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Factory Location Map

Be Dedicated, Be Creative, Be a Quality Real Estate 

Developer In Industrial Factories, Office Buildings & 

All Real Estate Sectors Providing the Best Customer 

Service for Our Customers’ Satisfaction

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านโรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารสำานักงาน และที่พักอาศัย พร้อมการบริการ

ด้วยใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
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02 ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
03 สารจากประธานกรรมการ
04 คณะกรรมการ
10 โครงสร้างการจัดองค์กร
11 ฝ่ายจัดการ
14 การพัฒนาสังคมในรอบปี 2556
18 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
36 การควบคุมภายใน
39 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
40 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
43 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

118 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
132 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

142 นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน  
และรายการระหว่างกัน

149 ปัจจัยความเสี่ยง
157 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
174 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน
175 ผู้ถือหุ้นและการจัดการ
177 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
178 ข้อมูลทั่วไป

สารบัญ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
Financial Highlights (หน่วย : ล้านบาท) 

Unit : Baht Million

2556
2013

2555
2012

2555
2012

2554
2011

(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)

ข้อมูลทางการเงิน / Financial Data :

1. รายได้จากการขายและบริการ
 Income from Sales and Service 882.82 1,323.75 1,323.75 1,132.12

2. รายได้รวม
 Total income 945.42 1,360.58 1,350.29 1,143.69

3. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
 Net profit (loss) 153.86    503.00 525.16 146.52

4. สินทรัพย์รวม
 Total assets

      
7,683.00 5,977.45 3,664.35 2,433.46

5. หนี้สินรวม
 Total liabilities

      
6,054.91 3,967.85 2,032.65 1,430.65

6. ส่วน ของผู้ถือหุ้น
 Shareholder’s equity

      
1,628.10 2,009.60 1,631.69 1,002.81

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio :

1. อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม
 Net profit to total income 16.27% 36.97% 38.89% 12.81%

2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
 Return on equity 9.45% 25.03% 32.18% 14.61%

3. อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม
 Return on total assets 2.00% 8.41% 14.33% 6.02%

4. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
 Net profit (loss) per share (Baht) 0.14% 0.64% 0.68% 0.2106%

5. เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)
 Dividend per share (Baht) 0.30% 0.09% 0.00% 0.00%

6. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
 Book value per share (Baht) 1.50% 2.54% 2.07% 1.43%

7. อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
 Current ratio (time) 1.19% 1.63% 1.59% 2.02%

8. หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
 Debt: Equity ratio (time) 3.71% 1.97% 1.25% 1.43%

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2555 ได้ปรับปรุงใหม่เกิดจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง  
    ซึ่งถือเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
Remark :  The Financial Statements of 2012 were restated because of the Company invested in subsidiary.  
    The acquisition was thus considered to be a business combination under common control.
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ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีทีป่ระเทศไทยได้สญูเสยีผูน้�าในทางศาสนา 

ทั้ง 2 พระองค์ กล่าวคือ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ

ปริณายก และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ซึ่งได้เป็น

ที่เคารพและนับถือของบริษัท ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เข้าร่วมสักการะและร่วมเข้าฟังสวดพระ

อภิธรรมโดยตลอดมา

 นอกจากเป็นการสญูเสยีผูน้�าในทางศาสนาแล้ว บรษัิทยงัได้

รบักระทบกระเทอืนในความผนัผวนในทางเศรษฐกจิ และทางการ

เงิน และการคลังของประเทศอีกด้วย ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

ว่าปัญหาทางสังคม ปัญหาเร่ืองข้าว อันเป็นเร่ืองที่ส�าคัญแต่

ทางการก็ได้แก้ไขวิกฤตต่างๆ เหล่านั้นไปเป็นล�าดับ ซึ่งแม้ว่าจะ

มีอุปสรรคนานาประการ ปัญหาเรื่องการแข็งตัว ค่าของเงินบาท 

ซึ่งจะต้องรักษาระดับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่กระทบต่อความ

ผันผวนในค่าของเงินได้

 อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวนเกิดขึ้นนั้น 

มิใช่แต่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ที่ต้องถูกกระทบกระเทือน แต่

ได้เกิดขึ้นทั้งประเทศ ในยุโรป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา ท่านผูถ้อืหุน้คงทราบดว่ีา นอกจากจะประสบปัญหา

สารจากประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย

ประธานกรรมการ

ทางเศรษฐกจิแล้วประเทศต่างๆ กป็ระสบปัญหาเรือ่งการเมอืงอกี

ด้วย มีการขับไล่ ต่อสู้กันในด้านการเมือง รบราฆ่าฟันกันเพื่อจะ

ให้มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการปกครอง ประเทศส่วนใหญ่

ก็ได้รับการกระทบกระเทือนกันทั้งนั้น

 การที่บริษัทของเราสามารถที่ได้ด�ารงเอาตัวรอดให้หลุด

พ้นจากวิกฤตต่างๆ มาได้นั้น และยังมาท�าก�าไรให้แก่บริษัท เป็น

จ�านวนถึง 370 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งสูงกว่าในปี 2555 จะเห็น

ได้ว่าความเติบโตในการหารายได้ให้แก่บริษัทนั้น เป็นเพราะการ

ทุ่มเทและการปฏิบตังิานของพนกังานบรษัิทไม่ว่าโดยจะเป็นคณะ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนฝ่าย

พนักงานทุกฝ่าย ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดี และในปีต่อๆไป 

บริษัทก็จะด�าเนินการ ตามโครงการต่างๆ ของบริษัทให้ก้าวหน้า

ยิง่ๆ ขึน้ ตลอดจนกระท่ัง โครงการธรุกจิคอนโดมเินยีม ท่ีอยูอ่าศยั 

ท้ายทีส่ดุ กระผมต้องขอขอบพระคณุในความร่วมมอืร่วมใจของผู้

ถือหุ้นที่ได้ให้ความสนับสนุน จากลูกค้า และสถาบันทางการเงิน 

พร้อมทั้งสื่อมวลชนทั้งหลาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับ

ความร่วมมือด้วยดีตลอดไป

ขอขอบพระคุณ
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ดร.สุนทร เสถียรไทย

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สรรหา และค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
สรรหา และค่าตอบแทน 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
สรรหา และค่าตอบแทน 

นางสุมาลี อ่องจริต นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล

คณะกรรมการ

กรรมการ กรรมการ 

ดร.อภิชัย เตชะอุบล นายประสงค์ วรารัตนกุล

นายกัมพล ติยะรัตน์

นายอนุกูล อุบลนุช

นายนันท์ กิจจาลักษณ์

นายสมมาตร สังขะทรัพย์

*นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2556
  และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อคราวประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

*นางสุมาลี อ่องจริต  
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557

*นายอนุกูล อุบลนุช  
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร 

 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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คณะกรรมการ
ดร.สุนทร เสถียรไทย

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545

การศึกษา
 ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
 นายกสภามหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ 
 ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม 

รับราชการกระทรวงการคลังปี 2500 - 2531
 รองปลัดกระทรวงการคลัง 
 อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 อธิบดีกรมธนารักษ์ 
 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 หัวหน้ากองควบคุมธนาคารและการออมสิน

ดร.อภิชัย เตชะอุบล
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

การศึกษา 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
 หลักสูตร DAP รุ่น 39/2005
 หลักสูตร Chairman 2000

ประสบการณ์การท�างาน
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
 กรรมการทรงคุณวุฒิ - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส จี แลนด์ จ�ากัด
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ที่ปรึกษาสมาคมหอการค้าไทยจีน
 ประธานกรรมการ บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด
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นายประสงค์  วรารัตนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ 

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

การศึกษา
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
 หลักสูตร DCP รุ่น 72/2006
 หลักสูตร DAP รุ่น 51/2006
 หลักสูตร ACP รุ่น 12/2006

ประสบการณ์การท�างาน
 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ�ากัด (มหาชน)

นายนันท์  กิจจาลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545

การศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
 หลักสูตร DAP รุ่น 58/2006

ประสบการณ์การท�างาน
 กรรมการ บริษัท ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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นายสมมาตร  สังขะทรัพย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546

การศึกษา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
 หลักสูตร DAP รุ่น 58/2006

ประสบการณ์การท�างาน
 ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ทรัพย์สถาพร จ�ากัด

นายกัมพล  ติยะรัตน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545

การศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
 หลักสูตร Role of the Chairman รุ่น 22/2009
 หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006
 หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003 (Certificate of Completion and Diploma)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 หลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” รุ่น 22 ปี 2552 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน
 ข้าราชการบ�านาญกรมสรรพากร
 อดีตอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
 กรรมการบริหาร บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด
 กรรมการบริหาร บริษัท เอส จี  แลนด์ จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริ๊นตั้นส์ พาร์ค สวีท จ�ากัด
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นายอนุกูล  อุบลนุช
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545

การศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
 หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
 หลักสูตร Directors Diploma Examination
 หลักสูตร Chartered Director รุ่น5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น
 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประสบการณ์การท�างาน
 กรรมการ บริษัท เอส จี แลนด์ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ (2538-2548) บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง จ�ากัด
 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (2535-2538) ธนาคารแหลมทอง จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: นายอนุกูล อุบลนุช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล

กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

การศึกษา
 ปริญญาโทด้านบริหาร (การเงิน) California State University
 ปริญญาตรีด้านบริหารการจัดการ (International) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การท�างาน
 กรรมการผู้จัดการ
        บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จ�ากัด
        บริษัท ซีเอ็มที เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จ�ากัด
 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รัชดาออฟฟิส บิลดิ้ง  จ�ากัด

หมายเหตุ: นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

นางสุมาลี  อ่องจริต
กรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

การศึกษา 
 ปริญญาโทด้านบริหาร (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
 กรรมการ
 บริษัท แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จ�ากัด
 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ซีด๊อก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 บริษัท เพอกาสา โฮลดิ้ง จ�ากัด
 บริษัท ซีเชลล์สยาม จ�ากัด
 บริษัท ดรุณรักษ์ จ�ากัด
 บริษัท คีรีธารา จ�ากัด
 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จ�ากัด
 บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ�ากัด
 บริษัท บ่อพลอยโซล่าร์ จ�ากัด
 บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จ�ากัด
 บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จ�ากัด
 บริษัท ลพบุรี โซล่า จ�ากัด
 บริษัท เอพลัส แพลนเนอร์  จ�ากัด
 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ แอดวานซ์ จ�ากัด
 บริษัท ริชฟิลด์ แอสเซส็ท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

หมายเหตุ: นางสุมาลี อ่องจริต ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
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ณ วันที่ 22 มกราคม 2557  โครงสร้างการจัดการองค์กร และสายงานการท�างานภายในองค์กร

หมายเหตุ : บริษัทท�ำสัญญำว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเป็นผู ้ตรวจสอบภำยใน โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน 
  และงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

สรรหา และค่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดองค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายพัฒนาธุรกิจ-ที่พักอาศัย 

และอาคารส�านักงาน
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นายกัมพล ติยะรัตน์
กรรมการผู้จัดการ

นายอนุกูล อุบลนุช
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

นางรัชนี ศิวเวชช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน 

นางสิริพร ปิ่นประยงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/เลขานุการบริษัท

นางวิไล แซ่โง้ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ดร.อภิชัย เตชะอุบล
ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายจัดการ

*นายอนุกูล อุบลนุช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ดร.อภิชัย  เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร 

การศึกษา
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   North Central University, Arizona, U.S.A.         
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   

เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2555

นายกัมพล  ติยะรัตน์
กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2545

นายอนุกูล  อุบลนุช

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา       
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2545

หมายเหตุ: นายอนุกูล อุบลนุช ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายจัดการ
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นางรัชนี  ศิวเวชช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน 

การศึกษา
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2524

นางสิริพร ปิ่นประยงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการบริษัท

การศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน Roosevelt University เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2537

นางวิไล  แซ่โง้ว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษา 
 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย West Coast ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2540
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การพัฒนาสังคมในรอบปี 2556

 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแลและสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน 

  ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกล และพื้นที่ที่บริษทัเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิ ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรม

และโครงการนั้นบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ พนักงาน และชุมชน โดยมีโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้.-

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2556
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญแก่เด็กและเยาวชนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต โดยในปี 2556 ได้ร่วมกับ

องค์การบรหิารสว่นต�าบลท่าสะอ้าน ด�าเนนิการจดักจิกรรมงานวนัเดก็ขึน้ เพือ่ให้เดก็ได้ตระหนักถงึหนา้ที ่ระเบยีบวนิยั การประพฤติ

ปฏบิตัติน และยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ โดยกจิกรรมมุง่เน้นไปทีก่ารมส่ีวนร่วมของพนกังาน หน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้อง และเด็ก ในบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
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กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน 
 เพื่อให้เยาวชนไทย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย บริษัทฯ 

ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลปากน�้าปราณจัดงานกิจกรรม “ปากน�้าปราณ สงกรานต์ชายหาดย้อนยุค” ขึ้น ณ ริมชายหาด

ปากน�้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นบรรยากาศย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็นการสรงน�้าพระ การก่อเจดีย์ทราย และการละเล่นพื้นบ้าน 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน

โครงการโรงเรียนสีขาว
 ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของปัญหายาเสพตดิ ซึง่เป็นปัญหาส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อเยาวชนของชาต ิบรษิทัฯ 

จึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์ จัดโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้น โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด
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มอบทุนการศึกษานักเรียนดีเด่นโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการศึกษาและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาส�าหรับเยาวชนไทย เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ของโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนักเรียนเรียนดี

แต่ยังขาดทุนทรัพย์ และเป็นตัวอย่างให้นักเรียนคนอื่นๆ มีความพยายามและมีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้น

บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 บรษิทัฯ ได้รวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วทัง้ 2 หน้า เพือ่น�าไปมอบให้กบั

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อให้ทางโรงเรียนน�ากระดาษเหล่านั้น 

ไปใช้ประโยชน์ อาทเิช่น น�าไปใช้จดัท�าสือ่การเรยีนการสอน (อักษรเบล) พร้อม

กันนัน้ยงัได้มกีารจัดเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบันกัเรียนของโรงเรยีนสอนคน

ตาบอดในวนัเดยีวกนั เพ่ือให้เดก็ได้รับทราบว่าสงัคมยงัให้ความส�าคญั

โครงการเยี่ยมชมระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบระบายน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันในสังคม ในบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

