมุใหม้กีารเผยแพรส่ารสนเทศของบรษิทั
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ส�าหรบัการตดัสนิ
ใจของนกัลงทนุ

6. เป็นผูป้ระสานงานและสือ่กลางระหวา่งผูถ้อืหุน้ คณะ
กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั

7. ดแูลและรบัผดิชอบหน้าทีอ่ืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร
เกณฑก์ารก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บรษิทัก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามหน้าที ่และความรบั
ผดิชอบของกรรมการแต่ละทา่น โดยไดค้�านึงถงึผลประกอบ
การของบรษิทัรวมถงึคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัจด
ทะเบยีนทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้น้ี คา่ตอบแทน
กรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ
ก�าหนดคา่ตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 
2561 มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี

การกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาคา่ตอบแทน
ของผูบ้รหิารสงูสดุ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของ
บรษิทัตามเกณฑช์ีว้ดัระดบัองคก์ร (Corporate KPIs) และ
ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสงูสดุ

10.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 
บรษิทัมกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงัน้ี

ส�าหรบัผูบ้รหิารของบรษิทันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัช ี
1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมกีารจา่ยคา่ตอบแทน
ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร จ�านวน 8 ทา่น (ตามเกณฑค์งคา้ง) ดงัน้ี

จ�านวนเงิน (บาท)

เงนิเดอืน 14,760,000

โบนสั 3,185,360

กองทนุส�ารองเลีย้งชพีและกองทนุประกนัสงัคม 600,262

รวม 18,545,622

กรรมการ เบี้ยประชุม โบนัส 

กรรมการรคณะ

กรรมการ

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ 160,000 60,000 1,530,000

นายตรขีวญั บุนนาค 80,000 60,000 1,370,000

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ 40,000 40,000 1,200,000

ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั 80,000 60,000 1,000,000

นายชาล ีโสภณพนิช 40,000 - 1,100,000

นายปณต สริวิฒันภกัดี 50,000 - 1,000,000

นายอุเทน โลหชติพทิกัษ์ 70,000 - 1,000,000

นายโชตพิฒัน์ พชีานนท์ 40,000 - 1,200,000

นายชาย วนิิชบุตร 70,000 - 1,000,000

รวม 630,000 220,000 10,400,000

ค่าตอบแทน

1. เบีย้ประชมุ

• คณะกรรมการบรษิทั

   -  ประธานกรรมการ

   -  กรรมการ

• คณะอนุกรรมการ

   -  กรรมการตรวจสอบ

 

20,000 บาท/คน/ครัง้การประชมุ

10,000 บาท/คน/ครัง้การประชมุ

10,000 บาท/คน/ครัง้การประชมุ

หน่วย : บาท
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10.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 
บรษิทัมกีารจา่ยคา่ตอบแทนในรปูแบบอืน่ใหแ้ก่กรรมการ 
และผูบ้รหิาร ดงัน้ี

1. ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าที่
บรหิารของบรษิทั (Directors & Officers Liability 
Insurance) ดว้ยวงเงนิความรบัผดิไมเ่กนิ 100,000,000 
บาท

2. ประกนัสขุภาพ (Health Insurance) ใหก้บักรรมการ
บรษิทั 9 ทา่น เป็นเงนิจ�านวน 207,324 บาท ผูบ้รหิาร
จ�านวน 8 ทา่น เป็นจ�านวนเงนิ 141,702 บาท

นอกจากน้ี ผูบ้รหิารยงัไดร้บัสทิธผิลประโยชน์อนัพงึไดร้บั
จากการเป็นพนกังานบรษิทั อาท ิเงนิเดอืน โบนสั และ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เป็นตน้

11. บุคลากร
ณ วนัที ่3 ตุลาคม 2561 บรษิทัมพีนกังานรวมทัง้สิน้ 277 คน ดงัน้ี 

11.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

คา่ตอบแทนรวมทีเ่ป็นตวัเงนิของพนกังานในรอบระยะเวลา
บญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 เทา่กบั 255.87 ลา้นบาท 
ซึง่อยูใ่นรปูของเงนิเดอืน โบนสั สวสัดกิารอืน่ ๆ เงนิสมทบ 
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีทีบ่รษิทัจา่ยสมทบใหแ้ก่พนกังาน 
และการจดัอบรมสมัมนา

แผนก จ�านวนพนักงาน (คน)

ผูอ้�านวยการใหญ่ 1

ผูจ้ดัการทัว่ไป 1

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการ

เงิน

1

รองผูจ้ดัการทัว่ไป 1

ฝ่ายบริหารรายได้ 28

ฝ่ายสายงานบริการองคก์ร 50

ฝ่ายบริหารท่ีดิน 3

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์ 61

ฝ่ายการก่อสร้าง 52

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 6

ฝ่ายส�านักผูอ้�านวยการใหญ่/ ศนูยค์วาม

เป็นเลิศ

4

ฝ่ายการออกแบบ 7

ฝ่ายสายงานการเงิน 42

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4

ฝ่ายกลยทุธแ์ละการลงทนุ 16

รวมทัง้สิน้ 277

11.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บรษิทัจดัใหม้กีารอบรม และสมัมนาแก่พนกังานอยา่ง
สม�่าเสมอ ซึง่รวมถงึการชีแ้จงใหพ้นกังานใหมเ่ขา้ใจถงึ 
ขัน้ตอน การปฏบิตังิานในสว่นงานทีร่บัผดิชอบ นอกจากน้ี 
เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ และทกัษะในการปฏบิตังิาน
ของผูบ้รหิาร และพนกังาน บรษิทัเปิดโอกาสใหแ้ก่พนกังาน 
ในการเขา้รบัการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เป็นการเพิม่เตมิ
อกีดว้ย

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 
บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการพฒันาบุคลากรทัง้สิน้ 9.30 ลา้น
บาท

11.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไมม่ ี-
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ชื่อบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น
รวบรวมรายชื่อ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. กลุ่มเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต้ี์
        บรษิทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ�ากดั
        บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั

889,853,278
751,004,000

48.52
40.95

1,640,857,278 89.47

2. กลุ่มซิต๊ีเรียลต๊ี
        บรษิทั ซติี ้วลิลา่ จ�ากดั 20,000,000 1.09

20,000,000 1.09

3. DBS Bank Ltd.
4. นายจตพุล เกรียงไชยกิจกลุ 
5. นายวรพนัธ ์เทพบญัชาพร
6. บริษทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
7. บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ�ากดั (มหาชน)
8. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร ์จ�ากดั
9. นางสาวพรเพญ็ เดขวิไลศรี
10. อ่ืน ๆ

49,589,000
20,000,000
6,687,800
5,835,524
5,610,600
3,429,215
2,815,500

79,317,456

2.70
1.09
0.36
0.32
0.31
0.19
0.15
4.32

รวม 1,834,142,375   100.00

จำานวนทุนจดทะเบียน และทุนชำาระแล้ว
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 2,751,213,562 บาท ซึง่เรยีกช�าระเตม็มลูคา่แลว้ 1,834,142,375 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ตามทีป่รากฏในรายงานการถอืหุน้ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 
2561 มดีงัน้ี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีโดยบรษิทัจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลโดย
ค�านึงถงึผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปัจจยัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ทัง้น้ี ในปัจจบุนัไมม่สีญัญากูย้มื
เงนิระหวา่งบรษิทั กบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จ�ากดัของอตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั

ข้อมูลผู้ถือหุ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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ภาพรวมของธุรกิจ
บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาและบรหิารจดัการโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ชา่ (Ready-Built Factory) และ อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ (Ready-Built 
Warehouse) รวมถงึการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ชา่ (Built-to-Suit) ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
ทรานสฟ์อรม์ธรุกจิเพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่และความสามารถในการแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว ซึง่บรษิทัไดป้ระกาศยทุธศาสตร ์
“การขบัเคลือ่นองคก์รในทกุมติ”ิ (Total Dimension) ดว้ยจดุมุง่หมายเพือ่กา้วสูก่ารเป็น “ผูน้�าการใหบ้รกิารสมารท์แพลตฟอรม์ ดา้น
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม” โดยบรษิทัมแีผนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยพ์รอ้มน�าเสนอโซลชูัน่แบบครบวงจร ภายใต้
แนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื พรอ้มเดนิหน้าผสานความรว่มมอืกบัพนัธมติรเชงิกลยทุธ ์เพือ่ผนึกศกัยภาพผา่นเครอืขา่ยทีแ่ขง็แกรง่ 
เพือ่สรา้งแหลง่รายไดใ้หมซ่ึง่จะเป็นมลูคา่เพิม่จากธรุกจิหลกั พรอ้มมุง่มัน่ขบัเคลือ่นการเตบิโตครัง้ใหม ่ผา่นการต่อยอดสูก่ารเปิดตวั
ธรุกจิใหมเ่ขา้มาเสรมิทพัเพือ่ตอบความตอ้งการของลกูคา้ในโลกอุตสาหกรรม 4.0 โดยภาพรวมการด�าเนินงานของกลุม่บรษิทั
ประกอบดว้ยสายธรุกจิ 3 กลุม่ ดงัต่อไปน้ี

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษิทัด�าเนินธรุกจิในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ปัจจบุนัมพีืน้ทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ภายใตก้าร
บรหิารจดัการรวมทัง้สิน้กวา่ 2.7 ลา้นตารางเมตร บนท�าเลทีต่ ัง้ยทุธศาสตร ์ซึง่โรงงานและคลงัสนิคา้ของกลุม่บรษิทัไทคอนมทีัง้แบบ
พรอ้มใช ้(Ready-Built) และสรา้งตามความตอ้งการของลกูคา้ (Built-to-Suit) โดยตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่การพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและ
คลงัสนิคา้ตามความตอ้งการเฉพาะของผูเ้ชา่ (Built-to-Suit) ใหม้ากขึน้ ซึง่โรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทั ตัง้อยูใ่นท�าเลนิคม
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม และเขตอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย 

กลุม่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม กลุม่เทคโนโลยี กลุม่สมารท์โซลชูัน่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ 2559 2560 รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม -  30 กันยายน 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 250.68 10.36 194.36 8.07 2,209.57 55.06

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

รายไดค้า่บรหิารจดัการจากบรษิทัรว่ม 201.12 8.31 239.15 9.92 226.90 5.65

รายไดอ้ืน่ ๆ 248.59 10.28 280.73 11.65 227.24 5.66

รายไดก้่อนสว่นแบง่ก�าไรฯและก�าไรทีร่บั
รูเ้พิม่เตมิฯ

1,872.51 77.39 2,086.84 86.60 3,814.56 95.06

สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
ตามวธิสีว่นไดเ้สยี

252.22 10.42 275.42 11.40 195.56 4.87

ก�าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิจากการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัรว่ม

294.95 12.19 48.30 2.00 2.69 0.07

รวม 2,419.68 100.00 2,410.56 100.00 4,012.82 100.00

โครงสร้างรายได้

ในรอบผลการด�าเนินงาน 9 เดอืน (มกราคม-กนัยายน 2561) บรษิทัมรีายไดม้าจากการขายโรงงาน และ/หรอื คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กอง
ทรสัต ์รวมถงึการขายอาคารคลงัสนิคา้แบบ Built-to-Suit ใหก้บัลกูคา้ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ ทัง้น้ีรายไดจ้ากธรุกจิใหเ้ชา่ และบรหิาร
โรงงาน คลงัสนิคา้ และการใหบ้รกิารต่างๆ ยงัคงเตบิโต เน่ืองจากมอีตัราการเชา่ (Occupancy Rate) ทีส่งูขึน้

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
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และมคีลงัสนิคา้ของบรษิทัและคลงัสนิคา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทั ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่24 ท�าเล* ดงัต่อไปน้ี

ที่ตั้ง จังหวัด

จ�านวนโรงงาน

สินทรัพย์ของไทคอน       สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 2 13

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียธุยา 8 36

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยธุยา พระนครศรอียธุยา 23 50

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุรี ชลบุรี 19 94

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบุรี 30 -

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ชลบุรี 4 3

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ ระยอง ระยอง 13 30

นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 2 11

นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 28 -

เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี 8 17

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 1 -

เขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุรี ปราจนีบุรี 7 -

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุรี ปราจนีบุรี 8 -

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (3 แหง่) ชลบุรี - 42

ที่ตั้ง จังหวัด

จ�านวนคลังสินค้า

สินทรัพย์ของไทคอน       สินทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์

เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางนา ฉะเชงิเทรา 21 82

ศนูยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั 1 ชลบุรี - 21

เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 2 ชลบุรี 29 15

เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงัน้อย (2 แหง่) พระนครศรอียธุยา 21 17

ศนูยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ ระยอง 12 4

ศนูยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซบีอรด์ (1 และ 2) ชลบุรี 9 11

เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 ชลบุรี 8 -

เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา ชลบุรี 17 5

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บอ่วนิ) ชลบุรี - 9

ศนูยค์ลงัสนิคา้พานทอง ชลบุรี 10 5

ศนูยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(5 แหง่) สมทุรปราการ 18 38

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุรี ปราจนีบุรี 8 1

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยธุยา พระนครศรอียธุยา - 3

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุรี ชลบุรี - 7

เขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ขอนแก่น ขอนแก่น 12 -

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง ระยอง 11 -

ศนูยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร สมทุรสาคร 2 -

ศนูยค์ลงัสนิคา้ล�าพนู ล�าพนู 9 -

*หมายเหตุ ไมร่วมพืน้ทีร่อการพฒันา

*หมายเหตุ ไมร่วมพืน้ทีร่อการพฒันา

โรงงานของบรษิทัและโรงงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทั ตัง้อยูใ่นนิคม/สวน/เขต/เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม 16 ท�าเล*  ดงัต่อไปน้ี
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1) ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า
    (Ready-Built Factory)

บรษิทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานส�าเรจ็รปูพรอ้มเชา่ทีม่คีณุภาพ
ระดบัสากล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
ทีเ่ขา้มาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย โดยไมต่อ้งการถอื
กรรมสทิธิใ์นโรงงาน เพือ่ลดตน้ทนุในการด�าเนินการ และลด
ความเสีย่งจากความไมแ่น่นอน ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทั
ไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในท�าเลทีต่ ัง้ทีม่ศีกัยภาพ และพฒันา
โรงงานทีม่รีปูแบบมาตรฐานเหมาะสมส�าหรบัผูป้ระกอบการ
หลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากน้ี เน่ืองจากกลุม่ผูเ้ชา่
โรงงานของบรษิทัมากกวา่รอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาว
ต่างชาต ิบรษิทัจงึไดเ้น้นการใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืใน
เรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเริม่ตน้ประกอบการผลติใน
ประเทศไทย

บริษัทเลือกท�าเลที่ตัง้ส�าหรับการพัฒนาโรงงาน 
โดยพจิารณาจากความตอ้งการของลกูคา้ในปัจจบุนั และ
การคาดการณ์ ในอนาคต นอกจากนัน้ ยงัพจิารณาถงึเขต
สง่เสรมิการลงทนุ ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัทา่เรอื 
สนามบนิ ระยะหา่งจากกรงุเทพมหานคร ตลอดจนระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐานของท�าเลทีต่ ัง้นัน้ ๆ 

บรษิทัมกีารพฒันาโรงงานทัง้ในเขตประกอบการเสร ีและ
เขตทัว่ไปตามความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่จะแตกต่างกนัใน
แต่ละท�าเลทีต่ ัง้ ตวัอยา่งเชน่ ความตอ้งการโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่อยูต่ดิกบัทา่เรอืน�้าลกึทีส่�าคญั
ของประเทศไทย โดยสว่นใหญ่จะเป็นความตอ้งการของ
โรงงานในเขตประกอบการเสร ีโรงงานของบรษิทัมลีกัษณะ
เป็นอาคารชัน้เดยีวพรอ้มชัน้ลอยเพือ่ใชเ้ป็นส�านกังาน ซึง่
พฒันาในบรเิวณพืน้ทีด่นิทีม่รี ัว้กัน้เป็นสดัสว่น พรอ้มดว้ย
ป้อมยาม พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีส่�าหรบัขนถ่ายสนิคา้ ทัง้น้ี 
โรงงานทีบ่รษิทัพฒันาขึน้เป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถ
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ได ้ขนาด
ของโรงงานมตีัง้แต่ 550 ถงึ 12,000 ตารางเมตร โรงงานของ
บรษิทัทีส่รา้งในระยะหลงัมขีนาดเลก็ลง เน่ืองจากปัจจบุนั
แนวโน้มความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลกูคา้มสีงูขึน้ 
นอกจากน้ีพืน้โรงงานสามารถรบัน�้าหนกัไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 3 
ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารพฒันา โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคา
เหลก็ ซึง่ไมต่อ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ท�าใหไ้ดพ้ืน้ที่
ใชส้อยสงูสดุ

สญัญาเชา่ระหวา่งลกูคา้กบับรษิทัเกอืบทัง้หมดมอีายสุญัญา 
3 ปี โดยเปิดโอกาสใหล้กูคา้มทีางเลอืกในการต่อสญัญาเชา่
ได ้นอกจากนัน้ บรษิทัยงัใหท้างเลอืกแก่ลกูคา้ในการเปลีย่น

18-10-003_001-268 Thai new15-12 TICON_J-Coated.indd   54 15/12/2561 BE   11:18



55

รายงานประจำาปี  2561

The Leading Provider of
Smart Industrial Platform 

 
 
 
 
18-10-004 Eng 001-080 , 095-116 , 263-268 = 4 สี    081-094 ,117-262 = BW

พื้นที่เชา(ตร.ม.)

46%
51% 57%

2559
พื้นที่เชา 399,780 ตร.ม.

จำนวน 155 โรงงาน

2560
พื้นที่เชา 394,780 ตร.ม.

จำนวน 153 โรงงาน

2561
กันยายน

พื้นที่เชา 395,800 ตร.ม.
จำนวน 153 โรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์ 28.9%

ยานยนต์ 34.3%

อื่นๆ 12.9%

อาหารและเครื่องดื่ม 5.7%

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 5.2%

กระดาษและบรรจุภัณฑ์ 3.5%

สิ่งทอ 2.7%

อุปกรณ์สำนักงาน 3.0%

ยาและเวชภัณฑ์ 3.8%

ญี่ปุ่น 37.9%

ยุโรป 22.6%

สิงคโปร์ 11.7%

อื่นๆ 9.1%
ไทย 3.7%

เยอรมัน 5.8%
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มีผูเชา
วางพรอมใหเชา
มีสัญญาเชาใหม

จีน 9.2%อุตสาหกรรม ประเทศ/
ภูมิภาค

ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2561 ลกูคา้ทีเ่ชา่โรงงานของบรษิทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดงัน้ี

หมายเหตุ : สดัสว่นขา้งตน้ค�านวณจากรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร ณ เดอืนกนัยายน ปี 2561

ไปเชา่โรงงานอืน่ของบรษิทัในท�าเลทีต่ ัง้หรอืขนาดทีแ่ตก
ต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลกูคา้ในการซือ้โรงงาน
 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหบ้รกิารสรา้งโรงงานตามความ
ตอ้งการเฉพาะของผูเ้ขา่ (Built-to-Suit) ซึง่สามารถตอบ
สนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ขี ึน้และเป็นผลดตี่อกบั
บรษิทัในแงก่ารลงทนุกบัผลตอบแทนระยะยาว เน่ืองจาก
อายสุญัญาเชา่ของโรงงานประเภทน้ีจะยาวกวา่อายสุญัญา
เชา่ของโรงงานทัว่ไปประมาณ 5-10 ปี 

ณ สิน้ปี 2559 2560 และ ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัมโีรงงานทีม่สีญัญาเชา่ โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ชา่ และอตัราการเชา่ ดงัน้ี

อตัราการเชา่โรงงาน (Occupancy rate) ของบรษิทั ณ เดอืน
กนัยายน 2561 อยูท่ีร่อ้ยละ 57 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 ซึง่อยู่
ทีร่อ้ยละ 51 เน่ืองจากความตอ้งการพืน้ทีโ่รงงานในเขตพืน้ที่
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) ทีเ่พิม่มากขึน้ โดย
ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นนกัลงทนุขนาดกลาง การเพิม่ขึน้ของ
พืน้ทีเ่ชา่มาจากกลุม่ลกูคา้อเิลก็ทรอนิกส ์กลุม่ลกูคา้ทีเ่ป็นผู้
ผลติชิน้สว่นรถยนต ์และสนิคา้อุปโภคบรโิภค

หมายเหตุ: อตัราการเชา่รวมโรงงานทีม่สีญัญาเชา่ใหม่
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2) ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า
    (Ready-Built Warehouse)

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย
ของบรษิทั เป็นผูพ้ฒันาและบรหิารอาคารคลงัสนิคา้
ส�าเรจ็รปูทีม่คีณุภาพระดบัสากลเพือ่ใหเ้ชา่

ธรุกจิโลจสิตกิสน์บัเป็นกจิกรรมทีส่�าคญัในการกระจายสนิคา้ 
วตัถุดบิ ชิน้สว่นอุปกรณ์ สนิคา้ส�าเรจ็รปู และผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 
สูภ่มูภิาคต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ และถอืเป็นธรุกจิทีส่�าคญัต่อการ
พฒันาประเทศใหเ้ป็นศนูยก์ลางประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
โดยปัจจบุนันัน้ ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้รกิารดา้น 
โลจสิตกิสส์ว่นใหญ่ ยงัจ�าเป็นตอ้งใชเ้งนิจ�านวนมากส�าหรบั
การลงทนุในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบโลจสิตกิส ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกาสของ
การพฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีณุภาพ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเหลา่
นัน้เชา่ แทนการลงทนุสรา้งเพือ่เป็นเจา้ของเอง

คลงัสนิคา้ของบรษิทัตัง้อยูใ่นท�าเลทีเ่ป็นยทุธศาสตรท์ีส่�าคญั 
เหมาะแก่การเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้ทีด่ ีอาคารคลงัสนิคา้
สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม ่การออกแบบ
ตวัอาคารจะค�านึงถงึระยะหา่งของชว่งเสา การรบัน�้าหนกั
ของพืน้อาคาร ความสงูของอาคาร จ�านวนประตสู�าหรบัขน
ถ่ายสนิคา้ และอุปกรณ์ชว่ยปรบัระดบัพืน้ใหม้คีวามลาดชนั
ทีเ่หมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิคา้

สญัญาเชา่ของบรษิทัสว่นใหญ่มอีาย ุ3 ปี โดยเปิดโอกาสให้
ลกูคา้ต่อสญัญาได ้อยา่งไรกต็าม สญัญาเชา่ทีม่อีายเุกนิ 3 ปี 
มสีดัสว่นเพิม่ขึน้ จากลกูคา้ทีเ่ชา่คลงัสนิคา้ทีม่รีปูแบบเฉพาะ 
(Built-To-Suit) ซึง่มอีายสุญัญาประมาณ 10 ปี และในอนาคต
บรษิทัจะน�าเสนอสนิคา้รปูแบบเฉพาะน้ีมากขึน้ เพือ่ตอบ
สนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหด้มีากยิง่ขึน้ ซึง่จะสง่ 
ผลดตี่อการลงทนุระยะยาวของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัมี
บรกิารซือ้คลงัสนิคา้จากลกูคา้เพือ่ใหเ้ชา่กลบัคนื (Sale and 
Leaseback) อกีดว้ย
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พื้นที่เชา(ตร.ม.)
72%

68%
74%

2559
พื้นที่เชา 682,567 ตร.ม.
จำนวน 181 คลังสินคา

2560
พื้นที่เชา 816,620 ตร.ม.
จำนวน 216 คลังสินคา

พื้นที่เชา 731,314 ตร.ม.
จำนวน 187 คลังสินคา

สินค้าอุปโภคบริโภค 14.3% ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 54.4%

ค้าปลีก 0.4%
อื่นๆ 1.5%

ยานยนต์ 10.2%

อาหารและการเกษตร 6.1%

พาณิชย์อิเล็กโทรนิคส์ 2.8%

วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ 4.9%

ยาและเวชภัณฑ์ 5.4% เยอรมัน 29.9%

ไทย 27.1%
ญี่ปุ่น 9.9%

อเมริกา 7.4%

ฝรั่งเศส 4.0%

ออสเตรเลีย 2.9% สิงคโปร์ 1.8%
อื่น ๆ 2.7%

สวิตเซอร์แลนด์ 4.2%

อิตาลี 4.1%

จีน 6.0%
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ภูมิภาค

อัตราการเชา

มีผูเชา
วางพรอมใหเชา
มีสัญญาเชาใหม

2561
กันยายน

อตัราการเชา่คลงัสนิคา้ (Occupancy rate) ของบรษิทั ณ เดอืนกนัยายน 2561 เทา่กบัรอ้ยละ 74 เมือ่เทยีบกบั ณ สิน้ปี 2560 ทีร่อ้ย
ละ 68 เน่ืองจากในปีทีผ่า่นมามผีูเ้ชา่คลงัสนิคา้เพิม่มากขึน้ในเขตบางพล ีและขอนแก่น  ส�าหรบัในปี 2561 นัน้ บรษิทัมพีืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ
(net addition) เพิม่ขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 80,419 ตรม. โดยมปัีจจยัหลกัมาจากลกูคา้กลุม่โลจสิตกิสท์ีม่กีารขยายตวัของธรุกจิอยา่ง
มากในปีทีผ่า่นมา  รวมถงึกลุม่ผูผ้ลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์กลุม่ธรุกจิออนไลน์ และ กลุม่อาหารและเครือ่งดืม่

ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2561 ลกูคา้ทีเ่ชา่คลงัสนิคา้ของบรษิทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดงัน้ี

ณ สิน้ปี 2559 2560 และ ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัมคีลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเชา่ คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ชา่ และอตัราการเชา่ ดงัน้ี

หมายเหตุ: อตัราการเชา่รวมคลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเชา่ใหม่

หมายเหตุ : สดัสว่นขา้งตน้ค�านวณจากรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารของบรษิทั ณ เดอืนกนัยายน ปี 2561
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3) ธุรกิจอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นตาม
ความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit)

บรษิทัไดพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรมทีม่ี
การออกแบบตามความตอ้งการของลกูคา้ (Built-to-Suit) 
โดยมุง่มัน่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการใชง้านทีแ่ตกต่างกนั
ใหก้บัผูป้ระกอบการในแต่ละประเภทกลุม่อุตสาหกรรม ทัง้
ยงัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านอาคารโรงงานหรอื
คลงัสนิคา้อยา่งสงูสดุ รวมถงึเป็นการลดตน้ทนุ และท�าให้
เกดิประสทิธภิาพในกระบวนการผลติและการจดัเกบ็สนิคา้
แก่ผูป้ระกอบการ โดยไทคอนมพีืน้ทีใ่นท�าเลยทุธศาสตรท์ีจ่ะ
สามารถรองรบัการพฒันาอาคารแบบ Built-to-Suit ทัง้ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 
เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม และเขตอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพใน
ประเทศไทย ทัง้น้ีอาคารแบบ Built-to-Suit จะเป็นสญัญาเชา่
ระยะยาวอายสุญัญาอยูร่ะหวา่ง 10-15 ปี ซึง่จะสง่ผลบวกกบั
อตัราการเชา่ สามารถชว่ยลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยการตลาด
ต่างๆได ้และท�าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาว

ในปีทีผ่า่นมาโครงการ Built-to-Suit ไดร้บัความสนใจเป็น
อยา่งด ีซึง่ไทคอนไดส้ง่มอบอาคารรวมถงึใหเ้ชา่อาคารแบบ 
Built-to-Suit ทีส่รา้งตามความตอ้งการเฉพาะบนพืน้ที่
ยทุธศาสตรใ์หก้บัลกูคา้ นอกจากน้ียงัมโีครงการสว่นทีย่งัอยู่
ในแผนการพฒันาอกีดว้ย

4) ธุรกิจการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์

บรษิทัมนีโยบายลงทุนในกองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 20 ของ
หน่วยลงทุนทัง้หมด+เพื่อผลตอบแทนในรปูเงนิปันผล
สม�่าเสมอเป็นประจ�าทกุปี นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไดร้บัแต่ง
ตัง้ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์�าหรบัทรพัยส์นิของกอง
ทรสัต ์TREIT จงึท�าใหบ้รษิทัมรีายไดป้ระจ�าจากคา่บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยอ์กีดว้ย

5) ธุรกิจการบริหารและจัดการกองทรัสต์

บรษิทัด�าเนินธรุกจิบรหิารและจดัการกองทรสัต ์TREIT ผา่น
บรษิทัยอ่ยไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั หรอื 
TMAN+ซึ่งบรษิทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ+70+โดยเมื่อวนัที ่
28 ธนัวาคม 2560 ไทคอนไดม้กีารแปลงสภาพกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 3 กองไดแ้ก่ TFUND TLOGIS และ 
TGROWTH+เขา้สูก่องทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน หรอื TREIT 
นอกจากน้ีในเดอืนตุลาคม 2561 TREIT ยงัไดซ้ือ้ทรพัยจ์าก
ไทคอนอกี 79,106 ตารางเมตร ท�าใหม้ลูคา่สนิทรพัยร์วมสงู
ถงึ 3.2 หมืน่ลา้นบาท ซึง่ในปัจจบุนัเป็นกองทรสัตอุ์ตสาหกรรม 
และโลจสิตกิสท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย โดย TMAN 
จะไดร้บัคา่ธรรมเนียมในการบรหิารจดัการกองทรสัตเ์ป็น
รายไดป้ระจ�าทกุปี และจา่ยเป็นเงนิปันผลกลบัคนืมาใหก้บั
บรษิทั

6) การบริการอื่นๆ

• การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสินค้า
บรษิทัมทีมีงานออกแบบ+พฒันา+ตลอดจนรบับรหิาร
โครงการ ท�าใหบ้รษิทัสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้ใน
การออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เพือ่ให้
มคีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ได้

• การจดัหาสาธารณูปโภค
บรษิทัใหค้วามชว่ยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภค 
รวมถงึใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคเพือ่ใหพ้อเพยีงต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึแนะน�าใหเ้หมาะสมต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้

• การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ
บรษิทัใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้ ในเรือ่งการขอใบอนุญาตที่
จ�าเป็นต่อการเริม่ด�าเนินการบรษิทั เชน่ ใบอนุญาตประกอบ
การ นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมบีรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้
ในการขอ และต่อใบอนุญาตท�างานในราชอาณาจกัรส�าหรบั
พนกังานของลกูคา้ ซึง่เป็นคนต่างดา้ว โดยบรกิารน้ีถอื
เป็นการบรกิารทีอ่�านวยความสะดวกครบวงจรใหก้บัลกูคา้
ต่างชาต ิ(One-Stop-Service)

• บริการอ่ืน ๆ
เน่ืองจากบรษิทัอยูใ่นธรุกจิมานาน และมสีายสมัพนัธอ์นัดี
กบักลุม่คูค่า้หลาย ๆ รายในอุตสาหกรรม บรษิทัจงึสามารถ
ใหบ้รกิารและความชว่ยเหลอือืน่ๆ ตามความตอ้งการเฉพาะ
ของลกูคา้เทา่ทีจ่ะสามารถกระท�าได ้เชน่ การแนะน�าผู้
จ�าหน่ายสนิคา้และบุคคลากรทีส่�าคญัใหแ้ก่ลกูคา้ 

สิทธิและประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ประกอบการจากเขตส่งเสริม
การลงทุน

1) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    
     สำาหรับธุรกิจโรงงานให้เช่า

โครงการพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ชา่บางสว่น
ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี ้ชลบุร ีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุร ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซยี นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้+ระยอง+สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ีและเขตอุตสาหกรรม
กบนิทรบ์ุร ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่
เสรมิการลงทนุ โดยมสีทิธปิระโยชน์ส�าหรบัอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารสง่เสรมิดงัน้ี
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   • ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลมกี�าหนดเวลาดงัต่อ
ไปน้ี:

   - 8 ปีส�าหรบัโครงการในเขตอุตสาหกรรมกบนิทรบ์ุร ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้+ระยอง+และสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ี

   - 7 ปีส�าหรบัโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
ชลบุร ีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรม
ป่ินทอง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยธุยา และนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

   - 3 ปีส�าหรบัโครงการในนิคมอุตสาหกรรมเอเซยี 

โดยในกรณทีีก่จิการมกีารขาดทนุในระหวา่งนัน้ จะสามารถ
น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ ไปหกั
ออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยมกี�าหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปีนบัแต่วนั
พน้ก�าหนดเวลานัน้

   • ไดร้บัยกเวน้ ไมต่อ้งน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ไปรวมค�านวณเพือ่เสยี
ภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลนัน้

   • ไดร้บัอนุญาต ใหน้�าคนต่างดา้วซึง่เป็นชา่งฝีมอืหรอืชา่ง
ช�านาญการ เขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ�านวนและ
ก�าหนดระยะเวลาทีก่�าหนดไว ้โดยใหท้�างานเฉพาะ
ต�าแหน่งหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้

   • ไดร้บัอนุญาตใหน้�าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัร
เป็นเงนิตราต่างประเทศได้

2) สิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
    สำาหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า

เขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทคอนวงัน้อย 2 ศรรีาชา 
แหลมฉบงั 2 อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 บางปะกง และขอนแก่น 
และคลงัสนิคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บอ่วนิ) 
อมตะซติี ้ระยอง และอมตะซติี ้ชลบุร ีและโครงการบางกอก
ฟรเีทรดโซน ไดร้บัการอนุมตักิารสง่เสรมิการลงทนุจากคณะ
กรรมการสง่เสรมิการลงทนุ โดยมสีทิธปิระโยชน์ส�าหรบัเขต
อุตสาหกรรมโลจสิตกิสแ์ละอาคารคลงัสนิคา้ทีไ่ดร้บัการ
อนุมตักิารสง่เสรมิดงัน้ี

   • ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลมกี�าหนดเวลา 
ดงัต่อไปน้ี:  

- 8 ปี ส�าหรบัเขตอุตสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน 
วงัน้อย 2 ศรรีาชา แหลมฉบงั 2 อสีเทริน์ซบีอรด์ 
บางปะกง และขอนแก่น และศนูยค์ลงัสนิคา้แหลม
ฉบงั อสีเทริน์ซบีอรด์ และขอนแก่น และคลงัสนิคา้
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 

- 7 ปี ส�าหรบัคลงัสนิคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

- 3 ปี ส�าหรบัคลงัสนิคา้ในโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 

โดยในกรณทีีก่จิการมกีารขาดทนุในระหวา่งนัน้ จะสามารถ
น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ ไปหกั
ออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยมกี�าหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปีนบัแต่วนั
พน้ก�าหนดเวลานัน้

   • ไดร้บัยกเวน้ ไมต่อ้งน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ไปรวมค�านวณเพือ่เสยี
ภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลนัน้

   • ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ ส�าหรบัเครือ่งจกัรตามที่
คณะกรรมการอนุมตัิ

3) สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 
    ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

จากการทีบ่รษิทัมกีารประกอบธรุกจิการจดัสรา้งโรงงาน
มาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตก้ารก�ากบัดแูล 
ของกนอ. ผูป้ระกอบการจงึพงึไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในเขต
อุตสาหกรรมจากกนอ. ดงัน้ี

   • สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษอีากร (เขตประกอบการเสร)ี 
ไดแ้ก่ การไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมพเิศษอากร 
ขาเขา้+ภาษมีลูคา่เพิม่และภาษสีรรพสามติ+ส�าหรบั
เครือ่งจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการ
ผลติ และไดร้บัการยกเวน้ภาษอีากรส�าหรบัของสง่ออก
ไปนอกราชอาณาจกัร

   • สทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบ
การจะไดร้บัอนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิในนิคม
อุตสาหกรรมเพือ่ประกอบกจิการ ไดร้บัอนุญาตใหน้�า
คนต่างชาตซิึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ และชา่งฝีมอืเขา้มาอยู่
ในราชอาณาจกัรตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตพรอ้ม
ใหบ้รกิารขอวซ่ีาและ work permit และสามารถสง่เงนิ
ออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้หาก
เงนิจ�านวนนัน้เป็นเงนิทนุน�าเขา้หรอืเป็นเงนิทีม่ขีอ้
ผกูพนักบัต่างประเทศ

   • สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ไดแ้ก่ การยืน่ขอใบอนุญาตที่
จ�าเป็นส�าหรบัการประกอบการทัง้หมดจากกนอ. (โดย
ปกตติอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหลายหน่วยงานราชการ) เชน่ 
ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่ประกอบกจิการ ใบอนุญาต
ปลกูสรา้งและ ใบอนุญาตประกอบกจิการอุตสาหกรรม 
รวมไปถงึ การไดร้บับรกิารส�าหรบัผูล้งทนุในเรือ่งค�า
แนะน�าค�าปรกึษาเอกสารต่าง ๆ 
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