ทีเอฟดี ต�าบลท่าสะอ้าน อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการด�าเนินการ

จัดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบระบายน�้าขึ้นมาใช้ภายในนิคมอุตสาหกรรม  ทีเอฟดี เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน�้า

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้น�าคณะชาวบ้านในบริเวณชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนของระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบ

ระบายน�า้ภายในนคิมอตุสาหกรรมทเีอฟด ีเพือ่ให้ชาวบ้านในบรเิวณชมุชนโดยรอบนคิมฯ เกดิความมัน่ใจว่า บรษิทัฯ ไม่ได้ละเลยและ

ให้ความส�าคัญต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
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สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 คณะท�างานของบรษิทัฯ ได้ร่วมกบักลุม่น�า้ใจเพือ่รอยยิม้ ด�าเนินการ 

จดัโครงการน�า้ใจเพือ่รอยยิม้อย่างต่อเนือ่งทกุปี เพือ่ทีจ่ะน�าความช่วยเหลอื 

และสนับสนุนทางด้านการศึกษาไปยังพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลหรือ 

ในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับความเดือดร้อน

 ส�าหรับในปี 2556 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มน�้าใจเพื่อ

รอยยิม้ เดนิทางไปมอบอปุกรณ์การศกึษา อปุกรณ์กฬีา และเลีย้งอาหาร

กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน จ�านวน 3 แห่ง ในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2556 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษา และพัฒนา

คุณภาพชวีติของเยาวชนในพืน้ทีท่ีห่่างไกลให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในการด�าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

และเผยแพร่นโยบาย รวมถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.tfd-factory.com 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ

หมวดที่ 2 คณะกรรมการ

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

หมวดที่ 4 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร และการควบคุมภายใน

หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยง 

หมวดที่ 6 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 8 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 9 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

หมวดที่ 10 การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 11 การต่อต้านคอร์รัปชั่น

หมวดที่ 1 ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ
 บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะเป็นองค์กรทีด่�าเนนิธรุกจิทางด้านพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีด่เีลศิ มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีโดยมุง่เน้น

การเพิม่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานให้มคีวามคล่องตวั มขีดีความสามารถในการแข่งขนั และสามารถด�าเนนิงานให้เกดิประโยชน์

สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งหมด นอกจากนั้น บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่กิจการ และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 จากเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัท จึงได้ก�าหนดปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการเรียนรู้ มีการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ 

และมีจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ปรัชญาดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. หลักส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 Accountability คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง และสามารถชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจ

นั้นได้

1.2 Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

1.3 Equitable Treatment คอืการปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมคี�าอธบิายได้

1.4 Transparency คือ ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.5 Vision to create long term value คือ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

1.6 Ethics คือ การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
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2. ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)

2.1 ต่อผู้ถือหุ้น - จะด�าเนินธุรกจิเชิงพาณชิย์ให้มกีารเตบิโตและมกี�าไรอย่างยัง่ยนืโดยค�านงึถงึการลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทน

ที่ดี

2.2 ต่อลูกค้า - สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในระดับ

มาตรฐานสากล ด้วยราคายุติธรรม

2.3 ต่อพนักงาน - จะสนับสนุนการพฒันาความสามารถการท�างานระดบัมอือาชพีอย่างต่อเนือ่งให้ความมัน่ใจในคณุภาพ

ชีวิตการท�างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน�า

2.4 ต่อชุมชน - จะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

2.5 ต่อคู่ค้า - จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน

3. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

3.1 ทัศนคติ - มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

  - มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก

  - มุ่งเน้นลูกค้า

  - มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  - มีจิตส�านึกในการท�างานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 

3.2 วิธีคิด - คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเชิงยุทธศาสตร์ และตรงประเด็น 

3.3 พฤติกรรมในการท�างาน - มีกรอบและแผนการท�างานที่ชัดเจน

  - วิธีการท�างานต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

  - ท�างานเป็นทีม

  - บันทึก เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างเป็นองค์ความรู้

  - มีระบบการถ่ายทอดวิธีการท�างานอย่างเป็นระบบ

  - บริหารเวลาเป็น

หมวดที่ 2 คณะกรรมการ
1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.1 ภาวะผู้น�าและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการ ภายใต้การน�าของประธานกรรมการจะต้องมภีาวะผูน้�าและสามารถควบคมุการด�าเนนิการของผูบ้รหิาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหัวใจของธุรกิจของบริษัทโดยสามารถสร้างและ

เพิ่มพูนค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (Stakeholders)

 - คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และควรมีการประชุม 

ร่วมกันอย่างน้อย 4 เดือน / ครั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ 

ที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม�่าเสมอ

- บริษทัก�าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเลอืกตัง้มาจากกรรมการบรษัิท และเป็นคนละบคุคลกนัเสมอ  

โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีด้่านนโยบาย การตดิตามประเมนิผล และการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการมภีาวะผูน้�า

และบทบาทหลักในการดูแลให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายผู้บริหาร ก�าหนดระเบียบวาระการ

ประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
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1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 กรรมการอิสระ

- บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

-  คณะกรรมการบรษิทัมาจากผูท้รงคณุวฒุใินสาขาต่างๆ เพ่ือผสมผสานความรู้ความสามารถต่างๆ ท่ีจ�าเป็น ซ่ึงประกอบด้วย

ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 คน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มี

ความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่ก�าหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชัดเจนโดยเปิดเผยจ�านวนปีการ 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�าปี และบน website ของบริษัท

1.3 การจัดตั้งคณะกรรมการอื่นๆ

- คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโดย

แต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงินโดย

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีณุสมบัตเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ /ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์รวมถึงการจัดท�ารายงานก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ซึ่งปัจจุบันกรรมการอิสระ 3 คนด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และทั้ง 3 คน มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน 

ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 

 1. นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี สรรหา และค่าตอบแทน : ท่ีประชมุคณะกรรมการ เมือ่วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2550 

ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน เป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน  

ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ก�าหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ทกุประการ โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี หรอืจนกว่าจะพ้นต�าแหน่งจากการเป็นกรรมการบรษัิทฯ ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

 1. นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

 2. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

 3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

 เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสรรหา และค่าตอบแทน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และบรรลวุตัถปุระสงค์ต่อหน้าทีค่วามรับผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 

ทีด่ ีสรรหา และค่าตอบแทนมกีารประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพือ่พจิารณา หารอื และด�าเนนิการใดๆ ให้ส�าเรจ็ลลุ่วง

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

 นอกจากนี้คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับ

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป  

คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว
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2. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จ�ากัด

- คณะกรรมการพิจารณาประสิทธิภาพการท�างานของกรรมการท่ีด�ารงต�าหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ โดยกรรมการ 

แต่ละคนไม่ควรด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

- กรรมการอสิระต้องมคีณุสมบัตเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้เท่า

เทยีมกนั และไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ บรษิทัอืน่ ซึง่มผีูบ้รหิาร/

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  

ได้มีข้อก�าหนดเกีย่วกบัคณุสมบัตติามเกณฑ์ของกรรมการอสิระ (Independent Director) โดยก�าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และคณะอนุกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทสามารถ

ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมากกว่าเกณฑ์ที่ ตลท. และ กลต. ก�าหนดไว้ได้ 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และ 

ผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องเป็นไป

ตามสาระส�าคัญของข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่  

ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม้น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อ

ส�านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือเป็นท่ีปรึกษาของส่วนราชการ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บดิามารดา คูส่มรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอื

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้ หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบั

หรือให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ 

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 

20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังน้ี การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่า

ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต ่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า 

หรอืถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 

องค์คณะ (Collective decision) ได้

3. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

3.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด

2. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

3. ก�าหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยให้มีความตั้งใจ

และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

4. ทบทวนและให้ความเหน็ชอบกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีส�าคญัรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงนิ และแผนงานต่างๆ 

พร้อมทัง้ตดิตามให้ผูบ้รหิารมกีารปฏบิตัติามแผนงานท่ีก�าหนดไว้อย่างสม�า่เสมอ 

5. ให้ความมัน่ใจว่า ระบบบัญช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชมีคีวามเชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนการ

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปี 

6. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

7. ให้ความมั่นใจว่าวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นอยู่ของคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ

เป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

3.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการได้จดัตัง้คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

สรรหา และค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญดังนี้

3.2.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

ทางบัญชีให้เป็นที่เชื่อถือได้ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
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 2. ดูแลให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ยอมรับทั่วไป โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 4. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยอาจท�าการสอบทานการท�ารายการระหว่างบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย กับ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกัน

 5. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้องและภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

 6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ 

บริษัทฯ ซึ่งในรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

3.2.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

   คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าทีเ่สนอ ทบทวน ก�ากบัดแูลงานด้าน  

การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของบริษทั และสรรหาผูท้ีส่มควรได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการทีค่รบรอบออก 

ตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ และท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษัิท และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่อนมุตัหิรอื

เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณ ีรวมทัง้มหีน้าทีศ่กึษาพจิารณาตดิตามความเปลีย่นแปลงและแนวโน้มในเรือ่ง

ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัท

ให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัท ดังนี้ 

 1. พจิารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานการกับดแูลกิจการทีด่ ีและ

จริยธรรมทางธุรกจิ พร้อมท้ังปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีให้เหมาะสมทันสมยัอย่างต่อเนือ่ง

 2. ตดิตาม ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและจรรยาบรรณธรุกจิของคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3. ดูแลและส่งเสริมให้มีการด�าเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

 4. ให้ค�าแนะน�าแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะท�างานในเรื่องเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 5. ก�าหนดวิธีการสรรหากรรมการหรือกรรมการผู้จัดการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

 6. คดัเลอืกและสรรหาบุคคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการ ในกรณท่ีีต�าแหน่ง

ว่างลง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

 7. สรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 8. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง

เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง

 9. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท�างานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ รวมทั้ง

ติดตามผลการประเมิน

 10. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์

 11. เสนอแนวทางจ่ายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ โครงสร้างที่เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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4. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการได้จดัให้มเีลขานกุารบริษทัเพ่ือดแูลกจิกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และดแูลให้คณะกรรมการและบรษิทัปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงรับผิดชอบดูแลการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท รวมถึงมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของ

กฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานก�ากบัดแูล ท่ีเกีย่วข้องกบักฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากดั และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การจัดหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษากฎหมาย เป็นส่วนที่จะส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น 

- มีความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ

- ไม่มุง่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกจิของบรษัิทฯ รวมท้ังเกบ็รกัษาความลบัของบรษัิทฯ ได้เป็น อย่างด ี และ 

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระท�าการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และ 

ภาพลกัษณ์ของบริษัท

- มมีนษุยสมัพันธ์ทีด่ ีมคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกบรษิทัฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการในประเดน็กฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิและข้อบงัคบัต่างๆ ของบรษิทั 

และตดิตามให้มกีารปฏบัิตอิย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในข้อก�าหนด กฎหมายทีม่นียัส�าคญั

แก่กรรมการ

- จดัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับรษิทั และข้อพงึปฏบิตัต่ิางๆ

- จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ

และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีของบริษัทรวมถึงงบการเงินรายไตรมาส

ของบริษัท

- เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท พร้อมท้ังน�าเสนอรายงานตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ากับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท

- ด�าเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
ชื่อ - สกุล นางสิริพร ปิ่นประยงค์
ต�าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเลขานกุาร

บริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน  Roosevelt University เมืองชิคาโก  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Effective Minute Taking  8/2007

- Company Secretary Program  22/2007

- Role of The Compensation Committee 1/2006
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5. การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารและข้อมูล

 - ให้ส�านักกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุม

ผู้ถือหุ้น และการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ ควรได้รับรู้

 -  บริษัทจัดให้มีก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

ก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

 - คณะกรรมการ ควรอทุศิเวลาและทุม่เทความสนใจให้แก่บรษิทัอย่างเตม็ที ่และพร้อมทีจ่ะเข้าร่วมการประชมุโดยสม�า่เสมอ 

อย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง และตามความจ�าเป็นหากมีกรณีที่มีวาระพิเศษ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจงึจะครบองค์ประชมุ การขาดการประชมุคณะกรรมการ 

มากกว่า 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์จะเป็นคณะกรรมการบริษัท อีกต่อไป 

     ในกรณทีีบ่ริษทัไม่ได้มปีระชุมทกุเดอืน บรษัิทควรส่งรายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการทราบในเดอืนท่ีไม่ได้มกีาร

ประชมุเพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนือ่งและทันการ

-  การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

-  กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชมุคณะกรรมการบรษัิทท้ังหมดท่ีได้จดัให้มขีึน้ใน

รอบปีประธานกรรมการควรเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการจดัเรือ่งท่ีจะเข้าวาระการประชมุ โดยการปรกึษาหารอืกบักรรมการ 

ผูจ้ดัการ ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการควรพิจารณาค�าขอของกรรมการบางท่านท่ีจะบรรจเุรือ่งอืน่ท่ีส�าคญัเป็นวาระการพจิารณา

ในการประชุมครั้งต่อไป

 -  ประธานกรรมการควรให้ความมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอ เอกสาร

และข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญ

 -  ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือให้กรรมการได้รับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา

พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง

  ส�าหรับเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม

 -  คณะกรรมการสามารถเข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็นเพิม่เตมิได้โดยขอเอกสารและข้อมลู ค�าปรกึษา และบรกิารต่างๆ เกีย่วกบัการ

ด�าเนินงาน จากผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ�าเป็น

โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

 -  ควรมีการจัดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ปี 2556
ครั้ง / จ�านวนประชุมทั้งหมด

รายชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี สรรหาและค่า

ตอบแทน
  1. ดร.สุนทร เสถียรไทย 9 / 9
  2. นายอภิชัย เตชะอุบล 9 / 9 7 / 7
  3. นายประสงค์ วรารัตนกุล 9 / 9 6 / 6 3 / 3
  4. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ 9 / 9 6 / 6 3 / 3
  5. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ 9 / 9 6 / 6 3 / 3
  6. นายกัมพล ติยะรัตน์ 9 / 9 7 / 7
  7. นายอนุกูล อุบลนุช 9 / 9 7 / 7
  8. นางสุมาลี อ่องจริต 7 / 9
  9. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 7 / 9

 เลขานุการบริษัท  : นางสิริพร ปิ่นประยงค์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการ

 -  คณะกรรมการควรจดัท�าแบบประเมนิผลตนเองเพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตังิานในหน้าท่ีของคณะกรรมการ

โดยสม�่าเสมอ

 -  คณะกรรมการควรจัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และท�าการประเมินผล

  การปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่ก�าหนด 

 -  กรรมการผู้จัดการควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

 -  คณะกรรมการควรจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาให้มีส่วนในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ�าปี

 ขั้นตอนและผลการประเมินของคณะกรรมการ

-  คณะกรรมการได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ปีละ 1 ครัง้  

ในรปูแบบการประเมนิตนเองรายคณะ ซ่ึงอ้างองิจากแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรบัปรงุการปฏบิตังิานในหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ โดยชื่อกรรมการที่ท�าการประเมินและข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินนั้นจะไม่แจ้งให้กรรมการที่ถูกประเมิน

ทราบ ทั้งนี้แบบประเมินผลกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

2.  การก�าหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท

3.  การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ 

4.  ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

-  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้วิธีรวบรวมผลส�ารวจจากการท�าแบบประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการรายบคุคล โดยรวบรวมผลในช่องเหมาะสมและช่องควรปรบัปรงุของแต่ละหวัข้อแล้วน�ามาหารกบัจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดทีท่�าแบบประเมิน โดยค่าของผลส�ารวจที่คิดได้สรุปผลได้ว่า คณะกรรมการเห็นว่าหัวข้อต่างๆ เหมาะสมหรือควร

ปรับปรุงเป็นร้อยละเท่าไรของกรรมการทั้งหมด

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง 

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้ง 

ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 

รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

-  คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจ�าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน พร้อมก�าหนด

ผู้ที่ท�าหน้าที่แทนผู้บริหารในระดับต่างๆ ในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งบรรจุไว้ในนโยบายและ

แผนพัฒนาบุคคลของบริษัทเป็นประจ�าทุกปีแล้ว
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หมวดที่ 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) และค�านึงถงึสงัคมและสิง่แวดล้อม จงึก�าหนดจรรยาบรรณของบรษัิทขึน้ เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ/ระเบียบของบริษัทดังต่อไปนี้

 หมวดที่ 3.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

3.1.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.1.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ทั้งในปัจจุบัน และ

อนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

3.1.3 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.1.4 คณะกรรมการมีบทบาทส�าคัญในการควบคุมและตัดสินใจเรื่องนโยบาย รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อจัดการ 

งานประจ�าวัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อกันและกันในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์และ 

ข้อบงัคบับรษิทั โดยคณะกรรมการควรให้อ�านาจผูบ้รหิารด�าเนนิงานประจ�าวันอย่างเตม็ท่ี โดยไม่เข้าไปชีน้�าการด�าเนนิงาน 

ดังกล่าวอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร

3.1.5 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะ

เป็นการแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.6 คณะกรรมการและผู้บริหาร พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท 

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 

- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัท

- ไม่มีผลประโยชน์ในการท�าสัญญาของบริษัท

3.1.7 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน

ในภายหลัง

3.1.8 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.9 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.1.10 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ 

หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน หรือท�าธุรกิจกับบริษัท 

ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

3.1.11 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่กระท�าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในลักษณะที่ม ี

ผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือของผู้อื่น

3.1.12 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร ต้องมุง่มัน่ท่ีจะป้องกนั และขจดัการกระท�าทุจรติทุกประเภท โดยถอืเป็นเรือ่งท่ีต้องด�าเนนิ

การอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเด็ดขาด 

3.1.13 คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ต้องมคีวามเป็นอสิระทัง้ในด้านการตดัสนิใจและการกระท�าการ รวมถงึการสร้างความพอใจ

ในความถูกต้องของการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร
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 หมวดที่ 3.2 ว่าด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

 บริษัทซึ่งด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

จึงจ�าเป็นต้องธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระ ดังนั้น เพื่อรักษาคุณลักษณะดังกล่าวให้มั่นคงสืบไป 

บริษัทจึงก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ดังต่อไปนี้

3.2.1 ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุรติ มุง่มัน่ ทุม่เท และปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และนโยบาย โดยถอืประโยชน์

ของบริษัทเป็นส�าคัญ

3.2.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสาร 

อันเป็นความลับของบริษัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3.2.3 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการน�าเอาข้อมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอ่ืนท้ังในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

การปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน 

หรือภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของบริษัท 

3.2.4 ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�าการใดๆ อนัจะน�าไปสูซ่ึง่ความแตกแยก หรอืความเสยีหายภายในบรษัิท หรอื บคุคลท่ีเกีย่วข้อง

กับบริษัท 

3.2.5 รักษา และร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และช่วยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทโดยรวม 

3.2.6 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมงาน และปรับตัวให้สามารถท�างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ รวมท้ังการให้เกียรติผู้อ่ืน โดยไม่น�าผลงานของผู้อื่น 

มาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

3.2.7 พนักงานควรประพฤติปฏิบัติ และพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทอยู่เสมอโดยการศึกษา

หาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้ง

ปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และ บริษัท  

3.2.8 แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบว่าบริษัท หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน กระท�าการใดๆ  

โดยมิชอบ หรือทุจริต

3.2.9 ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�าเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน รวมทั้งการพัฒนา

องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

3.2.10 หลีกเลี่ยงการให้-รับสิ่งของ การให้-รับการเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัท หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม  

ในมลูค่าทีเ่หมาะสมซ่ึงผูรั้บพึงพจิารณา หากของขวญัที่ได้รบัในรปูของเงนิหรอืสิง่ของมมีลูค่าสงูพงึแจ้งผูบ้งัคบับญัชา

ทราบและส่งคืน

หมวดที่ 4 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร และการควบคุมภายใน
 - คณะกรรมการควรเสนอรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัท โดยสรุปในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย ไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท

- คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท�างบดลุ บัญชกี�าไรขาดทนุและรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีพร้อมทัง้รายงาน

ประจ�าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- จดัให้มกีารจดัท�ารายงานทางการบริหารทีจ่�าเป็นในการวเิคราะห์ในรปูแบบต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการต้องการนอกเหนอืจาก

รายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบที่เป็นทางการและโปร่งใสในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอก และภายใน

บริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง 

- ผูส้อบบัญชีภายนอกควรยนืยนัความเป็นอสิระของตนทกุปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และวธิกีารต่างๆ ที่ใช้ อยู่ในส�านกังาน

สอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมั่นใจถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก

- ผูส้อบบญัชมีสีทิธทิีจ่ะสอบทานรายงาน หรอืรายงานทางการเงนิอ่ืนท่ีคณะกรรมการออกควบคูกั่บงบการเงนิท่ีตนได้ตรวจสอบแล้ว 

และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงานซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน

- ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชีควรเปิดเผยแยกกันในงบการเงินเพื่อเพิ่มความโปร่งใส

ของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการให้ความส�าคัญในเร่ืองระบบการควบคุมภายใน และติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ โดยการสอบทานควรครอบคลุมใน 

ทุกเรื่อง รวมทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยง 

และการให้ความส�าคัญต่อรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย

หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยวิเคราะห์และ 

จดัระดบัความเสีย่งทีส่�าคญัตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนการทางธรุกจิ เพือ่ก�าหนดแผนงานการบรหิารความเสีย่ง 

รวมทั้งให้มีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

- บริษัทได้จัดตั้งทีมงาน หรือมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้หน่วยงานในบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบและดูแล  

การบริหารความเสีย่งโดยตรง เช่น ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risks) ความเสีย่งในการปฏิบตังิาน (Operation Risks)  

ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นต้น และให้มีการจัดท�ารายงาน

ประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได ้

เปิดเผยถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยง 

มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย อีกทั้ง 

คณะกรรมการบริษทัจะมกีารพจิารณาทบทวนความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและประสทิธผิลของการจดัการ

ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�าเป็น 

หมวดที่ 6 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  

รวมทัง้ส่งเสรมิการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึง่ควบคมุบรษัิทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท�าหน้าท่ีแทนและมสีทิธิในการตดัสนิใจเกีย่ว

กับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท 

- คณะกรรมการมนีโยบายในการสนับสนุน หรอืส่งเสรมิผูถ้อืหุ้นทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุ้นประเภทสถาบนั ให้เข้าร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้

- บรษิทัมกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ โดยมคี�าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมติ

ที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

- ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อท่ี
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ประชมุในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

การส่งค�าถามล่วงหน้าไว้ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website 

ของบริษัทด้วย

- คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 

1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

- กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค�าถาม

ผู้เข้าประชุม

- ผูถ้อืหุน้มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนแยกส�าหรับแต่ละระเบยีบวาระทีเ่สนอ คณะกรรมการไม่ควรรวมเรือ่งต่างๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั

แล้วเสนอขออนุมตัริวมเป็นมตเิดยีว นอกจากนัน้ได้จดัให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณท่ีีวาระนัน้มหีลายรายการ เช่น 

วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- บริษัทได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น  

โดยเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- คณะกรรมการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ในวันท�าการถัดไปบน website ของบริษัท

หมวดที่ 7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการตระหนักถึงการอ�านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติย่างเท่าเทียมกันทุกราย และ 

ไม่กระท�า การใดๆ ในลักษณะที่เป็นการจ�ากัดสารสนเทศของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- บรษิทัจะแจ้งก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่ทาง website ของบริษทั อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนันดัประชมุผูถ้อืหุ้น นอกจากนีบ้รษัิทได้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุ 

ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย

 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรือเป็นไปตามท่ีส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

- บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิการออกเสียง 

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดย

ไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

- คณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระหรือไม่ รวมทั้ง 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอชื่อผ่าน 

คณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและ 

การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

- คณะกรรมการก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม

พจิารณาในวาระน้ันๆ และให้กรรมการรายงานการมส่ีวนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทกึไว้ในรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการ



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 31

- บริษัทมีนโยบายที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการท�ารายการระหว่างกันให้ได้มากท่ีสุด แต่หากมีความจ�าเป็นที่จะต้อง 

ท�ารายการระหว่างกนั รายการนัน้ๆ ต้องกระท�าด้วยความโปร่งใส ด้วยเหตผุลและความจ�าเป็น อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทและ 

ผูล้งทนุโดยทัว่ไป ทัง้นี ้รายการระหว่างกนัได้กระท�าอย่างยตุธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิรุกิจการค้า มกีารเปิดเผย

ตามขัน้ตอนกฏระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และด�าเนนิการตามมาตรการการอนมุตัริายการระหว่างกนัของบรษิทัโดยเคร่งครดั

- คณะกรรมการมีนโยบายก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้ง

ให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งได้ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 

ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ�าพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

หมวดที่ 8 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการตระหนักและให้ความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

- คณะกรรมการควรรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและค�านึงถึงเป็นอย่างดี

ในการตัดสินใจด�าเนินงานของบริษัท 

- คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ครบถ้วน และก�าหนดล�าดับความส�าคัญให ้

เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาด หรือท�าให้การด�าเนินกิจการไม่ส�าเร็จในที่สุด 

  บริษัทขอจ�าแนกบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 หมวดที่ 8.1 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ จะมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการ

เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ืองในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังจะด�าเนินการอย่างโปร่งใส  

สร้างความเชื่อถือได้ของระบบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

8.1.1 การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม

- บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนระมัดระวังและรอบคอบ 

ในการตัดสินใจที่จะด�าเนินการต่างๆ ในทุกกรณี

- ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

8.1.2 การเปิดเผยข้อมูล

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสม�่าเสมอและครบถ้วน 

ตามความเป็นจริง

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับ อันจะน�ามาซึ่งผลเสียของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

 หมวดที่ 8.2 ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี มีคุณภาพ 

ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

8.2.1 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์

8.2.2   ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม

8.2.3  จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการ และด�าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได ้

รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

8.2.4  ไม่ค้าก�าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่ก�าหนด 

เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
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8.2.5  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

8.2.6  รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ รวมถึงไม่น�ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

โดยมิชอบ

 หมวดที่ 8.3 ว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า

 บริษัทฯ ค�านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัท 

พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน 

บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และ บริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติท่ีดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้ีและ 

การช�าระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

8.3.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

- กรณทีี่ไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขได้จะรบีแจ้งให้คูค้่าทราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ด้วยหลักของความสมเหตุสมผล

8.3.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

- ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

8.3.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า

- รกัษาและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัดท้ังในแง่การช�าระคนื การดแูลหลกัทรัพย์ค�า้ประกันและเงือ่นไข

อื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงิน ไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์

- รายงานเจ้าหนีล่้วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตัติามข้อผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว

 หมวดที่ 8.4 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ 

การท�างานที่ดีงาม รวมทั้งการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้แก่พนักงานในการจะปฏิบัติงานกับบริษัทอย่าง

ยั่งยืน จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

8.4.1  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือ ค่าตอบแทนในการท�างาน  

รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

8.4.2  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

8.4.3 การแต่งต้ังและโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท�าด้วยความเสมอภาค สจุรติใจ เป็นธรรม  

และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมรวมทัง้การกระท�า หรอืการปฏบิตัขิองพนกังานนัน้ๆ 

8.4.4 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง

และสม�่าเสมอในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

8.4.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

8.4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

8.4.7 บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน

8.4.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน

8.4.9 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท�าผิดกฎหมายของบริษัท โดยรายงานผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 33

หมวดที่ 9 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

- คณะกรรมการมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิอย่างครบถ้วนเพยีงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก�าหนด 

โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

- สารสนเทศของบริษทั ควรจดัท�าขึน้อย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรดั ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่ายและโปร่งใส โดยเปิดเผยสารสนเทศ

ที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ควรระมัดระวังไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสน และส�าคัญผิดในข้อเท็จจริง 

ควรให้ความส�าคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบ และระบุเงื่อนไขที่ส�าคัญ หรือสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

- จัดให้มหีน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพือ่ประชาสมัพนัธ์/สือ่สารข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ให้ผูถ้อืหุน้ 

ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท

- คณะกรรมการควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพ่ือช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหารในการน�าเสนอ

สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

- นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีแล้ว มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Website ของบริษัทอย่าง

สม�่าเสมอพร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้

 - วัตถุประสงค์ของบริษัท

 - ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

 - โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

 - รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทน

 - ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการเงิน 

 - ประเด็นที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

- คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษทัจดัท�าค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ( Management Discussion and Analysis 

(MD&A)) ส�าหรับงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ 

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง

อย่างเดียว

- ควรเปิดเผยในรายงานประจ�าปีเกีย่วกบัจ�านวนครัง้ท่ีกรรมการ และ/หรอือนกุรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ โดยเปรยีบเทยีบ

กับจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้

ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ�าปี

- คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
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หมวดที่ 10 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ด้วยวสิยัทศัน์แห่งการเป็นบริษทัทีรั่บผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษัิทฯ ได้จดัให้มคีณะท�างานเพือ่พฒันาระบบการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมที่ดีในการด�าเนินงานทุกภาคส่วน โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม

ถึงการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน กรรมวิธี และวิธีการใน 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเร่ิมโครงการต่างๆ ของบริษัท ก�าหนดให ้

ฝ่ายปฏบิติัการสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีสรรหา และค่าตอบแทนได้ตามความจ�าเป็น และรายงานผล 

ให้ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ให้มีการทบทวนการด�าเนินธุรกิจในมุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินความเสี่ยง และ

โอกาสที่อาจส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การก�าหนดแนวทาง และแผนงานเพื่อตอบสนองประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างมีกลยุทธ์ ทัง้นี ้บริษทัฯ และบริษทัย่อย มคีวามรับผดิชอบการด�าเนนิงานตามนโยบายและแนวทางท่ีก�าหนดตามกรอบการด�าเนนิ

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทที่รับผิดชอบ โดยให้มีการติดตามและรายงานผล 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

10.1 ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะค�านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

10.2 คืนผลก�าไรส่วนหนึ่งของบริษัท ให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ

10.3 ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง 

10.4 ให้ความส�าคัญในการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�านงเดียวกันกับบริษัท ในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.5 ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

10.6 บริษัทถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความส�าคัญแก่กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด 

การพฒันาสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม มุง่สร้างสรรค์ และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิด ีรวมท้ังการสนบัสนนุการศกึษา

แก่เยาวชน การสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชนทีด้่อยโอกาสห่างไกลความเจรญิ ให้เป็นชมุชนทีเ่ข้มแข็ง

พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนทั่วไป 

หมวดที่ 11 การต่อต้านคอร์รัปชั่น
 เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทั มนีโยบายการก�าหนดความรับผดิชอบแนวปฏิบตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการท่ีเหมาะสม เพือ่ป้องกนั

คอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต 

คอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท�า นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น  

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1) คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลให้มรีะบบทีส่นบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคมุภายใน 

ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และ 

มีประสิทธิภาพ

 3) กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการและผูบ้ริหาร มหีน้าท่ีและรบัผดิชอบในการก�าหนดให้มรีะบบและให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

 4) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม

นโยบาย แนวปฏิบัติ อ�านาจด�าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�าหนดของการก�ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุม

ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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 แนวทางปฏิบัติ

 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2) พนกังาน ไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉย เม่ือพบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชา 

หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ หากมข้ีอสงสยัหรอืข้อซกัถามให้ปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

หรอืบคุคลทีก่�าหนดให้ท�าหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่�าหนดไว้

 3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

 4) ผูท้ีก่ระท�าคอร์รัปชัน่เป็นการกระท�าผดิซ่ึงจะต้องได้รบัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัก�าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะ 

ได้รับโทษตามกฏหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

 5) บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท�าความเข้าใจกบับคุคลอืน่ท่ีต้องปฏบิตัหิน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องกบั

บริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

 6) บริษัท มุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�าธุรกรรมกับ 

ภาคเอกชนและภาครัฐ

 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรม

ที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- การกระท�าผิดกฎหมาย ทุจริตระเบียบบริษัท หรือการท�าผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

- เรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 ผ่านทาง Website ของบริษัทที่  www.tfd-factory.com 

 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่  cs@tfd-factory.com

 หรือ จดหมายธรรมดาที่ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9

  อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา 

  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทร (662)6764031-6, (662)6763836-9

  ซึง่จะผ่านกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบรษัิทเพือ่สัง่การให้มกีารตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการท่ีบรษัิทก�าหนดไว้ 

และรายงานต่อคณะกรรมการ 

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดท�าระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส โดยการเข้าระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถกระท�าได้โดย 

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเท่านั้น

- บรษิทัถอืเป็นหน้าทีข่องผูบั้งคบับัญชา หรอืหัวหน้าของผูท่ี้ถกูร้องเรยีนทุกคนในการใช้ดลุพนิจิสัง่การท่ีสมควรเพือ่คุม้ครอง 

ผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมลูในการสบืสวนสอบสวนมิให้ต้องรบัภยนัตรายและความเดอืดร้อน หรอืความไม่ชอบ

ธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
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การควบคุมภายใน
1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
 “การควบคุมภายใน” เป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท จัดให้

มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

- ดา้นการด�าเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุเป้าหมายของบรษิทั รวมถงึการดแูลทรัพย์สิน

ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม

- ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และทันเวลา

- ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ (Compliance) มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท

2. ความส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหารของบริษัท ในการ

- ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

- ช่วยให้ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ

- ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

- ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- ช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

 การควบคุมภายในจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของทุกกิจการไม่ว่ากิจการในภาครัฐ หรือภาคเอกชน และ 

ไม่ว่ากิจการนั้นอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใด จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะผู้น�าที่นอกจากตนเองจะต้องรับผิดชอบจัดสิ่งแวดล้อม

และองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนให้ดีแล้วยังจะต้อง

- ปลกูจติส�านึกและกระตุน้ให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาทกุระดบัตระหนกัถงึความส�าคญัทีจ่ะต้องร่วมมอืและปฏบิตัติามอย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้บริหารก�าหนดขึ้น ได้ท�าหน้าที่ให้ได้ผล

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

- จัดให้มกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายในทีม่อียูน่ัน้โดยสม�า่เสมอ เพือ่ให้มาตรการและกลไกต่างๆ นัน้มคีวามเหมาะ

สมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป

 การควบคุมภายในไม่ว่าจะได้รับการออกแบบหรือด�าเนินการอย่างไร ก็ให้ได้เพียงความมั่นใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลเท่านั้น 

ว่าจะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสีย สูญเปล่า หรือการด�าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถท่ีจะ 

เป็นหลักประกัน หรือให้ความมั่นใจได้ว่า กิจการจะไม่ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ�ากัดอยู่

หลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
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3. นโยบายการควบคุมภายในของบริษัท
 3.1  บริษัทมุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิผลและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

การบริหารความเสีย่ง และท�าการตดิตามประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอว่าระบบทีว่างไว้ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในท่ีส�าคัญท้ัง 5 ประการได้

มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

- กิจการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)

- กิจการมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment)

- กิจการมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities)

- กิจการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Information and Communication)

- กิจการมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and Evaluation)

3.1.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการน�านโยบายที่คณะกรรมการก�าหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล บริษัทจึงมุ่งมั่นให้

ผูบ้ริหารตระหนักถงึความส�าคญัของการควบคมุภายใน และให้ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบโดยตรง ในการจดั

ให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน บริษัท ซึ่งได้แก่งาน หรือกิจกรรมต่างๆ ทุกระดับ หรือแฝงอยู่ในวิธีด�าเนินธุรกิจ

ของผู้บริหาร ทั้งนี้โดย

- ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบใน บริษัทรวมถึงปลูกฝังให้ผู้ใต้ 

บังคับบัญชามีวินัยและจิตส�านึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ ประเมินประสิทธิผลของระบบ 

การควบคมุภายใน ปรับเปลีย่นระบบให้มคีวามรดักมุอยูเ่สมอและสอบทานให้การปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายใน

3.1.3 พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบการควบคุม

ภายในต่างๆ ทีฝ่่ายบรหิารวางไว้ โดยจะต้องให้ความส�าคญั และปฏบิตัสิม�า่เสมอ ต่อเนือ่งอย่างเคร่งครดั เพือ่ให้ระบบ

การควบคมุภายในเกดิประสทิธิผล ซ่ึงจะมผีลท�าให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดั 

พนักงานทุกคนต้องมีจิตส�านึกตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน

3.1.4 การตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุม

ภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่เป็นระยะๆ อย่างสม�่าเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรการควบคุมต่างๆ  

ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ให้จัดหามาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานต่างๆ  

ของบริษัท โดยมีนโยบายให้

- ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน

- ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจ ให้ข้อมูล ค�าชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที ่

ท�าการตรวจสอบ

  ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่า

มีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามี

จุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม
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การบริหารความเสี่ยง
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

อย่างมีนัยส�าคัญต่อรายได้ ผลก�าไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท ด้วยปัจจุบันความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ

และการเงนิ มกีารเจริญเตบิโตอย่างมากเป็นผลให้บริษทัต้องปรบัตวัเพือ่เผชญิกบักระแสการแข่งขนัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิดงั

กล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อลดผลกระทบจากความ

ผนัผวนทีม่ต่ีอบรษิทัดงักล่าว บรษิทัจงึก�าหนดกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งรวมท่ีครอบคลมุ ความเสีย่งด้านผลติภณัฑ์สนิค้า 

ความเสี่ยงด้านรายได้ ความเสี่ยงด้านความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความ

เสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นทิศทางในการด�าเนินงานของ

บริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทเป็นส�าคัญ

 นอกจากความเสีย่งดงักล่าวอาจมคีวามเสีย่งอืน่ๆ ซึง่บรษิทัไม่อาจทราบ หรอืระบไุด้ในขณะนี ้และความเสีย่งบางอย่างทีบ่รษิทั 

คิดว่าไม่เป็นนัยส�าคัญในปัจจุบัน แต่อาจมีความส�าคัญต่อไปในอนาคตได้ ดังน้ัน ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณา 

ผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความ

เสี่ยงที่บริษัทได้กล่าวไว้ด้วย

1. ด�าเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีใน

การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ี

เพียงพอและเหมาะสม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการของบริษัท โดยน�าระบบ 

การบรหิารความเสีย่งมาเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสนิใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการด�าเนนิงานของบรษัิท รวมถงึ

การมุง่เน้นให้บรรลวัุตถปุระสงค์ เป้าหมาย วสิยัทัศน์ พนัธกจิ กลยทุธท่ีก�าหนดไว้ โดยบคุลากรทุกระดบัต้องมคีวามเข้าใจ 

และร่วมมือร่วมใจกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ความเป็นเลิศใน

การปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยง

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของบริษัท

4. ประเภทของความเสี่ยง และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงของ

บริษัท

5. ก�าหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเสีย่งจากการด�าเนนิงานของบริษัท เพ่ือหลกีเลีย่งความเสยีหาย หรือความสญูเสยี 

ทีอ่าจจะเกดิข้ึน รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้เกดิความแม่นย�ามากขึน้ ทัง้ในเชงิปรมิาณ

หรือคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ

6. ส่งเสรมิและพัฒนาการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใช้ในกระบวนการการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั และ

สนบัสนนุให้บุคลากรทกุระดบัสามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูข่าวสารการบรหิารความเสีย่งอย่างทัว่ถงึ ตลอดจนการจดัระบบ

รายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่ง และอ�านาจอนมุตั ิพร้อมทัง้น�านโยบายและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเผยแพร่ในเว๊บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ และมีการจัดท�ารายงาน

ผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรรม จ�ากดั(มหาชน) ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่ง

มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�าปี 2556 โดยเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบที่เพียงพอในจุดที่จ�าเป็น การรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจ�า

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�าปี 2556 แล้วเห็นว่า

ระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพดเีพยีงพอในการควบคมุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยโดยไม่พบข้อ

บกพร่องที่มีสาระส�าคัญ

3. ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความครบถ้วน ถูก

ต้องตามหลกัการบัญชทีีรั่บรองทัว่ไป ทนัเวลา และแสดงถงึฐานะอนัแท้จรงิของบรษิทั ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท

4. ได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

5. ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสม

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

6. ได้สอบทานให้บริษทัปฏบัิตติามเร่ืองการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างสม�่าเสมอ 

7. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆของทางการ

8. ได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังพจิารณาการเปิดเผยข้อมลู

ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

9. พิจารณาคัดเลือกการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(นายประสงค์ วรารัตนกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 19  กุมภาพันธ์ 2557
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 412 
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 255642
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 43

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ก ก () 
ก

(: )

           
 31  2556 31  2555 1 ก 2555 31  2556 31  2555 1 ก 2555

() () ()


ก 8 1,268,664,102     403,895,924        33,240,706          1,192,374,575     132,682,254        525,641               
กกก 9 20,439,696          19,208,978          17,906,604          6,914,524            2,384,913            5,396,801            
กก
   กกกกก 7 -                          115,494,142        -                          1,288,334,502     -                          -                          
ก 10 4,824,249,144     4,120,325,653     2,499,940,682     2,029,814,086     1,989,409,457     828,473,037        
 - กก 7 300,000,000        -                          -                          -                          -                          -                          
 54,642,250          29,712,350          236,351,000        54,642,250          29,712,350          236,351,000        
 7, 12 -                          100,000,000        -                          -                          100,000,000        -                          
กกก 15 79,000,000          24,000,000          - 79,000,000          24,000,000          -
 58,830,948          34,221,241          13,430,825          38,943,965          18,852,879          7,752,532            
 6,605,826,140     4,846,858,288     2,800,869,817     4,690,023,902     2,297,041,853     1,078,499,011     