1) ธุรกิจโรงงานพร้อมเช่า

ธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปูพรอ้มเชา่ถอืเป็นธรุกจิทีส่�าคญัต่อผู้
ประกอบการชาวต่างชาติที่เขา้มาตัง้ฐานการผลติใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ 
(SMEs) ซึง่อาจเลอืกเชา่โรงงานเพือ่ลดตน้ทนุในการด�าเนิน
การและเพือ่เพิม่ความรวดเรว็ในการเริม่การผลติ และลด
ความเสีย่งจากความไมแ่น่นอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
หากการใหเ้ชา่โรงงานนัน้ มบีรกิารแบบครบวงจรเพือ่
อ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

การทีป่ระเทศไทยตัง้อยูใ่นท�าเลทีเ่ชือ่มต่อประเทศอืน่ใน
ภมูภิาคซึง่เปรยีบเสมอืนศนูยก์ลางของ ภมูภิาค CLMV มี
แรงงานทีม่ทีกัษะ และมรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐานทีด่นีัน้ ได้
ดงึดดูนกัลงทนุจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญีปุ่่ น 
ประเทศจนี และประเทศยโุรป ใหใ้ชป้ระเทศไทยเป็นฐานการ
ผลติ โดยนโยบายสง่เสรมิการลงทนุต่างๆของคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) และ โครงการระเบยีงเศรษฐกจิ
ภมูภิาคตะวนัออก (EEC) ของรฐับาลไดม้สีว่นสนบัสนุนการ
ขยายตวัของพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และความตอ้งการของผู้
ประกอบการต่างประเทศในประเทศไทยและพืน้ทีเ่ขต EEC 
มากยิง่ขึน้ 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

ผูพ้ฒันาโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ชา่แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
คอื 

   • ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอุตสาหกรรมทีต่นเองพฒันาขึน้ 
ไดแ้ก่ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม เชน่ บรษิทั เหมราช
พฒันาทีด่นิ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้
บลิด ์จ�ากดั และ บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ 
จ�ากดั (มหาชน)

   • ผูพ้ฒันาโรงงานบนทีด่นิอุตสาหกรรมทีซ่ือ้หรอืเชา่จาก
เจา้ของทีด่นิอุตสาหกรรมในท�าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลาย 
เชน่ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากดั 
(มหาชน) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน)

   • ผูพ้ฒันาโรงงานรายยอ่ยอืน่ๆในตลาด ซึง่บรษิทัไม่
ถอืวา่เป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงเน่ืองจากผูเ้ชา่สว่นใหญ่เป็น
ผูเ้ชา่ขนาดเลก็ ทีม่คีวามตอ้งการเชา่โรงงานดว้ยตน้ทนุ
ทีไ่มส่งูนกั

โดยถงึแมว้า่การแขง่ขนัโดยรวมของธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปู
พรอ้มเชา่นัน้คอ่นขา้งสงู แต่อยา่งไรกต็ามบรษิทัเป็นผูพ้ฒันา
โรงงานใหเ้ชา่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย และมคีวามได้
เปรยีบในดา้นของท�าเลทีม่ศีกัยภาพและหลากหลาย รวมถงึ
มบีรกิารทีค่รบวงจรใหก้บัผูป้ระกอบการซึง่เป็นลกูคา้ ให้

ความชว่ยเหลอืในการตดิต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ กบัหน่วย
งานราชการ และการขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุจาก BOI

ลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัส�าหรบัธรุกจิโรงงานส�าเรจ็รปู
พรอ้มเชา่ คอื ผูผ้ลติชิน้สว่นใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 
ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม 
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยความเสีย่งในการเลกิเชา่เมือ่หมดสญัญา
ของลกูคา้กลุม่โรงงานนัน้คอ่นขา้งต�่า เน่ืองจากลกูคา้มกีาร
ลงทนุ และตดิตัง้อุปกรณ์เครือ่งจกัร และสายการผลติต่างๆ
เขา้กบัโรงงาน ท�าใหค้วามสามารถในการโยกยา้ยเป็นไปได้
ยาก โดยลกูคา้สว่นมากจะท�าการต่อสญัญาเชา่กบับรษิทัเมือ่
สญัญาหมดอาย ุ เวน้เสยีแต่จะเลกิการผลติหรอืมคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะขยายพืน้ทีก่ารเชา่ ซึง่บรษิทัจะเสนอท�าเลและ
ขนาดโรงงานอืน่ๆ ตามความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงของ
ลกูคา้ได ้ โดยบรษิทัมขีนาดโรงงานและพืน้ทีใ่นการใหเ้ชา่ที่
หลากหลาย

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมบีรกิารรบัสรา้งโรงงานแบบ Built-to-suit 
ซึง่กลุม่ลกูคา้เป้าหมายจะเป็นกลุม่ลกูคา้ในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางถงึใหญ่ และมรีะยะเวลาสญัญาเชา่ทีค่อ่นขา้งยาว 
ท�าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีแ่น่นอนในระยะยาวมากขึน้ 

2) ธุรกิจคลังสินค้าพร้อมเช่า

ธรุกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่เป็นธรุกจิทีส่�าคญัในการสนบัสนุน
ธรุกจิโลจสิตกิส ์เพือ่การกระจายสนิคา้ของประเทศ โดย
ระบบการจดัการ ดา้นโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพจะเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการต่างประเทศใช้
ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการกระจายสนิคา้ระดบัภมูภิาค 
และท�าใหเ้กดิการลงทนุจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ โดยใน
ปัจจบุนัคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่จะกระจายอยูใ่นเขตกรงุเทพฯและ
ปรมิณฑล ศนูยก์ระจายสนิคา้ในจงัหวดัส�าคญัของแต่ละภาค
ของประเทศ และในเขตทา่เรอืแหลมฉบงัและทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิ 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

   • ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีณุภาพเพือ่ขายและเชา่ ไดแ้ก่ 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัเหมราชพฒันาทีด่นิ จ�ากดั (มหาชน) 

   • ผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้รายยอ่ยอื่นๆ ซึง่บรษิทัไมถ่อืวา่เป็น
คูแ่ขง่ขนัโดยตรงเน่ืองจากผูเ้ชา่สว่นใหญ่เป็นผูเ้ชา่
ขนาดเลก็ ทีม่คีวามตอ้งการเชา่ดว้ยตน้ทนุทีไ่มส่งูนกั 
และรปูแบบโครงสรา้งของอาคารอาจไมไ่ดม้าตรฐาน
การรบัน�้าหนกัระดบัสากล

โดยส�าหรบัการแขง่ขนักบัคู่แขง่โดยตรงของบรษิทันัน้ 
บรษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบจากท�าเลทีต่ ัง้ทีห่ลากหลายและมี
ศกัยภาพ และยงัมทีีด่นิพรอ้มสรา้งเพือ่น�ามาต่อยอดส�าหรบั
ลกูคา้กลุม่ Built-to-suit โดยกลุม่ลกูคา้หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่

   • ผูป้ระกอบการธรุกจิขนสง่และบรหิารคลงัสนิคา้ (Logistics 
service providers) ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัชัน้น�าจาก
ในประเทศและต่างประเทศ โดยบรษิทัเหลา่น้ีมคีวาม
สามารถในการบรหิารและจดัการโดยใชร้ะบบ software 
และระบบจดัการทีท่นัสมยัและโดยทัว่ไปจะไมล่งทนุใน
อสงัหารมิทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเชา่คลงัสนิคา้

   • ผูป้ระกอบการประเภทศนูยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบที่
ทนัสมยั (Distribution Center) และผูป้ระกอบการศนูย์
จดัหาจดัซือ้ชิน้สว่นและผลติภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 
(International procurement office) 

  
   • ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ โดยลกูคา้กลุม่น้ีมคีวาม

ตอ้งการทีจ่ะจดัตัง้ศนูยก์ระจายสนิคา้เพือ่จดัสง่สนิคา้
ไปยงัลกูคา้ และผูบ้รโิภคทัง้ในเขตกรงุเทพฯ และ
ภมูภิาคต่าง ๆ

   
   • กลุม่บรษิทัน�าเขา้และสง่ออก ซึง่มคีวามตอ้งการใช้

อาคารคลงัสนิคา้ทีต่ ัง้อยูใ่กลส้นามบนิและทา่เรอืโดย
เฉพาะอยา่งยิง่พืน้ทีเ่ขตปลอดอากร

   • ผูป้ระกอบการธุรกจิออนไลน์ และธรุกจิอคีอมเมริซ์ ทัง้
ทีม่าจากต่างประเทศและในประเทศ

 
  • ผูป้ระกอบการอืน่ๆ ทีม่ธีรุกจิสนบัสนุนการกระจาย

สนิคา้และกจิการโลจสิตกิส ์เชน่ ผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้
และบรกิารขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารบรรจสุนิคา้และถ่ายบรรจุ

สนิคา้ ผูใ้หบ้รกิารสรา้งมลูคา่เพิม่ (การตรวจสอบ
คณุภาพ การตดิฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/
บรรจสุนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเชา่อุปกรณ์ขนถ่าย ผูใ้ห้
บรกิารแรงงานชัว่คราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้

ทัง้น้ี บรษิทัมกีลยทุธส์ง่เสรมิการตลาดทีส่�าคญั ไดแ้ก่ การ
ตดิต่อลกูคา้กลุม่เป้าหมายเองโดยตรง และการตดิต่อผา่น
ตวักลางต่าง ๆ  เชน่ ตดิต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพือ่เสนอบรกิารให้
เชา่โรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คูค่า้ของผูผ้ลติเหลา่นัน้ การ
ตดิต่อผา่นหน่วยงานรฐับาล สถานทตูส�านกังานการคา้ 
สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพัย ์และตวักลางอืน่ ๆ นอกจากน้ี บรษิทัยงัมี
การใชส้ือ่ทางการตลาดประเภทอืน่ทีม่ปีระสทิธผิลตามความ
เหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้รว่มงานสมัมนา งานแสดงสนิคา้ 
และการประชมุต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน และต่างประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

ธรุกจิโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ เป็นธรุกจิทีภ่าครฐัให้
ความส�าคญัและให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี
ประเทศไทยไดเ้ผชญิการแขง่ขนัจากประเทศเพือ่นบา้นใน
หลายปีทีผ่า่นมา โดยเฉพาะประเทศเวยีดนามซึง่มแีรงงาน
จ�านวนมากทีอ่ายนุ้อยและคา่แรงต�่า สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการ
ต่างชาติมีการพิจารณาย้ายฐานการผลิตออกจาก
ประเทศไทยไปยงัประเทศเพือ่นบา้น ดงันัน้ เพือ่เป็นการ
เพิม่ขดีความสามารถของประเทศ ภาครฐัจงึเสนอนโยบาย
โครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่เป็น
แผนยทุธศาสตรป์ระเทศภายใตน้โยบายไทยแลนด ์4.0 เพือ่
ยกระดบัเขตเศรษฐกจิ EEC ใหเ้ป็นเขตพฒันาอุตสาหกรรม
ระดบัโลก โดยคาดการณ์วา่การลงทนุใน EEC จะกระตุน้ให้
เศรษฐกจิขยายตวัเฉลีย่ราว 5% ต่อปี สรา้งการจา้งงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร 100,000 อตัราต่อปี และ
สามารถดงึดดูการลงทนุไดม้ากกวา่ 1.9 ลา้นลา้นบาท โดย
เฉพาะจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม ่
อิเล็กทรอนิกส์ ดจิทิลั หุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิ รวมถึง
การบนิและอากาศยาน

ในปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธรุกจิโรงงานและ
คลงัสนิคา้ใหเ้ชา่เริม่มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ จากการลงทนุใน
โครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัในเขต EEC ทีเ่ป็นรปูธรรม
มากขึน้ โดยรฐับาลไดม้กีารวางแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้
ฐานในระหวา่งปี 2017 - 2021 มลูคา่การลงทนุรวมราว 7.13 
แสนลา้นบาท ซึง่คาดการณ์วา่เมด็เงนิลงทนุของเอกชนทัง้
ไทยและต่างประเทศจะมคีวามชดัเจนมากขึน้ในชว่งปลายปี  
ทัง้น้ีการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะภาคการสง่
ออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา ยโุรป และจนี ปรบัตวัดขีึน้ 
ในขณะเดยีวกนัการลงทนุของภาคเอกชนมกีารขยายตวัไป
ในทศิทางเดยีวกนักบัภาคการสง่ออกเพือ่เพิม่ก�าลงัการผลติ
รองรบัการสง่ออกทีด่ขี ึน้อยา่งต่อเน่ือง 

ธรุกจิโรงงานใหเ้ชา่นัน้ในปี 2561 มอุีปทานลดลงเลก็น้อย
รอ้ยละ 0.2 ในขณะทีม่อุีปสงคเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 เน่ืองมา
จากดชันีผลผลติอุตสาหกรรมที่มกีารขยายตวัเพิม่ขึ้น 
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โดยอุตสาหกรรมส�าคญัที่ส่งผลบวกได้แก่ สนิค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 12.9  ยอด
ขายรถยนต์ภายในประเทศที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา และ กลุ่มสนิค้า
อเิล็กทรอนิกส์ขยายตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ประกอบของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ Hard Disk 
Drive  ตวัเลขสถติกิารลงทนุจากต่างประเทศ (FDI) เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 76.7  จากในชว่งเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้

ส�าหรบัธรุกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่นัน้ อุปสงคแ์ละอุปทานยงัคง
เตบิโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 ทีร่อ้ยละ 16 และ รอ้ยละ 
15.3 ตามล�าดบั สบืเน่ืองมาจากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของ
ผูป้ระกอบการ Third Party Logistics Provider หรอื 3PL 
โดยศนูยว์จิยักสกิรคาดวา่ธรุกจิโลจสิตกิสจ์ะเตบิโตไดเ้ป็น
อยา่งดเีน่ืองจากกระแสการปรบัเปลีย่นสูส่งัคมเศรษฐกจิ
แบบดจิทิลั และการขยายตวัของธรุกจิ E-Commerce ที่
ท�าใหม้คีวามตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้เพิม่มากขึน้ โดยคาดวา่
คลงัสนิคา้น่าจะขยายตวัรอ้ยละ 5.3 – 7.0 ในปี 2561 ทัง้น้ี
แมว้า่อุปทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่จะเพิม่มากขึน้ อุปสงค์
ของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ายงัคงคาดว่าจะมมีาอย่างต่อเน่ือง 
เพราะผูป้ระกอบการรวมทัง้บรษิทัทีเ่ชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิส์
เหลา่น้ี มนีโยบายไมต่อ้งการลงทนุเพือ่เป็นเจา้ของคลงั
สนิคา้ และจะมุง่หวงัใหผู้ใ้หบ้รกิารทีม่ปีระสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญดา้นการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่
เป็นผูใ้หบ้รกิารดงักลา่ว

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

1) ตั้งเป้าเป็นผู้นำาในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์ม
ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระดับสากล

บรษิทัเป็นผูน้�าในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า
ประเภท Ready Built อนัดบัหน่ึงของประเทศไทย ซึง่มกีาร
พฒันาและบรหิารโรงงาน และ คลงัสนิคา้แลว้เสรจ็มากกวา่ 
2.7 ลา้นตารางเมตร โดยในอนาคตบรษิทัยงัจะคงการพฒันา
โครงการประเภท Ready-Built ในท�าเลทีม่ศีกัยภาพสงูและมี
ความตอ้งการของลกูคา้ โดยบรษิทัจะลดความเสีย่งจากการ
หาผูเ้ชา่โดยมมีาตรการเปิดใหล้กูคา้สามารถเชา่ลว่งหน้า 
(Pre-lease) โครงการของบรษิทัทีก่�าลงัจะพฒันาได ้บรษิทั
ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัสว่นการพฒันาโรงงานและคลงั
สนิคา้ประเภท Built-to-Suit โดยจะน�าองคค์วามรูแ้ละ
ประสบการณ์ของบรษิทัในเครอืกลุม่บรษิทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต์ี ้ลมิเิตด็ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัมา
ปรบัใช ้โดยการพฒันาโครงการ Built-to-Suit จะมกีาร
ท�างานรว่มกนักบัลกูคา้ตัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบเพือ่ให้
รองรบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆ  รวมทัง้ การพฒันาอาคารสเีขยีวตาม
มาตรฐานระดบัโลก  เชน่ LEED และ EDGE โดยบรษิทัไดม้ี
การลงทนุรว่มกบัเครอืขา่ยพนัธมติรทางธรุกจิ ทีจ่ะน�าเสนอ
บรกิารครบวงจรทัง้ในดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู รวมถงึพืน้ที่
ส�านกังานใหเ้ชา่ทีอ่ยูใ่นท�าเล CBD เพือ่ใหบ้รกิารกบัลกูคา้ที่
อยูใ่นกลุม่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม

2) บริหารสินทรัพย์อย่างเบ็ดเสร็จ (Asset Management 
Strategy) 

บรษิทัมคีวามร่วมมอืกบัเครอืกลุ่มบรษิทั เฟรเซอร์ส 
พรอ็พเพอร์ตี้ ลมิเิตด็ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั จดัตัง้
ทมีงานในการบรหิารสนิทรพัยข์องบรษิทัอยา่งเบด็เสรจ็ โดย
ไดท้�าการศกึษาโรงงานและคลงัสนิคา้ทัง้หมดของบรษิทั 
เพือ่พจิารณาการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ โดย
สนิทรพัยบ์างอยา่งอาจสามารถน�ามาดดัแปลง ปรบัเปลีย่น
โครงสรา้ง หรอืปรบัเปลีย่นประโยชน์ใชส้อย เชน่  การปรบั
เปลีย่นคลงัสนิคา้ใหเ้ป็นโรงงานหรอืเป็นโครงการ Built-to-Suit 
การปรบัเปลี่ยนขนาดของอาคารใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาด หรอืแมแ้ต่การรว่มมอืกบัพนัธมติรในการ
ลงทนุและพฒันาสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ใหเ้ป็นอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทอืน่ รวมถงึการขายสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ใหก้บัผูป้ระกอบ
การรายอืน่ หรอืผูป้ระกอบการนิคมอุตสสาหกรรม 

ทัง้น้ี การบรหิารสนิทรพัยข์องบรษิทัอยา่งเบด็เสรจ็ จะชว่ย
ใหบ้รษิทัใชส้นิทรพัยปั์จจบุนัใหเ้กดิประโยชน์อยา่งสงูสดุ 
และยงัสามารถน�ารายไดท้ีเ่พิม่ขึน้มาเสรมิสภาพคลอ่ง และ
น�ามาลงทนุพฒันาโครงการในธรุกจิของบรษิทัอกีดว้ย 

3) เพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานและคลังสินค้า

บรษิทัมแีผนปรบัปรงุและเพิม่ศกัยภาพใหก้บัโรงงานและ
คลงัสนิคา้ โดยนอกเหนือจากการปรบัปรงุเบือ้งตน้และการ
ปรบัแบบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ บรษิทัยงัอยู่
ระหวา่งการศกึษาการน�าเอาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
มาปรบัใช ้เชน่ การน�าระบบอตัโนมตัใินกระบวนการผลติ 
(Automation) หรอืการพฒันาโรงงานอจัฉรยิะ (Smart Factory) 
เพือ่เตรยีมพรอ้มและสนองนโยบายภาครฐัในการยกระดบั
อุตสาหกรรมแหง่อนาคต หรอื Thailand 4.0

4) ต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความส�าคญัของการต่อยอดสูธุ่รกจิทีเ่กีย่ว
ขอ้งอืน่ๆ โดยอยูใ่นระหวา่งการศกึษาธุรกจิดา้นหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมตั ิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยค์รบวงจรหรอื
โครงการมกิซย์สูโดยมอีสงัหารมิทรพัยอุ์ตสาหกรรมเป็น 
ตวัหลกั และการศกึษาเขตธรุกจิและเขตการคา้ควบคูก่บั
ศนูยโ์ลจสิตกิส ์ โดยบรษิทัคาดวา่ธรุกจิเหลา่น้ีจะสรา้ง
แพลตฟอรม์ในการต่อยอดและเพิม่มลูคา่ใหก้บัธรุกจิใน
ปัจจบุนั

5) การขยายฐานลูกค้าสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

บรษิทัมกีลยทุธท์ีจ่ะขยายธรุกจิสูป่ระเทศในกลุม่อาเซยีน
นอกเหนือจากประเทศอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะในกลุม่
ประเทศซแีอลเอม็ว ี(CLMV) ซึง่ประเทศดงักลา่วนัน้ยงัมี
ศกัยภาพสงู มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูในขณะทีค่า่แรง 
ยงัต�่ากว่าประเทศไทย และยงัมคีวามต้องการของ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอุตสาหกรรมทัง้ในดา้นโรงงานและ
คลงัสนิคา้ โดยบรษิทัสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งหลากหลาย
และมผีลติภณัฑท์ีค่รบวงจร 
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งานระหว่างการพัฒนา
ณ เดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัมงีานทีย่งัไมส่ง่มอบซึง่มสีญัญาเชา่แลว้แต่ยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา ดงัน้ี

นคิมอุตสาหกรรม / เขตอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ / 
สวนอุตสาหกรรม / ศนูย์คลงัสินค้า

จ�านวนโรงงาน / อาคารคลังสินค้า พื้นที่ดิน
(ไร่)

พื้นที่เช่า 
(ตารางเมตร)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 0 0 1,700

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุรี 2 9.1 9,880

บางพล ี6 1 34.0 34,300

รวม 3 43.1 45,880

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) การจัดหาที่ดิน

บรษิทัเป็นผูพ้ฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ และมนีโยบาย
การจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม อยูใ่นท�าเลทีม่ศีกัยภาพ สะดวก
ต่อการคมนาคมและมคีวามเป็นไปได้ที่จะได้รบัสทิธิ
ประโยชน์จาก BOI ทัง้น้ีราคาทีด่นิของบรษิทัจะตอ้งไมส่งู
เกนิไป และขนาดของทีด่นิจะตอ้งเหมาะสมเพือ่ใหส้ามารถ
พฒันาโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ขั้นตอน/หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดิน

   • ท�าเลทีต่ ัง้เหมาะสมอยูใ่นท�าเลยทุธศาสตร ์ มกีาร
คมนาคมสะดวก ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้ชา่ 
และสามารถไดร้บัสทิธปิระโยชน์จาก BOI 

   • ราคาทีด่นิเหมาะสม ในการทีบ่รษิทัจะสามารถสรา้งผล
ตอบแทนจากคา่เชา่ได ้และสามารถแขง่ขนักบัผูเ้ลน่ 
รายอืน่ๆในตลาดได้

   • ค�านึงถงึการรองรบัการขยายโครงการหรอืการปรบั
เปลีย่นรปูแบบโครงการ ความสามารถในการตอบ
สนองความตอ้งการของผูเ้ชา่รายต่อไป

2) ทีมงานพัฒนา/การออกแบบ และการคัดเลือกผู้รับ
เหมาก่อสร้าง

บรษิทัพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้บนทีด่นิทีม่ศีกัยภาพ ดว้ย
ทีมงานออกแบบและทีมงานพัฒนาโครงการที่มี
ประสบการณ์ โดยมทีัง้สว่นทีด่�าเนินการโดยทมีงานภายใน
ของบรษิทัเอง ซึง่ชว่ยใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการบรหิาร
งานพฒันาและลดตน้ทนุการพฒันาของบรษิทั รวมถงึมทีมี
งานผูอ้อกแบบและทีป่รกึษาโครงการทีว่า่จา้งมาโดยเฉพาะ 
ซึง่ชว่ยใหง้านทีต่อ้งการความช�านาญและเชีย่วชาญพเิศษมี
ศกัยภาพตรงกบัวตัถุประสงคข์องบรษิทัและลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 
ในสว่นของวสัดทุีส่�าคญัในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของ
บรษิทั ไดแ้ก่ เหลก็ และคอนกรตี บรษิทัสามารถสัง่ซือ้วสัดทุี่
มคีณุภาพโดยตรงจากผูผ้ลติหลายราย ในคณุภาพและราคา
ทีเ่หมาะสมและใกลเ้คยีงกนั 

ส�าหรบัการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง บรษิทัมกีารก�าหนด
นโยบายการเลอืกคูค่า้ทีเ่ป็นรปูธรรม รวมถงึการก�าหนดวธิี
การปฎบิตังิาน การก�าหนดคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร 
การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูค้า้และการปฏบิตัติ่อผูค้า้
อยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม โปรง่ใส และ สามารถตรวจสอบ
ได ้นอกจากน้ีบรษิทัยงัมกีารพจิารณาจากราคากลาง เพือ่ให้
บรษิทัไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารในราคาทีเ่หมาะสมอกีดว้ย  

ขั้นตอน/หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

   • จดัท�า Approved Vendor List โดยรวบรวมขอ้มลูผูค้า้ที่
มคีณุสมบตัติรงตามความตอ้งการ แยกตามประเภท
ของสนิคา้และบรกิาร พรอ้มทัง้ปรบัปรงุขอ้มลูจากผูค้า้
ทีเ่ขา้มาตดิต่อซือ้ขายกบับรษิทั

   • พจิารณาคูค่า้ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เชน่ มปีระวตัหิรอื
ชือ่เสยีงทีด่ ีสง่มอบของทีม่คีณุภาพ ครบถว้น ตรงเวลา 
และมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ มี
ความพรอ้มทัง้ดา้นเครือ่งมอื อุปกรณ์และก�าลงัคน มผีล
งานในอดตีทีด่เีป็นทีย่อมรบั รวมถงึมบีรกิารหลงัการ
ขายทีด่ ี

   • จดัใหม้คีณะกรรมการประมลูเพือ่ใหบ้รษิทัไดร้บัผล
ประโยชน์ สงูสดุ โดยบรษิทัจะพจิารณารว่มกบัราคา
กลางทีเ่หมาะสม

   • การจดัซือ้จดัจา้งทกุครัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้ ี
อ�านาจทกุครัง้

   • มกีระบวนการในการตรวจสอบและประเมนิวา่ สนิคา้ที่
จดัซือ้จดัจา้งเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ก�าหนด

   • มเีกณฑใ์นการประเมนิ และคดัเลอืกผูค้า้ทีช่ดัเจนและ
โปรง่ใส 

   • มกีารเปิดโอกาสใหผู้ค้า้รายใหม่ๆ  ไดเ้ขา้มาเสนอสนิคา้
และบรกิารกบับรษิทั
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กลุ่มธุรกิจ “เทคโนโลยี”

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประเทศไทยเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพและมคีวามตอ้งการใช้
งานบรกิารศนูยข์อ้มลู (ดาตา้เซน็เตอร)์ ซึง่ถอืเป็นหน่ึงใน
เทคโนโลยสี�าคญั ทีใ่ชข้บัเคลือ่นเศรษฐกจิในยคุดจิทิลั ควบคู่
ไปกบับรอดแบนด ์คลาวด ์บิก๊ดาตา้ และอนิเตอรเ์น็ต ออฟ ธงิส ์
ซึง่เป็นกลุม่เทคโนโลยชีีว้ดัระดบัความกา้วหน้าของประเทศ
ต่าง ๆ ในการเปลีย่นผา่นไปสูย่คุดจิทิลั สอดคลอ้งกบัวสิยั
ทศัน์ของประเทศไทยทีมุ่ง่สูด่จิทิลัทรานสฟ์อรเ์มชัน่และ
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ซึง่ภาครฐัไดว้างแผนการพฒันาดา้น
ดจิทิลัอยา่งครอบคลุมตัง้แต่ปี 2560-2564 โดยมเีป้าหมาย
เพือ่พฒันาขดีความสามารถทางดา้นดจิทิลัในภาคสว่นต่าง ๆ  
และการวางยทุธศาสตรก์ารลงทนุดา้นไอซที ีซึง่จะกลายเป็น
กลไกสรา้งเสรมิและเรง่อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิใหม้าก
ยิง่ขึน้ 

อยา่งไรกต็าม แมโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นบรอดแบนดข์อง
ประเทศไทย จะมศีกัยภาพในการแขง่ขนั แต่ประเทศไทยยงั
ตอ้งพฒันาในแงข่องปัจจยัขบัเคลือ่นทางเทคโนโลยอีืน่ ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชง้าน บิก๊ดาตา้ซึง่ไดม้าจากการจดั
เกบ็ขอ้มลูจ�านวนมหาศาลจากแหลง่ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั 
พรอ้มเขา้สูก่ระบวนการวเิคราะหป์ระมวลผล อยา่งเป็น
ระบบและถกูตอ้ง และสามารถดงึขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์มาใช้
สนบัสนุนการท�างานเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ไดจ้รงิ ถอืเป็นความ
ทา้ทายของผูป้ระกอบการในการบรหิารจดัการขอ้มลูใหม้ี
ประสทิธภิาพ จากปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลใหก้ารพฒันาในขัน้
ต่อไป มแีนวโน้มมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาโครงการดาตา้
เซน็เตอรม์ากขึน้ ซึง่เป็นการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอที
ทีม่บีทบาทส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของอุตสาหกรรมยคุ 4.0 
เพือ่ใหก้ารเชือ่มโยงการสือ่สารสามารถบรูณาการขอ้มลูแบบ
เรยีลไทมแ์ละสรา้งความโดดเดน่เหนือคูแ่ขง่ทางธรุกจิได ้
โดยในปี 2561 บรษิทัฯไดร้กุตลาดดาตา้เซน็เตอร ์โดย
ประกาศความรว่มมอืกบั “กลุม่เอสท ีเทเลมเีดยี โกลบอล 
ดาตา้ เซน็เตอร ์(STT GDC)” ผูใ้หบ้รกิารดาตา้เซน็เตอรช์ัน้
น�าจากสงิคโปรท์ีม่คีวามเชีย่วชาญและมศีกัยภาพสงู พรอ้ม
ดว้ยองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ในการใหบ้รกิารดาตา้
เซน็เตอรด์ว้ยมาตรฐานระดบัโลก เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การใหบ้รกิารดาตา้เซน็เตอรแ์บบ Co-location คอืการ
บริการให้เช่าพื้นที่ร ับฝากเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์
คอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์เพือ่ใชเ้ป็นศนูยห์ลกั (Main Site) 
และศนูยส์�ารอง (Back Up Site) แก่ผูม้าใชบ้รกิาร เพือ่
บรหิารจดัการศนูยข์อ้มลูขององคก์ร หรอืเพือ่ใหบ้รกิารศนูย์
ขอ้มลูแก่ลกูคา้ภายนอกทีเ่ป็นรายยอ่ย โดยมุง่เน้นการให้
บรกิารทีม่มีาตรฐาน  และมคีวามปลอดภยัในระดบัสงู ซึง่
รวมถงึระบบจา่ยไฟฟ้าส�ารองทีท่�าใหเ้ซริฟ์เวอรท์�างานได้
อยา่งมเีสถยีรภาพต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง ระบบควบคมุ
ความเยน็และความชืน้ทีจ่ะควบคมุอุณหภมูใิหเ้หมาะสมกบั 
อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคสต์่างๆเพือ่ใหอุ้ปกรณ์ไดท้�างานอยา่งมี
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ประสทิธภิาพและยดือายุการใชง้าน+และระบบความ
ปลอดภยัเพือ่ปกป้องและดแูลความปลอดภยัของขอ้มลูใน
ระดบัสงูสดุ ทัง้น้ี การลงทนุพฒันาดา้นดาตา้เซน็เตอร ์ตอ้งมี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัระหวา่งท�าเลทีต่ ัง้และระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการ พรอ้มทัง้ทมีผูพ้ฒันาที่
เชีย่วชาญ และระบบรกัษาความปลอดภยัของศนูยข์อ้มลูที่
เขม้งวด ในปัจจบุนั ดาตา้เซน็เตอรจ์ะตอ้งสามารถรองรบั
และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เพิม่ขดีความ
สามารถในการขยายการใหบ้รกิาร และทีส่�าคญัคอืมรีะบบ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  

ดาตา้เซน็เตอร ์ ถอืวา่มบีทบาทและความส�าคญักบัการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีัง้หมดในปัจจบุนั นอกจากจะ
เป็นศนูยก์ารจดัเกบ็และขบัเคลือ่นการท�างานของขอ้มลูแลว้ 
ดาตา้เซน็เตอรย์งัมสีว่นส�าคญัทีจ่ะชว่ยขบัเคลือ่นเสถยีรภาพ
และความมัน่คงขององคก์ร โดยในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา 
ความล�้าหน้าของเทคโนโลย ีท�าใหด้าตา้เซน็เตอรไ์ดร้บัการ
ปรบัปรงุใหท้นัสมยัขึน้ โดยมขีนาดเลก็ลง ประสทิธภิาพสงู 
และใชง้านไดจ้รงิ เพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดในยคุ
ดจิทิลั

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

ปัจจบุนัตลาดดาตา้เซน็เตอรใ์นประเทศไทยมกีารใชง้าน
เตบิโตต่อเน่ืองเฉลีย่ปีละ 15 - 20% ผูใ้หบ้รกิารดาตา้
เซน็เตอรใ์นประเทศไทยมผีูใ้หบ้รกิารรายใหญ่หลายราย 
จากกลุม่เทเลคอมและ ISP โอเปอเรเตอร ์ไมว่า่จะเป็น 
บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ (เอไอเอส) บมจ.  อนิเตอร์
ลิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ (ILINK) บมจ. ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ (CSL) 
บมจ. อนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย (INET) บรษิทั เอน็ททีคีอม 
มวินิเคชัน่ส ์จ�ากดั (NTT) บรษิทั ทซีซี ีเทคโนโลย ีจ�ากดั 
(TCC Tech) บมจ. ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ (WHA) 
บรษิทั ทรไูอดซี ีจ�ากดั หรอืจะเป็นดาตา้เซน็เตอรท์ีเ่กดิจากที่
หลายบริษัทร่วมลงทุนเช่น+บริษัท+ซุปเปอร์แนป 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (SUPERNAP) ทัง้น้ีจากพฤตกิรรมการ
เชา่ใชด้าตา้เซน็เตอรท์ีเ่ตบิโตสงูในองคก์รภาคธุรกจิจะ
สนบัสนุนใหผู้ใ้หบ้รกิารและโพรไวเดอรเ์ตบิโตต่อเน่ือง โดย
ฐานลกูคา้กลุม่ไอซทีหีลกั ๆ คอื ผูใ้หบ้รกิารคลาวดเ์ซอรว์สิ 
อนิเตอรเ์น็ต มเีดยี สถาบนัการเงนิ โทรคมนาคม ภาครฐั 
และกลุม่ผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่ดา้นระบบไอทใีหก้บัองคก์รต่าง ๆ 
ทัง้น้ีโดยภาพรวม การทีม่ผีูใ้หบ้รกิารจ�านวนมากในตลาด
ย่อมเป็นเรื่องทีด่ต่ีอผูใ้ชแ้ละอุตสาหกรรมในระยะยาว 
เน่ืองจากจะเกดิการแขง่ขนัในดา้นราคา ดา้นการบรกิาร รวม
ไปถงึดา้นความรูค้วามสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

บรษิทัวางเป้าเป็นผูน้�าในการพฒันาและบรหิารจดัการดาตา้
เซน็เตอรท์ีท่นัสมยัและรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ได้
สงูสดุในประเทศไทย โดยใชเ้ทคโนโลยแีละความเชีย่วชาญ
ขัน้สงูจากกลุม่เอสท ีเทเลมเีดยี โกลบอล ดาตา้ เซน็เตอร ์ซึง่

มเีสถยีรภาพและความปลอดภยัไดม้าตรฐานระดบัสากล 
เพือ่รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ สง่ผลให ้บรษิทั วางระบบการ
บรหิารจดัการทีท่นัสมยัไดม้าตรฐาน มพีนัธมติรมอือาชพี
ดแูลพฒันาระบบและโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึการใสใ่จกบั
การประหยดัพลงังาน เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่ใจต่อคณุภาพ
การใหบ้รกิาร ทัง้น้ีบรษิทัมแีนวทางการท�าการตลาดลว่ง
หน้ากบัพนัธมติรเพือ่เจาะลกูคา้รายใหญ่ทัง้ในและต่าง
ประเทศใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร ซึง่ลกูคา้ทีม่องหาดาตา้เซน็เตอร์
สเกลน้ี คอืกลุม่ทีม่ฐีานขอ้มลูจ�านวนมาก ใชค้ลาวดค์อมพวิ
ติง้ เชน่ มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล  กลุม่ธรุกจิมเีดยี และ
สถาบนัการเงนิต่าง ๆ เป็นตน้ ทัง้น้ีตลาดดาตา้เซน็เตอร ์ถอื
เป็นธรุกจิทีน่่าจบัตามอง จากแนวโน้มองคก์รหลายแหง่ที่
ทรานสฟ์อรม์เริม่แตกธรุกจิใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยขีบัเคลือ่น 
หนัมาใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาระบบประมวลผล และ
บรหิารจดัการขอ้มลูผา่นศนูยข์อ้มลู อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัข ัน้สงูตามนโยบาย
ของรฐับาล