กกก 11 13,214,711          26,926,295          15,863,370          10,957,129          25,215,295          30,863,370          
กก
   ก 7 -                          -                          106,745,962        234,137,075        230,438,030        224,856,333        
 12 -                          -                          -                          598,477,317        101,576,482        101,576,482        
ก 13 243,000,000        160,500,000        -                          243,000,000        -                          -                          
ก 14 440,983,090        502,264,437        179,709,697        46,668,454          48,082,650          49,496,845          
ก 15 232,189,070        365,005,064        1,072,384,998     -                          -                          204,773,577        
ก 16 60,703,981          18,829,002          18,205,859          59,495,225          17,873,194          16,612,700          
ก 4, 31 60,628,988          30,844,919          42,565,883          3,202,532            1,931,130            3,779,713            
 26,459,019          26,223,201          27,851,033          6,725,173            3,523,147            3,168,927            
 1,077,178,859     1,130,592,918     1,463,326,802     1,202,662,905     428,639,928        635,127,947        
 7,683,004,999     5,977,451,206     4,264,196,619     5,892,686,807     2,725,681,781     1,713,626,958     

กกก

ก กกก



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 255644

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ก ก () 
ก ()

(: )

           
 31  2556 31  2555 1 ก 2555 31  2556 31  2555 1 ก 2555

() () ()


กกก 17 2,560,200,000     504,007,364        51,131,777          2,030,200,000     234,000,000        46,470,413          
กก 18 -                          53,500,000          -                          -                          53,500,000          -                          
ก 19 585,495,097        968,005,264        407,008,219        85,279,839          519,864,439        236,360,451        
ก 20 1,344,547,659     -                          -                          1,344,547,659     -                          -                          
ก
   ก 21 3,449,803            3,711,762            3,265,846            3,431,908            3,686,798            3,038,948            
กกก
   ก 22 894,223,409        1,209,919,380     152,462,205        335,506,915        264,046,724        129,624,923        

   ก 23 47,180,074          44,384,147          41,473,657          -                          -                          -                          
กกกก
   กกก 7, 24 13,333,707          46,131,871          11,736,861          -                          -                          -                          
กกก
    7 -                          -                          -                          56,333,495          52,973,495          43,950,023          
 50,352,808          119,236,604        28,268,546          37,355,576          80,091,915          28,268,546          
 7,498,667            13,677,673          21,352,531          2,244,636            2,492,643            1,382,754            
 5,506,281,224     2,962,574,065     716,699,642        3,894,900,028     1,210,656,014     489,096,058        

ก - 
   กก 21 3,741,960            7,185,665            7,419,375            3,741,960            7,167,770            7,376,516            
กกก - 
   กก 22 155,002,284        525,051,380        1,591,065,986     155,002,284        18,354,149          132,162,190        
 - 
   กก 23 19,530,806          66,711,307          111,227,074        -                          -                          -                          
กกกกกก
   ก - ก
   ก 7, 24 300,035,798        334,674,944        330,730,661        -                          -                          -                          
ก 53,055,271          60,034,967          86,088,130          -                          -                          16,919,200          
กกก 7, 14 -                          -                          -                          129,500,000        129,500,000        129,500,000        
ก 4, 31 3,911,577            3,423,952            3,388,418            3,911,577            444,033               1,103,918            
ก 25 8,941,877            5,197,920            2,986,385            7,244,158            4,162,231            2,642,380            
ก 26 2,372,500            -                          9,620,627            2,372,500            -                          3,897,710            
 2,032,500            2,999,400            -                          2,032,500            2,019,400            -                          
 548,624,573        1,005,279,535     2,142,526,656     303,804,979        161,647,583        293,601,914        
 6,054,905,797     3,967,853,600     2,859,226,298     4,198,705,007     1,372,303,597     782,697,972        

กกก

ก กกก



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 45

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ก ก () 
ก ()

(: )

           
 31  2556 31  2555 1 ก 2555 31  2556 31  2555 1 ก 2555

() () ()

 27

   
       1,264,029,396 
          1  (31  2555:
          902,879,943 
          1 ) 1,264,029,396     902,879,943        836,000,000        1,264,029,396     902,879,943        836,000,000        
   ก
       1,083,500,205 
          1  (31  2555:
          789,530,385  
          1 ) 1,083,500,205     789,530,385        701,357,785        1,083,500,205     789,530,385        701,357,785        
ก 147,783,522        147,196,958        147,196,958        147,783,522        147,196,958        147,196,958        
 -                          68,176,473          -                          -                          68,176,473          -                          
ก 
       - ก 29 50,655,721          32,122,695          15,602,230          50,655,721          32,122,695          15,602,230          
       421,117,042        559,166,755        127,167,077        397,642,352        316,351,673        66,772,013          
ก (172,338,733)       320,337,404        321,940,300        14,400,000          -                          -                          
 1,530,717,757     1,916,530,670     1,313,264,350     1,693,981,800     1,353,378,184     930,928,986        

    97,381,445          93,066,936          91,705,971          -                          -                          -
 1,628,099,202     2,009,597,606     1,404,970,321     1,693,981,800     1,353,378,184     930,928,986        
 7,683,004,999     5,977,451,206     4,264,196,619     5,892,686,807     2,725,681,781     1,713,626,958     

-                          -                          -                          0                          -                          -                          
กกก

กก

ก กกก



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 255646

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายท่ีดินและอาคารโรงงาน 15 460,000,000            327,706,850            460,000,000            327,706,850            
รายไดการจากขายท่ีดินใหบริษัทยอย 7 -                              -                              207,937,800            -                              
รายไดจากการขายอาคารชุด 40,357,974              130,429,695            -                              130,429,695            
รายไดคาเชาและคาบริการ 248,134,700            310,722,823            9,241,397                38,917,314              
กําไรจากขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 15 134,330,943            554,894,044            -                              327,614,579            
รายไดอ่ืน
   เงินปนผลรับ 12 7,815,000                -                              204,535,923            -                              
   คาตอบแทนการโอนสิทธิการซ้ือท่ีดิน 7 - -                              16,032,000              -                              
   อ่ืนๆ 54,784,145              36,830,661              78,418,834              51,725,988              
รวมรายได 945,422,762            1,360,584,073         976,165,954            876,394,426            
คาใชจาย
ตนทุนขายท่ีดินและอาคารโรงงาน 244,229,218            164,677,521            244,229,218            164,677,521            
ตนทุนขายท่ีดินใหบริษัทยอย -                              -                              73,344,746              -                              
ตนทุนขายอาคารชุด 32,204,320              77,304,387              -                              77,304,387              
ตนทุนใหเชาและบริการ 148,913,284            157,988,526            8,962,740                12,607,757              
คาใชจายในการขาย 52,761,515              81,764,521              31,577,779              58,638,604              
คาใชจายในการบริหาร 158,150,153            136,121,621            128,508,512            102,828,215            
รวมคาใชจาย 636,258,490            617,856,576            486,622,995            416,056,484            
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงนิได 309,164,272            742,727,497            489,542,959            460,337,942            
คาใชจายทางการเงิน (113,136,172)           (85,518,780)            (74,855,681)            (29,795,710)            
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 196,028,100            657,208,717            414,687,278            430,542,232            
คาใชจายภาษีเงินได 31 (42,168,780)            (154,210,044)           (44,026,774)            (101,321,646)           
กําไรสําหรับป 153,859,320            502,998,673            370,660,504            329,220,586            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 7,500,000                10,500,000              18,000,000              -                              
ผลกระทบของภาษีเงินได 31 (1,500,000)              (2,100,000)              (3,600,000)              -                              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 6,000,000                8,400,000                14,400,000              -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 159,859,320            511,398,673            385,060,504            329,220,586            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 47

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 151,320,113            511,640,604            370,660,504            329,220,586            
สวนที่เปนของผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (1,775,302)              (10,002,896)            
รวม 149,544,811            501,637,708            
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 4,314,509                1,360,965                

153,859,320            502,998,673            

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 157,320,113            520,040,604            385,060,504            329,220,586            
สวนที่เปนของผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (1,775,302)              (10,002,896)            
รวม 155,544,811            510,037,708            
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 4,314,509                1,360,965                

159,859,320            511,398,673            
กําไรตอหุน 32
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.1275                     0.5398                     0.3124                     0.3474                     

   ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (0.0015)                   (0.0106)                   -                              -                              

กําไรตอหุนปรับลด
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.1206                     0.5091                     0.2955                     0.3276                     

   ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (0.0014)                   (0.0100)                   -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 255648

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หนวย: บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สวนของผูมี
สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน ผลตางจากการ สวนเกินทุน สวนไดเสียที่

ทุนเรือนหุน จากการวัดมูลคา เปลี่ยนแปลง จากการรวมธุรกิจ รวม รวม ไมมีอํานาจ รวม
ที่ออก สวนเกินมูลคา เงินรับลวงหนา เงินลงทุนใน สัดสวนเงินลงทุน ภายใตการควบคุม องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน ควบคุม สวนของ

และชําระแลว หุนสามัญ คาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย ในบริษัทยอย เดียวกัน ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม 701,357,785      147,196,958      -                         15,602,230        104,705,343      -                                     (45,699,839)         -                            (45,699,839)               923,162,477         79,643,789           1,002,806,266      
กําไรสะสมของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
   (กอนการรวมกิจการ) -                         -                         -                         -                         -                         -                                     -                            367,640,139         367,640,139              367,640,139         -                            367,640,139         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                         -                         -                         -                         22,461,734        -                                     -                            -                            -                                 22,461,734           12,062,182           34,523,916           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 701,357,785      147,196,958      -                         15,602,230        127,167,077      -                                     (45,699,839)         367,640,139         321,940,300              1,313,264,350      91,705,971           1,404,970,321      
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 32,065,776        -                         -                         -                         -                         -                                     -                            -                            -                                 32,065,776           -                            32,065,776           
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิ
   ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ -                         -                         68,176,473        -                         -                         -                                     -                            -                            -                                 68,176,473           -                            68,176,473           
ขาดทุนของบริษัทยอยสําหรับงวด (กอนการรวมกิจการ) -                         -                         -                         -                         -                         (10,002,896)         (10,002,896)               (10,002,896)          (10,002,896)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม) -                         -                         -                         -                         511,640,604      8,400,000                       -                            -                            8,400,000                  520,040,604         1,360,965             521,401,569         
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย -                         -                         -                         16,520,465        (16,520,465)      -                                     -                            -                            -                                 -                            -                            -                            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
    เงินสดปนผล -                         -                         -                         -                         (7,013,637)         -                                     -                            -                            -                                 (7,013,637)            -                            (7,013,637)            
    หุนปนผล 56,106,824        -                         -                         -                         (56,106,824)      -                                     -                            -                            -                                 -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 789,530,385      147,196,958      68,176,473        32,122,695        559,166,755      8,400,000                       (45,699,839)         357,637,243         320,337,404              1,916,530,670      93,066,936           2,009,597,606      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม 789,530,385      147,196,958      68,176,473        32,122,695        547,366,058      10,500,000                     (45,699,839)         -                            (35,199,839)               1,549,192,730      82,500,938           1,631,693,668      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                         -                         -                         -                         11,800,696        (2,100,000)                     -                            -                            (2,100,000)                 9,700,696             10,565,998           20,266,694           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 789,530,385      147,196,958      68,176,473        32,122,695        559,166,754      8,400,000                       (45,699,839)         -                            (37,299,839)               1,558,893,426      93,066,936           1,651,960,362      
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 27, 28) 113,412,216      586,564             (68,176,473)      -                         -                         -                                      -                            -                            -                                  45,822,307           -                            45,822,307           
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
   (หมายเหตุ 2.2) -                         -                         -                         -                         -                         -                                      -                            (141,038,894)       (141,038,894)             (141,038,894)       -                            (141,038,894)       
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนกําไรสะสม -                         -                         -                         18,533,026        (18,533,026)      -                                      -                            -                            -                                  -                            -                            -                            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
    เงินสดปนผล -                         -                         -                         -                         (90,279,195)      -                                      -                            -                            -                                  (90,279,195)          -                            (90,279,195)          
    หุนปนผล 180,557,604      -                         -                         -                         (180,557,604)    -                                      -                            -                            -                                  -                            -                            -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         -                         -                         151,320,113      6,000,000                       -                            -                            6,000,000                  157,320,113         4,314,509             161,634,622         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,083,500,205   147,783,522      -                         50,655,721        421,117,042      14,400,000                     (45,699,839)         (141,038,894)       (172,338,733)             1,530,717,757      97,381,445           1,628,099,202      

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หนวย: บาท)

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา เงินรับลวงหนา จากการวัดมูลคาเงินลงทุน รวมสวนของ
และชําระแลว หุนสามัญ คาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ในหลักทรัพยเผื่อขาย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม 701,357,785              147,196,958              -                                 15,602,230                64,096,217                -                                           928,253,190              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                                 -                                 -                                 -                                 2,675,796                  -                                           2,675,796                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 701,357,785              147,196,958              -                                 15,602,230                66,772,013                -                                           930,928,986              
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 32,065,776                -                                 -                                 -                                 -                                 -                                           32,065,776                
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิ
   ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ -                                 -                                 68,176,473                -                                 -                                 -                                           68,176,473                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม) -                                 -                                 -                                 -                                 329,220,586              -                                           329,220,586              
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย -                                 -                                 -                                 16,520,465                (16,520,465)               -                                           -                                 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
    เงินสดปนผล -                                 -                                 -                                 -                                 (7,013,637)                 -                                           (7,013,637)                 
    หุนปนผล 56,106,824                -                                 -                                 -                                 (56,106,824)               -                                           -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังการปรับปรุง) 789,530,385              147,196,958              68,176,473                32,122,695                316,351,673              -                                           1,353,378,184           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม 789,530,385              147,196,958              68,176,473                32,122,695                314,864,576              -                                            1,351,891,087           
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี่ยวกับภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                                 -                                 -                                 -                                 1,487,097                  -                                            1,487,097                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 789,530,385              147,196,958              68,176,473                32,122,695                316,351,673              -                                            1,353,378,184           
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 27,28) 113,412,216              586,564                     (68,176,473)               -                                 -                                 -                                            45,822,307                
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย -                                 -                                 -                                 18,533,026                (18,533,026)               -                                            -                                 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
    เงินสดปนผล -                                 -                                 -                                 -                                 (90,279,195)               -                                            (90,279,195)               
    หุนปนผล 180,557,604              -                                 -                                 -                                 (180,557,604)             -                                            -                                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                 -                                 -                                 -                                 370,660,504              14,400,000                           385,060,504              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,083,500,205           147,783,522              -                                 50,655,721                397,642,352              14,400,000                           1,693,981,800           