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ส�าหรบัการท�าธรุกจิดาตา้เซน็เตอรข์องบรษิทัรว่มทนุภายใต้
กลุม่บรษิทัไดว้างมาตรฐานรองรบัการปฏบิตักิารในระดบั
สงูสดุ ทีม่เีสถยีรภาพในการเกบ็รกัษาขอ้มลู และอุปกรณ์
เซริฟ์เวอรต์่าง ๆ ภายใตก้ารจดัวางสภาวะแวดลอ้มที่
ปลอดภยั มคีวามยดืหยุน่สงู สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ ี
ทีส่ดุตามมาตรฐานของกลุม่อุตสาหกรรม 

จากความรว่มมอืในการรว่มทนุระหวา่ง บรษิทั และกลุม่เอสท ี
เทเลมเีดยี โกลบอล ดาตา้ เซน็เตอร ์บรษิทัรว่มทนุจงึมี
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นการพฒันาโครงการ
ศนูยข์อ้มลู รวมถงึแหลง่เงนิทนุและผูท้ีม่สีว่นรว่มในการ
พฒันาทัง้หมด ส�าหรบัการสรา้งอาคารดาตา้เซน็เตอรน์ัน้ 
การตดิตัง้โครงขา่ยใยแกว้น�าแสง ระบบไฟฟ้า ระบบรกัษา
ความปลอดภยัและระบบพลงังานส�ารอง ถอืเป็นโครงสรา้ง
พืน้ฐานหลกัในการพฒันาโครงการ โดยบรษิทั วางแผนการ
ลงทนุสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีวามยดืหยุน่ เพือ่ใหท้นักบั
การเปลีย่นแปลงเวริก์โหลดทีร่วดเรว็ โดยโครงการดงักลา่ว
สามารถรองรบัการใหบ้รกิารเอสเอม็อจีนถงึองคก์รขนาด
ใหญ่ในการจดัการทรพัยากรไดส้ะดวก ซึง่ชว่ยเพิม่ขดีความ
สามารถแขง่ขนัขององคก์รในการประมวลผล และเป็นการ
เพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชใ้นประเทศและต่างประเทศทีส่นใจ
การใชบ้รกิารพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู ทีอ่�านวยความสะดวก 
ในการสือ่สารเขา้ถงึเจา้หน้าทีไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่จะชว่ยลด
ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการขอ้มลู และสามารถ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการทีห่ลากหลายไดค้รบวงจร 

งานระหว่างการพัฒนา

ส�าหรบัโครงการพฒันาดาตา้เซน็เตอร ์บรษิทัรว่มทนุได้
ประมาณการงบลงทนุกวา่ 7.3 พนัลา้นบาท บนพืน้ที่
ยทุธศาสตรข์นาด 16 ไรใ่นกรงุเทพฯ คาดวา่จะสามารถเริม่
เปิดใหบ้รกิารไดใ้นปี 2563 โดยมแีผนทยอยเปิดใหบ้รกิาร
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เป็นเฟส ดว้ยการวางระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของดาตา้
เซน็เตอรท์ีด่ ีโครงการจงึสามารถขยายก�าลงัการใหบ้รกิาร
ไดต้ามความตอ้งการของตลาดทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็ใน
ปัจจบุนั และในอนาคตคาดวา่จะมกีารวางแผนลงทนุดาตา้
เซน็เตอรแ์หง่ใหมเ่พิม่เตมิเพือ่รองรบัความตอ้งการของ
ตลาดอกีดว้ย 

นอกจากน้ี ทางบรษิทั อยูร่ะหวา่งการด�าเนินการขอรบัสทิธิ
ประโยชน์สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จากคณะกรรมการสง่
เสรมิการลงทนุ เพือ่ประกอบกจิการเขตดาตา้เซน็เตอร ์เพือ่
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามมาตรา
แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ 

กลุ่มธุรกิจ “สมาร์ทโซลูชั่น”

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ส�าหรบักลุม่สมารท์โซลชูัน่ เป็นการลงทนุในธรุกจิแนวใหมท่ี่

แบบดัง้เดมิซึง่เป็นธรุกจิทีจ่บักลุม่ลกูคา้รายเลก็ โดยมขีอ้
แตกต่างคอืการใหค้วามส�าคญักบัฟังกช์ัน่ และเทคโนโลยใีน
การออกแบบดว้ยดไีซน์ทีย่ดืหยุน่คลอ่งตวั พรอ้มจดัสรร 
สิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั รองรบัขนาดองคก์รทีห่ลาก
หลาย ท�าใหล้กูคา้ทีม่าใชบ้รกิารโคเวริค์กิง้สเปซ ไมต่อ้งเชา่
แบบกัน้หอ้งกไ็ด ้สามารถเลอืกเชา่แบบ “Hot Desk” ซึง่เป็น
โต๊ะท�างานกลางทีใ่ครกส็ามารถมาใชไ้ด ้ซึง่เหมาะส�าหรบั
หน่วยงานทีไ่มไ่ดเ้ขา้ใชส้ถานทีต่ลอดเวลาท�าใหส้ามารถใช้
พืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ หรอืหากกรณมีนีดัประชมุก็
สามารถเชา่เป็นหอ้งได ้อกีทัง้จดุเดน่ของโคเวริค์กิง้สเปซคอื 
แนวคดิการสรา้งสมดลุการท�างานกบัการพกัผอ่น ท�าใหม้ี
การจดัวางสว่นกลางทีร่องรบัการท�างานของคนรุน่ใหมด่ว้ย 
รคีรเีอชัน่เซอรว์สิ มมุกาแฟ การตกแต่งดไีซน์ใหม้คีวาม 
หา่งไกลรปูแบบเดมิของออฟฟิศทัว่ไปอยา่งชดัเจน โดย
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่กือ้หนุนเสรมิสรา้งคอมมนิูตีท้ีส่มาชกิ
สามารถมาพดูคยุสรา้งปฏสิมัพนัธ ์สรา้งเน็ตเวอรค์กิง้ใหม ่ๆ 
เชือ่มโยงธรุกจิทกุรปูแบบเขา้ดว้ยกนั จดักจิกรรมสมัมนา 
เวริค์ชอ็ป แลกเปลีย่นวธิกีารท�างานและแนวความคดิเพือ่

มองหาโอกาสต่อยอดธรุกจิใหก้า้วไกลไปกวา่เดมิ พรอ้มกบั
มเีครอืข่ายหลายสาขาหลายท�าเลเพื่อดงึดูดผูเ้ช่าดว้ย
ออปชัน่สามารถนัง่ท�างานไดห้ลายที ่ซึง่ถอืเป็นความได้
เปรยีบทีเ่หนือกวา่การเชา่เซอรว์ซิออฟฟิศแบบเดมิ

ส�าหรบัความรว่มมอืทางธรุกจิกบัจสัทโ์คนัน้ ปัจจบุนั บรษิทั
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารโคเวริค์กิง้สเปซสาขาแรกในกรงุเทพอยา่ง
เป็นทางการทีอ่าคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์โดยมพีืน้ทีใ่ห้
บรกิารสองชัน้ รวมขนาดพืน้ทีท่ ัง้หมด 3,200 ตารางเมตร 
และสาขาทีส่องทีต่กึแคปปิตอล ทาวเวอร ์ออลซซีัน่สเ์พลส 
บนพืน้ทีใ่หบ้รกิารขนาด 3,636 ตารางเมตร 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  
ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

จากกระแสการเตบิโตอย่างสงูของธุรกจิขนาดเลก็และ
สตารท์อพัใหม ่ๆ ท�าใหเ้กดิความตอ้งการสถานทีท่�างานรปู
แบบใหมท่ีใ่หค้วามยดืหยุน่สงู สง่เสรมิใหท้�างานรว่มกนั
อยา่งมปีระสทิธภิาพผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่และ

ใชเ้ทคโนโลยใีนการเชือ่มโยงและผสมผสานบรกิารทีห่ลาก
หลาย ผา่นการพฒันารว่มกบัพนัธมติรเชงิกลยทุธ ์เพือ่สรา้ง
มลูคา่เพิม่จากการแบง่ปันทรพัยากร ความรูค้วามเชีย่วชาญ 
เทคโนโลย ีและฐานลกูคา้รว่มกนั ทัง้น้ีบรษิทั ไดเ้ลง็เหน็การ
ขยายตวัของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีผู่ป้ระกอบการ
พฒันาโครงการแบบผสมผสาน มฟัีงกช์ัน่และองคป์ระกอบที่
เป็นเทคโนโลยทีนัสมยัตอบรบัไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคยคุใหม ่มี
แนวโน้มในการเตบิโตทีด่ ีบรษิทั จงึวางแผนต่อยอดและ
พฒันาโซลชูัน่ใหเ้กดิประโยชน์ผา่นเทคโนโลยดีจิทิลัโดยรกุ
ตลาดเขา้จบัมอืรว่มทนุกบั “จสัทโ์ค” (JustCo) ผูใ้หบ้รกิาร 
โคเวริค์กิง้สเปซระดบัพรเีมีย่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต ้ซึง่มคีวามเชีย่วชาญเรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลู 
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัสถานทีท่�างาน และการบรหิารจดัการ
กลุม่ลกูคา้สมาชกิ พรอ้มฐานลกูคา้ทีก่วา้งขวางในระดบั
ภมูภิาค 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การประกอบธรุกจิโคเวริค์กิง้สเปซ หรอื การเปิดใหเ้ชา่พืน้ที่
ท�างานรว่ม ถอืเป็นการต่อยอดจากการท�าเซอรว์ซิออฟฟิศ
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สรา้งคอมมนิูตีใ้หผู้ป้ระกอบการขยายผลทางธรุกจิ สง่ผลให้
มผีูใ้หบ้รกิารโคเวริค์กิง้สเปซหลายรายในตลาดปัจจบุนั อาท ิ
โกลวฟิ์ช (GlowFish) เดอะไฮฟ์ (The Hive) ฮบับา้ (Hubba) 
สเปซ (Spaces) เดอะเกรทรมู (The Great Room) รจีสั 
(Regus) ทัง้น้ีพฒันาการของตลาดยงัอยูใ่นระยะเริม่ตน้ โดย
มภีาพรวมอยูท่ีข่นาด 35,000-40,000 ตารางเมตรในปี 2560 
และจะเตบิโตในอตัรากา้วกระโดดภายในปี 2563 

โดยภาพรวมคาดว่า+ธุรกจิโคเวริค์กิง้สเปซจะเป็นองค์
ประกอบทีส่�าคญัของตลาดอาคารส�านกังานในกรงุเทพ และ
มศีกัยภาพในการขยายตวัไดอ้กีมากจากแนวโน้มคนท�างาน
ในกลุม่ฟรแีลนซห์รอืท�างานอสิระทีม่สีดัสว่นเพิม่ขึน้อยา่งต่อ
เน่ือง กลุม่ธรุกจิสตารท์อพั ทีต่อ้งการมมุคดิสรา้งสรรคง์าน 
รวมถงึกลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (เอสเอม็อ)ี 
ซึง่ภาครฐัไดก้�าหนดมาตรการสง่เสรมิเพือ่พฒันาขดีความ
สามารถในการแขง่ขนัใหเ้พิม่ขึน้พรอ้มปรบัตวัเขา้สูย่คุ 4.0 
ขณะทีอ่งคก์รธรุกจิขนาดใหญ่หลายแหง่กใ็หค้วามสนใจกบั
โคเวริค์กิง้สเปซ เพือ่สรา้งพลงัใหพ้นกังาน ดว้ยบรรยากาศ
การท�างานทีส่รา้งสรรคแ์ละรว่มมอืกนัมากขึน้ นอกจากน้ียงั
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยทางดา้นอาคารส�านกังานจากการใช้
พืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ คาดวา่ภาพรวมการแขง่ขนั
ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารโคเวริค์กิง้สเปซจะทวคีวามเขม้ขน้ จาก
การทีม่กีารเปิดพืน้ทีบ่รกิารมากขึน้และขยายพืน้ทีใ่หเ้ชา่ให้
มขีนาดใหญ่ขึน้ พรอ้มขยายธรุกจิเขา้ไปในพืน้ทีท่ีเ่ป็นท�าเล
ทองและยา่นไลฟ์สไตลท์ีโ่ดดเดน่มากขึน้

กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

จากกระแสวฒันธรรมแหง่การแบง่ปันภายใตเ้ทรนดใ์หม ่
Sharing Economy เป็นทีนิ่ยมอยา่งแพรห่ลาย สง่ผลใหเ้กดิ
ความเปลีย่นแปลงและการพฒันาสนิคา้และบรกิารในหลาก
หลายอุตสาหกรรมในปัจจบุนั บรษิทั เชือ่วา่กลยทุธก์าร
ลงทนุในโคเวริค์กิง้สเปซนัน้ สอดคลอ้งกบัเมกะเทรนดท์ี่
สามารถสรา้งโอกาสในการเตบิโตและต่อยอดธรุกจิใหก้บั
กลุม่บรษิทั ไดเ้ป็นอยา่งด ีดว้ยการน�าเสนอประสบการณ์
ใหมใ่หก้ลุม่คนท�างานรุน่ใหม ่นกัทอ่งเทีย่วเชงิธรุกจิ และ
องคก์รธรุกจิทกุขนาดในประเทศไทยไดส้มัผสับรรยากาศ
การท�างานแบบใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนั บนแนวคดิการออกแบบให้
ชวีติและการท�างานใหไ้ปดว้ยกนัมากขึน้ โดยแฝงความ
สนุกสนาน มชีวีติชวีา มปีฏสิมัพนัธก์นั และกระตุน้ความคดิ
สรา้งสรรคใ์หม ่ๆ โดยบรษิทั วางแผนเชงิรกุในการขยาย
สาขาอยา่งต่อเน่ืองในพืน้ทีไ่พรม์โลเคชัน่ เพือ่กา้วสูค่วาม
เป็นผูน้�าการใหบ้รกิารโคเวริค์กิง้สเปซในประเทศไทยและ
อาเซยีน 

ทัง้น้ี ความรว่มมอืกบัจสัทโ์คนัน้ ถอืเป็นการเพิม่เตมิ
แพลตฟอรม์การใหบ้รกิารออฟฟิศแบบทนัสมยัครบวงจร 
ส�าหรบัลูกคา้ปัจจุบนัในกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ
อุตสาหกรรม อกีทัง้ยงัถอืเป็นอกีกา้วหน่ึงทีส่�าคญัในการ
ต่อยอดธรุกจิของไทคอน เพือ่มุง่ไปสูแ่นวทางการยดึลกูคา้
เป็นศนูยก์ลาง (Customer-Centric) ในการวางระบบบรหิาร
จดัการทีต่อบสนอง เขา้ถงึและเสรมิสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีห้
กบัลกูคา้ ผา่นการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิ
ลกึ การพฒันาแอพพลเิคชัน่ และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่

สนบัสนุนการท�างานและตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการ เพือ่เสรมิ
สรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิใหก้วา้งขวางขึน้ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โคเวริค์กิง้สเปซจดัเป็นธรุกจิทีใ่ชเ้งนิลงทนุสงู ตอ้งมเีครอืขา่ย
หลายสาขา บนท�าเลทีเ่ป็นไพรมโ์ลเคชัน่เดนิทางสะดวกเขา้
ถงึงา่ย ส�าหรบัสเกลพืน้ทีใ่นการพฒันาแต่ละสาขานัน้มทีัง้
ขนาดกลาง 1,000-3,000 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ตัง้แต่ 
3,000-8,000 ตารางเมตร ทกุ ๆ สิง่ทีใ่ชใ้นออฟฟิศจ�าเป็น
ตอ้งมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมทีมีงานซพัพอรต์อยูเ่บือ้งหลงั
ทัง้การแกปั้ญหา การบ�ารงุรกัษา การอพัเกรดแอพพลเิคชัน่ 
และโปรแกรมคอมพวิเตอรต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูป้ระกอบ
การจะตอ้งวางแนวทางควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการด�าเนินการที่
ด ีส�าหรบัรปูแบบการหารายไดข้องโคเวริค์กิง้สเปซนัน้ มา
จากการเพิม่จ�านวนสมาชกิทัง้ในกลุม่ลกูคา้องคก์ร และกลุม่
ลกูคา้รายยอ่ยทัว่ไป ดว้ยแพค็เกจทีย่ดืหยุน่ตามความ
ตอ้งการใชง้านทัง้ในสว่นสตดูโิอ หรอืพืน้ที ่Hot Desk พรอ้ม

หอ้งประชมุ พืน้ทีจ่ดัอเีวนต ์คาเฟ่ และมมุสนัทนาการโดย
สมาชกิมคีวามยดืหยุน่สามารถท�าสญัญาเชา่รายเดอืน หรอื
สญัญาเชา่ระยะยาว 1-3 ปี 

งานระหว่างการพัฒนา

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 สาขาตกึแคปปิตอล ทาวเวอร ์ได้
เปิดใหบ้รกิารเฟส 1 พืน้ทีโ่ดยรวมประมาน 1,800 ตาราง
เมตร สว่นเฟส 2 ก�าลงัอยูใ่นชว่งก่อสรา้งและตกแต่งภายใน 
ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562

นอกจากน้ี บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการด�าเนินการเพือ่เตรยีม
ลงทนุเปิดสาขาแหง่ที ่3 ในโครงการสามยา่นมติรทาวน์ บน
พืน้ทีจ่�านวน 4 ชัน้ รวม 8,000 ตารางเมตร ซึง่ถอืเป็นสาขาที่
ใหญ่ทีส่ดุในไทย มกี�าหนดเปิดบรกิารพรอ้มกนักบัโครงการ
สามยา่นมติรทาวน์ก่อสรา้งเสรจ็ภายในปลายปี 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยรวม

1.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมืองภายในประเทศ

ในภาวะทีบ่รรยากาศการลงทนุในประเทศไทยยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนอนัเน่ืองมาจากความไมแ่น่นอนทางการเมอืง ความ
ตอ้งการโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่กอ็าจจะไมข่ยายตวั
หรอืขยายตวัในอตัราทีต่�่ากวา่ปกต ิ อยา่งไรกด็ ี บรษิทั
ตระหนกัรูใ้นความเสีย่งดงักลา่วและไดด้�าเนินการเพือ่ชว่ย
ลดทอนผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทั อาทเิชน่ ตดิตาม
สถานการณ์ของลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ กระชบัความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้ปัจจบุนัอยา่งต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ และเรง่สรา้งความ
สมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้รายใหม่ๆ  นอกจากน้ีบรษิทัยงัมนีโยบาย
ควบคุมปริมาณการก่อสร้างอาคารโรงงานหรือ 
คลงัสนิคา้ใหมใ่หเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดใน
แต่ละชว่งเวลา เพือ่มใิหม้จี�านวนของอาคารและพืน้ทีใ่หเ้ชา่
คงเหลอืมากจนเกนิไป

ทัง้น้ี บรษิทัคาดวา่มาตรการพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาค
ตะวนัออก (EEC) ของภาครฐัจะชว่ยสง่เสรมิภาวะการลงทนุ
ทางตรงจากต่างประเทศในอนาคต รวมถงึชว่ยเพิม่ปรมิาณ
ความตอ้งการโรงงานและคลงัสนิคา้ในประเทศโดยรวมอกี
ดว้ย
 
1.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

บรษิทัประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ชา่
ในการอุตสาหกรรมซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทนุปรมิาณสงูในการซือ้
ทีด่นิและก่อสรา้ง เงนิลงทนุสว่นหน่ึงเป็นเงนิกูย้มืมาจาก
สถาบนัการเงนิและจากการออกหุน้กูโ้ดยบรษิทั ตน้ทนุของ
เงนิกูย้มืเหล่านัน้กค็อืดอกเบีย้ซึง่ผนัผวนไปตามอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงนิ อยา่งไรกด็ ีบรษิทัมเีพยีงหน้ีสนิและ 
หุน้กูท้ีอ่ยูใ่นสกุลเงนิบาทเทา่นัน้

ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบต่อบรษิทั
มากทีส่ดุหากบรษิทัมภีาระหน้ีทีต่อ้งช�าระดอกเบีย้ในอตัรา
ลอยตวั ในปีทีผ่า่นๆมาบรษิทัใชก้ลยทุธช์�าระคนืหน้ีทีเ่ป็น
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพือ่ชว่ยลดภาระดอกเบีย้ซึง่
สว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตวั โดยมาใชว้ธิกีาร
ออกหุน้กู ้ซึง่มรีะยะเวลาครบก�าหนดหลากหลายแตกต่างกนั  
หุน้กูส้ว่นมากมอีตัราดอกเบีย้เป็นแบบคงที ่เพือ่บรหิารภาระ
ดอกเบีย้ของบรษิทัใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ และเป็นไปตาม
กรอบนโยบายบรหิารเงนิ (Treasury Policy) ของบรษิทั 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมภีาระหน้ีคงเหลอือยู ่
ไมม่าก ซึง่หมายถงึวา่ความเสีย่งของบรษิทัจากการผนัผวน
ของอตัราดอกเบีย้ไดล้ดลงอยา่งมนียัส�าคญั

1.3 ความเส่ียงจากการลงทนุในโครงการในอนาคต

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการลงทนุในโครงการในอนาคตทีไ่ม่
ประสบผลส�าเรจ็ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อรายไดห้รอื

กระทบความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัในระยะยาว 
ปัจจุบนับรษิทัมวีธิกีารบรหิารความเสีย่งน้ีโดยเพิม่การ
พฒันาโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ตามความตอ้งการ
เฉพาะของผูเ้ชา่ (Built-to-Suit) เพิม่การพฒันาโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าซึ่งได้มีการเช่าไว้ก่อน 
(Pre-lease) จ�ากดัขนาดของเงนิลงทนุในแต่ละโครงการของ
บรษิทัมใิหม้ากจนอาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัโครงสรา้ง
ทางการเงนิของบรษิทัได้ในกรณีที่โครงการไม่บรรลุ 
เป้าหมาย นอกจากน้ีบรษิทัยงัควบคมุสดัสว่นของเงนิลงทนุ
ทีใ่ชพ้ฒันาอาคารแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
กบัความตอ้งการของตลาด และควบคมุสดัสว่นของเงนิ
ลงทนุในแต่ละจงัหวดัไมใ่หเ้กดิการกระจกุตวัในพืน้ทีใ่ดพืน้ที่
หน่ึงอกีดว้ย 

2. ความเส่ียงของธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

2.1 ความเส่ียงจากสญัญาเช่าระยะสัน้

จากการทีส่ญัญาเชา่โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทัสว่นใหญ่
มอีาย ุ3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จงึอาจท�าให ้
นกัลงทนุกงัวลวา่บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบหากลกูคา้ไมต่่อ
สญัญาเชา่

อยา่งไรกด็ ีโดยทัว่ไปเมือ่ลกูคา้เริม่ท�าการผลติแลว้มกัจะไม่
ยา้ยออกจากโรงงานของบรษิทั นอกจากนัน้การทีบ่รษิทัมี
โรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ในหลายท�าเลทีต่ ัง้ อกีทัง้ผูเ้ชา่กเ็ป็น
ผูป้ระกอบการในธรุกจิทีห่ลากหลาย และมาจากหลาย
ประเทศ จงึเป็นการกระจายความเสีย่งของการยกเลกิ
สญัญาของผูเ้ชา่ นอกจากนัน้ โรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั
ยงัถกูออกแบบมาเป็นแบบมาตรฐาน และอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บั
ความนิยมจากผูเ้ชา่ ดงันัน้ หากมกีารยกเลกิสญัญาของ 
ผูเ้ชา่ บรษิทัจะสามารถหาผูเ้ชา่ใหมไ่ดไ้มย่าก การทีบ่รษิทั
มนีโยบายควบคมุปรมิาณการก่อสรา้งอาคารโรงงานหรอื
คลงัสนิคา้ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
ท�าใหบ้รษิทัสามารถเสนอผูเ้ชา่เพือ่ขยายอายขุองสญัญาเชา่
ใหเ้กนิกวา่ 3 ปีไดอ้กีดว้ย

2.2 ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่า

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ลกูคา้ทีเ่ชา่โรงงานของบรษิทั
รอ้ยละ 38 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญีปุ่่ น โดยมี
สดัสว่นรอ้ยละ 34 เป็นผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต ์และรอ้ยละ 
29 เป็นผูผ้ลติชิน้สว่นในกลุม่อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ในขณะทีล่กูคา้ทีเ่ชา่คลงัสนิคา้ของบรษิทั
รอ้ยละ 30 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศเยอรมนี โดยมี
สดัสว่นรอ้ยละ 54 เป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ดงันัน้หากมี
การลดลงของการลงทนุในอุตสาหกรรมดงักลา่ว และมกีาร
ลดลงของการลงทุนจากประเทศญีปุ่่ นและจากประเทศ
เยอรมนี กอ็าจสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทั

อยา่งไรกต็าม บรษิทัเชือ่วา่ผลกระทบดงักลา่วมไีมม่าก ถงึ
แมว้า่ลกูคา้ของบรษิทัในกลุม่อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์
เครื่องใช้ไฟฟ้า+จะย้ายออกไปท�าการผลิตสินค้าใน 
ประเทศอืน่ๆทีม่อีตัราคา่จา้งแรงงานต�่ากวา่ของประเทศไทย
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ว่างอยู่จะไม่มีผูเ้ช่า

เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ตน้ปี 
2561 โดยมแีรงขบัเคลือ่นจากอุปสงคท์ัง้ในและนอกประเทศ 
เป็นผลจากการสง่ออกสนิคา้และการทอ่งเทีย่วทีข่ยายตวัดี
ต่อเน่ืองตามปรมิาณการคา้โลกและเศรษฐกจิประเทศคูค่า้ 
รวมทัง้การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชนทีข่ยายตวัดขีึน้ 
ดา้นปรมิาณการสง่ออกกม็กีารขยายตวัต่อเน่ืองในหลาย
หมวดสนิคา้ โดยเฉพาะ ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ชิน้สว่น
ยานยนต ์และสนิคา้เกษตรแปรรปู ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทาง
การเตบิโตของปรมิาณการคา้โลกและเศรษฐกจิประเทศคูค่า้

การลงทนุภาคเอกชนมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ตามการ
ขยายตวัของการสง่ออกสนิคา้และการบรโิภคในภาคเอกชน
ซึง่สะทอ้นมาจาก (1) อตัราการใชก้�าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ใน
หลายอุตสาหกรรม อาท ิยานยนต ์อาหารและเครือ่งดืม่ 
(2) ปรมิาณการน�าเขา้สนิคา้ทนุและเครือ่งจกัรทีเ่พิม่มากขึน้ 
(3) ความตอ้งการสนิเชือ่ภาคธรุกจิทีส่งูขึน้ (4) แผนการ
ลงทนุของบรษิทัขนาดใหญ่ทีช่ดัเจนมากขึน้ (5) มาตรการ
ชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยของภาครฐั เชน่ โครงการสง่เสรมิ
วสิาหกจิชมุชนและโครงการปฏริปูการเกษตร และ (6) มลูคา่
การขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ือง กอปรกบั
โครงการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั โครงการ 
EEC (Eastern Economic Corridor) และโครงการ+PPP 
(public-private partnership) ทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ซึง่จะ
ช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริม
บรรยากาศการลงทนุ และอาจชว่ยดงึดดูการลงทนุจากต่าง
ประเทศเขา้มาทีป่ระเทศไทยมากขึน้

จากการทีบ่รษิทัมโีรงงาน/คลงัสนิคา้ตัง้อยูใ่นท�าเลทีต่ ัง้ที่
หลากหลาย ท�าใหบ้รษิทัสามารถรองรบัความตอ้งการของ
ลกูคา้หลายประเภท ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ทีป่ระกอบการใน
อุตสาหกรรมใด ผลติสนิคา้เพือ่ท�าตลาดภายในหรอืต่าง
ประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นลกูคา้เดมิหรอืทีเ่ป็นลกูคา้ใหม ่ดงันัน้
บรษิทัจะยงัคงสามารถบรหิารจดัการใหโ้รงงาน/คลงัสนิคา้
บางสว่นทีว่า่งอยูข่องบรษิทัเป็นทีส่นใจของผูเ้ชา่ไดต้่อไป 
ซึง่บรษิทัมพีืน้ทีโ่รงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ตลอดจนทีด่นิเปลา่
รอการพฒันาในพืน้ที ่EEC อยูจ่�านวนหน่ึง

2.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูร้บัเหมาก่อสร้างน้อยราย

การว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจ�านวนน้อยรายใหท้�าการ
ก่อสรา้งอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ใหก้บับรษิทัมคีวาม
เสีย่ง เน่ืองจากหากผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหน่ึงรายใดทีร่บั
งานเป็นจ�านวนมากจากบรษิทัเกดิประสบปัญหาซึง่อาจ
ท�าใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปโดยลา่ชา้กวา่ทีก่�าหนดหรอืท�าให้
การก่อสรา้งไมแ่ลว้เสรจ็จะสง่ผลกระทบทีร่นุแรงต่อบรษิทัได้
การก่อสรา้งอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ในหลายกรณี
จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งวา่จา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวามรู ้มปีระสบการณ์ 
และมเีทคโนโลยเีฉพาะเพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารทีม่ ี
คณุลกัษณะพเิศษซึง่แตกต่างไปจากอาคารหลงัอืน่ๆ ท�าให้
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งบางรายไดร้บัการวา่จา้งใหก้่อสรา้งอาคาร
ในจ�านวนทีม่ากกวา่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายอืน่ๆ ซึง่เป็นเรือ่ง
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัธรุกจิของบรษิทั อยา่งไรกต็าม บรษิทั

และมีสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยไมม่ ีแต่กไ็มไ่ดย้า้ยออกไปเสยีทัง้หมดโดยยา้ย
เฉพาะสายการผลติชิน้สว่นทีม่กีารใชแ้รงงานมากเทา่นัน้ 
รฐับาลไทยมนีโยบายสง่เสรมิการลงทนุจากต่างประเทศใน
อุตสาหกรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูในการผลติ ใหผู้้
ประกอบการ+ยา้ยฐานเขา้มาผลติสนิคา้และบรกิารใน
ประเทศไทย+ซึง่อุตสาหกรรมเหล่านัน้จะเขา้มาแทนที่
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่กีารใชแ้รงงาน
ในการผลติมาก ท�าใหม้คีวามตอ้งการเชา่โรงงานต่อจาก
ลกูคา้ในกลุม่อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส/์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
ทีย่า้ยออกไป นอกจากน้ี กลุม่อุตสาหกรรมยานยนตย์งัเป็น
อุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีจากการยา้ยฐานการ
ผลติของผูผ้ลติรายใหญ่มายงัประเทศไทย สง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการชิน้สว่นยานยนตม์โีอกาสเตบิโตไดอ้กี

นอกจากความเสีย่งจากการกระจกุตวัของกลุม่อุตสาหกรรม
ทีเ่ชา่โรงงานแลว้ ธรุกจิผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์เป็นธรุกจิทีม่ ี
สดัสว่นการเชา่คลงัสนิคา้ของบรษิทัสงูทีส่ดุ อยา่งไรกด็ ี
บรษิทัเชือ่วา่ผลกระทบดงักลา่วจะมไีมม่ากเชน่กนั เน่ืองจาก
บรษิทัในกลุม่ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสม์กีารใหบ้รกิารจดัเกบ็ 
และ/หรอืขนสง่สนิคา้ทีห่ลากหลายและไมม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กนั ตวัอยา่งเชน่ ชิน้สว่นยานยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ชิน้สว่น
อเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้อุปโภค-บรโิภค เอกสาร สนิคา้เพือ่
สขุภาพและความงาม สารเคมต่ีางๆ เป็นตน้ 

ส�าหรบัการลงทนุจากประเทศญีปุ่่ นนัน้ ผูป้ระกอบการจาก
ประเทศญีปุ่่ นเป็นผูล้งทนุอนัดบัหน่ืงในประเทศไทย จงึเป็น
เหตุใหบ้รษิทัซึง่มสีว่นแบง่การตลาดของโรงงานส�าเรจ็รปูสงู
ทีส่ดุและเป็นผูใ้หเ้ชา่คลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศ มลีกูคา้
เชา่โรงงานและคลงัสนิคา้จากประเทศญีปุ่่ นมากเป็นไปตาม
สดัสว่น บรษิทัมคีวามเหน็วา่ในภมูภิาคเอเชยี ประเทศไทย
ยงัคงเป็นประเทศในล�าดบัตน้ๆทีน่กัลงทนุมคีวามสนใจเขา้
มาลงทนุจากความไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทนุการผลติ ความ
เสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ชา่ทีม่าจากประเทศญีปุ่่ นจงึ
เป็นความเสีย่งทีร่บัได้

นอกจากนัน้ การทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัมลีกัษณะ
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั จงึสามารถรองรบัความตอ้งการใช้
ของผูป้ระกอบการในทกุอุตสาหกรรมและทกุประเทศ

2.3 ความเส่ียงจากการท่ีเรียกเกบ็เงินตามสญัญาเช่าไมไ่ด้

บรษิทัมขี ัน้ตอนป้องกนัความเสีย่งและมาตรการตดิตามเรยีก
เกบ็เงนิจากผูเ้ชา่ โดยก�าหนดใหพ้นกังานในแผนกบญัชี
มหีน้าทีร่บัผดิชอบตดิตามในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้หากไม่
สามารถตดิตามเรยีกเกบ็เงนิคา่เชา่จากลกูคา้ได ้แผนกบญัชี
จะด�าเนินการสง่จดหมายทวงถามไปยงัลกูคา้เพือ่ใหล้กูคา้
ท�าการช�าระคา่เชา่ทีค่งคา้งอยู ่หากลกูคา้ยงัไมช่�าระคา่เชา่ให้
กบับรษิทั บรษิทัจะมอบหมายใหแ้ผนกกฎหมายด�าเนินการ
ทางคดกีบัลกูคา้ต่อไปโดยสง่จดหมายแจง้ใหล้กูคา้รบัทราบ
ดว้ย แต่อยา่งไรกต็ามทีผ่า่นมาบรษิทัมกีารบรหิารจดัการและ
ค�านึงถงึความสมัพนัธก์บัผูเ้ชา่เป็นอยา่งด ี กอปรกบัม ี
นโยบายในการคดัเลอืกผูเ้ชา่ทีม่คีณุภาพ
2.4 ความเส่ียงจากการท่ีโรงงาน/คลงัสินค้าบางส่วนท่ี
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ตระหนกัดถีงึความเสีย่งจากการทีผู่ร้บัเหมาก่อสรา้งอาจ
ประสบปัญหาอนัจะมผีลกระทบต่อบรษิทัได ้จงึไดก้�าหนดให้
บรษิทัตอ้งไมว่า่จา้งใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรายหน่ึงรายใด 
รบังานก่อสรา้งมลูคา่สงู (ตัง้แต่ 200 ลา้นบาทขึน้ไป) 
จากบรษิทัจนมมีลูคา่ของงานทีอ่ยูใ่นมอืสงูเกนิกวา่รอ้ยละ 50 
ของมลูคา่งานก่อสรา้งทีย่งัไมแ่ลว้เสรจ็ (Work to Complete) 
ทัง้หมดของบรษิทั

2.6 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและอบุติัภยั

ในปี 2554 บรษิทัไดร้บัผลกระทบจากการเกดิอุทกภยัใน
พืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และปทมุธานี โดยอาคาร
โรงงานและคลงัสนิคา้เพือ่ใหเ้ชา่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีด่งักลา่วไดร้บั
ความเสยีหาย สง่ผลใหผู้เ้ชา่ตอ้งหยดุการด�าเนินธรุกจิ และ
ไมส่ามารถช�าระคา่เชา่ใหแ้ก่บรษิทั รวมทัง้ผูเ้ชา่ไดม้กีาร
ยกเลกิสญัญาเชา่เป็นจ�านวนมากและต่อเน่ืองกนัมาหลงัจาก
นัน้หลายปี ทัง้น้ีเหตุอุทกภยัอาจท�าใหน้กัลงทนุมคีวามกงัวล
วา่บรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเผชญิกบัเหตุอุทกภยัไดอ้กีใน
อนาคต อนัจะสง่ผลใหบ้รษิทัมอีาคารโรงงานวา่งเป็นระยะ
เวลาหน่ึง

บรษิทัไดม้กีารท�าประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายทีเ่กดิกบั
ทรพัยส์นิ รวมทัง้การประกนัรายไดจ้ากกรณธีรุกจิหยดุชะงกั 
(Business+Interruption)+เพือ่ลดผลกระทบหากเกดิเหตุ 
การณ์ดงักลา่วขึน้อกี ซึง่แมบ้รษิทัจะตอ้งช�าระคา่เบีย้ประกนั
ภยัในอตัราทีส่งูขึน้จากเดมิ แต่บรษิทัสามารถเรยีกเกบ็คา่
เบีย้ประกนัภยัจากผูเ้ชา่ทีเ่ชา่โรงงานหรอืคลงัสนิคา้ของ
บรษิทัได ้ซึง่ในปัจจบุนัคา่เบีย้ประกนัภยัดงักลา่วไดป้รบัลด
มาอยู่ในระดับปกติแล้ว+นอกจากนัน้ผู้พฒันานิคม
อุตสาหกรรมรวมทัง้เขตอุตสาหกรรม (Logistics Park) ของ
บรษิทัในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และปทมุธานี ได้
สรา้งแนวคอนกรตีป้องกนัน�้าเพิม่ โดยแนวป้องกนัน�้าดงั
กลา่วจะสามารถชว่ยปกป้องทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ด ้

3. ความเสี่ยงของธุรกิจลงทุน พัฒนาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

3.1 ความเส่ียงจากการลงทนุในต่างประเทศ

ปัจจบุนับรษิทัมกีารลงทนุในต่างประเทศ ดงันัน้จงึมคีวาม
เสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2561 เมือ่เปรยีบเทยีบสดัสว่นของเงนิลงทนุที่
เป็นสกุลเงนิต่างประเทศกบัสนิทรพัยร์วมของบรษิทัแลว้ 
ถอืวา่อยูใ่นระดบัต�่า คอืประมาณ 1.3% 

การลงทนุระยะยาวในต่างประเทศ บรษิทัมนีโยบายการ
ตดิตามความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอยา่งต่อเน่ือง 
โดยประเมนิเปรยีบเทยีบความคุม้คา่ของตน้ทนุของการใช้
เครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลก
เปลีย่น กบั แนวโน้มและทศิทางของอตัราแลกเปลีย่นอยา่ง
ต่อเน่ือง เพือ่จะปิดความเสีย่งจากความผนัผวนของเงนิตรา
ต่างประเทศ

ในปี 2558 บรษิทัท�าการลงทนุในต่างประเทศโดยเขา้ถอืหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของบรษิทรว่ม PT SLP Surya TICON 
Internusa ผา่นบรษิทัยอ่ยในฮอ่งกงซึง่ไดแ้ก่ Ticon (HK) 
Limited เพือ่พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ในประเทศ
อนิโดนีเซยี การลงทนุดงักลา่วท�าใหบ้รษิทัมสีนิทรพัยใ์น
สกุลเงนิต่างประเทศ บรษิทัรว่มซึง่จดทะเบยีนในประเทศ
อนิโดนีเซยีมทีนุจดทะเบยีน ณ วนัที ่18 มกราคม 2561 คดิ
เป็นมลูคา่ 2,412.8 ลา้นรเูปียห ์

บรษิทัรว่มในประเทศอนิโดนีเซยีจะท�าการก่อสรา้งโรงงาน/
คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ชา่โดยเฉลีย่ปีละ 50,000 - 51,000 
ตารางเมตร และจะชะลอการก่อสร้างหากมโีรงงาน/ 
คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็พรอ้มใหเ้ชา่มากกวา่จ�านวนทีล่กูคา้
ตอ้งการ ทัง้น้ีเพือ่ลดความเสีย่งจากการไมม่ผีูเ้ชา่โรงงาน/
คลงัสนิคา้ทีอ่ยูใ่นประเทศอนิโดนีเซยีอนัเน่ืองมาจากการ
ชะลอตวัทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้

ส�าหรบัความเสีย่งจากผูร้ว่มลงทนุในต่างประเทศ ปัจจบุนั
บรษิทัควบคมุความเสีย่งน้ีโดยวธิคีดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุทีม่ ี
ประสบการณ์ ความพรอ้ม ความน่าเชือ่ถอื และมจีรยิธรรม
ในการท�าธรุกจิเป็นทีย่อมรบัของตลาดทีบ่รษิทัมคีวามสนใจ
ตอ้งการจะเขา้ไปลงทนุ บรษิทัยงัมกีระบวนการคดัเลอืก 
ผูร้ว่มลงทนุในต่างประเทศทีใ่หค้วามส�าคญักบัความสมัพนัธ์
ระยะยาวดว้ย ทัง้น้ีเพือ่ท�าความรูจ้กั ตระหนกั และเขา้ใจใน 
ผูร้ว่มลงทนุแต่ละรายก่อนทีจ่ะตกลงท�าการลงทนุรว่มกนั

3.2 ความเส่ียงจากการท�าธรุกิจแข่งขนักบักองทรสัต์

นอกจากบริษัทแล้วยงัมีกองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 
(หรอื TREIT) ทีป่ระกอบธรุกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้เหมอืนกนักบั
บรษิทั นกัลงทนุอาจเกดิความรูส้กึกงัวลวา่จะมกีารแขง่ขนั
กนัทางธุรกจิะหวา่งบรษิทักบักองทรสัตฯ์เพือ่ชว่งชงิผูเ้ชา่
และรายไดค้า่เชา่

บรษิทัไดร้บัการว่าจา้งจากกองทรสัตฯ์ใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) โดยมหีน้าทีใ่นการหา
ผูเ้ชา่ใหมต่ลอดจนใหบ้รกิารต่างๆแก่ผูเ้ชา่ ไมต่่างจากที่
บรษิทัไดก้ระท�าอยูแ่ลว้กบัอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัเอง 
การที่บรษิทัได้รบัการว่าจ้างดงักล่าวจากกองทรสัต์ฯ 
เป็นการขยายขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บับรษิทั
และกองทรสัตฯ์จากปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัยท์ี่
บรษิทัเป็นผูบ้รหิาร ซึง่ท�าใหม้โีอกาสเพิม่ขึน้ในทางธรุกจิ 
มากกวา่ทีจ่ะเป็นการสรา้งการแขง่ขนัระหวา่งกนั

3.3 ความเส่ียงจากการลงทนุในธรุกิจใหม่

ในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัตัง้ บรษิทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ�ากดั 
(TICON Technology) เพือ่ประกอบธรุกจิ Data Centre ให้
บรกิารดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูทีท่นัสมยั และปลอดภยั ใน
มาตรฐานระดบัสากล รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบ
การขนาดใหญ่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

บรษิทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ�ากดั ไดร้ว่มทนุกบั เอสท ีเทเล
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มเีดยี โกลบอล ดาตา้เซน็เตอร ์หรอืเอสทที ีจดีซี ี(STTelemedia Global Data Centres - STT GDC) พนัธมติรระดบัโลกทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในธรุกจิดาตา้เซน็เตอรจ์ากประเทศสงิคโปร ์เพือ่รกุธรุกจิดาตา้เซน็เตอรใ์นประเทศไทย บรษิทัมแีผนการทีจ่ะน�าเอาเทคโนโลย ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญของทัง้สองบรษิทัมาใชพ้ฒันาดาตา้เซน็เตอรข์นาดใหญ่แหง่แรกบนพืน้ทีย่ทุธศาสตรใ์จกลางกรงุเทพมหานคร 
โดยคาดวา่จะพฒันาแลว้เสรจ็พรอ้มใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2563

นอกจากน้ีบรษิทัยงัได้ลงทุนร่วมกบับรษิทั JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. พนัธมติรจากประเทศสงิคโปร ์ผูใ้หบ้รกิารโคเวริก์ 
กิง้สเปซ (Co-working space) ระดบัพรเีมีย่มอนัดบัหน่ึงในภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ซึง่จสัทโ์คมคีวามเชีย่วชาญ ทัง้ดา้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู เทคโนโลยเีกีย่วกบัสถานทีท่�างาน และการบรหิารจดัการกลุม่ลกูคา้สมาชกิ การจดัตัง้ บรษิทั จสัทโ์ค (ประเทศไทย) 
จ�ากดั เพือ่ประกอบธรุกจิ Co-working office ซึง่ปัจจบุนัเปิดด�าเนินการแลว้ 2 สาขาในพืน้ทีศ่นูยก์ลางธรุกจิ โดยสาขาแรกตัง้อยูท่ี ่
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้และสาขาทีส่องอยูท่ี ่อาคาร แคปปิตอลทาวเวอร ์ใน ออล ซซีัน่ส ์เพลส ถนนวทิย ุหลงั
จากประสบความส�าเรจ็ในการเปิดใหบ้รกิารทัง้ 2 สาขา บรษิทัมแีผนจะเปิดสาขาเพิม่ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารในชว่ง
ไตรมาสที ่4 ของปี 2562

ส�าหรบัความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิใหม ่ไมว่า่จะเป็นการเป็นผูเ้ลน่รายใหม ่การแขง่ขนัจากผูเ้ลน่รายเดมิในตลาด ตลอดจนการ
เขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ในสนิคา้และบรกิาร ปัจจบุนับรษิทัควบคมุความเสีย่งเหลา่น้ีโดยวธิวีเิคราะหอ์ตัราการเตบิโตของ
ธรุกจิใหม ่โอกาสในการขยายธรุกจิของบรษิทั รวมถงึวธิคีดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุทีม่ปีระสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ความพรอ้ม ความ 
น่าเชือ่ถอื และมจีรยิธรรมในการท�าธรุกจิเป็นทีย่อมรบัของตลาดในระดบัภมูภิาคเอเซยี หรอืระดบัโลก บรษิทัยงัมกีระบวนการ 
คดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุจากต่างประเทศโดยใหค้วามส�าคญักบัความสมัพนัธร์ะยะยาวดว้ย ทัง้น้ีเพือ่ท�าความรูจ้กั ตระหนกั และเขา้ใจใน
ผูร้ว่มลงทนุแต่ละรายก่อนทีจ่ะตกลงท�าการลงทนุรว่มกนั
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social  Responsibility : CSR) 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ใหก้ารด�าเนินธรุกจิของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยเตบิโตอยา่งยัง่ยนื จงึมนีโยบายให้
ด�าเนินธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยควบคูไ่ปกบัความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีภาย
ใตห้ลกัการส�าคญัตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยม์กีารเผยแพร ่
รวมถงึวฒันธรรมองคก์รซึง่ก�าหนดสมรรถนะหลกั ทกัษะ
และคณุลกัษณะทีท่กุคนในองคก์รจ�าเป็นตอ้งมเีป็นพืน้ฐานที่
จะน�าองคก์รไปสูว่สิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว ้ ประกอบไปดว้ยผดิ
ชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภาย
ใตห้ลกัการส�าคญัตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยม์กีารเผย
แพร ่รวมถงึวฒันธรรมองคก์รซึง่ก�าหนดสมรรถนะหลกั 
ทกัษะและคณุลกัษณะทีท่กุคนในองคก์รจ�าเป็นตอ้งมเีป็นพืน้
ฐานทีจ่ะน�าองคก์รไปสูว่สิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว ้ประกอบไป
ดว้ย

Core Compretency

CO-CREATE (CO) การรว่มสรา้งสรรค ์กลา่วคอื การ
ท�างานรว่มกนัอยา่งมเีป้าหมายในการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่
ธรุกจิ ไมว่า่จะเป็นการท�างานรว่มกบัลกูคา้ คูค่า้และเพือ่น

รว่มงาน โดยรว่มกนัคดิสรา้งสรรค ์แกปั้ญหา การพฒันา
ปรบัปรงุ เพิม่ประสทิธภิาพหรอืคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  

RESILIENT (RE) สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง กลา่ว
คอื มคีวามยดืหยุน่ ยอมรบัการเปลีย่นแปลง รูจ้กัปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมหรอืวธิกีารท�างาน เพือ่ใหเ้กดิผลส�าเรจ็ รวมถงึมี
สว่นรว่มในการขบัเคลือ่นและกระตุน้ตนเอง และคนรอบขา้ง
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง พรอ้มทัง้สามารถน�าเทคโนโลย ี
ทนัสมยัมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

STRIVE FOR RESULTS (S®) กลา่วคอื มเีป้าหมายที่
ชดัเจนในการท�างาน และมุง่มัน่ผลกัดนัใหเ้กดิผลส�าเรจ็ 
รบัผดิชอบต่อผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ ชอบทา้ทายตนเองและ 
ไมย่อมแพต้่อปัญหาและอุปสรรค

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพือ่การด�าเนินธรุกจิดว้ยความเป็นธรรม บรษิทัจงึได้
ประมวลแบบแผนก�าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ
ของบุคลากรทีพ่งึกระท�าในการด�าเนินธรุกจิและการปฏบิตัิ
งานในวถิทีางภายใตก้รอบคณุธรรม ในวถิทีีส่รา้งสรรค ์
เสมอภาคและเทา่เทยีมกนั เพือ่สรา้งรากฐานและรกัษา
ภาพพจน์ของบรษิทัใหเ้ป็นบรษิทัทีม่กีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ไวใ้นคูม่อืมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธรุกจิของบรษิทั (Code of Conduct) โดยค�านึงถงึ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ คูค่า้ คูส่ญัญารบัจา้ง ลกูคา้ และคูแ่ขง่ ใหไ้ด้
เขา้รว่มเกีย่วขอ้งในธรุกรรมอยา่งเสร ีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
เหมาะสมไมป่กปิดหรอืบดิเบอืนขอ้มลู รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้
กฎหมายและขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

แนวทางในการปฏิบัติ

• ดา้นการปฏบิตัติ่อคูค่า้อยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการ
แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โปรง่ใสและเทา่เทยีม ทัง้ระหวา่งคูค่า้เอง
และระหวา่งคูค่า้กบับรษิทั บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัรว่ม การ
ปฏบิตัติามขอ้สญัญาอยา่งเครง่ครดั ไมเ่รยีกรบัประโยชน์
จากคูค่า้  

• ดา้นการจดัซือ้ จดัหา อยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและ
สามารถตรวจสอบได ้รวมถงึสามารถรกัษาภาพพจน์ทีด่ขีอง
บรษิทัไวอ้ยา่งต่อเน่ือง จงึก�าหนดใหป้ฏบิตัติามนโยบาย 
จดัซือ้ จดัจา้ง ซึง่ก�าหนดแนวทางของการป้องกนัความไม่
ยตุธิรรมทีอ่าจเกดิขึน้ในกระบวนการจดัซือ้จดัหาและการ
ปฏบิตัตินต่อผูค้า้ รวมถงึการละเวน้การปฏบิตัทิีจ่ะเป็นการ
ฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่          

• ดา้นความเกีย่วขอ้งทางการเมอืงอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
บรษิทัเป็นองคก์รทีเ่ป็นกลางทางการเมอืงและยดึมัน่ใน
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ โดย
บรษิทัจะไมอ่นุญาตใหน้�าตราหรอืสญัลกัษณ์ของบรษิทัไป
สนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืงไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
แต่บุคลากรยงัสามารถใชส้ทิธทิางการเมอืงของตนไดต้าม
ครรลองของกฎหมาย

• ดา้นการเคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิหรอืทรพัยส์นิทาง
ปัญญา เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งราบรืน่ไมก่ระทบ
ต่อสทิธิข์องบุคคลอื่น จึงก�ากบัให้ปฏิบตัิงานและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอย่างรอบคอบ
ระมดัระวงั เคารพลขิสทิธิข์องเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา 
การรกัษาความลบัทางการคา้ การไมเ่ผยแพรข่อ้มลูทีไ่ม่
เหมาะสมในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณ ี
หรอืกฎหมาย  

18-10-003_001-268 Thai new15-12 TICON_J-Coated.indd   72 15/12/2561 BE   11:19



73

รายงานประจำาปี  2561

The Leading Provider of
Smart Industrial Platform 

 
 
 
 
18-10-004 Eng 001-080 , 095-116 , 263-268 = 4 สี    081-094 ,117-262 = BW

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนินธรุกจิดว้ยความ
โปรง่ใส และตระหนกัดวีา่การทจุรติคอรร์ปัชัน่เป็นเรือ่งใกล้
ตวัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกรรมกบัคูค่า้ ความ
สามารถในการแขง่ขนั ศกัยภาพในการพฒันานวตักรรม 
การพฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของ
ประเทศ จงึสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดย
บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private 
Sector Collective Active Coalition Against Corruption 
Council : CAC) เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560 และก�าหนดไว้
เป็นสว่นหน่ึงของจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั (Code of Conduct) และไดก้�าหนดใหม้ ี
นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ (Anti Corruption Policy) 
เพือ่บุคลากรของบรษิทัรวมถงึบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มได้
ถอืปฏบิตั ิภายใตก้ารก�ากบัดแูลของคณะกรรมการของ
บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายจดัการ
หรอืผูบ้รหิาร 

แนวทางในการปฏิบัติ

• การสนบัสนุนการสรา้งจติส�านึกและคา่นิยม ทศันคตใิห้
บุคลากรปฏบิตังิานอยา่งซื่อสตัย ์โปรง่ใส เทีย่งตรง เคารพ
กฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ การต่อตา้นสนบัสนุนคอรร์ปัชัน่
ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• ก�าหนดใหบุ้คลากรตอ้งไมก่ระท�าการใด ๆ อนัเป็นการ
เรยีกรอ้ง หรอืรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
อืน่ทีม่หีน้าทีห่รอืธรุกจิเกีย่วขอ้งกบับรษิทั เวน้แต่ในโอกาส
หรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณนิียม และทรพัยส์นินัน้ตอ้ง
ไมใ่ชส่ิง่ผดิกฎหมาย รวมทัง้ไมอ่าศยัต�าแหน่งหน้าทีห่รอื
แสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเอง และ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ

• การจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบขัน้ตอนการปฏบิตัิ
งาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิคอรร์ปัชัน่ 
และบรหิารจดัการใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม

• การจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
รวมทัง้พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ และ
ถ่วงดลุการใชอ้�านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ป้องกนัและมใิหม้กีารทจุรติหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
ทจุรติคอรร์ปัชัน่

• การจดัใหม้กีารสือ่สารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบรษิทั 
เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิเกีย่วกบัมาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่

• การสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานหรอื
องคก์รต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและสนบัสนุนการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหมพ่รอ้ม
คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐานทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ ซึง่หมายรวมถงึมาตรการ
และนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่ใหเ้ขา้ใจความ
หมาย บทบาทหน้าที ่และยดึถอืปฏบิตั ิทัง้ยงัไดจ้ดัสมัมนา
หวัขอ้+“บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิอง 
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ” ขึน้เมือ่วนัจนัทรท์ี ่
27 สงิหาคม พ.ศ.2561 โดยไดร้บัเกยีรตจิากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD) จดัสง่วทิยากรมาบรรยาย
เพือ่เป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจบทบาทหน้าทีใ่น
ฐานะสมาชกิ+“แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน 
การต่อตา้นทจุรติ : Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption (CAC)” เสรมิสรา้ง
ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องบุคลกร รวมถงึ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ต่างๆ ระบุความเสีย่งและโอกาสทีจ่ะ
เกดิการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในขัน้ตอนกระบวนการปฏบิตังิาน 
และชว่ยวดัผลการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้น
ทจุรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดเ้ผยแพรภ่าพวดีทิศัน์เพือ่ใหพ้นกังาน
ทกุคนไดเ้ขา้ชมเพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการสรา้งวฒันธรรม
องคก์รทีป่ราศจากคอรร์ปัชัน่

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทั ตระหนกัถงึการเคารพต่อความเป็นมนุษยข์องทกุคน
เพราะทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ามารถสรา้งมลูคา่
เพิม่ ผลผลติ การแขง่ขนั ความน่าเชือ่ถอืและยกยอ่ง ซึง่เป็น
รากฐานในการพฒันาทรพัยากรดา้นต่างๆ จงึมแีนวทางสง่
เสรมิการปฏบิตัติามหลกัการดา้นสทิธมินุษยชนซึง่เป็นสทิธิ
พืน้ฐานทีม่มีาแต่ก�าเนิด ไมว่า่จะสญัชาต ิเชือ้ชาตเิผา่พนัธุ ์สี
ผวิ ศาสนา ภาษา สถานะทางสงัคม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณทีอ้งถิน่ หรอืประเทศใดทีเ่ขา้ไปลงทนุหรอืขอ้งเกีย่ว 
รวมถงึปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากล 
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แนวทางในการปฏิบัติ
 
• ใหบุ้คลากรของบรษิทัท�าความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนโดยตรงใหถ้ีถ่ว้น และ
ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัและในกรณทีีต่อ้งไปปฏบิตังิานใน
ต่างประเทศ ควรศกึษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
และวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อน รวมถงึตอ้งปฏบิตัิ
ตามหลกัสทิธมินุษยชนสากล และไมส่นบัสนุนกจิการที่
ละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน

• ก�าหนดใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการ 
ทจุรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอื
ผูร้อ้งเรยีน กรณมีขีอ้สงสยัหรอืขอ้ขอ้งใจเมือ่พบพฤตกิรรม
ไมเ่หมาะสมหรอืขดัต่อกฎหมายหรอืมาตรฐานทางจรยิธรรม
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ เพือ่ป้องกนัการปฏบิตัิ
โดยไมเ่ป็นธรรม โดยค�านึงถงึความปลอดภยั และความเสยี
หายของผูร้ายงาน แหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแหง่การแจง้เบาะแสเกีย่ว
กบัการท�าผดิกฎหมายหรอืการผดิจรรยาบรรณ 

•+การพจิารณาจา้งหรอืเลกิจา้งโดยผ่านกระบวนการ
พจิารณาและตดัสนิใจตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไวอ้ยา่งเหมาะ
สมไมข่ึน้อยูก่บับุคคลใดบุคคลหน่ึงเพยีงคนเดยีวหรอืการ
เลอืกปฏบิตั ิ

• การพฒันาพนกังานเพือ่ฝึกฝนทกัษะและเพิม่พนูศกัยภาพ 
เพือ่สรา้งโอกาสในการเรยีนรูแ้ละความกา้วหน้า การเลือ่น
ต�าแหน่งเมือ่มโีอกาสเหมาะสม 

• การสนบัสนุนสิง่อ�านวยความสะดวกในการท�างานตาม
ความเหมาะสม เพือ่ใหพ้นกังานท�างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

• การใหโ้อกาสพนกังานในการเขา้ถงึหรอืรบัทราบขอ้มลูที่
ส�าคญัเกีย่วกบัผลการด�าเนินการ ทศิทางการด�าเนินกจิการ 
รวมถงึจดัใหม้สีือ่ชอ่งทางต่างๆ เพือ่การมสีว่นรว่มน�าเสนอ
ขอ้คดิเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง  

บรษิทั ใหค้วามส�าคญัในการมสีว่นรว่มพฒันาองคก์ร ใสใ่จ
ในความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มในทีท่�างาน จงึจดัใหม้ี
ชอ่งทางในการสือ่สาร ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อพนกังาน เชน่ ป้ายประชาสมัพนัธภ์าพ
เคลือ่นไหว หรอืการเผยแพรข่อ้มลูผา่นทางแอพพลเิคชัน่
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่และสง่เสรมิการสรรคส์รา้งกจิกรรมรว่ม
กนัโดยเปิดโอกาสใหม้กีารจดัตัง้ชมรม อาท ิแบดมนิตนั 
ฟุตบอล  และจติอาสา เป็นตน้ และยงัค�านึงถงึการสง่เสรมิ 
สขุภาพกายทีด่ ีโดยการจดัใหพ้นกังานสามารถใชส้ทิธใิน
การเขา้ใชส้ถานทีอ่อกก�าลงักาย ทีบ่รษิทัจดัไวใ้หไ้ดท้กุวนั
ตามจ�านวนทีก่�าหนด เพือ่เป็นการดแูลทีต่น้เหตุนอกเหนือ
จากการจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพเป็นประจ�าปีทกุปี จดัใหม้ี
กจิกรรมสนัทนาการทัง้ภายในและภายนอกสถานประกอบ
การเพือ่เสรมิสรา้งความสามคัค ีความรว่มแรงรว่มใจ และ
เป็นก�าลงัใจหรอืรางวลัใหแ้ก่พนกังานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
กลยทุธข์ององคก์ร จดัใหพ้นกังานไดม้โีอกาสรว่มใน
กจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้เพือ่สรา้งความสามคัค ีชว่ยเหลอื
เกือ้กลูกนั และกจิกรรมเพือ่สงัคมทีบ่รษิทัจดัขึน้ รวมถงึมี
การใหค้วามส�าคญักบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใน
การท�างาน โดยรวมเป็นเน้ือหาสว่นหน่ึงในการปฐมนิเทศ
พนกังานใหมเ่พือ่ใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจทัง้ใน
ระหวา่งการปฏบิตังิานตามปกตแิละสามารถเอาตวัรอดไดใ้น
สถานการณ์ฉุกเฉนิ เชน่ การท�างานในทีส่งู การหนีไฟ การ
ดบัเพลงิ การใชอุ้ปกรณ์เพือ่ความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏบิตังิานประจ�าวนั เป็นตน้ 

การพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กร – สร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานในปี 
2561

บรษิทัใหค้วามส�าคญัในการสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรของบรษิทั โดยจดัใหม้หีลกัสตูรการ
อบรมภายในดา้นต่างๆ อาท ิหลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่
สือ่สารในประชาคมระดบัอาเซยีน เพือ่การพฒันาดา้นทกัษะ
ในการใชภ้าษาต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัใหม้ี
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษกบัอาจารยช์าวต่างชาตแิบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทั ใหค้วามส�าคญัในการปฏบิตัติ่อพนกังานอยา่งเป็น
ธรรม เน่ืองจากเป็นทรพัยากรส�าคญัซึง่การปฏบิตังิานต่างๆ 
ตอ้งอาศยัความรู ้ความสามารถ ก�าลงักาย และก�าลงัใจใน
การท�างานใหบ้รรลุเป้าหมาย จงึสนบัสนุนใหม้กีารบรหิาร
จดัการต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมควบคูไ่ปกบัการเตบิโต
ทางธรุกจิเพือ่การพฒันาไปสูค่วามยัง่ยนื โดยการไมใ่ช้
แรงงานเดก็ ไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั การใหค้วามคุม้ครองทาง
สงัคมและสภาพการท�างาน การใหค้วามคุม้ครองสขุภาพ
และความปลอดภยัในการท�างาน การดแูลทัง้ในเรือ่งการให้
โอกาส ผลตอบแทนและสวสัดกิาร การแต่งตัง้ โยกยา้ย และ
การพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งทัว่ถงึ  

แนวทางในการปฏิบัติ

• การจดัใหม้เีงือ่นไขการจา้งทีเ่ป็นธรรม การใหค้า่ตอบแทน
ทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ หรอืตามขอ้ตกลงการจา้งและตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมหรอืมาตรฐานการครองชพีทีค่วรจะ
เป็นทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึสวสัดกิารคา่รกัษา
พยาบาล กองทนุส�ารองเลีย้งชพี โบนสัตามผลการปฏบิตัิ
งานของพนักงานและผลประกอบการของบรษิทั เสือ้
ยนิูฟอรม์ เป็นตน้        
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ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย ซึง่พนกังานทกุระดบัมสีทิธิเ์ขา้ทดสอบ
ระดบัทกัษะเพือ่จดัชัน้เรยีนทีเ่หมาะสมรวมถงึการทดสอบ
หลงัจบหลกัสตูรเพือ่เประเมนิผลการเรยีนรู ้ซึง่เป็นสว่นหน่ึง
ในการสรา้งโอกาสทีจ่ะกา้วหน้าในสายงานใหก้บัพนกังานได ้
การจดัใหม้กีารอบรมหลกัสตูร “การปรบัทศันคตเิพือ่การ
ท�างานแบบ WIN WIN” ใหก้บัพนกังานเพือ่เสรมิสรา้งความ
เขา้ใจในการปฏบิตังิานอยา่งรบัผดิชอบต่อองคก์ร โดยมี
เน้ือหาในการจดัระบบการท�างานเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ สนิคา้/
บรกิาร ทีม่คีณุภาพ การท�าความเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาทีม่ ี
ความส�าคญัต่อผูเ้กีย่วขอ้งทกุระดบัในฐานะของผูบ้รกิาร 
การผสานแนวคดิวชิาจติวทิยา การพฒันาทกัษะบรกิารที่
เน้นคณุภาพและประสทิธภิาพของการบรกิารแบบแทจ้รงิ 
การสรา้งมนุษยส์มัพนัธใ์นการประสานงาน การพฒันา EQ-AQ 
การเพิม่พนูทศันคตเิชงิบวก คา่นิยม วฒันธรรมทีด่ใีนการ
ท�างานเป็นทมี เชาวน์อารมณ์ ประสทิธภิาพในการท�างาน 
รวมถงึกลยทุธใ์นการพฒันาตนเองและพฒันางาน สรา้งแรง
กระตุน้เรือ่งเป้าหมายสูค่วามส�าเรจ็ เป็นตน้ และใหโ้อกาส
พนกังานเขา้รบัการอบรมสมัมนาหลกัสตูรอืน่ๆ ทีห่น่วยงาน
ภายนอกจดัขึน้ในปีทีผ่า่นมา รวมจ�านวนไมน้่อยกวา่ 60 
หลกัสตูร  คดิเป็นจ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3 ชัว่โมง/
คน/ ปี คดิเป็นคา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้กวา่ 4.36 ลา้นบาท  

ตวัอยา่งรายชือ่หลกัสตูร การอบรมทีบ่รษิทัไดจ้ดัขึน้ส�าหรบั
บุคลากรทกุระดบัในปีทีผ่า่นมา (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม-     
30 กนัยายน 2561) ไดแ้ก่

• หลกัสตูรการบรหิารงานเอกสารและจดัเกบ็เอกสารเพือ่
การท�างาน อยา่งมปีระสทิธภิาพ
• หลกัสตูรเพือ่การพฒันาการบรหิารจดัการ Management 
Development Program (MDP)

• บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทจุรติ

• หลกัสตูร Commercial Contracts for Drafting and 
Negotiating Summit 2018

• หลกัสตูร ISO 9001:2015

• หลกัสตูร Train The Trainer for TOpp SAP Success Factors 
และ Evaluation for SAP Success Factors

• หลกัสตูร Buzan Mind Mapping Workshop

• หลกัสตูร VENUE EXPENSES FOR TICON RETREAT 
2018

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน

บรษิทั ตระหนกัถงึการด�าเนินการตามมาตรการดา้นความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัในการท�างานของพนกังาน จงึจดัให้
มกีารดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหม้คีวาม
ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ มกีาร
จดัอบรมปฐมนิเทศน์และเผยแพรค่วามรูใ้หพ้นกังานไดร้บั
ทราบและค�านึงถงึขอ้ก�าหนดตามแนวปฏบิตัดิา้นความ
ปลอดภยั พรอ้มทัง้จดัใหม้สีิง่อ�านวยความสะดวกในการ
ท�างานอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจาก
การท�างานและการสญูเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ

แนวทางในการปฏิบัติ

• บรษิทั ถอืวา่การด�าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เป็นความรบัผดิชอบ
โดยตรงของผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั โดยจดัสรร
ทรพัยากรทัง้บุคลากร เวลา และงบประมาณใหเ้พยีงพอและ
เหมาะสม เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทีว่างไว้

•  บรษิทั จะด�าเนินการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและขอ้ตกลง
ต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท�างานโดยยดึถอืขอ้ก�าหนดทีก่ฎหมายระบุเป็น
มาตรฐานขัน้ต�่าในการด�าเนินงาน

• บรษิทั จะด�าเนินการในการคน้หาและก�าหนดมาตรการ
ควบคมุความเสีย่งและป้องกนัอนัตรายจากการด�าเนินงาน
ในทกุๆ กจิกรรมทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของบรษิทั เพือ่ให้
เกดิความปลอดภยัสงูสดุต่อผูป้ฏบิตังิาน ทัง้ทีเ่ป็นพนกังาน
ของบรษิทั ผูร้บัเหมา ทรพัยส์นิ สภาพแวดลอ้ม รวมทัง้
สาธารณชน  โดยจะก�าหนดเป็นแผนการด�าเนินงานประจ�าปี 
• บรษิทั จะพฒันาระดบัความสามารถ โดยสนบัสนุนใหม้กีาร
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดลอ้มในการท�างานใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั
อยา่งต่อเน่ือง
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สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำาปี 2561

อุบัติเหตุ
เดือน

รวมม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุบตัเิหตุรา้ยแรง (เสยีชวีติ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อุบตัเิหตุไมถ่งึขัน้หยดุงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

โรคทีเ่กดิจากการท�างาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จ�านวนวนัหยดุงาน 0 0 0 0 3 0 14 0 0 17

รวมอุบตัเิหตุ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

ชัว่โมงการท�างาน 97480 93216 101744 82704 93216 95200 101744 99464 95200 859968

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

อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ I.F.R  = X 1,000,000 ชัว่โมง

X 1,000,000 ชัว่โมง

จ�านวนรายผูบ้าดเจบ็ทีเ่กดิขึน้

จ�านวนชัว่โมงการท�างานทัง้หมดของหน่วยงานนัน้ หน่วยเป็นชัว่โมง

จ�านวนวนัหยดุงานทีเ่สยีไป

จ�านวนชัว่โมงการท�างานทัง้หมดของหน่วยงานนัน้ หน่วยเป็นชัว่โมง

ในปี 2561 อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ของพนกังานคดิเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มคีา่เทา่กบั 5 ครัง้

ในปี 2561 อตัราความรนุแรงการบาดเจบ็ของพนกังานคดิเป็นหน่วย 1,000,000 ชม.มคีา่เทา่กบั 26 วนั

อตัราความรนุแรงการบาดเจบ็ I.S.R =

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บรษิทั ตระหนกัถงึการรกัษามาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร
ทีด่ ีและมุง่พฒันาใหม้คีณุภาพอยูใ่นระดบัชัน้น�าของประเทศ 
จงึใสใ่จในการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชง้าน 
ลกัษณะการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม ความปลอดภยั ความ
สะดวกสบาย การมสีขุอนามยัทีด่ ีการบรกิารและการให้
ขอ้มลูทีจ่�าเป็นทัง้ก่อนและหลงัตกลงเป็นลกูคา้ รวมถงึผล 
กระทบต่อผูบ้รโิภค สงัคม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ
ยาว เพือ่จรรยาบรรณในการประกอบกจิการทีด่แีละก่อให้
เกดิการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื โดยค�านึงถงึความพงึพอใจสงูสดุ
ของลกูคา้ ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้

แนวทางในการปฏิบัติ

• การมุง่มัน่พฒันาสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพเพือ่ตอบ
สนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 
และมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม

• บรษิทั พรอ้มทีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็จากทกุๆ ฝ่ายในการ
จดัท�านโยบาย รวมทัง้การด�าเนินงานดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน และจดัใหม้ี
การทบทวนในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่น�ามาปรบัปรงุการ
ด�าเนินงาน

• นโยบายฉบบัน้ีจะสือ่สารใหบุ้คลากรทกุระดบัในองคก์ร
ทราบ และพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

ในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารสรปุขอ้มลูการบาดเจบ็ดงัต่อ
ไปน้ี
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• การใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยัดแีละไมเ่ลอืก
ปฏบิตั ิ

• ในปีทีผ่า่นมา บรษิทั ยงัคงเดนิหน้ารกัษาและพฒันา
คณุภาพการปฏบิตังิานรวมถงึการใหบ้รกิารอยา่งต่อ
เน่ือง โดยไดก้ารรบัรองระบบ บรหิารงานคณุภาพ จาก
เดมิ ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ในขอบเขต
ของการใหบ้รกิาร “The development of logistics parks 
and the provision of warehouses on lease with related 
maintenance and property management services.” 
จากหน่วยงานรบัรองมาตรฐานสถาบนั UKAS ส�าหรบั
คลงัสนิคา้รวมทัง้สิน้จ�านวน 9 แหง่ ในพืน้ที ่วงัน้อย 
บางนา บางพล ีแหลมฉบงั เพือ่เป็นการรบัรองมาตรฐาน
การก�ากับดูแลทัง้การออกแบบติดตัง้ และการ
พฒันาการผลติ การตดิตัง้ และการบรกิารรวมถงึ 
กระบวนการวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งและโอกาสทีจ่ะกระทบ
ต่อความสามารถในการใหบ้รกิาร เชน่ มกีารก�าหนด
ระยะเวลาในการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม มกีระบวนการรบั
ขอ้รอ้งเรยีนการใชบ้รกิาร การเปิดโอกาสแสดงความคดิ
เหน็ การสนบัสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืในการแกไ้ขปัญหา
ขอ้พพิาท การจดัใหม้รีะบบบ�ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซม
ผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ ซึง่บง่บอกไดถ้งึคณุภาพและ
ประสทิธภิาพทีด่ขีองการด�าเนินงานภายในองคก์ร ท�าให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ว้ย
บรกิารทีด่แีละมคีณุภาพ 

การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

บรษิทัค�านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
ทกุกลุม่และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
จงึใหค้วามส�าคญักบัการด�าเนินกจิกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร ทัง้ชมุชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม ท�านุบ�ารงุ
ศาสนา อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สนบัสนุนการ
ศกึษา และสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน บรษิทัจงึไมล่ะเลยที่
จะใสใ่จในความเป็นอยูท่ ัง้ของพนกังานในบรษิทั บุคคลซึง่
อาศยัอยูใ่นชมุชนแวดลอ้มสถานประกอบการของบรษิทัและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ และใหค้วามส�าคญัต่อการรกัษา
สภาพแวดลอ้มรอบดา้นทีต่ ัง้อาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ 
เพือ่ใหค้นทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ ัง้
อาคารเหลา่นัน้สามารถใชช้วีติประจ�าวนัต่อไปไดต้ามปกติ
และมคีณุภาพชวีติทีด่ ีรวมถงึไดร้บัการยอมรบั เชือ่ถอื เชือ่
มัน่ในการด�าเนินธรุกจิ