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 255650

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 198,247,227            669,712,337            414,687,278            430,542,232            
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
   หนี้สงสัยจะสูญ -                              6,420                       -                              6,420                       
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3,743,957                2,211,535                3,081,927                1,519,851                
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 71,843,231              79,866,483              7,190,681                9,857,721                
    เงินปนผลรับ (7,815,000)              -                              (204,535,923)           -                              
   ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ -                              23,652                     -                              23,652                     
   กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (134,330,943)           (554,894,044)           -                              (327,614,579)           
   คาตอบแทนการโอนสิทธิซ้ือท่ีดิน -                              -                              (16,032,000)            -                              
   ดอกเบ้ียรับ (13,490,316)            (633,536)                 (32,825,847)            (22,115,194)            
   คาใชจายดอกเบี้ย 98,904,686              76,756,929              74,855,682              29,495,710              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 217,102,843            273,049,776            246,421,798            121,715,813            
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 77,722,303              (1,328,181)              (8,529,611)              3,005,468                
   ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (425,152,934)           (1,067,267,456)        (79,111,457)            (1,067,267,456)        
   เงินจายลวงหนาคาซ้ือท่ีดิน-บริษัทที่เก่ียวของกัน (300,000,000)           -                              -                              -                              
   เงินจายลวงหนาคาซ้ือท่ีดิน-บริษัทที่ไมเก่ียวของกัน (84,127,069)            -                              (104,839,419)           -                              
   เงินประกันการกอสราง (75,000,000)            -                              (75,000,000)            -                              
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,135,778                (4,927,353)              3,279,636                (8,523,287)              
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15,670,804              (22,638,789)            797,975                   (24,354,220)            
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน (361,091,142)           296,168,011            (448,539,169)           283,627,953            
   เงินมัดจําการเชารับ (6,977,696)              (26,055,163)            -                              (16,919,200)            
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (12,385,028)            9,880,426 (248,007)                 1,109,888                
   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 404,133                   (6,962,627)              2,385,600                (1,878,310)              
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (950,698,008)           (550,081,356)           (463,382,654)           (709,483,351)           
จายดอกเบี้ย (219,228,072)           (84,971,082)            (105,975,643)           (52,202,096)            
รับคืนเงินภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 6,515,572                6,113,730                -                              -                              
จายภาษีเงินได (140,245,343)           (60,803,625)            (88,166,971)            (48,309,578)            
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,303,655,850)        (689,742,333)           (657,525,268)           (809,995,025)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกันเพ่ิมข้ึน 13,711,584              (9,351,925)              14,258,166              (9,351,925)              
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน -                              -                              (1,317,075,533)        -                              
รับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย -                              -                              35,000,000              -                              
รับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย -                              -                              12,564,179              11,768,154              
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (312,491,746)           -                              (396,900,835)           -                              
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพ่ิมข้ึน (75,000,000)            (150,000,000)           (88,968,000)            -                              
เงินสดจายลวงหนาเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย -                              (100,000,000)           -                              (100,000,000)           
เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 268,588,951            1,000,597,798         -                              663,518,979            
รับคืนเงินวางประกันหนังสือคํ้าประกัน -                              15,000,000              -                              15,000,000              
สวนปรับปรุงสิทธิการเชาเพ่ิมข้ึน (112,350)                 -                              -                              -                              
เงินปนผลรับ 7,815,000                -                              204,535,923            -                              
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (1,612,349)              (495,120)                 -                              -                              
ซ้ืออุปกรณ (1,856,965)              (1,578,911)              (1,160,281)              (1,528,877)              
เงินรับจากการขายอุปกรณ 17,802                     47,976                     -                              47,976                     
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 13,488,260              960,659                   10,303,653              5,092,466                
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (87,451,814)            755,180,477            (1,527,442,728)        584,546,773            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 1,826,200,000         432,868,223            1,796,200,000         187,529,587            
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (53,500,000)            53,500,000              (53,500,000)            53,500,000              
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน -                              -                              175,500,000            224,900,000            
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย -                              -                              (175,500,000)           (219,000,000)           
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (4,407,422)              (3,427,557)              (4,380,297)              (3,167,094)              
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 553,552,696            501,108,854            551,578,545            531,108,855            
เงินสดรับจากการออกหุนกู 1,342,689,176         -                              1,342,689,176         -                              
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,239,297,763)        (706,704,898)           (343,470,219)           (510,495,095)           
จายชําระคืนเงินกูตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (44,384,575)            (21,768,154)            -                              -                              
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (61,741,164)            (41,605,276)            -                              -                              
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 586,564                   -                              586,564                   
เงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ -                              68,176,473              -                              68,176,473              
เงินสดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 45,235,743              32,065,776              45,235,743              32,065,776              
เงินปนผลจาย (90,279,195)            (7,013,637)              (90,279,195)            (7,013,637)              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,274,654,060         307,199,804            3,244,660,317         357,604,865            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 883,546,396            372,637,948            1,059,692,321         132,156,613            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 385,117,706            12,479,758              132,682,254            525,641                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 1,268,664,102         385,117,706            1,192,374,575         132,682,254            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
   การจายหุนปนผล 180,557,604            56,106,824              180,557,604            56,106,824              
   สินทรัพยท่ีไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน -                              3,762,958                - 3,762,958                
   โอนเงินมัดจําการซ้ือท่ีดินเปนตนทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 59,197,169              206,638,650            59,197,169              206,638,650            
   โอนตนทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเปนอุปกรณ 46,238,235              -                              46,238,235              -                              
   โอนเงินจายลวงหนาคาหุนเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย 100,000,000            -                              100,000,000            -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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8.4  (31  2555:  8.4 ) ก       
 กกกกก
กก 

กก 

 กก 

 (1)  90  ก ก 15  ก
กก ก 1   

 กก 9  กกกก
ก  กก 

 (2)   135  ก ก 15  ก
กก  

 กกกกก
  ก  3  
ก 

   ก   (
กก 23) ก 180  (
 ก (),  ก ก () 
 Schubert Holdings Pte. Ltd.) ก 

กกกก ก 
5.5 - 7.0  กกก  

กก 

กกก ก MLR  ก
กก 

กก 

 ก 22   ก          
กกก กก 36.2.2 (6) 
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กก 

 31  2556  2555 
กกกก  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 46,336 49,523 42,037 44,343 
กก 872 1,827 872 1,827 
 47,208 51,350 42,909 46,170 

กกกกกก 
กกกกกกกกกก
ก 36.4.1 

8. ก  
(: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
 460 421 325 325 
ก 1,268,204 403,475 1,192,050 132,357 
 1,268,664 403,896 1,192,375 132,682 

   31  2556 กกก 0.5  2.8
 (2555:  0.60  0.80 ) 
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9. กกก 
     (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()   
กก  กกกก ( 7)     
กก     
     
   ก 3  - - 850 391 
   3 - 6  - - 197 - 
   กก 12  139 139 139 139 
กก - กกกก 139 139 1,186 530 
กก - กกกก     
กก     
ก 1,927 2,109 - - 
     
 ก 3   9,732 6,613 1,648 1,408 
 3 - 6  1,655 5,289 35 404 
 6 - 12  63 2,414 56 - 
 กก 12  6,387 5,142 189 - 
 19,764 21,567 1,928 1,812 
ก:  (3,842) (3,842) - - 
กก - กกกก -  15,922 17,725 1,926 1,812 
กก -  16,061 17,864 3,114 2,342 
ก - กกกก     
 573 345 - - 
ก - กกกก 573 345 - - 
ก - กกกก     
 3,806 1,000 3,801 43 
ก - กกกก 3,806 1,000 3,801 43 
ก 4,379 1,345 3,801 43 
กกก -  20,440 19,209 6,915 2,385 
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10. ก 
   (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()   

 1,788,880 1,589,067 1,622,710 1,589,067 
ก* 468,784 379,804 73,287 116,114 
ก 346,534 2,151,455 333,817 284,228 
  2,220,051 - - - 
ก -  4,824,249 4,120,326 2,029,814 1,989,409 

*ก 4.77  6.61  

 31  2556 กก
กก 165  (กกก:29 ) 
(2555: 142  (กกก: 23 )) 

ก 4,309  (ก
กก: 1,688 ) (2555: 3,897  (กกก: 1,766 )) 
ก กกกกก
กกก 

11. กกก 
  กกกกก

กก 
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12.   
 กกก  

    (: ) 

 ก   
 

 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   () ()  () 

    
         ก 100,000 100,000 100.00 100.00 97,550 97,550 196,721 - 
    ก 100,450 100,450 49.91 49.91 45,523 45,523 - - 
   

ก 701,000 - 100.00 - 496,901 - - - 
     639,974 143,073 196,721 - 
ก: ก

     (41,497) (41,497) - - 
     598,477 101,576 196,721 - 

    ก กก
กกก ( 2) 

   ก  

กกก 2.2  1  2556 
   ก  7,009,998   100 
กก ก 

1.  100    กก (ก
 2555) 

2.  200   3  
กก (ก 170 
 2556  30 ) 

3.  200   6   3       
กก (ก 6  
(ก 1  2556)  200 ก 1  2556 
กก) 

กก 
 49  (ก)  2556 กก 
2556  197  
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13. ก 
 (: ) 
 ก 

ก   
กกกก
  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () ()  ()  ()  () 

ก
ก  
  
(M-II) 13.08 

 
15.46 225,000 

 
150,000 18,000 

 
10,500 243,000 

 
160,500 

   225,000 150,000 18,000 10,500 243,000 160,500 
  
 (: ) 
 กกก 

ก   
กกกก
  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () ()  ()  ()  () 

ก
ก  
  
(M-II) 13.08 - 

 
225,000 - 18,000 - 243,000 - 

   225,000 - 18,000 - 243,000 - 

   ก 
ก    (M-II) (ก) ก    
ก ()  10   150  ก
  12  กกกก 
1. 100  กก   

( 7) 
2. 38  กกก 16  

กก( 7) 
กก  27 ก 2556 ก  7.5 
  10   75  กกกก
กกก 15    31  2556 
กก  13.08 กก 
 กกก  
  (M-II)  8  
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14.  ก 
(: ) 

 ก 
ก

กก 

 


 


 

ก
 

ก
  

ก
 

       
  1 ก 2555 132,264 476,256 83,316 9,096 700,932 56,376 
  31  2555 132,264 476,256 83,316 9,096 700,932 56,376 
 - 112 - - 112 - 
 - - (26,940) - (26,940) - 
  31  2556 132,264 476,368 56,376 9,096 674,104 56,376 
       
  1 ก 2555 28,039 112,332 12,143 4,784 157,298 6,879 
 7,635 30,803 2,314 618 41,370 1,414 
  31  2555 35,674 143,135 14,457 5,402 198,668 8,293 
 7,635 30,952 2,235 616 41,438 1,414 
 - - (6,985) - (6,985) - 
  31  2556 43,309 174,087 9,707 6,018 233,121 9,707 
       
  31  2555 96,590 333,121 68,859 3,694 502,264 48,083 

  31  2556 88,955 302,281 46,669 3,078 440,983 46,669 

14.1 กกก 
 กกก กก(กก
)กกกก 
กกก 36.2.2 

 2551  กก (    ก) 
กกก กก 280  
 กก 50:50 ก 140  
 ก  130  กก
กกกก 
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 กกก   31  2555 
 48  กกกก ( 1) ก
กก 22  2556 กก
กก 

14.2   
(1) กกก 2536 ก

 กก 
กกกก 
กกก กก
 

(2) กกกก        
กกก ก            
ก 15 

กกก   31  
2556  318  (2555: 349 ) ก 

15. ก  
  ก   31  2556  2555  

  (: ) 
 ก 

 

 


 
 

ก  
  31  2556:    
 3,001 339,944 342,945 
ก   (1,509) (109,247) (110,756) 
 -  1,492 230,697 232,189 
  31  2555:    
 150,107 338,550 488,657 
ก   (33,535) (90,117) (123,652) 
 -  116,572 248,433 365,005 

 กกกก 
กก 36.2.3 กก
กก 36.2.4 
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 กกก 2556  2555  
   (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 365,005 708,460 - 204,774 
/ก 1,612 495 - - 
ก - 90,021 - 90,021 
 -  (110,225) (400,110) - (290,311) 
 (24,203) (33,861) - (4,484) 
 232,189 365,005 - - 

 ก   31  2556  2555  
(: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
 350,000 590,000 - - 
ก 946,000 946,000 - - 

 ก
 กกก (Income Approach) ก
กกก   
 ก 

 ก  232  (2555: 
365 ) ก  

 กกก   
2556 

  8  2556 กกก
   (ก)  

1.     ก () 
กก ก
กกกกก  460  
()  265  ()  
กกกก 2556  
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2.     ก () ก   
กกกกก  
25  ()  4  2556 กก
ก  

3. กกกกกกก 
 

3.1 กก 
750  กก
 กกก กกกก 
กกก 15  10 
  กกก 

3.2 ก
 กกก 6  
กกก
กกกก 
ก 

3.3 กกกกก ก
  ก ก 
10 ก  75  ( 7.5 
)     31  2556 ก 13.08 
ก กกกก
ก 18 กกก          
ก ก (กก 
13 ) 

4.ก 1 กก 
ก ก
กก กก 0.5  
กกก 
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 23   27  2556 กกกก
ก  

1)กกกกก  ก
ก กก  ก
กก 79  กกกกก
 4  ก 75  กกก
 ก กกกก 
ก   

2)กกกก 5  ก
ก 

กก 3.2 ก
กกก กก 6  
กก กกกก
 222 (กกก) กกก
ก 

กก 3.2 
กก 2  กกกกกกก
 กกกกกกก 
 134  (กกก) กกก
ก  

กกก   
 2555 

 11  2555  
กกก 
ก ก กก
ก   (ก)  
845  () ก
กกก 18  2555 
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กก   ก () ก
กกก 
 125  ()  21  2555 ก
กกก 20  
กกก (กก) 
 6   

กกกกกก กก 

1) กกกกกกกก
 กกก
กก กก
กก ก
กกกก  10 
กก 

2) กกก
 กกก
กกก       
ก ก 

3) กกกกก ก
ก  กกก 24  กก
กก 

4) กกกกก ก
  ก ก 150  
( 15 )  

กก 2) 
กก 7  (ก: 6 ) กกก
กกกก 
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กกกกก             
 ก ก ก      
529  (กกก) (ก: 302 ) 
กกกก 2555 