แนวทางในการปฏิบัติ

• การมสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบต่อสงัคมเรือ่งคณุภาพ 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม การใช้
ทรพัยากรทีม่อียูใ่นองคก์รหรอืน�าทรพัยากรทีอ่ยูน่อกองคก์ร
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุทัง้ต่อองคก์รและชมุชนสว่นรวม
และสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุและยัง่ยนื

• การปลกูฝังจติส�านึกเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มแก่บุคลากรทกุระดบั

กิจกรรมไทคอนมอบรัก ปีท่ี 6

กจิกรรมเพือ่สงัคมของไทคอนจดัขึน้อยา่งต่อเน่ืองเป็นปีที ่6 
ภายใตช้ือ่โครงการ “ไทคอนมอบรกั” เพือ่แบง่ปันรอยยิม้และ
ความสขุใหแ้ก่ชมุชนและสงัคมทัง้ไกลและใกล ้เพือ่เสรมิ
สรา้งโอกาสในการมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ในระยะยาว ซึง่ในปี 
2560 ต่อเน่ืองปี 2561 บรษิทัไดศ้กึษาคน้ควา้ หาขอ้มลูพบ
วา่ในสงัคมไทยยงัคงตอ้งการการพฒันาในหลายๆ พืน้ทีท่ ัง้
คลา้ยคลงึและแตกต่างกนั จงึก่อใหเ้กดิโครงการหลกัๆ ในปี
ทีผ่า่นมารวม 2 โครงการ ไดแ้ก่

ไทคอนมอบรัก “สร้างรัก บ้านพักให้น้อง”

จากการพบวา่เดก็ไทยในพืน้ทีห่า่งไกลยงัคงมอุีปสรรคใน
การเดนิทางไปศกึษาในโรงเรยีนทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอต่อ
การพฒันาและสง่เสรมิใหไ้ดร้บัการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ 

เน่ืองจากการคมนาคมทีไ่มเ่อือ้อ�านวยดว้ยทีอ่ยูอ่าศยันัน้หา่ง
ไกลจากสถานศกึษา จงึมกีารเขา้ส�ารวจพืน้ทีจ่งัหวดั
เชยีงรายซึง่เป็นจงัหวดัทีม่พีนกังานในบรษิทัเป็นคนพืน้ที่
จงัหวดัดงักลา่ว บรษิทัจงึไดพ้จิารณาจดัใหม้โีครงการ  
“สรา้งรกั บา้นพกัใหน้้อง” จากการเขา้ส�ารวจพืน้ทีจ่งัหวดั
เชยีงรายโดยไดส้มทบทนุเพือ่สรา้งอาคารหอพกัส�าหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีนปอวทิยา อ.เวยีงแก่ง จ.เชยีงราย พรอ้มสง่
เจา้หน้าทีแ่ละวศิวกรเขา้ไปดแูลการก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็และ
ไดม้พีธิกีารการสง่มอบ พรอ้มมอบอุปกรณ์กฬีา ของทีร่ะลกึ 
ด�าเนินกจิกรรมสนัทนาการรว่มกบัเดก็นกัเรยีนกวา่สามรอ้ยคน 
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เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 โดยคณะท�างานและพนกังาน
จติอาสาในเครอืบรษิทัไทคอน น�าโดย คณุโสภณ ราชรกัษา 
ผูอ้�านวยการเป็นประธาน สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่คณะครู
และเดก็นกัเรยีนเป็นอยา่งมาก

ไทคอนมอบรัก “ต่อยอดการศึกษา พัฒนาชุมชน” 

จากการส�ารวจพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานทีโ่รงงานและคลงั
สนิคา้ตัง้อยู่โดยการเขา้พบปะพดูคุยกบัประชากรและ
บุคลากรในพืน้ที ่พบวา่ในเขตจงัหวดัอยธุยามกีารขยายตวั
ทางอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพิม่ปรมิาณ
ประชากรในพืน้ทีร่อบดา้นจากแรงงานซึง่เขา้มาท�างาน
โรงงานยา่นน้ี บรษิทัจงึเลง็เหน็ถงึการเขา้ไปสนบัสนุนการ
พฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชนรอบดา้น โดยจดั
โครงการไทคอนมอบรกั EP.2 ขึน้ภายใตช้ือ่ “ต่อยอดการ
ศกึษา พฒันาชุมชน” ในพื้นที่ ต.อุทยั อ.อุทยั 
จ.พระนครศรอียธุยา เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2561 ซึง่แบง่
ออกเป็นสองสว่นดงัน้ี 

1) รว่มสมทบทนุถวายผา้ป่าเพือ่สรา้งอาคารหอประชมุ
(อเนกประสงค)์ ใหแ้ก่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต�าบล 
โดยจดัพธิสีงฆร์ว่มกบัประชากรในพืน้ที ่ณ สถานทีต่ ัง้โรง
พยาบาล จากการรวบรวมเงนิสมทบทนุจากกลุม่บรษิทัไท
คอนและพนกังาน ทัง้น้ี เพือ่รองรบัการเขา้ใชบ้รกิารของ
ประชากรในพืน้ที ่จากเดมิทีเ่ป็นสถานีอนามยัขนาดเลก็และ
มพีืน้ทีอ่าคารจ�ากดัไมส่ามารถรองรบักจิกรรมการใหบ้รกิาร
ไดอ้ยา่งเพยีงพอในโอกาสต่างๆ เชน่ การตรวจสขุภาพ
ประชากร การใหบ้รกิารฉดีวคัซนีคราวละมากๆ     

2 การบรจิาคชดุคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์และเกา้อีใ้หแ้ก่
โรงเรยีนวดัจ�าปา เพือ่ต่อยอดการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนใน
โรงเรยีนซึง่พบวา่คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ช�ารดุเสยีหาย
และไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใชง้าน รวมถงึการให ้
ความชว่ยเหลอืในการจดัการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตเพือ่ให้
สามารถใชเ้ป็นสือ่ในการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ได ้

พรอ้มกนัน้ี+ยงัไดม้อบของเลน่เสรมิพฒันาการใหแ้ก่เดก็
นกัเรยีนทกุคน และท�ากจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะรว่มกนัอกี
ดว้ย 

กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน

เน่ืองจากไทคอน+เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการทีม่โีรงงาน
อุตสาหกรรมใหบ้รกิารในพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมบางป ูจงึได้
เขา้รว่มกจิกรรมอนุรกัษ/์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและล�าคลองในพืน้ที ่
ณ ศนูยศ์กึษาธรรมชาตกิองทพับก(บางป)ู เฉลมิพระเกยีรต ิ 
สถานพกัผอ่นกรมพลาธกิารทหารบก ต�าบลบางปใูหม ่อ�าเภอ
เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ โดยการเขา้รว่มรบั
ฟังการบรรยายหลกัการและเหตุผลในการรณรงคอ์นุรกัษ์
ธรรมชาต+ิภายใตก้จิกรรมซึ่งจดัโดย+ส�านักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางป ู ในการน้ี กลุม่พนกังานจติอาสาจงึได้
สง่ตวัแทนเขา้รว่มกจิกรรมลงพืน้ทีป่ลกูป่าชายเลนพรอ้มเกบ็
ขยะซึง่ตกคา้งในบรเิวณโดยรอบรว่มกบัเครอืขา่ยระหวา่ง
นิคมอุตสาหกรรมบางป ูผูป้ระกอบการ หน่วยงานทอ้งถิน่ 
ชมุชนรอบนิคมฯ และโรงเรยีน ซึง่ลว้นเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
จากสงัคมโดยรอบ

อาคารสีเขียวช่วยลดโลกร้อน 

ไทคอนยงัคงเดนิหน้าพฒันาอาคารคลงัสนิคา้และศนูย์
กระจายสนิคา้ทีม่คีณุภาพมาตรฐานระดบัสากลอยา่งต่อ
เน่ือง โดยค�านึงถงึความส�าคญัในการดแูลรกัษาทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสงัคมและชมุชนโดยรอบ
โครงการทีม่กีารสรา้งอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ จงึเดนิ
หน้าพฒันาอาคารคลงัสนิคา้สเีขยีว ภายใตน้โยบายที่
ก�าหนดใหก้ารพฒันาโครงการใหมต่อ้งผา่นมาตรฐาน LEED 
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ทกุโครงการ โดยเป็นการรบัรองคณุภาพอาคารคลงัสนิคา้ที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานของ LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) โดย U.S. Green 
Building Council (USGBC) ซึง่เป็นองคก์รทีเ่ป็นผูน้�าในการ
ก�าหนดมาตรฐานอาคารสเีขยีวในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
ใชร้ะบบการประเมนิคณุภาพอาคารแบบ LEED Scorecard 
Rating System (LEED CS) ส�าหรบัอาคารทีส่รา้งเพือ่ให้
เชา่โดยเฉพาะ 

โครงการลา่สดุทีบ่รษิทัไดพ้ฒันาใหก้บัลกูคา้เพือ่ท�าเป็นศนูย์
กระจายสนิคา้ทัว่ประเทศ มขีนาดพืน้ทีก่วา่ 35,000 ตาราง
เมตร คาดวา่จะแลว้เสรจ็พรอ้มใชง้านไดภ้ายในตน้ปี 2562 
ซึง่จะชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่ 53 เปอรเ์ซน็ต ์เมือ่
เทยีบกบัคลงัสนิคา้ทัว่ไป ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานลงได้
กวา่ 66,000 เหรยีญสหรฐัต่อปี หรอืประมาณ 2.2 ลา้นบาท
ต่อปี (เมือ่เทยีบกบัคา่มาตรฐาน ASHRAE) และยงัสามารถ
ประหยดัการใชน้�้าภายในอาคารลงไดถ้งึกวา่ 400 ลกูบาศก์
เมตรต่อปี จากการการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การ
เลอืกใชอุ้ปกรณ์ทีท่นัสมยั การใชห้ลอดไฟ LED ทีม่ ี
ประสทิธภิาพสงูเพือ่ชว่ยใหป้ระหยดัพลงังานไดม้ากขึน้ รวม
ถงึการน�าเทคโนโลยผีลติไฟฟ้าจากแผงโซลารม์าใชเ้พือ่เพิม่
สดัสว่นการใชพ้ลงังานบรสิทุธิ ์ทัง้น้ี นอกเหนือจากจะชว่ย
ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานลงแลว้ยงัชว่ยสง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติและสขุภาพของผูป้ฏบิตังิานในโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ให้
ดขีึน้อกีดว้ย

โครงการ Carbon Footprint for Organization

บรษิทั ตะหนกัถงึความส�าคญัในการป้องกนัมลภาวะ การใช้
ทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะ
แวดลอ้ม จงึไดท้บทวนการด�าเนินโครงการ Carbon Footprint 
for Organization : CFO เพือ่รวบรวมขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจกประเภทต่างๆ เชน่ การเผาไหมอ้ยูก่บัที ่
(Stationary Combustion) การเผาไหมเ้คลือ่นที ่(Mobile 
Combustion) การรัว่ซมึ (Fugitive Emission) ปรมิาณการ
ใชไ้ฟฟ้า กระดาษ และน�้า ซึง่อยูใ่นระหวา่งการด�าเนินการน�า
ขอ้มลูทีร่วบรวมไดย้อ้นหลงัตัง้แต่ปี 2558 เรือ่ยมาจนถงึปี 
2561 ไปวเิคราะหแ์ละจดัท�ารายงานเพือ่น�าเสนอในปีถดัไป
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการมคีวามมุ่งมัน่และ
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้
องคก์รมกีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 
ดว้ยการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทกุกลุม่ สรา้งความเชือ่มัน่และความสมัพนัธท์ีด่ตี่อ
บุคลรอบดา้น เสรมิสรา้งความเขา้ใจของคณะกรรมการใน
บรบิทธรุกจิ ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โอกาส 
ความเสีย่ง ทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนินกจิการตามหลกั 
ธรรมาภบิาลขององคก์รดว้ยความโปรง่ใส ภายใต ้“มาตรฐาน
ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ” โดยที่
คณะกรรมการบรษิทัมแีผนการทบทวนนโยบายการก�ากบั
ดแูลกจิการอยา่งสม�่าเสมอ และตดิตามดแูลใหม้กีารเผยแพร่
คูม่อื “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” ผา่นชอ่งทางเวบ็ไซต ์
http://www.ticon.co.th ของบรษิทั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ไดม้โีอกาสรบัทราบแนวทาง
ปฏบิตัแิละการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัถอืเป็นสว่นหน่ึงของการอบรมพนกังาน
ใหม ่และการสือ่สารเผยแพรไ่ปยงับุคลากรของบรษิทัทกุ
ระดบัเพือ่ใหร้บัทราบและยดึถอืปฏบิตัเิป็นคา่นิยมควบคูไ่ป
กบัการบรหิารและการปฏบิตังิานอยา่งเครง่ครดัสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์และเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนืใน
การด�าเนินธรุกจิ รวมถงึความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี บรษิทัยงัคงยดึหลกัปฏบิตัคิรอบคลุม
เน้ือหา 5 หมวด กลา่วคอื สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อผู้
ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการควบคูไ่ปกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 โดยมกีารด�าเนินการในปี 
2561 ดงัน้ี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและใหค้วามส�าคญัต่อสทิธขิ ัน้ 
พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่น
รว่มใชส้ทิธขิองตนอยา่งเตม็ทีผ่า่นการประชมุผูถ้อืหุน้ รวม
ถงึมกีารสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ในการด�าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มตดัสนิใจ
เรือ่งส�าคญัของบรษิทั เชน่ การเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธิ
ออกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งเป็นอสิระและเทา่เทยีม
กนั การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ การก�าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดคา่ตอบแทนผู้
สอบบญัช ี การน�าเสนอวาระการประชมุหรอืค�าถามที่
ตอ้งการใหต้อบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดล้ว่งหน้า และการได้
รบัขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัอยา่งรวดเรว็ ครบถว้น และเพยีง
พอผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย ทัง้น้ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัสทิธิ
และผลประโยชน์ของตน อกีทัง้ยงัมนีโยบายสง่เสรมิและ

อ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัใน
การเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้

บรษิทัใหค้วามส�าคญักบัการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะขัน้
ตอนทีส่�าคญัของการประชมุ เพือ่ใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนั
ในระหวา่งผูถ้อืหุน้ สามารถด�าเนินการประชมุไปไดด้ว้ย
ความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ อนัไดแ้ก่ การคดั
เลอืกสถานทีจ่ดัการประชมุซึง่มรีะบบขนสง่มวลชนเขา้ถงึ
และเพยีงพอเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้รว่มการ
ประชมุไดอ้ยา่งสะดวก และก�าหนดเวลาจดัประชมุในชว่ง
บา่ยเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาในการเดนิทาง การเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้ไดร้บัขอ้มลูและศกึษาเอกสารการประชมุโดยจดัสง่
เอกสารการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุใหล้ว่งหน้าก่อน
วนัประชมุเพือ่ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนั
ประชมุ การก�าหนดชอ่งทางการลงทะเบยีน ณ สถานที่
จดัการประชมุส�าหรบัผูถ้อืหุน้แต่ละประเภท ทัง้บุคคล
ธรรมดา นิตบิุคคล และนกัลงทนุสถาบนั โดยไดน้�าระบบ 
บารโ์คด (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนบัคะแนน
เสยีงเพือ่ชว่ยใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนและการประมวลผล
การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเรว็ถกูตอ้งและแมน่ย�า
ยิง่ขึน้ 

อน่ึง หนงัสอืนดัประชมุของบรษิทัมขีอ้มลูส�าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวาระการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มลูประกอบการ
พจิารณาลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งครบถว้น รวมถงึไดจ้ดัสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่หผู้ถ้อืหุน้เพือ่สามารถก�าหนดทศิทาง
การออกเสยีงในแต่ละเรือ่งได ้โดยหนงัสอืมอบฉนัทะดงั
กลา่ว มขีอ้มลูกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกเป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ประชมุ ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุได ้ นอกจากน้ี บรษิทัไดแ้นบ 
ขอ้บงัคบับรษิทัสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ไปกบั
หนงัสอืนดัประชมุดว้ย พรอ้มทัง้การใหข้อ้มลูและรายละเอยีด
เกีย่วกบัเอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่เป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุ
ผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
มสีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะมาเป็นกรรมการบรษิทัลว่งหน้าโดยบรษิทัได้
ชีแ้จงหลกัเกณฑ ์และเปิดเผยวธิกีารในการเสนอเรือ่งดงั
กลา่วบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มคีณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ผูบ้รหิาร และผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัเขา้รว่มประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการ
ของบรษิทั หรอืบุคคลทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหเ้ป็น
ประธานในทีป่ระชมุ จะด�าเนินการใหม้กีารพจิารณาวาระ
การประชมุ และลงคะแนนเสยีงเป็นไปตามล�าดบัวาระที่
ก�าหนดในหนงัสอืนดัประชมุอยา่งโปรง่ใส นอกจากนัน้ 
บรษิทัไดแ้จง้จ�านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชมุทัง้ดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารลง
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คะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน

คณะกรรมการบรษิทัไดด้แูลใหม้กีารบนัทกึรายงานการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ใหม้สีาระส�าคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่ ค�าชีแ้จงที่
เป็นสาระส�าคญั ค�าถามขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ รวมทัง้คะแนน
เสยีงทีต่อ้งการในแต่ละวาระ นอกจากนัน้ในสว่นของรายงาน
การประชมุบรษิทั มกีารจดัท�ารายงานการประชมุใหเ้สรจ็
สมบรูณ์ในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด รวมทัง้มรีะบบการจดั
เกบ็รายงานการประชมุทีด่สีามารถตรวจสอบและอา้งองิได้
ทัง้น้ี เพือ่ใหร้ายงานการประชมุมคีวามครบถว้นสมบรูณ์มาก
ยิง่ขึน้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึผลการลงคะแนนเสยีงเพิม่
เตมิในรายงานการประชมุดว้ย 

ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ผยแพรเ่อกสารและขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้ในรปูแบบ
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชญิประชมุซึง่
เผยแพรล่ว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็นเวลา 1 เดอืน และ
รายงานการประชมุทีเ่ผยแพรภ่ายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ
รวมทัง้วดีทีศัน์ ซึง่บนัทกึภาพในวนัประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเรว็

บรษิทัไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 เมือ่วนั
ที ่27 มนีาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 
โรงแรม ด ิโอกุระ เพรสทจี เลขที ่57 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ 
เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร และมกีรรมการและผูบ้รหิาร
เขา้รว่มประชมุ 14 ทา่น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส�าคญัและดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั เป็นธรรมและยัง่ยนื ไม่
วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย นกัลงทนุ
สถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยไดด้�าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุราย โดยใน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ประธานในที่
ประชมุไดด้�าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุที่
ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และไมม่กีารเพิม่
วาระการประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าแต่
อยา่งใด ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุรายมสีทิธเิสนอบุคคล
เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตาม
จ�านวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยหน่ึงหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเทา่กบั
หน่ึงเสยีง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัหรอืบุคคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลง
คะแนนแทนตนได ้โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะ
ตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยป์ระกาศก�าหนด ซึง่ผูถ้อืหุน้
สามารถก�าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดั
สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ
ผูถ้อืหุน้

ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี 2561 และจดัใหม้กีารเผยแพรว่ดีทิศัน์บนัทกึภาพ

การประชมุผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.ticon.co.th 
ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเรว็

นอกจากน้ี บรษิทัไดต้ดิตามดแูลและจดัการความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหวา่งบรษิทักบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึการป้องกนัการ
ใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาสรวมถงึ
การท�าธรุกรรมในลกัษณะทีไ่มส่มควร เชน่ การก�าหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนงดการซือ้ขายหลกั
ทรพัยข์องบรษิทัในชว่ง 1 เดอืนก่อนทีบ่รษิทัจะเปิดเผย
ขอ้มลูผลการด�าเนินงานของบรษิทัต่อสาธารณะเพือ่เป็นการ
ป้องกนัการน�าขอ้มลูภายในทีอ่าจมกีระทบต่อราคาหลกั
ทรพัยไ์ปใชเ้พือ่ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองหรอืต่อผูอ้ืน่ไมว่า่จะ
โดยทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่า่จะโดยวธิใีดกต็าม ทัง้น้ี 
ยงัมแีนวทางในการพจิารณาถงึวธิกีารตดิตามและควบคมุไม่
ใหเ้กดิการฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน การรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลู การรกัษาความลบั การรกัษาความ 
น่าเชือ่ถอื และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดวีา่ความส�าเรจ็ในการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัจะบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และยัง่ยนื
ไดด้ว้ยการสนบัสนุนจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ต่าง ๆ อนั
ไดแ้ก่ พนกังานบรษิทั ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ สถาบนั
การเงนิ เจา้หน้ี ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชมุชนและสงัคม เพือ่ความ
ยัง่ยนืยิง่ขึน้ จงึใหฝ่้ายจดัการใหค้วามส�าคญัต่อการไมล่ะเมดิ
สทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ 
กลา่วคอื การปฏบิตัติ่อพนกังานอยา่งเทา่เทยีมและเป็น
ธรรม ใหค้วามส�าคญัเรือ่งการดแูลเรือ่งความปลอดภยั และ
สขุอนามยั การปฏบิตัติ่อคูค่า้ตามสญัญา และเงือ่นไข
ทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานใหแ้ก่ลกูคา้ มี
ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ทัง้ในดา้นคณุภาพของผลติภณัฑ ์
และการใหบ้รกิารหลงัการขาย ตลอดจนการรกัษาความลบั
ของลกูคา้ การปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิจากสถาบนั
การเงนิ การปฏบิตัติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไมท่�าลาย
คูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิกีารไมส่จุรติ และการรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัไดม้กีารพจิารณาปรบัปรงุกระบวน 
การปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ ภายใต้
นโยบายต่อไปน้ี
  
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

(1) ผูถื้อหุ้น ใหจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัต่อผูถ้อืหุน้
ทกุรายอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ผา่นชอ่งทางต่างๆ 
เชน่ สือ่ทีเ่ผยแพรผ่า่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย ทางเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ การประกาศทาง
หนงัสอืพมิพ ์การจดัท�าขา่วประชาสมัพนัธ ์หรอืการจดัสง่
จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้

(2) พนักงาน เน่ืองจากพนกังานคอืทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุ
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ในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั จงึใหค้วามส�าคญักบัพนกังาน
ทกุคนโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิมกีารปฏบิตัอิยา่ง 
เทา่เทยีม เป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชนตามกฎหมาย
และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
และคา่ประโยชน์อืน่ๆ สวสัดกิารทีจ่�าเป็น การแต่งตัง้โยก
ยา้ย ความกา้วหน้า การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะการท�างาน
ในดา้นอืน่ๆ รวมถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยัในการ
ท�างานและสภาพแวดลอ้ม

(3) ลกูค้า บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะแสวงหาวธิกีาร ทีจ่ะ
สนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลา บรษิทัยดึมัน่ในการรกัษา และ
ปฏบิตัติามสญัญาทีท่�าไวก้บัลกูคา้อยา่งเครง่ครดั โดยการสง่
มอบผลติภณัฑ ์และใหบ้รกิารหลงัการขายทีม่คีณุภาพ ตรง
ตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม นอกจาก
น้ี ยงัเน้นถงึการรกัษาความลบัของลกูคา้ และไมน่�าไปใช้
เพือ่ประโยชน์โดยมชิอบ รวมทัง้ผอ่นปรน และรว่มชว่ยเหลอื
ลกูคา้ยามทีเ่กดิความเดอืดรอ้น

(4) คู่ค้า เจา้หน้ีและ/หรอืลกูหน้ี บรษิทัปฏบิตัติ่อคูค่า้ เจา้หน้ี
และ/หรอืลกูหน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ค�านึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้
รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่ง
สถานการณ์ทีท่�าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวม
ทัง้ปฏบิตัติามพนัธสญัญาทีต่กลงกนัไว้

(5) คู่แข่งทางการค้า บรษิทัปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ตาม
หลกัสากลไมล่ะเมดิความลบั หรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้
ของคูแ่ขง่ บรษิทัยดึมัน่ในการด�านินธรุกจิดว้ยความเป็น
ธรรมโดยปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมในการด�าเนิน
ธรุกจิอยา่งเครง่ครดั ในปีทีผ่า่นมาบรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใด ๆ 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้

(6) กลุ่มห่วงโซ่อปุทาน บรษิทัด�าเนินธรุกจิต่อหว่งโซ่
อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 
9001 อยา่งเครง่ครดัดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีาร
ควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ดิท�าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่
อุปทานของคูค่า้ทีด่�าเนินธรุกจิกบับรษิทัด�าเนินงานดว้ยการ
ค�านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความยัง่ยนืในการท�า
ธรุกจิรว่มกนั

(7) ชมุชนและสงัคม บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด�าเนินธรุกจิที่
เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม มุง่สรา้งสมดลุ
ระหวา่งการเตบิโตทางธรุกจิ และการพฒันาของชมุชน 
สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั

3.2 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนินธรุกจิดว้ยความ
โปรง่ใส โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม 
และแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้สนบัสนุนการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และตระหนกัดวีา่การทจุรติ
คอรร์ปัชัน่สง่ผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคม

และความมัน่คงของประเทศ โดยมนีโยบายในการสนบัสนุน
การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ดงัน้ี
(1) บรษิทัตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจติส�านึก คา่นิยม ทศันคติ
ใหแ้ก่บุคลากรในการปฏบิตังิานอยา่งซื่อสตัย ์โปรง่ใส เทีย่ง
ตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการ 
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้
บรหิารงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

(2) บุคลากรตอ้งไมก่ระท�าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง 
หรอืรบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่
มหีน้าที ่หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เวน้แต่ในโอกาส 
หรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณนิียม และทรพัยส์นินัน้ตอ้ง
ไมใ่ชส่ิง่ผดิกฎหมาย รวมทัง้ไมอ่าศยัต�าแหน่งหน้าทีห่รอื
แสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเอง และ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ

(3) บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิ
คอรร์ปัชัน่ และบรหิารจดัการใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม

(4) บรษิทัตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสม รวมทัง้พฒันาระบบและกลไกในการควบคมุ
ตรวจสอบ และถ่วงดลุการใชอ้�านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และ
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัและมใิหม้กีารทจุรติหรอืมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่

(5) บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารสือ่สาร และฝึกอบรมแก่บุคลากร
ของบรษิทั เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ เกีย่ว
กบัมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่

(6) บรษิทัตอ้งจดัใหม้ชีอ่งทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หรอื
แจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมนีโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มลู หรอืผูแ้จง้เบาะแส และจะเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูใ้ห้
ขอ้มลูเป็นความลบั รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบ และ
ก�าหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

(7) บรษิทัควรสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วย
งานหรอืองคก์รต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและ
สนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

ทัง้น้ี บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตั ิ
(Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อตา้นการทจุรติแลว้ เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2560

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

บรษิทัเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิทาง
ปัญญาและมนีโยบายหา้มการด�าเนินการที่มลีกัษณะ
เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทกุประเภท โดยได้
ก�าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทั ดงัน้ี

(1) พนกังานทกุคน มหีน้าทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนั
เกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัเพือ่มใิหข้อ้มลูเหลา่
นัน้ร ัว่ไหล และตอ้งไมน่�าทรพัยส์นิทางปัญญาประเภทต่าง ๆ 
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ของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตวัหรอืเพือ่บุคคลอืน่โดย
มไิดร้บัอนุญาต
(2) พนกังานทกุคนตอ้งเคารพและใหเ้กยีรตติ่อทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของผูอ้ื่นและไม่น�าผลงานอนัเป็นทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของผูอ้ืน่ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นของผลงานไปใช้
โดยทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของผลงาน

3.4 นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บรษิทัก�าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าที่
ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชน หรอืศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์โดยไมแ่บง่แยกเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา 
ศาสนา สงัคม ทรพัยส์นิ ถิน่ก�าเนิด ความคดิเหน็ทางการ
เมอืง หรอืสถานะอืน่ ๆ รวมถงึตระหนกัในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของตนทีม่ตี่อสงัคมและบุคคลอืน่ โดยได้
ก�าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทั ดงัน้ี

(1) บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชน
อย่างเครง่ครดัและไมส่นบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธิ
มนุษยชน

(2) บรษิทัปฏบิตัติ่อพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีม โดยไม่
เลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน การจา่ยคา่ตอบแทน การเขา้รบั
การอบรม การเลือ่นต�าแหน่ง การเลกิจา้งหรอืการใหอ้อก
จากงานอนัเน่ืองมาจากการแบง่แยกเพศ เชือ้ชาต ิสผีวิ 
ศาสนา อาย ุสถานภาพการสมรส ผูม้คีรรภค์วามคดิเหน็
ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้

(3) บรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนมสีทิธเิทา่เทยีมกนั
ในการท�างานภายใตก้ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และ 
ค�าสัง่ต่าง ๆ ของบรษิทั

3.5 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนินธรุกจิ โดยค�านึงถงึสงัคม
และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั เพือ่การเจรญิเตบิโตทางธรุกจิ
อยา่งยัง่ยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวาม
โปรง่ใส เป็นธรรม พรอ้มมุง่ใหเ้กดิประโยชน์และการเตบิโต
ไปพรอ้มกนัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งเหมาะสม
ดงันัน้ บรษิทัจงึไดก้�าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพือ่การ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื ดงัน้ี

(1) การน�าพาองคก์รดว้ยแนวคดิดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ผา่นการสือ่สารและการแลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best 
Practice) รว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ของบรษิทั

(2) ด�าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เป็น
หน่ึงเดยีวกบัทกุกระบวนการท�างาน และกระบวนการตดัสนิใจ
ของบรษิทั

(3) สง่เสรมิการฝึกอบรม การใหค้วามรู ้และการใหค้�าแนะน�า
ทีมุ่ง่เน้นวธิปีฏบิตัติามแนวทางดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

(4) สนบัสนุนการด�าเนินงาน และสรา้งความรว่มมอืในระดบั
ภมูภิาคเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
 
3.6 นโยบายสิ่งแวดล้อม

บรษิทัด�าเนินธรุกจิใหบ้รกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามมุง่มัน่ในการบรหิาร
จดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

(1)+ใหค้วามส�าคญัในการป้องกนัและควบคมุมลพษิ ใหเ้ป็น
ไปตามมาตรฐานสากล และค�านึงถงึผลกระทบต่อสิง่
แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิารพนกังาน และชมุชน

(2)+สร้างจิตส�านึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้
พลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ

(3)+ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก�าหนด
อืน่ ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง

(4)+ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพือ่ปรบัปรงุระบบ
การจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง

(5)+เผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง

3.7 นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริต
คอร์รัปชั่น

วตัถปุระสงค์

(1) เพือ่สง่เสรมิ ใหบุ้คลากรของบรษิทัด�าเนินธรุกจิอยา่งถกู
ตอ้ง โปรง่ใสยตุธิรรม และสามารถตรวจสอบได ้ โดย
สอดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐานทาง
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั 
โดยบรษิทัคาดหวงัใหท้กุคนรายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัิ
ทีข่ดั หรอืสงสยัวา่จะขดัต่อเรือ่งดงักลา่วใหบ้รษิทัรบัทราบ 
ซึง่บรษิทัจะไดป้รบัปรงุแกไ้ข หรอืด�าเนินการใหเ้กดิความ 
ถกูตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส ยตุธิรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
ทีม่กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสจุรติแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(2) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษย์
ของบรษิทัท�าหน้าทีด่แูล และใหค้�าแนะน�า ตลอดจนสอดสอ่ง
การกระท�าต่าง ๆ ของบุคลากรของบรษิทัใหเ้ป็นไปโดย 
ถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรือ่งดงักลา่วจะไดร้บัความคุม้ครอง หาก
เป็นการกระท�าดว้ยความสจุรติใจ

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริต
คอร์รัปช่ัน

(1) เมือ่มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท�าทีฝ่่าฝืนหลกั
ปฎบิตัทิีด่ ีในเรือ่งต่อไปน้ี

1.1 การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนว 
     ปฏบิตัขิองนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
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1.2  การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั
1.3  การไดร้บัความไมเ่ป็นธรรมในการปฏบิตังิาน
1.4 การกระท�าทจุรติ

(2) พบการกระท�าทีท่�าใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อ
บรษิทั

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริต
คอรร์ปัชัน่ ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม

1. ไปรษณีย ์ 
น�าสง่ที ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์
เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร 10120 

2. อีเมล 
คณะกรรมการตรวจสอบ :    
audit_committee@ticon.co.th

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน

1.   การลงทะเบยีน และสง่เรือ่ง
1.1 ผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน ลงทะเบยีนรบัเรือ่งรอ้ง

เรยีน และก�าหนดวนัแจง้ความคบืหน้าของเรือ่งที่
รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงัน้ี

• กรณทีีม่ผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษิทัอยา่งรา้ยแรง 
ใหด้�าเนินการโดยดว่นทีส่ดุ

• กรณอีืน่ ใหด้�าเนินการโดยเรว็
• กรณทีเ่ป็นการสอบถามทัว่ไป เชน่ค�าถามเกีย่วกบัราคา

หุน้ การจา่ยเงนิปันผล จะไมม่กีารลงทะเบยีนรบัเรือ่ง แต่
จะสง่เรือ่งใหก้บัฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบเรือ่งนัน้ ๆ โดยตรง 
เพือ่ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม

1.2 ผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผู้
รอ้งเรยีน ดงัน้ี
• ชือ่ - นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได้
• วนัทีร่อ้งเรยีน
• ชือ่บุคคล หรอืเหตุการณ์ทีร่อ้งเรยีน
• ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ

1.3 เมือ่ลงทะเบยีนรบัเรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้�าหนดชัน้
ความลบัตามเน้ือหาของเรือ่ง (ยกเวน้กรณทีีเ่ป็นการ
สอบถามทัว่ไป) และด�าเนินการดงัน้ี
• สัง่ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด�าเนินการหา 

ขอ้เทจ็จรงิสัง่การตามอ�านาจหน้าที่
• ผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนจะตอ้งสรปุผลและรายงาน

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ
• คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการ

จดัการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการบรษิทั
ใหร้บัทราบต่อไป

2. การรวบรวมขอ้มลู การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ และการสัง่การ

2.1 ผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีน จะตอ้งรวบรวมและตรวจสอบ
ขอ้มลูหลกัฐานหากการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบ
วา่ ผูถ้กูรอ้งเรยีนกระท�าผดิ จรงิ หรอื มคีวามผดิจรงิ 
และเหน็วา่จะตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ใหห้ารอืกบั
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ เพือ่ใหก้ารลงโทษเป็นไปตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และ/หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งทัง้น้ี ผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนจะตอ้งรายงานผล
การสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่ทราบ พรอ้มทัง้ส�าเนาเรือ่งดงักลา่วใหผู้้
ประสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรยีน
ทราบ

2.2 หากผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้
พบวา่ผูถ้กูรอ้งเรยีนไมม่คีวามผดิ หรอืเป็นเรือ่งที่
เกดิจากความเขา้ใจผดิ หรอืไดใ้หข้อ้แนะน�าแก่ผูถ้กู
รอ้งเรยีน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้กีารประพฤต ิหรอื
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็วา่ ควรให้
ปิดเรือ่งโดยไมม่กีารลงโทษใด ๆ ใหผู้ด้แูลเรือ่งรอ้ง
เรยีนเสนอเรือ่งดงักลา่วแก่ผูบ้งัคบับญัชาล�าดบัเหนือ
ขึน้ไป เพือ่ขออนุมตั ิและส�าเนาเรือ่งใหผู้ป้ระสาน
งานเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่แจง้แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ จาก
นัน้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

3. การแจง้ผลสรปุต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรงุแกไ้ข

3.1 ผูด้แูลเรือ่งรอ้งเรยีนตอ้งแจง้ผลการด�าเนินการใหผู้้
ประสานงานเรือ่งรอ้งเรยีนทราบ

3.2 ผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน แจง้ผลการด�าเนินการ
ใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ และบนัทกึผลของการด�าเนิน
การเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนไว ้ โดยน�าเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

3.3 ผูป้ระสานงานเรือ่งรอ้งเรยีน ตดิตามผลการปรบัปรงุ
แกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ใหถ้อ้ยค�า หรอืใหข้อ้มลู 
ใด ๆ ทีพ่สิจูน์ไดว้า่เป็นการกระท�าโดยไมส่จุรติ กรณเีป็น
บุคลากรของบรษิทัจะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็น
บุคคลภายนอกทีเ่ป็นผูก้ระท�าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย 
ทางบรษิทัจะด�าเนินคดกีบับุคคลนัน้ต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1.  บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลู และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน 
หรอืผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นความลบั

2.  บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูเทา่ทีจ่�าเป็น โดยค�านึงถงึความ
ปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้ายงานแหลง่ทีม่า
ของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

3.  ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความ 
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เสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม
4.  กรณทีีผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการตรวจ

สอบขอ้เทจ็จรงิเหน็วา่ตนอาจไดร้บัความไมป่ลอดภยั 
หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีน หรอืผู้
ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถ
รอ้งขอใหบ้รษิทัก�าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม
กไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจก�าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้ง
เรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็
จรงิไมต่อ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็วา่เป็นเรือ่งทีม่แีนวโน้ม
ทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไมป่ลอดภยั

5.  บรษิทัจะไม่กระท�าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้
เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ไมว่า่จะโดยการเปลีย่นแปลง
ต�าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่�างาน สัง่พกังาน 
ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอืกระท�าการอืน่
ใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้
เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืในการตรวจ
สอบขอ้เทจ็จรงิ

บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

นโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ถอืเป็น
สว่นหน่ึงของวนิยัในการปฏบิตังิาน กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน ทีไ่มป่ฏบิตัติามยอ่มถกูสอบสวน และพจิารณา
โทษทางวนิยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั พระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป

กรรมการ/ผู้บริหาร

นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) เปลี่ยนแปลง

10 มีนาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)

กรรมการ

1. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ - - -

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

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ - - -

4. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั - - -

5. นายปณต สริวิฒันภกัด ี - - -

6. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์ - - -

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

8. นายชาย วนิิชบุตร - - -

9. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ ์ - - -

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันทีื่ 30 พฤศจิกายน 2561

3.8 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัมนีโยบาย และวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการน�าขอ้มลู
ภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน ดงัน้ี

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีท่ี่
ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัย ์และการเปลีย่นแปลงการถอื
หลกัทรพัยข์องบรษิทัตามมาตรา 59 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทก�าหนดโทษตาม
กฎหมายดงักลา่ว

(2)  บรษิทัไดแ้จง้ใหผู้บ้รหิารทราบวา่หากบุคลากรทีไ่ดร้บั
ทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัอนัจะมผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกั
ทรพัยข์องบรษิทัทนัทตีัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลู และจะ
ตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส�าคญันัน้ต่อบุคคลอืน่โดย 
ผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย

(3) บรษิทัจะชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุผา่นทางตลาด 
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในทนัท ีในกรณทีีม่ขีา่วสารใด ๆ 
ทัง้ทีเ่ป็นจรงิและไมเ่ป็นจรงิรัว่ไหลออกสูส่าธารณชน ทัง้น้ี 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุ
ทัว่ไป

(4) กรรมการ ผูบ้รหิารตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทั ในชว่งเวลา 30 วนั ก่อนการเผยแพรง่บการเงนิแก่
สาธารณชน

หมายเหตุ: * เป็นการขายหลกัทรพัยต์ามค�าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Tender Offer) จากบรษิทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ�ากดั
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ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นประจ�าทกุไตรมาส 
และกจิกรรมพบปะนกัลงทนุ/นกัวเิคราะหท์ีจ่ดัโดยบรษิทั
หลกัทรพัย ์เพือ่เป็นการสง่เสรมิการใหข้อ้มลู และสรา้งความ
สมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูบ้รหิารและนกัลงทนุ และเพือ่ใหม้ี
ความเขา้ใจในธรุกจิของบรษิทัมากขึน้ นอกจากนัน้ บรษิทั
ยงัมกีารเดนิทางไปต่างประเทศเพือ่ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุที่
มไิดอ้ยูใ่นประเทศไทยดว้ย

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารน�าเสนอ
ขอ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุ
รายยอ่ย และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ดงัน้ี

อน่ึง คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของ
บรษิทัและขอ้มลูทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี ซึง่
งบการเงนิดงักล่าวจัดท�าขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่
ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบรษิทัไดเ้ลอืกใชน้โยบาย
ทางบญัชทีีเ่หมาะสมและใชน้โยบายทางบญัชเีดยีวกนัใน
แต่ละรอบปีบญัช ีทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพ
ของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การบนัทกึขอ้มลูทาง
บญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอ เพือ่ประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไป นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บรษิทัยงัไดจ้ดัท�ารายงานคณะกรรมการบรษิทั เพือ่น�าเสนอ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและเทา่เทยีม
กนั บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ รายงาน
ประจ�าปี นโยบายและกจิกรรมเพือ่สงัคมทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 
56-1) ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.ticon.co.th โดย
บรษิทัไดด้�าเนินการปรบัปรงุขอ้มลูดงักลา่วใหเ้ป็นปัจจบุนั
อยา่งสม�่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัประชมุแถลงขอ้มลู
ผลการด�าเนินงานในแต่ละไตรมาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ 
นกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ และผูท้ีส่นใจ โดยมผีูบ้รหิาร
ของบรษิทัเขา้รว่มประชมุชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม

ทัง้น้ี ผูส้นใจสามารถตดิต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี ซึง่เป็นผูด้แูล
งานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัเพือ่สอบถามขอ้มลูของ
บรษิทั

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
นกัลงทนุ เขา้พบผูบ้รหิารของบรษิทั เพือ่สอบถามผลการ
ด�าเนินงาน และเขา้เยีย่มชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบรษิทั 
รวมทัง้การจดัประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์พรอ้มกบัการ
จดัแถลงขา่วแก่สือ่มวลชน เพือ่ชีแ้จงผลประกอบการและ
ภาพรวมธุรกจิแล้ว บรษิทัได้เขา้ร่วมกจิกรรมบรษิทั 
จดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity day) ซึง่จดัโดย

กิจกรรมการน�าเสนอข้อมูล จ�านวนครั้ง

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 3

นกัลงทนุพบผูบ้รหิารของบรษิทั 13

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และจดัแถลงขา่วแก่

สือ่มวลชน

2

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุในประเทศ 41

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ 3

หมายเหตุ: * เป็นการขายหลกัทรพัยต์ามค�าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (Tender Offer) จากบรษิทั เฟรเซอรส์ แอสเซท็ส ์จ�ากดั

ชื่อ - ต�าแหน่ง ที่อยู่

นางสาวอญัชล ีเจยีรธรรม

ผูอ้�านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธร

ซติีท้าวเวอร ์

175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120

โทรศพัท ์(662) 679 6565

โทรสาร  (662) 287 3153

อเีมล ์    anchalee.j@ticon.co.th;      

กรรมการ/ผู้บริหาร

นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) เปลี่ยนแปลง

10 มีนาคม 2560 30 พศจิกายน 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)

ผูบ้ริหาร

1. นายโสภณ ราชรกัษา - - -

2. ดร.สมศกัดิ ์ไชยพร - - -

3. นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์ 79 176,158 176,079

4. นายแฮรี ่ยาน เกก็ วี - - -

5. นางสาวรจนา อศัววเิชยีรจนิดา - - -

6. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง - - -

7. นางสาวลก เชง ย ี - - -

8. นางสาวเธห่ ์ชวิ ฮาร ์ - - -
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ในรายงานประจ�าปีต่อผูถ้อืหุน้เพือ่ใหท้ราบถงึผลการด�าเนิน
งานและประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบปีดว้ย

ทัง้น้ี ในปี 2561 ไมม่เีหตุการณ์ทีบ่รษิทัถกูด�าเนินการโดย
หน่วยงานก�ากบัดแูลเน่ืองจากการไมป่ระกาศหรอืไมเ่ปิด
เผยขอ้มลูทีม่สีาระส�าคญัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยบุคคล
ผูท้รงคณุวฒุมิคีณุสมบตั ิทกัษะ ความรู ้และมปีระสบการณ์
ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพจ�านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูม้ ี
อ�านาจจดัการ 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 4 คน

(2) ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ 
ผูอ้�านวยการใหญ่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบแยกต่างหากจาก
กนัและไมใ่ชบุ่คคลเดยีวกนั โดยประธานกรรมการมาจาก
การเลอืกตัง้ของกรรมการบรษิทั ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชมุ โดยควบคมุการประชมุของคณะกรรมการบรษิทัให้
เป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุ และสนบัสนุนให้
กรรมการทกุทา่นมสีว่นรว่มในการประชมุ เชน่ ตัง้ค�าถาม
หรอืขอ้สงัเกตใหค้�าปรกึษาและใหข้อ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิาร
และสนบัสนุนการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั แต่จะไมก่า้วก่าย
ในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารและผูอ้�านวยการใหญ่ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการกจิการ
ของบรษิทัและก�ากบัดแูลใหก้ารด�าเนินงานของบรษิทัเป็น
ไปตามขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการ
บรษิทั นโยบายและแผนการประกอบธรุกจิของบรษิทั และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

(3) คณะกรรมการมกีรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 4 คน 
สอดคลอ้งกบัสดัสว่นทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด ซึง่สามารถ
ใหค้วามเหน็ เกีย่วกบัการท�างานของฝ่ายบรหิารไดอ้ยา่ง
อสิระ โดยบรษิทัไดก้�าหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” 
ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดขัน้ต�่าของส�านกังาน ก.ล.ต.และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(4) กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการ
ซึง่พน้จากต�าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม ่โดยในการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ ก�าหนดใหก้รรมการออกจาก
ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ�านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รง
เป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 
ใน 3

5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินธรุกจิ มคีวาม
ซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการด�าเนินธรุกจิ และมเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะอุทศิความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่

บรษิทัอยา่งเตม็ที่

(2) กรรมการตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีกัษณะตอ้ง
หา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งไมม่ี
สถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้ง
เป็นบุคคลทีม่ชีือ่อยูใ่นระบบขอ้มลูรายชือ่กรรมการและผู้
บรหิารของบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย์ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชือ่
บุคคลในระบบขอ้มลูรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั
ทีอ่อกหลกัทรพัย์

(3) กรรมการไมส่ามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่ง
เดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้
เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอืน่ทีม่สีภาพอยา่ง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่า่จะท�า
เพือ่ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอืน่ เวน้แต่
จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้

(4) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่น
ไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัท�าขึน้ ไมว่า่โดยตรง หรอืโดยออ้ม 
หรอืถอืหุน้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื

(5) กรรมการตอ้งแสดงความคดิเหน็ และใชด้ลุยพนิิจอยา่ง
เป็นอสิระในการพจิารณาก�าหนดกลยทุธ ์การบรหิารงาน 
การใชท้รพัยากร การแต่งตัง้กรรมการ และการก�าหนด
มาตรการการด�าเนินกจิการ ตลอดจนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะ
คดัคา้นการกระท�าของกรรมการทา่นอืน่หรอืฝ่ายจดัการ ใน
กรณทีีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อความ
ทดัเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้

5.3 คุณสมบัติกรรมการอิสระ (นิยามตามประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

บรษิทัไดก้�าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระตามประกาศของ
ส�านักงานคณะกรรมการก� ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ดงัน้ี
 
(1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ทัง้น้ี ให้
นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย
นัน้ ๆ ดว้ย

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ�าหรอืผูม้ ี
อ�านาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
บรษิทัยอ่ยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ ี
อ�านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงักลา่วไมร่วมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั
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(3) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดย
การจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 
คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจ
ควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้
บรหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย

(4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น 
ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ความ
สมัพนัธท์างธรุกจิรวมถงึการท�ารายการทางการคา้ทีก่ระท�า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื
การใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอื
ใหกู้ย้มื ค�า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั
หรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ 
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 
20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ�านวนใดจะต�่ากวา่ ทัง้น้ี การ
ค�านวณภาระหน้ีดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูคา่
ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักลา่ว ใหน้บัรวม
ภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั

(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจ
ควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี

(6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวม
ถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั 
ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน
ของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

(8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการ

แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไม่
เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่น
รว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของ
บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย

(9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่ง
เป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทั 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะ
เป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบ
หมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด�าเนินกจิการ
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ย
ล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
บรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective 
decision) ได้

5.4 วาระการดำารงตำาแหน่ง

(1) ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี กรรมการตอ้งพน้
จากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสาม ถา้จ�านวนกรรมการไมอ่าจ  
แบง่ไดพ้อดจี�านวนหน่ึงในสาม ใหใ้ชจ้�านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบั
หน่ึงในสาม+กรรมการที่จะต้องพ้นจากต�าแหน่งนัน้ 
ใหพ้จิารณาจากกรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูพ้น้
จากต�าแหน่ง และกรรมการซึง่พน้จากต�าแหน่งอาจไดร้บัการ
เลอืกตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่งใหมไ่ด้

(2) นอกจากการพน้จากต�าแหน่งตามวาระขา้งตน้แลว้ 
กรรมการจะพน้จากต�าแหน่งในกรณดีงัต่อไปน้ี

ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราช 
 บญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั หรอืตามหลกัเกณฑ ์
 ก�าหนดในประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
 หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ง. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีง 
 ไมน้่อย กวา่สามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา  
 ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได ้
 ไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
จ. ศาลมคี�าสัง่ใหอ้อกจากต�าแหน่ง

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ใหย้ืน่ ใบลาออก
ต่อบรษิทั  การลาออกใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึ
บรษิทั 

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึ
คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกตัง้บุคคลที่
มคีณุสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ
นัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน โดยบุคคลทีเ่ขา้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งั
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เหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนเขา้ด�ารงต�าแหน่งแทน

5.5  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลในวงการธุรกจิ และ
จากหลายสาขาอาชพี ซึง่มภีาวะผูน้�ามวีสิยัทศัน์ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และมคีวาม
เป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้โดยรวม คณะกรรมการไดม้สีว่นรว่มในการก�าหนด
ใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผน
ธรุกจิ และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนก�ากบัดแูลใหฝ่้าย
บรหิารด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณที่
ก�าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่
มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสดุ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

(2) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
และก�าหนดใหม้กีารทบทวนอยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้

(3) บรษิทัไดม้กีารจดัท�าจรรยาบรรณของบรษิทั โดยคณะ
กรรมการไดเ้หน็ชอบในการน�าไปปฏบิตั ิซึง่จรรยาบรรณ
ของบรษิทัประกอบดว้ยขอ้พงึประพฤตพิงึปฏบิตัขิอง
กรรมการและผูบ้รหิาร และของพนกังานทีก่�าหนดแนวทาง
ในการประพฤตปิฏบิตัตินต่อบรษิทั ผูร้ว่มงาน บุคคล
ภายนอก และสงัคมตามหลกัจรยิธรรมทีด่ ีซึง่ตลอดระยะ
เวลาทีผ่า่นมากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนไดร้บั
ทราบและเขา้ใจอยา่งดถีงึขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัตินทีเ่หมาะ
สม และถกูตอ้งทางจรยิธรรม และยดึถอืเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ
และเทีย่งธรรมเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม

(4) ในการพจิารณาการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุ
และงดออกเสยีงในวาระนัน้

(5) ในดา้นการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตดิตามและ
รบัทราบแผนการจดัการความเสีย่งของบรษิทัจากการ
รายงานของฝ่ายบรหิารในรายงานผลการด�าเนินงานในการ
ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ และรบัทราบจากรายงานของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

(6) คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ (Evaluation on the 
Performance of the Board of Directors) การประเมนิผล
การปฏบิตังิานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director 
Self-Assessment) รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการชดุยอ่ย (Sub-Committee Self-Assessment) 
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละทา่นแสดง
ความคดิเหน็ต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ และ
เพือ่ชว่ยในการพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในการปฏบิตังิานในปีทีผ่า่นมา
5.6 การประชุมคณะกรรมการ

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจดัขึน้อยา่งน้อยทกุไตรมาส 
โดยบรษิทัจะแจง้ก�าหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้
กรรมการทราบลว่งหน้าทกุปี เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดั
เวลาและเขา้รว่มประชมุไดอ้ยา่งพรอ้มเพรยีงกนั ในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารก�าหนดวาระการประชมุที่
ชดัเจน โดยบรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
7 วนั เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ
ก่อนเขา้รว่มการประชมุ โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มการ
ประชมุเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดและตอบขอ้ซกัถามของคณะ
กรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้
กรรมการทกุทา่นไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งเปิดเผยก่อน
การลงคะแนน และสรปุมตขิองทีป่ระชมุในแต่ละวาระการ
ประชมุ กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยทางตรงหรอืทาง
ออ้มไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและจะตอ้งออกจากการ
ประชมุในระหวา่งการพจิารณาวาระนัน้ ๆ

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561 
กรรมการบรษิทัแต่ละทา่นมเีขา้รว่มประชมุ ดงัน้ี

หมายเหตุ :  1 หมายถงึจ�านวนครัง้ทีก่รรมการทา่นนัน้ไมอ่าจรว่มเขา้รว่มประชมุในสถานที ่

เดยีวกนักบักรรมการทา่นอืน่ได ้แต่รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(ทางโทรศพัท)์

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ เลขานุการบรษิทั
จะเป็นผูจ้ดัการประชมุ จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ 
และเอกสารเพือ่สง่ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัก่อนการ
ประชมุ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุโดยมรีายละเอยีด
สาระส�าคญั และขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ครบถว้นและเสรจ็สมบรูณ์
ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมทัง้มหีน้าทีจ่ดัเกบ็
เอกสารเกีย่วกบัการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น นอกจากนัน้ 
ยงัมหีน้าทีใ่หค้�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทัในกฎ
ระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุ

5.7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง)

1. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ 8/8

2. นายตรขีวญั บุนนาค 8/8

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ 4/8

4. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั 8/8

5. นายชาล ีโสภณพนิช 4/8

6. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท์ 4/8

7. นายชาย วนิิชบุตร 61/8

8. นายปณต สริวิฒันภกัดี 41/8

9. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ์ 7/8
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5.7.1 การประเมินผลการบฏิบติังานของคณะกรรมการ 
บริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ (ทัง้รายคณะ และ
รายบคุคล) 
บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานและทบทวนผล
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั+และคณะ
กรรมการตรวจสอบ (ทัง้รายคณะ และรายบุคคล) เป็นประจ�า
ทกุปี ซึง่แบบประเมนิฯทีใ่ชน้ัน้ บรษิทัไดน้�าแนวทางจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาปรบัใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการของบรษิทั รวมถงึ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมนิจะถกูน�ามาใช้
ในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป

แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ประกอบ
ดว้ย 6 หวัขอ้ดงัน้ี
  
 (1)  โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ  
 (2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะ 
       กรรมการ  
 (3)  การประชมุคณะกรรมการ
 (4)  การท�าหน้าทีข่องกรรมการ
 (5)  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ
 (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา 
                 ผูบ้รหิาร

โดยมรีะดบัคะแนนตัง้แต่ 0 – 4 จากไมเ่หน็ดว้ยอยา่งมาก
จนถงึเหน็ดว้ยอยา่งมาก ซึง่ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน
ของกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการการตรวจสอบทัง้
รายคณะ และรายบุคคล ส�าหรบัการปฏบิตังิานในระหวา่งปี
บญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 กรรมการเหน็ดว้ย 
กบัการด�าเนินการทีผ่า่นมาอยา่งมาก รวมทัง้เหน็วา่คณะ
กรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบมกีารด�าเนิน
การและปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการไดอ้ยา่งดเียีย่ม

5.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้
บรหิารระดบัสงูของบรษิทัโดยพจิารณาจากผลการด�าเนิน
งานทางธุรกจิของบรษิทั การด�าเนินงานตามนโยบายทีไ่ด้
รบัจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัสภาวการณ์
เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะน�าขอ้มลู
ทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพจิารณาคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู
ต่อไป

5.7.2 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการไดก้�าหนดใหม้กีารจดัท�าและรายงานเกีย่วกบั
แผนการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ส�าหรบั
ต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู และต�าแหน่งงานในสายงานหลกั 
โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพและความ
พรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทัง้น้ีบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีาร 
เตรยีมความพรอ้มส�าหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ใน 
การพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะทีจ่�าเป็นตาม
ต�าแหน่งงาน เพือ่สบืทอดงานในกรณทีีผู่บ้รหิารระดบัสงูใน

ต�าแหน่งส�าคญัไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้

บรษิทัไดก้�าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารในระดบั
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผูบ้รหิารและต�าแหน่งในสายงานหลกั ซึง่เน้น
การสรรหาจากบุคลากรภายในองคก์ร โดยแต่ละปีจะก�าหนดให้
มกีารพจิารณาเลือ่นต�าแหน่งตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนด เพือ่
พฒันาบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่แีละมศีกัยภาพได้
เตบิโตในต�าแหน่งทีส่งูขึน้ตามล�าดบัขัน้ ในสว่นของการด�าเนิน
กลยทุธแ์ละการวางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession 
Plan) ของผูบ้รหิารระดบัสงูทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง หรอื
หมดวาระการด�ารงต�าแหน่งหรอืเกษยีณอาย ุทีป่ระชมุคณะ
กรรมการสรรหาเป็นผูท้บทวนหลกัการ ตลอดจนคดัเลอืกผูม้ ี
ความรูค้วามสามารถและมคีณุสมบตัเิหมาะสม

ส�าหรบัผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการก�าหนดใหเ้ป็นบุคลากรทีจ่ะ
สบืทอดต�าแหน่ง+นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วย
คณุสมบตัแิละประสบการณ์การท�างานในสายงานทีเ่หมาะ
สมแลว้ ยงัตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ดว้ย
การหมนุเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมทีจ่�าเป็นเพิม่เตมิ 
เพือ่เตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งที่
สงูขึน้ไปในอนาคต และเพือ่ใหม้กีารสง่มอบงานเป็นไปอยา่ง
ราบรืน่ และการบรหิารงานอยา่งต่อเน่ือง ส�าหรบัการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลของบรษิทั มกีารวางระบบดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคมุ ตดิตามประเมนิ
ผลอยา่งเพยีงพอ ทัง้ในดา้นกระบวนการสรรหาเพือ่ใหไ้ด้
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามทีก่�าหนด มรีะบบคา่
ตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม มกีารก�าหนดหน้าที่
ความรบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของบุคลากร มาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสือ่สารทีม่ ี
ประสทิธภิาพ เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามสามารถ และ
การบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทัมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสม เน้นทีป่ระโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของ
พนกังาน และความชดัเจนในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ส�าหรบัประกอบในการพจิารณาคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบั
ความสามารถและผลการปฏบิตังิาน

5.9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมส�าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมนีโยบายในการสง่เสรมิและอ�านวยความ
สะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผู้
บรหิารของบรษิทั เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุและการปฏบิตังิาน
อยา่งต่อเน่ือง ทัง้หลกัสตูรการอบรมภายในและภายนอก
บรษิทั โดยคณะกรรมการทกุทา่นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพือ่
ใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ โดยคณะ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัใหค้วามส�าคญัใน
การเขา้รว่มอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ หรอืพฒันา
ความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิทัไดผ้า่นการอบรม
หลกัสตูรกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ไดแ้ก่ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร 
Board Performance Evaluation หลกัสตูร The Role of 
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กรรมการ รายละเอียด

ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั สมัมนาหวัขอ้ “บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทจุรติ” จดัโดยบรษิทั

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในระหว่างปีบัญชี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561

กรรมการ หลักสูตร

นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ • The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
• The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557)
• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
• Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

นายตรขีวญั บุนนาค • Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560
• Director Accreditation Program ปี 2549
• Director Certification Program 2544 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ • Director Accreditation Program 2551

ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั • Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
• Director Certification Program (DCP ปี 2543)

นายปณต สริวิฒันภกัดี • Director Certification Program (DCP 46/2547)
• Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

นายโชตพิฒัน์ พชีานนท์ • Director Certification Program (DCP 155/2555)

นายชาล ีโสภณพนิช • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ที ่7 ปี 
2558 

• Director Accreditation Program ปี 2548 

นายชาย วนิิชบุตร • Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

นายอุเทน โลหชติพทิกัษ์ •    Boardroom Success through Financing & Investment (“BFT”),     
     by Thai Institute of Directors

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit Committee Program 
หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC)

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการก�าหนดแนวปฏบิตัเิพือ่ใหม้กีารปฐมนิเทศ
กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่โดยบรษิทัจดัเอกสารหรอื
จดับรรยายสรปุ (Briefing) เพือ่ใหก้รรมการใหมเ่ขา้ใจธรุกจิ 
และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ซึง่
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัมหีน้าทีใ่น
การปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่โดยจดัใหม้ี
การประชมุรว่มกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอื
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม ซึง่บรษิทั
ไดด้�าเนินการตามแนวปฏบิตั ิโดยบรรยายสรปุขอ้มลูบรษิทั 
พรอ้มทัง้จดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูสรปุใหก้รรมการใหมไ่ดร้บั
ทราบ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั คูม่อืกรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีน หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของ
บรษิทั อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ ก�าหนดการประชมุ
คณะกรรมการทัง้ปี พรอ้มกนัน้ีบรษิทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้

รว่มอบรมหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของส�านกังาน ก.ล.ต. 
ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

5.10 คณะกรรมการชุดย่อย

บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 6 คณะ เพือ่ตดิตาม
และก�ากับดูแลการด�า เ นินงานอย่างใกล้ชิดและ 
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม�า่เสมอ ซึง่ประกอบดว้ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการ
อสิระจ�านวน 4 ทา่น ซึง่เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยของคณะ
กรรมการบรษิทั ตามหลกับรหิารจดัการและการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิมปีระสบการณ์ทางดา้นการ
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บญัช ีการเงนิ การบรหิารธรุกจิและดา้นกฎหมาย มคีวาม
เป็นอสิระและมคีณุสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีส่อบ
ทานความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิตามขอ้ก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 
1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ไมเ่ป็น
หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง 
พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษิทั รวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมหีน้าทีป่ฏบิตัติามกฎบตัรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ+ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้ก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งครบถว้นและเป็น
อสิระ โดยเน้นการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
การมรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่ ีและสง่เสรมิแนวทาง
การตรวจสอบเชงิป้องกนั ทีค่รอบคลุมถงึการบรหิารความ
เสีย่ง และการปกป้องผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุ
กลุม่อยา่งเทา่เทยีมกนั

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 
กรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นมกีารเขา้รว่มประชมุ ดงัน้ี

ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัและเป็นผูด้แูล
กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชมุ จดั
เตรยีมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งในการประชมุ สง่วาระการประชมุใหแ้ก่คณะ
กรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ ยงัมหีน้าทีบ่นัทกึรายงาน
การประชมุ และจดัเกบ็เอกสารการประชมุ

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 
4 ทา่น ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีก่�าหนด
กลยทุธข์องแผนการด�าเนินงานของบรษิทั แผนการลงทนุทัง้
ในเรือ่งทางการเงนิและทีม่ใิชเ่รือ่งทางการเงนิ และปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเพือ่
ผลประโยชน์ของกลุม่บรษิทั

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 
กรรมการบรหิารแต่ละทา่นมกีารเขา้รว่มประชมุ ดงัน้ี

หมายเหตุ : 1 หมายถงึจ�านวนครัง้ทีก่รรมการทา่นนัน้ไมอ่าจรว่มเขา้รว่มประชมุในสถานที ่

เดยีวกนักบักรรมการทา่นอืน่ได ้แต่รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(ทางโทรศพัท)์

(3) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทั ประกอบดว้ย
กรรมการ 3 ทา่น ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดย
คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน มหีน้าทีด่แูลใหบ้รษิทัมี
การด�าเนินการทีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทน
ต่อกรรมการ และผูบ้รหิาร รวมทัง้การจดัหาสวสัดกิารที่
เหมาะสม และเป็นธรรมต่อพนกังานของบรษิทั

ในการพจิารณาคา่ตอบแทนนัน้ คณะกรรมการก�าหนดคา่
ตอบแทนจะพจิารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การ
เปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
ผลประกอบการของบรษิทั รวมทัง้หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561  
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วม
ประชมุ ดงัน้ี

(4) คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น 
ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการ
สรรหา มหีน้าทีก่�าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการคดั
เลอืกกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และผูอ้�านวยการใหญ่ของบรษิทั เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสใน
การสรรหาผูท้ีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งดงักลา่ว

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 
กรรมการสรรหาแต่ละทา่นมกีารเขา้รว่มประชมุ ดงัน้ี

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)

1. นายตรขีวญั บุนนาค 6/6

2. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ 6/6

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ 4/6

4. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั* 6/6
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ในรอบระยะเวลาบัญชี
 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง)

1. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ 3/3

2. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ 2/3

3. นายปณต สริวิฒันภกัด ี 2/3

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)

1. นายปณต สริวิฒันภกัดี 01/1

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)

2. นายชาย วนิิชบุตร 01/1

3. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ์ 1/1

4. นายโสภณ ราชรกัษา 1/1

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี

 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)

1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ 1/1

2. นายตรขีวญั บุนนาค 1/1

3. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท์ 01/1

หมายเหตุ :  1 หมายถงึจ�านวนครัง้ทีก่รรมการทา่นนัน้ไมอ่าจรว่มเขา้รว่มประชมุในสถานที ่

เดยีวกนักบักรรมการทา่นอืน่ได ้แต่รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(ทางโทรศพัท)์
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(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ประกอบดว้ย
สมาชกิ 4 ทา่นซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีพ่จิารณาประเมนิและ
ตดิตามความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ และทบทวนแนวทางและ
เครือ่งมอือยา่งสม�่าเสมอ เพือ่ใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพต่อการด�าเนินธรุกรรม
ดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั 

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละทา่นมกีารเขา้
ประชมุ ดงัน้ี

หมายเหตุ : 2หมายถงึจ�านวนครัง้ทีก่รรมการทา่นนัน้ไมอ่าจรว่มเขา้รว่มประชมุในสถานที ่

เดยีวกนักบักรรมการทา่นอืน่ได ้แต่รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(ทางโทรศพัท)์

(6) คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ย
สมาชกิ 4 ทา่น ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะ
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ มหีน้าทีจ่ดัท�านโยบายการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีและใหค้�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทั 
ดแูล ทบทวน ตดิตามแนวทางการปฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการ มหีน้าทีใ่นการจดัท�านโยบาย และแนว
ปฏบิตัใินการด�าเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความยัง่ยนื 
(Sustainability Management : SM) ซึง่ใหค้วามส�าคญัใน
การดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
รวมทัง้ จดัท�าทบทวน ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทางปฏบิตั ิ
ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อ
ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่

ในรอบระยะเวลาบญัช ี1 มกราคม – 30 กนัยายน 2561 
สมาชกิคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีต่ละทา่นมกีาร
เขา้ประชมุ ดงัน้ี

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม - 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)

1. นายโชตพิฒัน์ พชีานนท์ 2/2

2. นายตรขีวญั บุนนาค 2/2

3. นายปณต สริวิฒันภกัดี 02/2

4. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ์ 2/2

5. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั 2/2

 
5.11 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

บรษิทัก�าหนดสดัส่วนของกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็น
กรรมการอสิระให้มไีม่ต�่ากว่าหน่ึงในสามของจ�านวน
กรรมการทีม่อียูแ่ละตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยคณุสมบตัิ
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับดูแลหลักทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

2. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตัง้
เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต�าแหน่ง ทัง้กรณทีีล่าออก
ก่อนครบวาระและทีก่�าหนดออกก่อนตามวาระ โดยพจิารณา
ในดา้นต่าง ๆ กลา่วคอื คณุสมบตักิรรมการทีส่อดคลอ้งตาม
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โครงสรา้งคณะกรรมการ ความ
จ�าเป็นขององคก์ร ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่
หลากหลายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ความเป็นอสิระ และ
สามารถอุทศิเวลาและท�าประโยชน์ใหก้บับรษิทัได้

ส�าหรบัโครงสรา้งกรรมการ บรษิทัก�าหนดสดัสว่นของ
กรรมการอสิระไวไ้มต่�่ากวา่หน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการ
ทีม่อียู ่และตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 คน ในขณะที ่จ�านวนตวัแทน
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่จะเป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้เพือ่
การถ่วงดลุอ�านาจอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการ
จะรบัฟังขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ซึง่เสนอชือ่บุคคล
ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอื
กรรมการอสิระของบรษิทัดว้ย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้ เป็นกรรมการใน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก�าหนด 
ดงัรายละเอยีดปรากฏในขอ้ 1.สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเลอืกตัง้กรรมการโดยผูถ้อื
หุน้เป็นดงัต่อไปน้ี

(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้
แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง

(2) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้แต่ละ
คนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตามขอ้ 1. เลอืกตัง้
บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่
คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้ 

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)

1. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ 1/1

2. นายตรขีวญั บุนนาค 1/1

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในรอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
(มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)

3. นายอุเทน โลหชติพทิกัษ์ 1/1

4. ร.ศ. ธติพินัธุ ์เชือ้บุญชยั 1/1
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(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้
รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใน
ล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ�านวนกรรมการที่
จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุออก
เสยีงไดเ้พิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากเหตุอืน่นอกจาก
การครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้ง
หา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะ
กรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการทีพ่น้จาก
ต�าแหน่งจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระที่
ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้น้ี มตกิารแต่งตัง้
บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง 
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่

2.1 การสรรหาผูบ้ริหาร

ในการสรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู (เชน่ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูอ้�านวยการใหญ่) คณะกรรมการ
สรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาเบือ้งตน้ในการกลัน่กรองสรรหา
บุคคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น เหมาะสม มคีวามรูค้วาม
สามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบรษิทั และเขา้ใจในธรุกจิของบรษิทัเป็น
อยา่งด ีรวมถงึสามารถบรหิารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้า
หมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไวไ้ด ้และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป

6. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม

บรษิทัมกีารสง่บุคคลเพือ่เป็นตวัแทนของบรษิทัไปด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุ ในบรษิทั
ยอ่ยและบรษิทัรว่มตามสดัสว่นการถอืหุน้ เพือ่ก�ากบัดแูล
การด�าเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

ทัง้น้ี กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีจ่ะเขา้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ยและ
บรษิทัร่วมได้ จะต้องมคีุณสมบตัติามขอ้ก�าหนดของ
ส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง และจะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทั

บุคคลผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจ
ควบคมุ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักลา่ว มหีน้าทีด่�าเนิน
การเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มนัน้ ๆ 
นอกจากน้ี ในการลงมตหิรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรือ่งส�าคญั
ของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม ซึง่อยูใ่นระดบัเดยีวกบัทีต่อ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั หากเป็นการด�าเนิน
การโดยบรษิทัเอง บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้ตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ก่อนทีจ่ะไปลงมตหิรอืใช้
สทิธใินเรือ่งส�าคญันัน้ ๆ ในกรณเีป็นบรษิทัยอ่ย บุคคลทีไ่ด้
รบัแต่งตัง้จากบรษิทัดงักลา่ว ตอ้งดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยมกีารจดั
เกบ็ขอ้มลู และการบนัทกึบญัชใีหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิรวมไดท้นัก�าหนด รวมทัง้ 
ตอ้งดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยมขีอ้บงัคบัในการท�ารายการเกีย่วโยง
กนัทีส่อดคลอ้งกบับรษิทัอกีดว้ย

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี(Audit Fee)
คา่ตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย 
สอบบญัช ีจ�ากดั ในรอบปีบญัชงีวดวนัที ่1 มกราคม 2561 
ถงึ 30 กนัยายน 2561 เป็นจ�านวนเงนิไมเ่กนิ 1,300,000 
บาท

(2) คา่บรกิารอืน่ (Non-audit Fee)
คา่งานบรกิารปรกึษาทางดา้นกฎหมายใหแ้ก่ บรษิทั เคพี
เอม็จ ี ภมูไิชย ทีป่รกึษาธรุกจิ จ�ากดั เป็นจ�านวนเงนิ 
1,660,173 บาท และคา่งานบรกิารปรกึษาทางดา้นภาษใีห้
แก่ บรษิทั ส�านกัภาษ ีเคพเีอม็จ ีภมูไิชย จ�ากดั เป็นจ�านวน
เงนิ 160,500 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บรษิทัไดม้กีารปฎบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก�าหนดไว ้ในเรือ่งอืน่ๆ อาทเิชน่ การเขา้รว่มประชมุของ
กรรมการในคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
โดยจะยดึแนวทางปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ต่อไป