กกกกกกก
ก กกก  ก () (ก) 
กก 15  
กกกก  5 
 กกก กกก 
กกก 
ก 10 กก 

 11  2555 กก
 5   ก ก
 
กก กก 

กกก 13   31  2555 
ก15.46 ก กกกก
ก 11 กกก
ก ก 2555 
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16. ก  
   (: ) 

 ก 

 
/ก  

ก
ก  

     
  1 ก 2555 6,596 32,243 28,830 67,669 
 12 4,576 768 5,356 
 - -       (117)      (117) 
 - (6,207)       6,207          - 
  31  2555 6,608 30,612 35,688 72,908 
 711 467 747 1,925 
 - -       (19)       (19) 
 - - 46,238 46,238 
  31  2556 7,319 31,079 82,654 121,052 
     
  1 ก 2555 6,590 17,814 25,059 49,463 
 5 2,760 1,897 4,662 
 - - (46) (46) 
  31  2555 6,595 20,574 26,910 54,079 
 3 3,356 2,914 6,273 
 - - (4) (4) 
  31  2556 6,598 23,930 29,820 60,348 
     
  1 ก 2555 6 14,429 3,771 18,206 
  31  2555 13 10,038 8,778 18,829 
  31  2556 721 7,149 52,834 60,704 
   
 2555 (ก) 4,662 
 2556 (ก) 6,273 
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   (: ) 
 กกก 

 
/ก  

ก
ก  

     
  1 ก 2555 4,521 27,323 11,936 43,780 
 12 4,576 704 5,292 
 - - (117) (117) 
 - (6,207) 6,207 - 
  31  2555 4,533 25,692 18,730 48,955 
 - 467 693 1,160 
 - - 46,238 46,238 
  31  2556 4,533 26,159 65,661 96,353 
     
  1 ก 2555 4,521 13,482 9,164 27,167 
 1 2,420 1,538 3,959 
 - - (44) (44) 
  31  2555 4,522 15,902 10,658 31,082 
 1 3,107 2,668 5,776 
  31  2556 4,523 19,009 13,326 36,858 
     
  1 ก 2555 - 13,841 2,772 16,613 
  31  2555 11 9,790 8,072 17,873 
  31  2556 10 7,150 52,335 59,495 
   
2555 (ก) 3,959 
2556 (ก) 5,776 

   31  2556  ก
ก  11  (2555: 14 ) 

   31  2556 /กก 
 กกก
 45  (2555: 50 ) (ก: 22  2555:       
22 ) 
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17. กกก 
(: ) 

 ก     ก กกก 
 () 2556 2555 2556 2555 
      
ก MLR-1%, 4.7-5.3% 2,560,200 504,007 2,030,200 234,000 
  2,560,200 504,007 2,030,200 234,000 

 กก กก
  

 กกกกก ก กกก
กกกก       
ก 36.4.1 

  กก
กกกกก
กกกกกกกก
ก  2555 กกกกกก       
กก 

18. กก 
 กก ก 5.1  (2555:  

7.5   10 ) กก 2557  
กก  กก 
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19. ก 
     (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 

() 
2556 2555 

 
ก   

ก - กกกก 14,024 20,245 6,039 16,964 
ก - กกกก 
( 7) 

 
104 

 
- 

 
104 

 
- 

ก 75,143 110,268 483 483 
 522 389,491 - 389,491 

ก 89,793 520,004 6,626 406,938 
     

กก 390,033 314,955 6,860 28,413 
ก 24,443 33,795 12,097 12,695 
 75,054 69,641 57,417 47,922 
 6,172 29,610 2,280 23,896 

 495,702 448,001 78,654 112,926 
ก 585,495 968,005 85,280 519,864 

20. ก 
   (: ) 
 ก / กกก 
 2556 2555 
กกก 1/2556  500,000 - 
กกก 2/2556 850,000 - 
ก: กกก (5,452) - 
ก -  1,344,548 - 
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 กก 31  2556   

  (: ) 
 ก /                    

กกก 
   1 ก 2556 - 
กก 1,342,690 
ก: กกก 1,858 
   31  2556 1,344,548 

   24  2556 ก
กกกก 3,500  ก 5 ก
ก  3 กก 2556 
กกก 1  500,000   
1,000   500  ก 3 กก 2557 กก
ก 6   5.3   

  22  ก 2556 กกก 2 
 850,000   1,000   850  ก          
22 ก 2557 กกก 3   5.5   

กกกกก 

กกกกก 

21. ก  
  ( : ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

ก 7,863 12,270 7,844 12,224 
ก: กก (671) (1,373) (670) (1,369) 
 7,192 10,897 7,174 10,855 
ก: ก (3,450) (3,712) (3,432) (3,687) 
ก - ก

ก 3,742 7,185 3,742 7,168 
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กก ก 
กกกกกก 
 48  

กก  
(: ) 

 ก 
 ก 1  1 - 4   
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
  ()  ()  () 


 3,880 4,408 3,983 7,862 7,863 12,270 

กกก                                                                           (430) (696) (241) (677) (671) (1,373) 


  3,450 3,712 3,742 7,185 7,192 10,897 
 

(: ) 
 กกก 
 ก 1  1 - 4   
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
  ()  ()  () 


 3,861 4,380 3,983 7,844 7,844 12,224 

กกก                                                                                                                                                                                                              (429) (693) (241) (676) (670) (1,369) 


  3,432 3,687 3,742 7,168 7,174 10,855 
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22. กกก 
    (: ) 

 () ก  

  
ก 

  31  2556 2556 2555 
    () 

1 500 - - 10,533 
2 90 - 18,347 30,912 
3 1,796 573 322,162 141,217 
4 100 - - 99,739 
5 990 840 150,000 - 
6 1,550 95 558,716 1,452,570 

 5,026 1,508 1,049,225 1,734,971 
ก: ก (894,223) (1,209,920) 
ก - กก 155,002 525,051 

 
    (: ) 

 () กกก 

  
ก 

  31  2556 2556 2555 
1 500 - - 10,533 
2 90 - 18,347 30,912 
3 1,796 573 322,162 141,217 
4 100 - - 99,739 
5 990 840 150,000 - 

 3,476 1,413 490,509 282,401 
ก: ก (335,507) (264,047) 
ก - กก 155,002 18,354 
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 (1)  กกก 500  กก
กก 25 ก 2554 ก
ก 

(1)   ก 40  ก  5       
ก  5 ก 0.2 
  ก 30  ก
กกกก 1  
กก MLR  2554 ก
 2556 

2)  กกก  9  ก 0.2 
 ก 5  
(1) กกกก (2) ก 
ก (1)  

  2556 กก
กก 

 (2)    30  2551 กก 90  
ก 180   (ก) 
กก MLR  1  กกก 
 1   2551 ก
 2560 

 กกกก
 10,022,950   5  ก
กกก 

 (3)  9  2554 กก 1,796  
(ก 1,223 ) กก MLR กกก
ก 
ก 2560  

 กกก 
(1)  กกกก

กกกก 
(2)  กก ก 
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 (4)   20  2554  กกก 100  
(ก) กก MLR ก 1 กก
กก 2556  
กกก 
(1)  กกกก

กกกก 
(2)  ก กก 
(3) กกก 

 ก 2556 กก
กก 

 (5)   26  2555  กกก 990  
(ก 150 ) กก MLR ก 0.5 
กกกก
ก 2560  

กกก 

(1)  กกกก
กกกก 

(2) กกก 

 (6)  25  2553  กกก 
1,550  (ก 1,455 ) กก SPRL ก
 1.25 กกก
  

กกก 

(1)  กกกก
กกกก 

(2) กกก 

กกก  ก
กกกก ก ก 
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23.   
(: ) 

 ก 
 2556 2555 
 66,711 111,095 
ก: ก (47,180) (44,384) 
 - ก

ก 19,531 66,711 

กก กก MLR 
 1  กก  4 ก
 2560 
กกกกก
กกกกก 

24. กกกกกกก 
 (: ) 

 ก 
 2556 2555 
  () 

กกกกกก 146,272 235,014 
ก 167,097 145,793 
 313,369 380,807 
ก: ก (13,333) (46,132) 
กกกกกกก   
     - กก 300,036 

 
334,675 

   30  2551  กกกก
  

 (1)  90  ก ก  15  ก
กก ก 1   

 กก 9  กกกก
ก กก 
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 (2)  135  ก ก 15  ก
กก 

 กกกกก 
ก  3  
ก 

 (3)  140  (ก 120 ) 
กกก ก 15    ก
ก 

 กกก (2)  
   ก   ก

ก 23 ก 180  ( 
ก (),  ก ก ()  Schubert 
Holdings Pte. Ltd.) ก 

กกกกก 
25. ก  
 กกกก

 

  (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
กก 10,580 10,162 8,684 8,671 
กก 1,950 1,760 1,575 1,263 
 - (1,342) - (1,250) 
กก 12,530 10,580 10,259 8,684 
 (3,588) (5,382) (3,015) (4,522) 
ก 8,942 5,198 7,244 4,162 

 

 

 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 255696
44 

 กกกก  
 (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
กก 2,945 1,760 1,575 1,263 
  1,794 1,794 1,507 1,507 
ก 4,739 3,554 3,082 2,770 
     
กก

ก 
    

ก 4,739 3,554 3,082 2,770 

 กกกก   

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 

 () () () () 
 4% 4% 4% 4% 
ก  5% 5% 5% 5% 
กก 
   (กก) 

 
0% - 15% 

 
0% - 15% 

 
0% - 6% 

 
0% - 6% 

 กก 

 (: ) 
 กก 
 ก กกก 
 2556  8,942 7,224 
 2555 5,198 4,162 
 2554 2,986 2,642 

 
 

 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 97
45 

26. ก 
 (: ) 

 ก กกก 
  1 ก 2555 9,621 3,898 
 1,404 1,404 
กก (11,025) (5,302) 
  31  2555 - - 
 2,373 2,373 
  31  2556 2,373 2,373 

 ก 
  กก

 กกก
กกก 

  2555 กก
กกก 15  กก
ก กกกก
 2555 

 กกกกก 
 กกก 15  2556 ก

กกกก กก 5 
  2.3   

27.  
  18  2556   2555 
  

 
 
() 

 
() 

 
() 

 902,880 1 902,880 
  (1) 1 (1) 
 361,150 1 361,150 
 1,264,029 1 1,264,029 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 255698
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กกก  

 
  
() 

  
() 

 
() 

 789,530 1 789,530 
กก 180,558 1 180,558 
ก 113,412 1 113,412 
 1,083,500 1 1,083,500 

กกก 
  กก  2556 

28.  
  

 TFD-W1 TFD-W2 
ก () 122,401,965 180,557,606 
  10  ก

 
3  ก 

 (17  
2556) 

 ก 3  
ก 30  
2546 
 1  
2556 

ก
 

 1  () 1.00 5.00 
ก  
 () 

1:1.188 1:1  

  1  2556  (TFD-W1) 
 37,953,940   45,089,102  ( 45,089,102   1 ) 
กกกกก 3  2556  
 2556  (TFD-W2)  56,261 
  281,305  ( 56,261   5 ) 
กกก 56,261  กก 7 กก 2556 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 99

47 

ก 2556  (TFD-W2)  90,380 
  451,900  ( 90,380   5 ) 
กกก 90,380  กก 2  2556 

 2556  (TFD-W2)  

   31  2556 ก (TFD-W2)  
180,410,965  

29. ก 
 116 ก .. 2535 
กก 5 กก
ก () กก 10  
กก 

30. ก 
กกกก 

 (: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()  () 
 กก 980,356 1,826,367 357,979 1,402,918 
กกก

 
(703,923) (1,620,385) (40,405) (1,160,936) 

ก 41,820 38,731 26,799 27,422 
 71,843 79,866 7,191 9,858 
กก 56,246 52,613 50,106 44,343 
 20,498 14,458 3,578 2,903 

 
 

 

 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556100
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31.  
  31  2556  2555  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()  () 
:     
 72,964 144,554 45,432 100,133 
ก:      
กกกกก

กกกก (30,796) 7,685 (1,406) 746 
กกกก         

 - 1,971 - 443 
ก 42,168 154,210 44,026 101,322 

กกกก 
31  2556  2555   

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()  () 
กกกก                                                 

กกก 1,500 2,100 3,600 - 

 
 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 101

49 

กกกกก
 31  2556  2555  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()  () 
กก 196,028 657,209 414,687 430,542 
     
 20% 23% 20% 23% 
กก 39,206 151,158 82,937 99,025 
กกกก

 - 1,971 - 443 
ก:     

ก (1,563) - (40,907) - 
 5,620 4,769 634 588 
ก (3,668) (7,106) (30) (6) 
  2,574 3,418 1,392 1,272 

 2,963 1,081 (38,911) 1,854 
ก 42,169 154,210 44,026 101,322 

กกก ก
ก 

 (: ) 
 ก 
 ก กกก 
             
 31  

2556 
31  

2555 
1 ก 

2555 
31  

2556 
31  

2555 
1 ก 

2555 
  ()   ()  
ก       

 768 1,921 768 - - - 
ก - - - - - 2,210 
กก 30,241 - - - - - 
-        

ก 11,415 14,244 15,567 - - - 
ก 1,788 1,058 635 1,449 832 566 
ก 1,773 180 2,212 1,753 1,099 897 
 14,229 13,442 23,276 - - - 
 415 - 108 - - 107 

 60,629 30,845 42,566 3,202 1,931 3,780 
       



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556102
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 กก ก 
 ก 
  31   
 

ก 
                    

ก ก 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () () () () () () 
  ()  ()  () 
ก       

ก 151,320 511,641 1,186,455 947,751 0.1275 0.5398 
ก       

 - - 68,016 57,171   
ก       

กก
ก 151,320 511,641 1,254,471 1,004,922 0.1206 0.5091 

ก       
 (1,775) (10,003) 1,186,455 947,751 (0.0015) (0.0106) 

ก       
 - - 68,016 57,171   

ก       
ก

ก (1,775) (10,003) 1,254,471 1,004,922 (0.0014) (0.0100)        
 

 กกก 
  31  
 

ก 
      

ก ก 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () () () () () () 
  ()  ()  () 
ก       

ก 370,661 329,221 1,186,455 947,751 0.3124 0.3474 
ก       

 - - 68,016 57,171   
ก       

กก
ก 370,661 329,221 1,254,471 1,004,922 0.2955 0.3276        

 