ทัง้น้ี ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ 
บรษิทัฯ มไิดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนัและมกีารแบง่แยกหน้าที่
ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่ง
ชดัเจน โดยประธานกรรมการท�าหน้าที่บรหิารคณะ
กรรมการซึ่งสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดโ้ดยอสิระภายใต้
บทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีก่�าหนด และคณะกรรมการ
มหีน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการ สว่น
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นหวัหน้าฝ่ายจดัการซึง่ท�าหน้าที่
บรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ตาม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั
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บรษิทัใหค้วามส�าคญัต่อระบบควบคมุภายในและการบรหิาร
จดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสมพอเพยีง ทัง้ใน
ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน ซึง่ถอืวา่เป็นกระบวนการ
ทีส่�าคญัของการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั ท�าใหก้ารปฏบิตังิาน
มปีระสทิธภิาพ และเกดิความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล
วา่การด�าเนินงานของบรษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์
สรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มลู
ทางการเงนิ และการด�าเนินงานครบถว้นน่าเชือ่ถอื การ
ปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
และป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2561 ไดม้กีาร
พจิารณาผลการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ตามทีค่ณะ
กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนและน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรษิทั โดยอา้งองิ “แบบประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน” ของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบรษิทั
มคีวามเหน็วา่ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ 
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั และครอบคลุมใน 5 
เรือ่ง คอื องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสีย่ง 
การควบคมุการปฏบิตังิาน  ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร
ขอ้มลู และระบบการตดิตาม โดยสรปุสาระส�าคญัไดด้งัต่อไปน้ี

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บรษิทัสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มของการ
ควบคมุภายในทีด่ ีโดยก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธรุกจิ
ของบรษิทัทีช่ดัเจนและวดัผลไดใ้นรปูของก�าไรต่อหุน้ประจ�า
ปีนัน้ๆ รวมทัง้ไดม้กีารเปรยีบเทยีบผลการด�าเนินงานในปีที่
ผา่นมากบัเป้าหมายทีก่�าหนด โดยหากไมเ่ป็นไปตามเป้า
หมาย บรษิทัจะท�าการวเิคราะหห์าสาเหตุเพือ่ประโยชน์ใน
การปรบัปรงุการบรหิารงานในปีต่อไป ทัง้น้ีโครงสรา้งองคก์ร
ของบรษิทัมสีายการบงัคบับญัชา มกีารก�าหนดอ�านาจอนุมตัิ
ของฝ่ายบรหิารในการท�ารายการต่างๆ อยา่งชดัเจน โดยผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดจะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัใินเรือ่งนัน้ๆ 
ได ้นอกจากนัน้ยงัมกีารแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
อยา่งเดด็ขาดระหวา่งการอนุมตักิารบนัทกึรายการทางบญัชี
และการดแูลทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั

บรษิทัก�าหนดโครงสรา้งการบรหิารประกอบดว้ยคณะ
กรรมการ 7 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดคา่
ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยคณะ
กรรมการแต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการ
ด�าเนินธรุกจิของบรษิทัและก�ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการ
เป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้อยูใ่น
กรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีและรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นได้
เสยี สง่เสรมิและตดิตามความคบืหน้าของกระบวนการ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

พฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมอยา่งต่อเน่ือง โดยการพจิารณาปรบัปรงุคูม่อืการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ 
รวมทัง้ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอืน่ทีจ่�าเป็นเพือ่การ
พฒันา

บรษิทัเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption or CAC) ซึง่บรษิทัได้
จดัท�านโยบายและวางระบบควบคมุภายในใหส้อดคลอ้งกบั
ความเสีย่งเรือ่งคอรร์ปัชัน่ของธรุกจิ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกั
การในการด�าเนินธรุกจิดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใส เป็นธรรม 
โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และ
แนวทางการก�ากบักจิการทีด่ี

2. การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัก�าหนดใหน้โยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นนโยบาย
ส�าคญัของบรษิทั และไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ�านวน 5 ทา่น ท�า
หน้าทีก่�ากบัและตดิตามการบรหิารจดัการความเสีย่งของ
บรษิทัภายในหน่วยงานต่างๆทีไ่ดร้บัการประเมนิวา่มคีวาม
เสีย่งจากการปฏบิตังิาน ซึง่ความเสีย่งเหลา่นัน้อาจเกดิขึน้
จากปัจจยัภายนอกหรอืปัจจยัภายในบรษิทั ปัจจยัภายนอก
ทีท่�าใหเ้กดิความเสีย่งมหีลายประการ เชน่ สภาวะเศรษฐกจิ
และการเมอืง ภยัธรรมชาต ิราคาวสัดกุ่อสรา้ง อตัราดอกเบีย้
ภายในประเทศ อตัราแลกเปลีย่น กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
กฎหมาย สว่นปัจจยัภายในทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง ไดแ้ก่ 
การบรหิารโครงการลงทนุของบรษิทั อายขุองสญัญาเชา่ 
การกระจกุตวัของผูเ้ชา่ และการลงทนุในธรุกจิใหม ่เป็นตน้

บรษิทัท�าการประเมนิหาความเสีย่งทีส่�าคญัจากขนาดของ
ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้กบัเป้าหมายและการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั และก�าหนดผูร้บัผดิชอบความเสีย่งนัน้ๆ ใน
หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของความเสีย่ง พรอ้มทัง้มอบหมาย
ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร
ทกุคน มกีารวางแผน ก�าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง 
จดัใหม้กีารตดิตามการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองคก์รเป็นประจ�าและรายงานผลการตดิตาม
ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่รายงานใหค้ณะ
กรรมการบรษิทัทราบ นอกจากนัน้บรษิทัยงัจดัใหม้กีารฝึก
อบรมความรูใ้หก้บัพนกังานอยา่งสม�่าเสมอเพือ่ใหพ้นกังาน
มคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิาร
ความเสีย่งทีต่อ้งกระท�าอยา่งต่อเน่ือง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บรษิทัมมีาตรการควบคมุภายในทีม่คีวามเหมาะสมกบัความ
เสีย่งขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการส�าคญัต่าง ๆ
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อยา่งเหมาะสม เชน่ มกีารก�าหนดนโยบายบรหิารเงนิ 
นโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการงบประมาณ ระเบยีบวธิี
ปฏบิตัเิกีย่วกบักระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ตลอดจนการ
ทบทวนเอกสารก�าหนดอ�านาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในการ
ท�ารายการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร รวมถงึ
การแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งการอนุมตั ิการ
บนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการดแูล
ทรพัยส์นิ เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั นอกจากน้ี ใน
ปี 2561 บรษิทัยงัไดม้กีารวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก 
คอื บรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ�ากดั เขา้มาใหค้�า
แนะน�าในการปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานของบรษิทั 
รวมทัง้ระบบการควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
และบรษิทัไดก้�าหนดใหฝ่้ายส�านกัผูอ้�านวยการใหญ่ และ
ศนูยค์วามเป็นเลศิเป็นผูค้วบคมุดแูลใหท้กุหน่วยงานมกีาร
ปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง
เครง่ครดั

บรษิทัไดก้�าหนดใหม้กีระบวนการปฏบิตังิานและการควบคมุ
ดแูลดา้นการพฒันา การบ�ารงุรกัษา และดา้นความปลอดภยั
ของระบบเทคโนโลยทีีเ่ป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล โดย
ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดน้�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา
ใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและสง่เสรมิใหม้ี
การควบคมุผา่นระบบสารสนเทศทีร่ดักุมมากขึน้ เชน่ ระบบ 
Salesforce ทีใ่ชส้�าหรบักระบวนการขายและการสง่เสรมิ
การตลาด ระบบ SAP Success Factor ส�าหรบับรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคล และระบบ K2 ส�าหรบัสนบัสนุนการ
ด�าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง รวมทัง้ใชต้ดิตามการใชจ้า่ยตามงบ
ประมาณของบรษิทั

บรษิัทมกีารรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว รวม
ทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามและ
สอบทานการท�ารายการระหวา่งกนั หรอืรายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุขอ้มลู
ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เมือ่มกีารพจิารณาอนุมตัธิรุกรรม
ระหวา่งกนันัน้ บรษิทัมนีโยบายใหค้�านึงถงึประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทัเป็นส�าคญัและพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็น
รายการทีก่ระท�ากบับุคคลภายนอกและตอ้งกระท�าโดยผูท้ี่
ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในธรุกรรมนัน้ เพือ่ป้องกนัการหาโอกาส
หรอืน�าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั ทัง้น้ี บรษิทัได้
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของ ตลท. เรือ่งการเปิด
เผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่
เกีย่วโยงกนัซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมี
การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพยีงพอ ส�าหรบั
บรษิทัในเครอื บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดแูลการด�าเนิน
การรวมทัง้ก�าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัในเครอืนัน้ถอืปฏบิตัแิละ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นระยะ ทัง้น้ี เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายในการลงทนุของบรษิทั

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บรษิทัใหค้วามส�าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สาร

ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทัง้จากภายในและภายนอก ซึง่ถอืเป็นเครือ่งมอื
ส�าคญัในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานและรายงานทางการเงนิ 
เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร ผูถ้อืหุน้ 
และผูเ้กีย่วขอ้ง อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทีถ่กูตอ้งครบถว้น 
เพยีงพอ  เป็นปัจจบุนั เชือ่ถอืได ้ เขา้ใจงา่ย เพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการด�าเนินธรุกจิและการแขง่ขนั

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูทีส่�าคญัต่างๆอยา่งเพยีงพอ เพือ่ให้
คณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยการจดัท�า
รายงานเชงิวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหลกัการและเหตุผล พรอ้ม
เอกสารประกอบขอ้เทจ็จรงิ จดัสง่ขอ้มลูเพือ่ศกึษาประกอบ
การตดัสนิใจเป็นการลว่งหน้า 7 วนั โดยมเีลขานุการบรษิทั
ซึง่มหีน้าทีใ่หค้�าแนะน�าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต์่างๆ 
ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนประสาน
งานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้เป็น
หน่วยงานทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการจดัท�าและจดัเกบ็เอกสาร
ส�าคญั ไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะ
กรรมการบรษิทั รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ไว้
เป็นระบบ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการได้

บรษิทัมกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ รวม
ถงึขัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่จดัท�ารายงานทางการเงนิ 
ซึง่มกีารตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวม
ทัง้การพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัเกณฑ์
ทีร่บัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิ ทัง้น้ีการ
พจิารณาทบทวนของคณะกรรมการบรษิทัก่อนการเผยแพร่
รายงานทางการเงนิต่อสาธารณชน เพือ่เป็นการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดแูลใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นและโปรง่ใส

5. ระบบการติดตาม

บรษิทัมรีะบบการตดิตามการด�าเนินงานในระดบับรหิาร 
และในระดบัปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด 
คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารจะแกไ้ขปัญหาทีอ่าจ
เกดิขึน้ และก�าหนดแนวทางทีช่ดัเจน ในกรณทีีไ่มเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย กรณมีปีระเดน็ส�าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
องคก์ร จะก�าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบน�าเสนอรายงาน เพือ่
ทบทวนการปฏบิตังิานและการวเิคราะหส์าเหตุตลอดจนรว่ม
พจิารณาเพื่ออนุมตัิ แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่คณะ
กรรมการเหน็วา่เหมาะสมและใหร้ายงาน การปฏบิตัแิละ
ตดิตามผลอยา่งต่อเน่ือง

นอกจากน้ี บรษิทัยงัก�าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในท�า
หน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในที่
วางไว ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทาง
ดา้นการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการลดความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในกระบวนการปฏบิตังิานทางธรุกจิหลกั 
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหฝ่้ายตรวจสอบ
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ภายในด�าเนินการจดัซือ้และตดิตัง้โปรแกรมส�าเรจ็รปูดา้น
การตรวจสอบชัน้น�า เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการตรวจ
สอบภายใน ทัง้โปรแกรมการบรหิารจดัการงานตรวจสอบ
ภายใน (Audit Management) และโปรแกรมส�าหรบัการ
วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การตรวจสอบ (Data Analytics) เพือ่ยก
ระดบัใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ มี
ประสทิธภิาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อกีทัง้ยงัสามารถ
รองรบักบัขอ้มลูขนาดใหญ่ทีม่คีวามซบัซอ้นไดม้ากขึน้

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้�าการประเมนิความเสีย่งในภาพ
รวมขององคก์รเพือ่จดัท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2561 
และไดด้�าเนินการตรวจสอบตามแผนงาน ซึง่ในปี 2561 น้ี 
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้�าเนินการตรวจสอบระบบงานจดั
ซือ้จดัจา้ง ระบบการบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ Cybersecurity เพือ่
สอบทานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู และ
ระบบเครอืขา่ยสือ่สารใหม้ปีระสทิธผิล โดยไดส้อบทาน 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานและระบบงานใหเ้ป็นไปตามแนว
ปฏบิตัดิา้นการควบคมุภายในทีด่ ีและสอดคลอ้งกบักฎและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึใหค้�าปรกึษาพรอ้มทัง้
ขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏบิตังิานแกห่น่วยงาน
ต่างๆ ใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิลตามวธิกีารและ
มาตรฐานสากล รวมทัง้ตดิตามการปฏบิตังิานของบรษิทั
ตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีใ่หไ้ว ้โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ถงึผลการ
สอบทาน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะในเรือ่งทีต่รวจสอบรวม
ทัง้ผลการตดิตามตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีใ่หไ้วใ้น
ไตรมาสก่อนๆ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ นางมารศร ีโสภาเสถยีร
พงศ ์ใหด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของ
บรษิทัตัง้แต่ปี 2560 เน่ืองจากมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิ
งานดา้นบญัช ีการเงนิ และการตรวจสอบภายในธรุกจิ/
อุตสาหกรรมทีม่ลีกัษณะเดยีวกบับรษิทั มาเป็นระยะกวา่ 20  
ปี เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
งานดา้นตรวจสอบภายใน และมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและ
การด�าเนินงานของบรษิทั จงึเหน็วา่ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสมเพยีงพอ ทัง้น้ี การ
พจิารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้�ารง
ต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัจะตอ้งผา่น
การอนุมตั ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ 

บรษิทัมอบหมายให ้นายพรีดนย ์พลูพพิฒัน์  ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน เพือ่ท�าหน้าที่
ก�ากบัดแูลหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฏ
เกณฑข์องหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วกบัการประกอบธรุกจิ
ของบรษิทั
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ล�าดับที่ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

1. บรษิทั บางกอก คลบั จ�ากดั มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ 0.57

2. บรษิทั ทซีซี ีโฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั

คา่บรกิารหอ้งประชมุ 
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่

1.38

3. บรษิทั ทซีซี ีลกัซช์รู ีโฮเทลส ์
และรสีอรท์ จ�ากดั

มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั

คา่บรกิารหอ้งประชมุ 0.58

4. บรษิทั ทซีซี ีโฮเทล         
คอลเลค็ชัน่ จ�ากดั

มผีูถ้อืหุน้ทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั

คา่บรกิารหอ้งประชมุ 0.05

5. บรษิทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์
จ�ากดั

มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั

คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ 0.11

6. บรษิทั โทนิค 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากดั

มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

คา่บรกิารหอ้งประชมุ 
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่

0.11

7. บรษิทั ฟู้ด ออฟ เอเชยี จ�ากดั มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั

คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ 0.11

8. บรษิทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ี
จ�ากดั

มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

คา่เชา่เครือ่งคอมพวิเตอร์
คา่โปรแกรม ระบบ
คอมพวิเตอร์
และคา่บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

5.16

9. บมจ. แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้
ดเีวลลอปเมน้ท์

มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

คา่ทีพ่กัส�าหรบัพนกังาน 0.03

10. บรษิทั อาคเนยแ์คปปิตอล 
จ�ากดั

มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

คา่เชา่รถยนต์ 1.11

11. บมจ. บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั

คา่สนิคา้เบด็เตลด็ 0.57

12. บรษิทั. เอน็.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์
แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั

มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

เงนิสนบัสนุนกจิกรรม 0.10

13. บรษิทั ทซีซี ีแอสเซท็ส ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั

มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

คา่ทีป่รกึษาดา้นออกแบบ
สถาปัตยกรรม

0.60

1.2 รายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขปกติ และปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
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ล�าดับที่ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

14. บรษิทั นอรท์ สาธร โฮเตล็ 
จ�ากดั

มผีูบ้รหิารด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการของบรษิทั

คา่หอ้งพกั คา่อาหาร
และเครือ่งดืม่

0.17

15. บรษิทั เฟรเซอร ์สวที รเิวอร ์
วลัเลย่ ์สงิคโปร์

มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ของบรษิทั

คา่หอ้งพกั 0.17

16. บรษิทั เฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้
คอรป์ปอเรท เซอรว์สิ พทีอี ี
แอลทดี ีสงิคโปร์

มกีรรมการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการของบรษิทั

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ
และหอ้งพกั 

0.24

17. บรษิทั แปซฟิิก เลเซอร ์
(ประเทศไทย) จ�ากดั

มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ของบรษิทั

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ
และหอ้งพกั 

1.12

18. บรษิทั สาธรทรพัยส์นิ จ�ากดั มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ของบรษิทั

คา่หอ้งพกั 0.78

19. บมจ. อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์
พบัลซิซิง่

มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ของบรษิทั

คา่สือ่
และสิง่พมิพ์

0.18

20. บรษิทั เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากดั

มกีรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทั

คา่อาหาร
และเครือ่งดืม่

0.35

21. บมจ. โออชิ ิกรุป๊ มกีรรมการทีม่คีวามเกีย่วโยง
กบักลุม่ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ของบรษิทั

คา่อาหาร
และเครือ่งดืม่

0.0002
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2.  ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

บรษิทั ท�ารายการระหวา่งกนัดว้ยความระมดัระวงัโดยค�านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั การท�ารายการ
ระหวา่งกนัของบรษิทักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งทกุรายการเป็นรายการตามธรุกจิปกต ิหรอืเป็นรายการทีม่คีวามจ�าเป็นและมคีวาม 
สมเหตุสมผลเพือ่สนบัสนุนธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยเงือ่นไขต่างๆ ของรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้จะถกูก�าหนดใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขการคา้ปกตแิละเป็นไปตามราคาตลาดและด�าเนินการเชน่เดยีวกบัทีป่ฏบิตักิบัลกูคา้ทัว่ไปทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง
กนั

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บรษิทัไดก้�าหนดหลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปในการท�าธรุกรรมระหวา่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี บรษิทัอาจมรีายการระหวา่งกนัในอนาคต บรษิทัจงึขออนุมตัใินหลกัการ
จากคณะกรรมการบรษิทัใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท�าธรุกรรมดงักลา่วหากธรุกรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ�านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และปฏบิตัติามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ วา่ดว้ยรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั

ในกรณทีี ่กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการบรษิทั กรรมการ
บรหิาร ผูบ้รหิาร ผูม้สีว่นไดเ้สยีผูน้ัน้ไมม่อี�านาจในการอนุมตัริายการดงักลา่วกบับรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้
ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเพือ่น�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณ ีทัง้น้ี บรษิทั จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัทีส่�าคญัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

4. นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัมนีโยบายการท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัและอนาคตทีค่าดวา่จะเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดย 
ถอืปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป ดว้ยนโยบายการก�าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมและเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป โดยผา่น
กระบวนการพจิารณาอนุมตัทิีช่ดัเจน โปรง่ใส ยตุธิรรม เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั 
และตอ้งเป็นไปตามอ�านาจอนุมตักิารท�ารายการระหวา่งกนั
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กลุม่บรษิทัไดเ้ปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชขีองกลุม่บรษิทัจาก
เดมิคอืวนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปี เป็น
วนัที ่1 ตุลาคม ถงึวนัที ่30 กนัยายนของปีถดัไป โดยเริม่
ตัง้แต่งวดบญัชสีิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป ดงั
นัน้งบการเงนิส�าหรบังวดบญัชสีิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
2561 จงึไดจ้ดัท�าขึน้ตามวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลาบญัชี
ใหมเ่ป็นครัง้แรก โดยเป็นงบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2561

เพือ่ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงนิในการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ขอ้มลูทางการเงนิ รวมถงึการอธบิายสาเหตุของการ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดอ้ยา่งเหมาะสม จงึได้
เปรยีบเทยีบผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดส�าหรบังวด 
9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 กบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อน โดยผูใ้ชง้บการเงนิสามารถดรูายละเอยีดไดใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 41 เรือ่งขอ้มลูเพิม่เตมิ

1. ผลการดำาเนินงาน 

1.1 รายได้

1.1.1 รายได้จากการให้เช่าและค่าบริการ

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 
2560 และ 2561 รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร มจี�านวน 
1,043.3 ลา้นบาท และ 1,150.9 ลา้นบาทตามล�าดบั คดิ
เป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.3 ขณะทีต่น้ทนุจากการใหเ้ชา่และ
บรกิาร มจี�านวน 317.4 ลา้นบาท และ 343.5 ลา้นบาท ตาม
ล�าดบั ซึง่คดิเป็นก�าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร
เทา่กบั รอ้ยละ 69.6 และรอ้ยละ 70.1 ตามล�าดบั

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารในรอบ 9 เดอืนของปี 2561 เพิม่
ขึน้รอ้ยละ 10.3 เมือ่เทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หเ้ชา่ใหมส่ทุธขิองผูเ้ชา่
อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ โดยพืน้ทีท่ีเ่ชา่ใหมส่ทุธขิองผู้
เชา่อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.9 

1.1.2 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห้กองทนุรวม
อสงัหาริมทรพัย/์ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

ในปี 2560 บรษิทัไมม่รีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้
TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT เน่ืองจากบรษิทั
ไดร้บัเงนิทนุจากการเพิม่ทนุเมือ่ตน้ปี 2560 เป็นจ�านวน
เพยีงพอส�าหรบัรองรบัการขยายธรุกจิ อยา่งไรกด็สี�าหรบั
รอบเวลา 9 เดอืนของปี 2561 บรษิทัมกีารขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT มลูคา่รวม 1,693 ลา้นบาท 
โดยสามารถรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นงบก�าไรขาดทนุ จ�านวน 
1,569.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 41.1 เมือ่เทยีบกบัรายได้
รวมทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืบนัทกึอยูใ่นรายไดค้า่เชา่ทีด่นิ
รบัลว่งหน้า ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ ทัง้น้ีการขาย

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

อสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TREIT ในปี 2561 น้ี เป็นไปตามเงือ่นไข
การแปลงสภาพกองทนุรวม (TFUND, TLOGIS, และ 
TGROWTH) เป็น TREIT

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้ TREIT ดว้ยวธิขีายขาดใน
กรรมสทิธิข์องทัง้ทีด่นิและอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ บรษิทั
บนัทกึรายการขายทรพัยส์นิดงักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์นงบก�าไรขาดทนุไดท้ัง้จ�านวน ในขณะที่
การใหเ้ชา่ทีด่นิพรอ้มการขาย/ใหเ้ชา่อาคารโรงงาน/คลงั
สนิคา้ บรษิทับนัทกึการใหเ้ชา่ทีด่นิเป็นคา่เชา่ทีด่นิรบัลว่ง
หน้าในงบแสดงฐานะการเงนิทัง้จ�านวน ซึง่จะทยอยรบัรูร้าย
ไดค้า่เชา่ตามอายสุญัญาเชา่ทีด่นิ และบนัทกึการขายขาดใน
กรรมสทิธิแ์ละการใหเ้ชา่อาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นราย
ไดจ้ากการขายในงบก�าไรขาดทนุทัง้จ�านวน ตามมาตรฐาน
การบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) ทีถ่อืวา่การใหเ้ชา่
อาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเชา่การเงนิ 

1.1.3 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห้แก่บคุคล
หรือกิจการอ่ืน

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทนุรวม/
ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ บรษิทัยงัมรีาย
ไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้ทีเ่ป็นผูเ้ชา่ รวม
ถงึบุคคล/กจิการอืน่ตามโอกาสทีเ่หมาะสม โดยในรอบระยะ
เวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 2560 และ 
2561 บรษิทัมกีารขายทีด่นิและอาคารโรงงานใหแ้ก่บุคคล
หรอืกจิการอืน่เทา่กบั 148.6 ลา้นบาท และ 640.4 ลา้นบาท
ตามล�าดบั

อยา่งไรกต็าม รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่
ลกูคา้เป็นรายไดท้ีม่ไิดเ้กดิขึน้อยา่งสม�่าเสมอ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
การตดัสนิใจของลกูคา้ในการใชส้ทิธซิือ้อสงัหารมิทรพัยต์าม
เงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาเชา่เป็นส�าคญั นอกจากนัน้ ก�าไรขัน้
ตน้ของการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละอสงัหารมิทรพัยม์ี
ความแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เชน่ อาย ุขนาด 
ลกัษณะของอสงัหารมิทรพัย ์ รวมทัง้ท�าเลทีต่ ัง้ของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีข่าย ขณะทีก่ารขายทีด่นิเปลา่ มไิดเ้กดิขึน้
อยา่งสม�่าเสมอ โดยขึน้อยูก่บัโอกาสทีเ่หมาะสม และก�าไร
ขัน้ตน้ของการขาย

1.1.4 รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษทัรว่ม (TREIT SLP และ 
ทีอารเ์อ) และบริษทัรว่มค้า (TPARK BFTZ และ JustCo)

1) ส่วนแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุใน TREIT SLP ทีอารเ์อ 
TPARK BFTZ และ JustCo

สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุใน TREIT SLP ทอีารเ์อ TPARK 
BFTZ และ JustCo ขึน้อยูก่บัสดัสว่นการลงทนุของบรษิทั 
และก�าไรของบรษิทัรว่ม และบรษิทัรว่มคา้ 
ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 
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2560 และ 2561 บรษิทัมสีว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่มและบรษิทัรว่มคา้จ�านวน 173.6 ลา้นบาท และ 
195.6 ลา้นบาทตามล�าดบั คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.7 
หรอืเพิม่ขึน้จ�านวน 22.0 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจาก
การที ่TREIT มผีลการด�าเนินงานทีด่ขี ึน้จากการทีม่อีตัรา
การใหเ้ชา่ของโรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่งูขึน้ และบรษิทัมี
สดัสว่นการถอืหน่วยใน TREIT ทีเ่พิม่มากขึน้

2) รายได้ค่าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 
2560 และ 2561 ทีผ่า่นมา บรษิทัมรีายไดจ้ากการเป็นผู้
บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตจ์�านวน 146.3 
ลา้นบาทและ 226.9 ลา้นบาท ตามล�าดบั เพิม่ขึน้ 80.6 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 55.1  โดยมสีาเหตุหลกั
จากการเพิม่ขึน้ของคา่บรหิารจดัการ TREIT (REIT  
Management Income) จากการแปลงสภาพกองทนุ 
TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น TREIT ในชว่ง
เดอืนธนัวาคม 2560  ท�าใหบ้รษิทัรบัรูร้ายไดค้า่บรหิาร
จดัการเพิม่ขึน้จากทรพัยส์นิทีบ่รหิารทีเ่พิม่ขึน้ และคา่นาย
หน้าจากการจดัหาผูเ้ชา่ใหแ้ก่ TREIT

3) ก�าไรท่ีรบัรู้เพ่ิมเติมจากการจ�าหน่ายอสงัหาริมทรพัย์
ให้แก่กองทนุรวม/ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

บริษัทจะสามารถรับรู้ก�าไรเพิ่มเติมจากการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมือ่ TREIT มกีารขาย
สนิทรพัยท์ีซ่ือ้จากบรษิทัใหแ้ก่บุคคล/กจิการอืน่ หรอืเมือ่
บรษิทัลดสดัสว่นการลงทนุใน TREIT 

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่  1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 2561 
บรษิทัมกี�าไรทีร่บัรูเ้พิม่เตมิดงักลา่วจ�านวน 2.7 ลา้นบาท ซึง่
เกดิขึน้จากการที ่TREIT มกีารขายทีด่นิและโรงงานใหแ้ก่
บุคคลอืน่  ในขณะทีร่อบระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนไมม่ี
การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT และไมม่กีารลด
สดัสว่นการลงทนุ บรษิทัจงึไมม่กีารรบัรูก้�าไรเพิม่เตมิจาก
การขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TREIT

1.1.5  รายได้อ่ืนๆ

นอกจากรายไดท้ีก่ลา่วขา้งตน้ บรษิทัยงัมรีายไดป้ระเภทอืน่
อกี ซึง่ประกอบดว้ย 

1) รายได้จากการให้บริการ 
รายไดด้งักลา่วเกดิจากการทีบ่รษิทัไดร้บัวา่จา้งจากลกูคา้ที่
เช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบรษิทัใหท้�าการต่อเตมิ/
ดดัแปลงโรงงานและคลงัสนิคา้ทีเ่ชา่อยู ่ซึง่ปกตบิรษิทัมรีาย
ไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจ�านวนน้อยเมือ่เทยีบกบัรายได้
รวม 

2) รายได้ค่าสาธารณูปโภค 
รายไดค้า่สาธารณูปโภคเกดิจากการทีบ่รษิทัเป็นผูจ้ดัหา
สาธารณูปโภคใหแ้ก่ลกูคา้ทีเ่ชา่โรงงานและคลงัสนิคา้
ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 

2560 และ 2561 บรษิทัมรีายไดค้า่สาธารณูปโภคจ�านวน 
28.8 ลา้นบาท และ 16.0 ลา้นบาท ตามล�าดบั ซึง่ลดลง 12.8 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 44.5  โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการทีบ่รษิทัมกีารโอนมเิตอรน์�้า และไฟฟ้า บาง
สว่นใหผู้เ้ชา่เป็นผูจ้า่ยช�าระเอง

3) รายได้อ่ืน

รายไดอ้ืน่ สว่นใหญ่เกดิจากรายไดค้า่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ
ทีเ่กบ็จากผูเ้ชา่รายยอ่ยจ�านวน 51.8 ลา้นบาท และก�าไรจาก
การขายส�านกังานของบรษิทัยอ่ยในเซีย่งไฮจ้�านวน 21.0 
ลา้นบาท

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายนของปี 
2560 และ 2561 บรษิทัมรีายไดอ้ืน่จ�านวน 37.6 ลา้นบาท 
และ 95.4 ลา้นบาท ตามล�าดบั เพิม่ขึน้ 57.8 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการเปลีย่นวธิกีารบนัทกึบญัชขีองรายไดค้า่
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิและจากการทีบ่รษิทัมกี�าไรจากการ
ขายส�านกังานของบรษิทัยอ่ยในเซีย่งไฮ ้

1.2 ค่าใช้จ่าย

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจดัจ�าหน่ายและบริหาร

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 
2560 และ 2561 บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการจดัจ�าหน่ายและ
บรหิารจ�านวน 550.2 ลา้นบาท และ 795.4 ลา้นบาท ตาม
ล�าดบั คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.6

ทัง้น้ี องคป์ระกอบหลกัของคา่ใชจ้า่ยในการจดัจ�าหน่ายและ
บรหิาร ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน คา่เสือ่มราคาของ
โรงงาน/คลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็แต่ยงัไมม่ผีูเ้ชา่ โดยคา่ใชจ้า่ย
ดงักลา่วคดิเป็นสดัสว่นรวมกนัประมาณรอ้ยละ 61.3 และ
รอ้ยละ 53.4 ของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ส�าหรบัปี 
2560 และ 2561 ตามล�าดบั

ในรอบ 9 เดอืนของปี 2561 บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการจดั
จ�าหน่ายและบรหิารเทา่กบั 795.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่ง
เวลาเดยีวกนัปีก่อนหน้าจ�านวน 245.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่
ขึน้รอ้ยละ 44.6 เน่ืองจากการเตบิโตทีม่ากขึน้ของบรษิทั
ท�าใหค้า่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานเพิม่ขึน้จ�านวน 98.6 ลา้น
บาท จากชว่งเวลาเดยีวกนัปีก่อนหน้า นอกจากนัน้ยงัมคีา่ใช้
จา่ยภาษโีรงเรอืนและทีด่นิเพิม่ขึน้จากการเปลีย่นวธิกีาร
บนัทกึบญัช ีอยา่งไรกต็ามคา่เสือ่มราคาของโรงงาน/คลงั
สนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็แต่ไมม่ผีูเ้ช่ามจี�านวนลดลงเน่ืองจาก
บรษิทัมผีูเ้ชา่เพิม่มากขึน้

1.2.2 ต้นทนุทางการเงิน

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 
2560 และ 2561 ตน้ทนุทางการเงนิมจี�านวน 445.5 ลา้น
บาท และ 415.0 ลา้นบาทตามล�าดบั คดิเป็นการลดลงรอ้ย
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ละ 6.9  เน่ืองจากในรอบ 9 เดอืนของปี 2561 บรษิทัไดช้�าระ
คนืหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระคนื โดยใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่
ทนุในชว่งตน้ปี 2560 

1.2.3 ก�าไรท่ียงัไม่เกิดจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห้
บริษทัร่วม

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 
2561 บรษิทัมกี�าไรทีย่งัไมเ่กดิจากการขายอสงัหารมิทรพัย์
ใหบ้รษิทัรว่ม โดยค�านวณตามสดัสว่นทีบ่รษิทัถอืหน่วยใน 
TREIT จ�านวน 102.0 ลา้นบาทซึง่แสดงเป็นสว่นหกัจาก
ก�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TREIT ในงบก�าไร
ขาดทนุ ในขณะทีไ่มม่รีายการดงักลา่วในชว่งเวลาเดยีวกนั
ของรอบปีก่อนหน้าเน่ืองจากไมม่กีารขายทรพัยส์นิให ้TREIT

1.3 ก�าไร

1.3.1 ก�าไรขัน้ต้น

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 
2560 และ 2561 บรษิทัมอีตัราก�าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ชา่
โรงงาน/คลงัสนิคา้ เทา่กบัรอ้ยละ 69.6  และรอ้ยละ 70.2 
ตามล�าดบั ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า 

ในขณะทีร่อบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 
ของปี 2560 และ 2561 บรษิทัมอีตัราก�าไรขัน้ตน้จากการ
ขายอสงัหารมิทรพัยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 60.0 และรอ้ยละ 27.9 
ตามล�าดบั คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 32.1 ซึง่มสีาเหตุหลกั
เน่ืองจากในปี 2561 สว่นหน่ึงของการขายอสงัหารมิทรพัย์
ใหแ้ก่ TREIT เป็นรายการขายทรพัยส์นิแบบสทิธกิารเชา่ 
ไมใ่ชก่ารขายกรรมสทิธิส์มบรูณ์ นอกจากน้ีการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรอืกจิการอืน่ในรอบ 9 เดอืน
ของปี 2561 สว่นหน่ึงเป็นการขายทีด่นิเปลา่

1.3.2 ก�าไรสทุธิ

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน ของปี 
2560 และ 2561 บรษิทัมกี�าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
ซึง่คดิตามวธิสีว่นไดเ้สยี และแสดงอยูใ่นงบการเงนิรวม 
เทา่กบั 244.9 ลา้นบาท และ 657.3 ลา้นบาทตามล�าดบั และ
ก�าไรสทุธติ่อหุน้เทา่กบั 0.14 และ 0.36 บาทตามล�าดบั

การเพิม่ขึน้ของก�าไรสทุธดิงักลา่วมสีาเหตุหลกัมาจากการที่
บรษิทัมกี�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ มรีายได้
จากการใหเ้ชา่และบรกิารเพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้บรษิทัยงั
มรีายไดค้า่บรหิารจดัการจากบรษิทัรว่มเพิม่ขึน้ จากการ
แปลงสภาพกองทนุ TFUND TLOGIS และ TGROWTH 
เป็น TREIT ในชว่งเดอืนธนัวาคม 2560 ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้

2. ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 

42,999.1 ลา้นบาท ซึง่รอ้ยละ 67.5 ของสนิทรพัยร์วมเป็น
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ รอ้ยละ 20.4 ของสนิทรพัย์
รวมคอืเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด และรอ้ยละ 9.8 ของ
สนิทรพัยร์วมเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และบรษิทัรว่มคา้ 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัเพิม่ขึน้จากปี 2560 ประมาณ 
2,016.8 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 สาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัย์
ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการพฒันา/พรอ้มใหเ้ชา่/ใหเ้ชา่ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 และ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมี
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุรวมจ�านวน 31,526.2 ลา้น
บาท และ 29,038.4 ลา้นบาท ตามล�าดบั

ณ สิน้งวดบญัช ี2561 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุลดลง
จาก 31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 2,487.7 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 7.9 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห้
แก่ TREIT และบุคคลหรอืกจิการอืน่ ในรอบ 9 เดอืนของปี 
2561 และการบนัทกึรายการสนิทรพัยท์ีร่อการขายอกี
จ�านวนหน่ึงไวใ้นหมวดสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

2.1.2 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
จ�านวน 119.3 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2560 จ�านวน 30.5 
ลา้นบาท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 20.4 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการจ�าหน่ายอาคารส�านกังานทีเ่ซีย่งไฮ้

2.1.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุ
ชัว่คราว 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบ
เทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราวจ�านวน 6,447.9 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 จ�านวน 3,828.2 ลา้นบาท โดยเงนิ
ลงทนุชัว่คราวประกอบดว้ย เงนิฝากประจ�ากบัธนาคาร
พาณชิย ์และใบรบัฝากเงนิทีม่อีายรุะหวา่ง 3 ถงึ 12 เดอืน 
ซึง่เป็นการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต�่า และถอืเป็นทางเลอืกทาง
หน่ึงในการบรหิารเงนิของบรษิทัทีใ่หผ้ลตอบแทนจากการ
ลงทนุในอตัราทีส่งูกวา่การฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บั
ธนาคารพาณชิย ์ทัง้น้ีเงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราวดงักลา่ว
คาดวา่จะถกูน�ามาใชใ้นการลงทนุในตน้ปี 2562

2.1.4 ลกูหน้ีการค้า-สทุธิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ลกูหน้ีการคา้-สทุธ ิจ�านวน 72.8 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 จ�านวน 11.2 ลา้นบาท สว่น
ใหญ่เพิม่ขึน้จากลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ด�าเนินงานทีย่งัไม่
เรยีกช�าระ จ�านวน 8.8 ลา้นบาท 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัมกีารเกบ็คา่มดัจ�าการเชา่โรงงาน/คลงั
สนิคา้ เป็นจ�านวน 3-6 เทา่ของคา่เชา่และคา่บรกิารราย
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เดอืนทีบ่รษิทัไดร้บัจากผูเ้ชา่ เพือ่บรรเทาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดินดั/ผดิสญัญาของผูเ้ชา่

2.1.5  ลกูหน้ีอ่ืน

ณ สิน้งวดปี 2560 บรษิทัมกีารบนัทกึรายการเงนิลดทนุคา้งรบัจากการแปลงสภาพกองทนุ TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น 
TREIT ในชว่งเดอืนธนัวาคม 2560 จ�านวน 544 ลา้นบาท ซึง่รายการดงักลา่วถกูบนัทกึบญัชใีนรายการลกูหน้ีอืน่ เงนิจ�านวนดงักลา่ว
น้ีบรษิทัไดร้บัจรงิในเดอืนมกราคม 2561 ในขณะทีร่อบสิน้งวดบญัช ี2561 ไมม่รีายการเงนิลดทนุจากการแปลงสภาพกองทนุ

2.1.6 เงินปันผลค้างรบั

ณ สิน้งวดปี 2560 บรษิทัมกีารบนัทกึรายการเงนิปันผลคา้งรบัจากการแปลงสภาพกองทนุ TFUND TLOGIS และ TGROWTH เป็น 
TREIT ในชว่งเดอืนธนัวาคม 2560 จ�านวน 328.1 ลา้นบาท ซึง่เงนิปันผลดงักลา่วบรษิทัไดร้บัจรงิในเดอืนมกราคม 2561 ในขณะที่
รอบสิน้งวดบญัช ี2561 ไมม่รีายการดงักลา่ว

2.1.7 กลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ�าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพ่ือขาย

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมกีารบนัทกึบญัชอีสงัหารมิทรพัยส์ว่นทีจ่ะขายแก่ TREIT ภายในเดอืนธนัวาคม 2561 จ�านวน 
1,000.7 ลา้นบาท ไวใ้นหมวดของสนิทรพัยห์มนุเวยีน ในขณะทีไ่มม่รีายการดงักลา่วในชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า

2.1.8 เงินลงทนุในบริษทัย่อย/ร่วม/ร่วมค้า
          
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี

หน่วย : ลา้นบาท

บริษัท ความ
สัมพันธ์กับ

บริษัท

สัดส่วน
ร้อยละ

(ของทุน
ชำาระแล้ว)

เงินลงทุน
(คำานวณ

ตาม
วิธีราคาทุน)

สัดส่วน
ร้อยละ
(ของ

สินทรัพย์
รวมของ
บริษัท)

เงินลงทุน
(คำานวณ

ตาม
วิธีส่วนได้

เสีย)

สัดส่วน
ร้อยละ
(ของ

สินทรัพย์
รวมของ
บริษัทและ

บริษัท
ย่อย)

เงินลงทุน
(หลังหัก

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ของเงิน
ลงทุน)

1. กลุ่มอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรม

1.1    บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จ�ากดั 

1.2    บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ�ากดั 

1.3    Shanghai TICON Investment  

        Management Co., Ltd

1.4    บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

1.5    TICON (HK) Ltd. 

1.6    TICON International Pte. Ltd.

1.7    ทรสัตเ์พือ่การลงทนุใน 

        อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ 

        อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน

1.8    PT SLP Surya TICON Internusa

1.9    ทอีารเ์อ ดเีวลลอปเมน้ต ์จ�ากดั 

1.10  บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จ�ากดั 

1.11  บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จ�ากดั 

1.12  บรษิทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จ�ากดั 

 

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัรว่ม

บรษิทัรว่ม

บรษิทัรว่ม

บรษิทัรว่มคา้

บรษิทัรว่มคา้

บรษิทัรว่มคา้

 

99.99%

99.99%

100.00%

69.99%

100.00%

100.00%

23.43%

25.00%

50.00%

51.00%

51.00%

59.99%

      

 12.50            

11,515.00                 

65.39                   

7.00                

575.08            

5740.49              

6,033.61

414.16                   

0.50                   

2.55                   

2.04             

210.00 

 

0.03%

27.15%

0.15%

0.02%

1.36%

13.53%

14.23%

0.98%

0.001%

0.01%

0.005%

0.50%

 -

-

-

-

-

-           

3,524.90 

 354.65 

 0.32                  

2.90                   

2.37              

211.18 

 

-

-

-

-

-

-

8.20%

0.82%

0.0007%

0.01%

0.01%

0.49%

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. กลุ่มดาต้า เซน็เตอร์

    2.1   บรษิทั ไทคอน เทคโนโลย ีจ�ากดั บรษิทัยอ่ย 99.99%

                  

1.00 0.002% - - -

3. กลุ่มสมารท์โซลชูัน่

    3.1   บรษิทั จสัโค (ประเทศไทย) จ�ากดั บรษิทัรว่มคา้ 51.00%

               

108.89 0.26%

               

110.87 0.26% -

4. กลุ่มอ่ืนๆ

    4.1   บรษิทั บางกอกคลบั จ�ากดั บรษิทัที่

เกีย่วขอ้ง

0.11% - - - - 0.26
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2.1.9 ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมคีา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้า
จ�านวน 629.0 ลา้นบาท ลดลง 24.5 ลา้นบาท จากสิน้ปี 
2560 คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้าเป็นรายการทีเ่กดิจากการเชา่
ทีด่นิระยะยาว เพือ่พฒันาคลงัสนิคา้ ทัง้น้ีรายการดงักลา่วจะ
ถกูทยอยรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก�าไรขาดทนุตลอดอายุ
สญัญาเชา่

2.1.10 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมทีรพัยส์นิภาษเีงนิไดร้อ
ตดับญัชจี�านวน 197.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.0 ลา้นบาท  
สว่นใหญ่เกดิจากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองก�าไรทีย่งัไม่
เกดิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในเดอืน
สงิหาคม 2561 

2.2 หนี้สิน

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 
17,618.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 1,570.7 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 9.8 จากสิน้ปี 2560

หน้ีสนิรวมของบรษิทัมเีงนิกูย้มืเป็นสว่นประกอบหลกั คดิ
เป็นรอ้ยละ 85.0 ของหน้ีสนิรวม การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิรวม
เกดิจากรายการทีส่�าคญั ดงัต่อไปน้ี

2.2.1 เงินกู้ยืม

เงนิกูย้มืทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มี
จ�านวน 14,980.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 1,660.5 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.5 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบั ณ สิน้งวดบญัช ี2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่
ขึน้ของหุน้กูใ้นตน้ปี 2561 เน่ืองจากบรษิทัมแีผนการลงทนุ
เพิม่เตมิในอนาคตอยา่งมาก และอตัราดอกเบีย้ในชว่งเวลา
ดงักลา่วเหมาะสมในการออกหุน้กู้

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจี�านวน 
14,220 ลา้นบาท ซึง่หุน้กูท้ ัง้หมดทีอ่อกมอีายรุะหวา่ง 3 ถงึ 
10 ปี 

บรษิทัมกีารตกลงในเงือ่นไขของการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการ
เงนิบางแหง่และผูถ้อืหุน้กูท้ีส่�าคญัคอื การด�ารงอตัราสว่นหน้ี
สนิ/หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่
เกนิ 2.5-3.0 เทา่ ซึง่ทีผ่า่นมาบรษิทัไมเ่คยผดิเงือ่นไขของ
การกูย้มืทีส่�าคญัดงักลา่ว

2.2.2 เจ้าหน้ีการค้า

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมยีอดเจา้หน้ีการคา้
จ�านวน 99.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ�านวน 5.4 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.8 ซึง่เกอืบทัง้จ�านวนของเจา้
หน้ีการคา้เป็นเจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง

2.2.3 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมยีอดภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล
คา้งจา่ยจ�านวน 3.6 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2560 จ�านวน 
0.8 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัยอ่ยมกี�าไรสทุธลิดลงเมือ่
เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา จงึท�าใหม้ภีาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีต่อ้ง
ช�าระลดลง

2.2.4ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกบัการขาย
อสงัหาริมทรพัย์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมยีอดประมาณการหน้ีสนิ
จ�านวน 24.2 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมกีารประกนัรายได้
จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์ห ้TREIT ในดอืนสงิหาคม 
2561

2.2.5 ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส�าหรบัผล
ประโยชน์พนักงาน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมปีระมาณการหน้ีสนิไม่
หมนุเวยีนส�าหรบัส�าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ซึง่เป็นการ
ประมาณการภาระของบรษิทัในการจา่ยเงนิชดเชยใหแ้ก่
พนกังานเมือ่ออกจากงาน จ�านวน 40.0 ลา้นบาท

บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน ตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา โดย
บนัทกึสว่นทีเ่ป็นยอดสะสมทีค่�านวณจนถงึสิน้ปี 2553 รบัรู้
เป็นหน้ีสนิ และบนัทกึสว่นทีเ่ป็นการกนัส�ารองผลประโยชน์
ของพนกังานในแต่ละปีเป็นคา่ใชจ้า่ย

2.2.6 รายได้ค่าเช่าท่ีดินรบัล่วงหน้า
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมรีายไดค้า่เชา่ทีด่นิรบัลว่ง
หน้า จ�านวน 1,400.9 ลา้นบาท จากการใหเ้ชา่ทีด่นิแก่ 
TGROWTH และ TREIT ในปี 2556 และ 2561 เป็นระยะ
เวลา 28-30 ปี โดยบรษิทัจะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นงบก�าไร
ขาดทนุ ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่

2.2.7 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมหีน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการ
ตดับญัชจี�านวน 264.2 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 
จ�านวน 35.0 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากผลต่างในการ
ค�านวณภาษเีงนิไดข้องการรบัรูร้ายการทีแ่ตกต่างกนั
ระหวา่งทางบญัชแีละทางภาษ ีส�าหรบัการใหเ้ชา่อาคารแก่ 
TREIT ในเดอืนสงิหาคม 2561 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม
จ�านวน 25,380.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 จ�านวน 
446.0 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 เน่ืองจากการเพิม่
ขึน้ของก�าไรสะสมของบรษิทั

18-10-003_001-268 Thai new15-12 TICON_J-Coated.indd   112 15/12/2561 BE   11:20



113

รายงานประจำาปี  2561

The Leading Provider of
Smart Industrial Platform 

 
 
 
 
18-10-004 Eng 001-080 , 095-116 , 263-268 = 4 สี    081-094 ,117-262 = BW

2.4 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัคอื 
การจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้งเงนิทนุทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุน
การด�าเนินธรุกจิของบรษิทั และเพิม่มลูคา่หุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในอดตีทีผ่า่นมา บรษิทัมแีหลง่เงนิทนุหลกัเพือ่ใชใ้นการ
ขยายธุรกจิการสรา้งโรงงาน และคลงัสนิคา้ คอื เงนิทนุจาก
การด�าเนินงาน เงนิเพิม่ทนุจากผูถ้อืหุน้ และเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ อยา่งไรกด็ ีในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา ธรุกจิ
โรงงานส�าเรจ็รปูและคลงัสนิคา้ ใหเ้ชา่มกีารขยายตวัอยา่ง
มาก บรษิทัไดม้สีว่นรว่มในการจดัตัง้ TFUND ในปี 2548 
TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT ใน
ปี 2557 เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางระดมทนุของบรษิทั ซึง่
ท�าใหบ้รษิทัลดการพึง่พาการจดัหาเงนิทนุ จากการกูย้มืเงนิ
จากสถาบนัการเงนิ และ การเพิม่ทนุซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีม่ากก
วา่ ทัง้น้ีในเดอืนธนัวาคม 2560 TFUND TLOGIS และ 
TGROWTH ไดถ้กูแปลงสภาพเป็น TREIT แลว้

นอกจากแหลง่เงนิทนุดงักลา่ว บรษิทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้าย ุ
3-10 ปี ซึง่ถอืเป็นแหลง่เงนิทนุทีส่�าคญัอกีแหลง่หน่ึงของ
บรษิทัทีม่ตีน้ทนุต�่ากวา่การกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ

2.5 สภาพคล่อง

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 
2561 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมด�าเนิน
งาน 3,107.6 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรม
การลงทนุ 282.2 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้า
จากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 1,024.9 ลา้นบาท 

จากขอ้มลูการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดตามทีก่ลา่ว
ขา้งตน้ จะพบวา่บรษิทัมสีภาพคลอ่งทางการเงนิส�าหรบัการ
ด�าเนินธุรกจิเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลา
เดยีวกนัของปี 2560 (ปรบัปรงุใหม)่ (การค�านวณอตัราสว่น
สภาพคลอ่ง (Current ratio) ไมส่ามารถอธบิายสภาพคลอ่ง
ของบรษิทัได ้เน่ืองจากบรษิทัไมม่กีารบนัทกึรายการสนิคา้
คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวยีน ทัง้น้ี ลกัษณะสนิทรพัยข์อง
บรษิทัสว่นใหญ่เป็นทีด่นิและโรงงาน ซึง่จะไมบ่นัทกึเป็น
สนิทรพัยห์มนุเวยีนของบรษิทั ในขณะทีร่ายการเจา้หน้ีการ
คา้คา่ทีด่นิ และคา่ก่อสรา้งจะถกูบนัทกึเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีน 
จงึท�าใหอ้ตัราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหน้ีสนิหมนุเวยีนมี
คา่ต�่า)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมอีตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ ี
ภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ซึง่ค�านวณจาก

(เงนิกูย้มื+หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เทา่กบั 0.59 เทา่ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ซึง่เทา่กบั 0.53 
เทา่ และมอีตัราหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้

สทุธ ิเทา่กบั 0.34 เทา่ ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2560 ซึง่เทา่กบั 
0.43 เทา่ เน่ืองจากในชว่งตน้ปี 2561 บรษิทัออกหุน้กูเ้พิม่
เตมิในชว่งตน้ปี 2561 เน่ืองอตัราดอกเบีย้มคีวามเหมาะ
สมในการออกหุน้กูเ้วลาดงักลา่ว ในขณะเดยีวกนับรษิทัมี
การช�าระหุน้กูท้ีค่รบก�าหนดไถ่ถอน โดยเงนิกูย้มืทัง้หมดได้
ถกูน�ามาใชป้ระโยชน์ในการขยายกจิการ อยา่งไรกด็ปัีจจบุนั
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยูย่งั
อยูใ่นระดบัต�่า ซึง่ถอืเป็นโอกาสในการด�าเนินธรุกจิส�าหรบั
การเตบิโตไดใ้นอนาคต 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมอีตัราสว่นความสามารถ
ในการช�าระดอกเบีย้ ซึง่ค�านวณจาก

(ก�าไรสทุธ+ิดอกเบีย้จา่ย+ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล+ก�าไรทีย่งั
ไมเ่กดิขึน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัรว่ม)

ดอกเบีย้จา่ย

เทา่กบั 2.93 เทา่ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ซึง่เทา่กบั 1.83 
เทา่ เน่ืองจากบรษิทัมกี�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่
ขึน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในปี 2561 ซึง่
แสดงไดถ้งึความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ของบรษิทัทีด่ี
ขึน้ ซึง่ทีผ่า่นมาบรษิทัไมเ่คยประสบปัญหาในการช�าระ
ดอกเบีย้

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัมอีตัราสว่นความสามารถ
ในการช�าระภาระผกูพนั ซึง่ค�านวณจาก

(เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนินงาน+ดอกเบีย้จา่ย)

(จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปันผล+ดอกเบีย้จา่ย)

เทา่กบั 0.75 เทา่ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ซึง่เทา่กบั 0.2 
เทา่ เน่ืองจากบรษิทัมกี�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่
ขึน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT.ในปี 2561 
แสดงถงึความสามารถในการช�าระภาระผกูพนัของบรษิทัทีด่ี
ขึน้ 

3. แนวโน้มในอนาคต 

ทิศทางการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย สอดคลอ้งกบัอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ ซึง่ภาพรวมในปีน้ี จดีพีมีแีนวโน้มเตบิโตไดด้ ี
โดยมปัีจจยัการฟ้ืนตวัจากตลาดโลก ขณะทีก่ารลงทนุใน
ภูมภิาคเอเชียมปีริมาณที่มากขึ้น ส่งผลต่อเน่ืองถึง
ประเทศไทยทีค่าดวา่ทัง้ปีจะขยายตวัไดต้ามคาดการณ์ 
เน่ืองจากดอกเบีย้ยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัต�่า และการสง่ออก
เตบิโตดขีึน้ ขณะทีแ่นวโน้มในปีหน้ามปัีจจยับวกจากภาครฐั
ในดา้นความคบืหน้าการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่เป็นแรง
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิภายในประเทศทีด่อียา่งต่อเน่ือง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ความชดัเจนในโครงการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ออีซี)ี ภายหลงัพ.ร.บ. เขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 มผีลบงัคบัใช ้รว่มกบั
นโยบายภาครฐัทีผ่ลกัดนัสง่เสรมิการลงทนุโดยตรงจาก 
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ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) จะเป็นสิง่ที่
ชว่ยเพิม่ความเชือ่มัน่และดงึดดูการลงทนุใหเ้พิม่มากขึน้ 
บรษิทัฯ คาดวา่ ปัจจยับวกทางเศรษฐกจิเหลา่น้ีจะสง่ผลให้
ความตอ้งการใชโ้รงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ปรบัตวั
สงูขึน้ ควบคูก่บัระบบเศรษฐกจิดจิทิลัทีจ่ะเขา้มาผลกัดนัให้
ภาคอุตสาหกรรมซึง่เป็นจดุแขง็ของประเทศ ปรบัตวัไปสู่
วฏัจกัรใหมข่องการเตบิโตในอนาคตดว้ยเชน่กนั 

ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มรองรบัการ
เปลีย่นผา่นเขา้สูภ่มูทิศัน์อุตสาหกรรมยคุ 4.0 ผา่นการ
วางแผนลงทนุเสรมิศกัยภาพธรุกจิใหมด่ว้ยเทคโนโลยทีีเ่ป็น
ไปตามทศิทางตลาดโลก พรอ้มก�าหนดแผนกลยทุธ ์(Road 
Map) เพือ่กา้วไปสูค่วามเป็นผูน้�าในธรุกจิใหบ้รกิาร “สมารท์
แพลทฟอรม์ดา้นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม”  
รว่มกบัยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นองคก์รในทกุมติ ิ(Total 
Dimension) เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัรอบดา้น อาท ิ
มุง่เน้นการใหค้วามส�าคญักบัลกูคา้ การปรบัปรงุสนิคา้และ
บรกิารใหค้รบวงจรตอบโจทยค์วามตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป การสง่เสรมิและน�านวตักรรมใหม่ๆ  มาปรบัใชก้บัธรุกจิ 
การน�ามาตรฐานและกระบวนการท�างานตามหลกัสากลมา
ปรบัใช ้เพือ่ใหก้ารด�าเนินธรุกจิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ ทัง้น้ี บรษิทัคาดการณ์วา่ การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยปี 2562 จะมแีนวโน้มขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
และบรษิทัฯ พรอ้มลงทนุเพือ่ขยายงานในโครงการต่าง ๆ 
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มอาเซยีนและ 
CLMV โดยบรษิทัฯ มสีถานะทางการเงนิทีด่แีละมชีอ่ง
ทางการบรหิารการเงนิครบวงจร จากการทีม่กีองทรสัต ์
TREIT เป็นหน่ึงในกลยทุธใ์นการสรา้งเครือ่งมอืทางการเงนิ
ส�าหรบัระดมทนุเพือ่การขยายงานและลงทนุต่าง ๆ ในระยะ
ยาว โดยบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสรมิใหก้องทรสัต ์
TREIT สามารถจดัหาและลงทนุในสนิทรพัยท์ีม่คีณุภาพ 
เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหน่วยอยา่งต่อเน่ือง 
สามารถดงึดดูความสนใจจากนกัลงทนุ ทัง้ในประเทศและ
จากต่างประเทศ

ส�าหรบัทศิทางการด�าเนินงานต่อจากน้ี บรษิทัฯ จะมุง่เน้น
การต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอร์มแบบผสมผสาน 
(Integrated Platform) ผา่นความรว่มมอืกบัพนัธมติรเชงิกล
ยทุธ ์เพือ่ผนึกศกัยภาพผา่นเครอืขา่ยทีแ่ขง็แกรง่ เพือ่สรา้ง
แหลง่รายไดใ้หมซ่ึง่จะเป็นมลูคา่เพิม่จากธรุกจิหลกั คอื 
“อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม (Industrial Property)” 
ทีไ่ดว้างแนวทางส�าคญัในการบรูณาการเทคโนโลยสีมยัใหม ่
มาพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและพืน้ทีใ่หบ้รกิารในท�าเล
ยทุธศาสตร ์ ใหส้ามารถรองรบักลุม่อุตสาหกรรม New 
S-Curve และมุง่เน้นการปรบัสนิคา้และบรกิารใหม้คีวาม
หลากหลายขึน้ มฟัีงกช์ัน่และองคป์ระกอบทีเ่ป็นเทคโนโลยี
ทนัสมยั ผา่นการลงทนุขยายขอบขา่ยธรุกจิใน “กลุม่ดาตา้
เซน็เตอร”์ (Data Centre) และ ”กลุม่สมารท์โซลชูัน่” (Smart 
Solution) เพือ่สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยมแีนวทางใน
การเสรมิศกัยภาพทัง้ 3 กลุม่ธรุกจิดงัน้ี

• กลุม่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอุตสาหกรรม (Industrial 
Property) ใชก้ลยทุธเ์พือ่ปรบัรปูแบบอาคารเดมิเพิม่ประสทิ
ธภิาพการใชง้านของอาคารทีม่อียูใ่หเ้หมาะสมกบัความ

ต้องการของลูกค้ามากขึ้น (Asset Enhancement 
Initiatives: AEIs) พรอ้มน�าเทคโนโลยสีมยัใหม ่อาท ิระบบ
ออโตเมชัน่ (Automation) ระบบคลงัสนิคา้และโรงงาน
อจัฉรยิะ (Smart Logistics and Smart Factory) มาประยกุต์
ใชเ้พือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัลกูคา้ ภายใตแ้นวคดิการพฒันา
อยา่งยัง่ยนืเพือ่มุง่สูก่ารเป็นอุตสาหกรรมสเีขยีว 

• กลุม่ดาตา้เซน็เตอร ์(Data Centre) ภายใตค้วามรว่มมอืกบั 
“กลุม่เอสท ีเทเลมเีดยี โกลบอล ดาตา้ เซน็เตอร ์(STT 
GDC)” ผูใ้หบ้รกิารดาตา้เซน็เตอรช์ัน้น�าจากสงิคโปรท์ีม่ ี
ศกัยภาพสงูดว้ยองคค์วามรู ้และประสบการณ์ในการให้
บรกิารดว้ยมาตรฐานระดบัโลก บรษิทั วางแผนสรา้งดาตา้
เซน็เตอรข์นาดใหญ่แหง่แรกบนพืน้ทีย่ทุธศาสตรใ์จกลาง
กรงุเทพ ดว้ยการใหบ้รกิารทีม่เีสถยีรภาพความปลอดภยัใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงูตามมาตรฐานสากล เพือ่รองรบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทัง้ในประเทศและ 
ต่างประเทศ

• กลุม่สมารท์โซลชูัน่ (Smart Solution) เป็นการสรา้งโมเดล
ธรุกจิใหมต่ามแนวโน้มการปรบัเปลีย่นจากกระแส Digital 
Disruption ซึง่จะชว่ยสนบัสนุนเป้าหมายของไทคอนใน
การน�าเสนอโซลชูัน่ทีค่รบวงจรมากยิง่ขึน้ ภายใตค้วามรว่ม
มอืกบั “จสัทโ์ค (JustCo)” ผูใ้หบ้รกิารโคเวริค์กิง้สเปซระดบั
พรเีมยีมทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยไดเ้ริม่
เปิดสาขาแรกในกรงุเทพฯ ทีต่กึเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์และ
สาขาทีส่องทีต่กึแคปปิตอล ทาวเวอร ์ออล ซซีัน่ส ์เพลส และ
ยงัมแีผนในการขยายสาขาเพิม่เตมิในอกีหลายพืน้ที่
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารจดัท�างบการเงนิเพือ่แสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของบรษิทัประจ�าปี 2561 ภายใตพ้ระ
ราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในการก�ากบัดแูล ใหร้ายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัมขีอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั ป้องกนัการ
ทุจรติและการด�าเนินการทีผ่ดิปกต ิรวมทัง้ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และ 
ผูล้งทุนทัว่ไปทีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานทีเ่ป็นจรงิและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ งบการเงนิรวมประจ�าปี 2561 ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรว่มกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ�ากดัไดแ้สดงฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนินงาน ครบถว้น และเชื่อถอืได ้สมเหตุสมผล โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองโดยทัว่ไป มกีารใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และปฏบิตัถิูกตอ้งตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

          (นายชายน้อย  เผื่อนโกสมุ)
                   ประธานกรรมการ
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รายงานทางการเงิน และงบการเงิน
สำาหรับรอบรายระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 
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ข้อมูลข้างต้น

  ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไมม่ขีอ้มลูการใหบ้รกิารอืน่ทีบ่รษิทัจา่ยใหข้า้พเจา้ ส�านกังานสอบ 
  บญัชทีีข่า้พเจา้สงักดั และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ และส�านกังานสอบบญัชทีีข่า้พเจา้สงักดั 
  ทีข่า้พเจา้ทราบและไมม่กีารเปิดเผยไวข้า้งตน้

  ไมถ่กูตอ้ง  ไมค่รบถว้น  กลา่วคอื ……………………………………………………………………………………
  เมือ่ปรบัปรงุขอ้มลูขา้งตน้ (ถา้ม)ี แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มลูทัง้หมดในแบบฟอรม์น้ีแสดงคา่ตอบแทน 
  สอบบญัช ีและคา่บรกิารอืน่ทีบ่รษิทัจา่ยใหข้า้พเจา้และส�านกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ทีถ่กูตอ้งครบถว้น

(นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล)  
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั

  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท)

1 บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่  จ�ากดั 
(มหาชน) 

นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล 1,300,000

2 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ�ากดั นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล 1,550,000

3 บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จ�ากดั นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล 500,000

4 บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวนิช 600,000

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 3,950,000

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ประเภทของ
งานบริการอื่น

ผู้ให้บริการ ค่าตอบแทนของงานบรกิารอืน่ (บาท)

ส่วนที่จ่ายไป
ในระหว่างปีบัญชี

ส่วนที่จะต้องจ่ายใน
อนาคต

1  บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

Project Terra บรษิทั เคพเีอม็จ ี
ภมูไิชย ทีป่รกึษา

ธรุกจิ จ�ากดั

1,660,173 -

2 บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

TAX Assistance บรษิทั ส�านกัภาษ ี
เคพเีอม็จ ีภมูไิชย

จ�ากดั

160,500 -

รวมคา่ตอบแทนส�าหรบังานบรกิารอืน่ 1,820,673

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่  30 กันยายน 2561
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ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจบริษัท	 พีฒนาโรงงานสำาเร็จรูปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่า	

เลขทะเบียนบริษัท		 0107544000051	(บมจ.	666)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ ห้อง	1308	ชั้น	13/1	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์	เลขที่	175	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ		

	 	 	 เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

โทรศัพท	์	 	 (662)	679-6565

โทรสาร			 	 (662)	287-3153

เว็บไซต์	 	 	 www.ticon.co.th

อีเมล	 	 	 ticon@ticon.co.th

ทุนจดทะเบียน	 	 2,751,213,562	บาท	(ณ	วันที่	30	กันยายน	2561)

ทุนชำาระแล้ว	 	 1,834,142,375	บาท	(ณ	วันที่	30	กันยายน	2561)

มูลค่าที่ตราไว้	 	 1	บาทต่อหุ้น

บริษัท  ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

264

รายงานประจ�าปี  2561

The Leading Provider of
Smart Industrial Platform 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ทุนจดทะเบียน

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

ทุนช�าระแล้ว

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

มูลค่า

ที่ตราไว้

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ)

บรษิทั

อโีค อนิดสัเทรยีล 

เซอรว์สิเซส จ�ากดั

พฒันาโรงงาน

ส�าเรจ็รปูเพือ่

วตัถุประสงคใ์นการให้

เชา่ในนิคม

อุตสาหกรรมแหลม

ฉบงั

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 

100

49/32 หมูท่ี ่5 นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

ต�าบลทุง่สขุลา อ�าเภอ

ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

20230

โทรศพัท ์(662) 679-6565

โทรสาร (662) 287-3153

12,500,000 

บาท

12,500,000 

บาท

10 บาท /

หุน้

100

บรษิทั ไทคอน

โลจสิตคิส ์พารค์ 

จ�ากดั

พฒันาคลงัสนิคา้เพือ่

วตัถุประสงคใ์นการให้

เชา่

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 

100

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 

อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์

เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขต

สาทร   กรงุเทพมหานคร 

10120

โทรศพัท ์(662) 679-6565 

โทรสาร (662) 679-6567

11,500,000,000 

บาท

11,500,000,000 

บาท

10 บาท /

หุน้

100

Shanghai TICON 

Investment 

Management 

Company Limited

บรหิารการลงทนุ บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 

100

Rm. A512, Building 4, 

No.3288, Jinhai Road, 

Pudong New Area, 

Shanghai, China

2,800,000 

ดอลลารส์หรฐั

2,800,000 

ดอลลารส์หรฐั

- 100

บรษิทั ไทคอน 

แมนเนจเมน้ท ์

จ�ากดั

ผูจ้ดัการกองทรสัต์

เพือ่การลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 

70

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 

อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์

เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขต

สาทร   กรงุเทพมหานคร 

10120

โทรศพัท ์(662) 679-6565 

โทรสาร (662) 287-3153

10,000,000 

บาท

10,000,000 

บาท

10 บาท / 

หุน้

70

TICON (HK) 

Limited

ลงทนุในกจิการในต่าง

ประเทศ

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 

100

Room 337, 3/F South 

China C.S. Building, 

13-17 Wah Sing Street,

Kwai Chung, N.T. 

Hong Kong 

16,130,000 

ดอลลารส์หรฐั

16,130,000 

ดอลลารส์หรฐั

1 ดอลลาร์

สหรฐั / หุน้

100

TICON International 

Pte. Ltd.

ลงทนุในกจิการในต่าง

ประเทศ

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 

100

80 Robinson Road 

#02-00, Singapore 

068898

238,453,999

ดอลลารส์งิคโปร์

238,453,999

ดอลลารส์งิคโปร์

1 ดอลลาร์

สงิคโปร ์/

หุน้

100

บรษิทั ไทคอน 

เทคโนโลย ีจ�ากดั

ลงทนุและประกอบ

กจิการดา้นศนูยข์อ้มลู

และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเทคโนโลยอีืน่ ๆ

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน) 

ถอืหุน้รอ้ยละ 

100

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 

อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์

เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขต

สาทร   กรงุเทพมหานคร 

10120

1,000,000 

บาท

1,000,000 

บาท

10 บาท /

หุน้

100

บริษัทย่อย
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ทุนจดทะเบียน

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

ทุนช�าระแล้ว

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

มูลค่า

ที่ตราไว้

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ)

ทรสัตเ์พือ่การลงทนุ

ในอสงัหารมิทรพัย์

และสทิธกิารเชา่

อสงัหารมิทรพัย์

ไทคอน 

ลงทนุในกรรมสทิธิ ์

และสทิธกิารเชา่

ในอสงัหารมิทรพัย์

ประเภททีด่นิ และสิง่

ปลกูสรา้งทีเ่ป็นคลงั

สนิคา้ โรงงาน และ/

หรอื ส�านกังาน

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน) 

และ TICON 

International 

Pte. Ltd.

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 

อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์

เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขต

สาทร   กรงุเทพมหานคร 

10120

โทรศพัท ์(662) 

679-6565 โทรสาร 

(662) 287-3153

25,173,622,620 

บาท 

25,173,622,620 

บาท (จ�านวนเงนิที ่

ไดร้บัจากผูถ้อื

หน่วยทรสัต)์

9.5363 

บาท / 

หุน้

23

PT SLP Surya 

Ticon Internusa

พฒันาโรงงานและคลงั

สนิคา้ เพือ่

วตัถุประสงค์

ในการใหเ้ชา่

TICON ( HK ) 

Limited

Setiabudi Atrium Unit 

201 Lantai 2, J1. H.R. 

Rasuna Said, Kav. 62, 

Jakarta 12920, 

Indonesia

2,412,800,000,000

รเูปียะห์

603,200,000,000 

รเูปียะห์

13,000 

รเูปียะห ์

/ หุน้

25

บรษิทั ทอีารเ์อ แลนด ์

ดเีวลลอปเมน้ต ์จ�ากดั   

พฒันา

อสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 

อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์

เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขต

สาทร กรงุเทพมหานคร 

10120

โทรศพัท ์(662) 

679-6565 โทรสาร 

(662) 287-3153

1,000,000 

บาท 

1,000,000 

บาท 

10 บาท 

/ หุน้

50

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ทุนจดทะเบียน

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

ทุนช�าระแล้ว

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

มูลค่า

ที่ตราไว้

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ)

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้

เพาเวอร ์6 จ�ากดั   

ผลติและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

บรษิทั ไทคอน 

โลจสิตคิส ์พารค์ 

จ�ากดั

59 หมูท่ี ่1 ต�าบลสวนพรกิ

ไทย อ�าเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวดัปทมุธานี 12000

โทรศพัท ์(662) 

959-5811-5  

โทรสาร (662) 959-5822

5,000,000 

บาท

 

5,000,000 

บาท

100 บาท 

/ หุน้

51

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้

เพาเวอร ์11 จ�ากดั   

ผลติและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์

บรษิทั ไทคอน 

โลจสิตคิส ์พารค์ 

จ�ากดั

59 หมูท่ี ่1 ต�าบลสวนพรกิ

ไทย อ�าเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวดัปทมุธานี 12000

โทรศพัท ์(662) 

959-5811-5  

โทรสาร (662) 959-5822

4,000,000 

บาท 

4,000,000 

บาท 

100 บาท 

/ หุน้

51
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ทุนจดทะเบียน

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

ทุนช�าระแล้ว

(ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561)

มูลค่า

ที่ตราไว้

สัดส่วน

การถือ

หุ้น

 (ร้อยละ)

บรษิทั ทพีารค์ บเีอฟ

ทแีซด จ�ากดั

พฒันาโรงงานและคลงั

สนิคา้ เพือ่

วตัถุประสงค์

ในการใหเ้ชา่

บรษิทั ไทคอน 

โลจสิตคิส ์พารค์ 

จ�ากดั

หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 

อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์

เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขต

สาทร   กรงุเทพมหานคร 

10120

โทรศพัท ์(662) 679-6565 

โทรสาร (662) 287-3153

350,000,000 

บาท 

350,000,000 

บาท

10 บาท /

หุน้

60

บรษิทั จสัทโ์ค 

(ประเทศไทย) จ�ากดั

ลงทนุและประกอบ

ธรุกจิ co-working 

office และธรุกจิอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งใน

ประเทศไทย

บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)  

11/1 อาคารเอ ไอ เอ 

สาทรทาวเวอร ์ชัน้ที ่9 

ถนนสาทรใต ้แขวง

ยานนาวา เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร 10120

โทรศพัท ์(662) 055-8600 

โทรสาร (662) 055-8601

213,500,000 

บาท 

213,500,000 

บาท

 

100 บาท 

/ หุน้

51

บริษัทร่วมค้า

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

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

นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9832
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั
1 ถนน สาทร ใต ้ชัน้ 50-51 เอม็ไพรท์าวเวอร ์
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

โทรศพัท ์(662) 677-2000 โทรสาร (662) 677-2222
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