50 

 (: ) 
 ก 
 ก กกก 
             
 31  

2556 
31  

2555 
1 ก 

2555 
31  

2556 
31  

2555 
1 ก 

2555 
  ()   ()  
ก       

กกกก
ก 3,600 2,100 - 3,600 - - 

 - กก
 - 876 3,228 - - 945 

กกก

ก 312 448 160 312 444 159 

 3,912 3,424 3,388 3,912 444 1,104 

 2554 ก 30  
 23  2555  20  2556   2554 
กกกก 2555 - 
2557 กกกกก
  

32.  ก 
 กก (ก

) กก 
กกกกกก 35 
กกก กกก
กก 

 กก (ก
) กกก
กก
 ก    ก 
กก กกกกก
กกก 35 กกก
 กกกก 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 103
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 กก ก 
 ก 
  31   
 

ก 
                    

ก ก 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () () () () () () 
  ()  ()  () 
ก       

ก 151,320 511,641 1,186,455 947,751 0.1275 0.5398 
ก       

 - - 68,016 57,171   
ก       

กก
ก 151,320 511,641 1,254,471 1,004,922 0.1206 0.5091 

ก       
 (1,775) (10,003) 1,186,455 947,751 (0.0015) (0.0106) 

ก       
 - - 68,016 57,171   

ก       
ก

ก (1,775) (10,003) 1,254,471 1,004,922 (0.0014) (0.0100)        
 

 กกก 
  31  
 

ก 
      

ก ก 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 () () () () () () 
  ()  ()  () 
ก       

ก 370,661 329,221 1,186,455 947,751 0.3124 0.3474 
ก       

 - - 68,016 57,171   
ก       

กก
ก 370,661 329,221 1,254,471 1,004,922 0.2955 0.3276        

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556104
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33. กก 
ก
กกกก
กก ก
ก 

ก กก 4 
   

(1)  กก
  ก
  

(2)  ก
 ก   
 

(3) ก ก  
กก กกก 

(4) ก กกก 
กกก ก 

ก  

กกกกก
กกกกกกก ก
กกกก 
กกกกกก 
ก 

กกกกกกก
กกกก 

 ก  
 31  2556  2555   



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 10553 

 
 (: ) 

  31  

 
 
 

 
 ก 

 
ก ก 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
  ()  ()  ()  ()  () 
           
กกกก 460 809 48 113 200 198 40 130 748 1,250 
กกก 216 202 27 78 72 75 8 53 323 408 
กกกก - - 134 555 - - - - 134 555 
:           
            62 37 
   ก         (53) (57) 
   ก         (158) (199) 
   ก         (113) (86) 
            (42) (157) 
ก         153 501 


         (4) (1) 
         2 12 
ก ()        151 512 
 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556106 54 

 
 

(: ) 
 

 


 
ก

 
ก 

 
กก

ก ก 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

ก 60 18 1 1  - - - - - - 61 19 
ก - - 1 117 231 248 - - - - 232 365 
ก

 2,030 1,989 330 - - - 2,620 2,131 (156) - 4,824 4,120 
ก 47 48 3 24 391 430  - - -  - 441 502 
ก 3,756 671 31 395 237 240 352 151 (2,251) (486) 2,125 971 
 5,893 2,726 366 537 859 918 2,972 2,282 (2,407) (486) 7,683 5,977 

                         
กกก 2,520 516 210 270 67 111 879 1,453  - -  3,676 2,350 
ก 87 520 13 4 19 21 467 424 (1) (1) 585 968 
ก 1,345 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,345 -  
 37 80 13 39  -  -  -  -  -  - 50 119 
ก 211 256 12 8 594 621 1,291 55 (1,709) (410) 399 530 
 4,200 1,372 248 321 680 753 2,637 1,932 (1,710) (411) 6,055 3,967 

 
 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 107
55

กก  
 ก  
ก ก 

กกก 
 2556  กก 1   460 
  290  ก 
 ( 2555 กก 1  
 555  ก) 

34. ก 
 กกกก

 .. 2530 กกกก
 5-10  กกก
ก ก () กกก กก
กกกกก  
2556 ก 3  (2555: 3 ) 

35.  
    

  () () 
  2555 

 18  2556 
  

   -    90,279 0.10 
   -   181   180,558 0.20 
 2556  270,837 0.30 
  2554 

 27  2555 
  

   -    7,014 0.01 
   -   56   56,107 0.08 
 2555  63,121 0.09 

 
 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556108
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  21 ก 2553  กก 
กก ก  
   31  2556  ก  

(1) กกก
กกก  
กกกกก  

(2) กก 5  ก
กกก 

(3) ก 30  กกก
 (2) กกกกกก
กกก ก
 ก 500,000  ก 5 ก
ก 

(4) กก ก
 500,000  กกก 
2553 กก 4,700  

(5)  ก  30  
 20  2553  

(6)   ก 50   20  2553 
  22  กก
ก   ก () ก
กกกก  

 (5)  (6)  กก
ก 14  2553  กก
 30  กกก
กก 

 

 

 

56

36. กก 
36.1 กกก  

36.1.1   31  2556 กกกกก 
กกก  

(: ) 
 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()   

ก ก
ก 98 413 81 149 

 98 413 81 149 

36.1.2   31  2556  ก กกก
ก    ก 

- ก  8  (2555:  3 
) 

- ก 238  กก
ก 0.1  (2555:  89   3 
) 

36.2 กกก 
36.2.1 กกก 47  (2555: 1 )  

36.2.2  กกกกก
กก กกกก
กก 2550 

  2550 ก 2551 กก
กกกกก 30   1 
ก 2553   

  
 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 109
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  21 ก 2553  กก 
กก ก  
   31  2556  ก  

(1) กกก
กกก  
กกกกก  

(2) กก 5  ก
กกก 

(3) ก 30  กกก
 (2) กกกกกก
กกก ก
 ก 500,000  ก 5 ก
ก 

(4) กก ก
 500,000  กกก 
2553 กก 4,700  

(5)  ก  30  
 20  2553  

(6)   ก 50   20  2553 
  22  กก
ก   ก () ก
กกกก  

 (5)  (6)  กก
ก 14  2553  กก
 30  กกก
กก 

 

 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556110
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36.2.3 กกกก
ก กกก 
ก 15   30   

   31  2556  2555 ก :- 
 (: ) 
 2556 2555 
   

 1  2 3 
กก 1  ก 5  7 14 
กก 5  - 35 
 9 52 

  กก
กกกกก 15 

36.2.4 กกก กก
ก  30   ก 2536   2566 
กกกก   31  
2556 ก  

 (: ) 
 2556 2555 
   

 1  3 3 
กก 1  ก 5  15 17 
กก 5  22 23 
 40 43 

ก 50,000  

36.2.5 กกก
กก  30    2538  ก 
2568 กก 

 
 
 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 111
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36.3 กกกก 
36.3.1    31  2556 กก

ก    กกก กกก
กก ก 2552  1  ก
ก 3  ก 10 ก 

36.3.2   31  2556 กก 
(: ) 

 ก กกก 
 2556 2555 2556 2555 
  ()   

     
    1  21 13 3 4 
   กก 1  ก 5  1 3 - - 
 22 16 3 4 

36.4 กก 
36.4.1   31  2556  กกก

 530  (2555: 440 ) 

36.4.2   31  2556 กก
 

(: ) 
ก ก กกก 

 2556 2555 2556 2555 
  ()   

กก
กก 
   กกก    
 8 32 8 32 

กก 10 25 4 17 
 18 57 12 49 

 
 
 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556112
60

36.5  
36.5.1  2551     ก ก (ก)  

( 3) กกก กกก
กก  
ก      (กก
ก    ก) ก 1  
ก 7.5 ก ก 3,000  
กกกก 
กกก 

36.5.2  2555 กก (ก)  ( 4) ก
กก กกก
ก   กก
กก 200  กก
ก กกก
ก กกกกก ก 
 23  2556 กกกก
กกกกก
  ก 25 ก 2556 
กก 
กกกกกกกก
กกก  ก
กกกกก  
 

37. ก 
37.1 ก 
 กก 107 ก

กกก ก ก       
 กกก ก  ก ก 
กกกก ก 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 11361

ก 
กกกกกก ก 
กกกก 
กก กก ก
กกกกกกก
 กกก 
กก 

กก 
กกกกกก ก 
กก กกก ก ก
กก ก
กก กก  

กก 
กกกก  กก
ก (กกกกก)  

 (: ) 
 ก   31  2556 
 ก ก    
  กก 1    ก 
 1   5   ก   
 () 
ก       
ก - - 1,033 236 1,269 0.5 - 2.8 
กกก 13 - - - 13 1.9 - 2.5 
 13 - 1,033 236 1,282  
ก       
กกก 2,560 - - - 2,560 4.7 - 5.5 

กกก - - 1,049 - 1,049 
 MLR 
 SPRL 

ก - 7 - - 7 3.6 - 12.2 
 - - 67 - 67 MLR-1 
กกกกกก

ก - 313 - - 313 15.0 
ก 1,345 - - - 1,345 5.3  5.5 
 3,905 320 1,116 - 5,341  

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556114
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 (: ) 
 กกก   31  2556 
 ก ก    
  กก 1    ก 
 1   5   ก   
 () 
ก       
ก - - 952 240 1,192 0.5 - 0.6 
กกก - 234 1,288 - 1,522 5.5 - 15.0 
กกก 11 - - - 11 1.9 - 2.5 
 11 234 2,240 240 2,725  
ก       
กกก 2,030 - - - 2,030 5.30 - 5.45 
กกก

 - - 56 - 56 5.50 - 7.00 

กกก - - 491 - 491 
 MLR 
 SPRL 

ก - 7 - - 7 3.6 - 12.2 
ก 1,345 - - - 1,345 5.3  5.5 
 3,375 7 547 - 3,929  

 
 (: ) 
 ก   31  2555 
 ก ก    
  กก 1    ก 
 1   5   ก   
 () 
ก       
ก - - 339 65 404 0.6 - 0.8 
กกกกกก

ก 116 - - - 116 8.4 
กกก 27 - - - 27 2.3 - 2.5 
 143 - 339 65 547  
ก       
กกก 504 - - - 504 4.8 - 5.3 
กกก 54 - - - 54 10.0 
กกกกกก

ก - 381 - - 381 15.0 
กก - - 111 - 111 MLR -1 
ก - 11 - - 11 3.6 - 12.2 

กกก - - 1,735 - 1,735 
 MLR 
 SPRL 

 558 392 1,846 - 2,796  



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 115
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 (: ) 
 กกก   31  2555 

 ก 
ก

    
  กก 1    ก 
 1   5   ก   
 () 
ก       

ก - - 68 65 133 0.60 - 0.625 
กกก

 13 218 - - 231 15.0 

กกก 25 - - - 25 2.5 

 38 218 68 65 389  

ก       

กกก 234 - - - 234 5.3 

กก - - 53 - 53 MLR 

ก - 11 - - 11 3.6 - 12.2 

กกก - - 282 - 282 
 MLR 
 SPRL 

 234 11 335 - 580  

 กก 

กกกกกก     
 

37.2 ก 
กก กก
กกกก 
กกกก  

  กกก
 กกก
กกก กกกก
ก กก กกก
  

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556116
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38. กก  
กก 
กกกก               
31  2556 กก 3.72 :1 (2555: 1.97:1) 
ก 2.48:1 (2555: 1.01:1) 

39. ก 
 30 ก 2557  1/2557 
 

1.  กกก 116,000,000  
 1  กก 

2.  กก  3 (
  3  TFD-W3) ก 119,950,020   

2.1   3 ก 11,600,000  กก
 10   1  3       
(10 ก 3  1 ) (ก
)  

2.2   3 ก 108,350,020  ก
  Record Date  5  2557 ก 
 10  1  3 

3.  กก 1,264,029,396   1,263,911,170  
กกก 118,226   1  (ก
ก  2 (TFD-W2) 
ก  180,410,965 ) 
 กกก 

4.  ก 235,950,020  ก 
1,263,911,170   1,499,861,190  กก 
235,950,020   1 ก
กก 

 



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 117
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5.  ก 235,950,020   1  
 

5.1  ก 116,000,000   1  กก
 (Public Offering)  

5.2  ก 11,600,000   1  ก
  3 (TFD-W3) กก
 2.1 

5.3  ก 108,350,020   1  ก
  3 (TFD-W3) 
ก  

ก () 119,950,020 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ในปี 2556 รายได้จากการขายที่ดินและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีสัดส่วนสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ 

เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ และ TISCOM มีการขายทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่ารวม

เท่ากับ 750.00 ล้านบาท
2554 (1) 2555 (2) 2556 (2)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ธุรกิจพัฒนาที่ดินและสร้างโรงงาน  

 อุตสาหกรรม ทีเอฟดี และนิคมฯ อื่น
  - รายได้จากการขาย 662.95 57.97 327.71 24.09 460.00 48.66
  - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 96.95 8.48 112.94 8.30 47.92 5.07
2. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน
  - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 187.32 16.38 197.78 14.54 200.21 21.18
3. ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย 184.90 16.17 130.43 9.59 40.36 4.27
4. ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

 การลงทุน

- - 554.89 40.78 134.33 14.21

5. รายได้อื่นๆ 11.57 1.01 36.83 2.71 62.60 6.62
รวมรายได้ 1,143.69 100.00 1,360.58 100.00 945.42 100.00

หมายเหตุ:  (1) ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ของธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์จากเดมิรับรู้รายได้ตามส่วนงานทีท่�าเสรจ็ มาเป็นรบัรูร้ายได้เมือ่โอนความเสีย่งและผลตอบแทน

ที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อ

   (2) ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน VSSL ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ดงันัน้จงึถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั และได้ปรบัปรงุย้อนหลงังบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้

2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หรือการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ

 • นิคมอุตสาหกรรม - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

 • ที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า - ด�าเนินการโดย TISCOM

 • อาคารชุดพักอาศัย(คอนโดมิเนียม) - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ และ VSSL

 • อาคารส�านักงานให้เช่า - ด�าเนินการโดย SG

 • รับบริหารทรัพย์สิน - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

หมายเหต:ุ   ในอดีต ธุรกิจที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า ด�าเนินการโดยบริษัทฯ และ TISCOM อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 

บริษัทฯ มีแผนที่จะน�า TISCOM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ

ให้มีความชัดเจน โดยให้ TISCOM มุ่งเน้นและด�าเนินธุรกิจที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้าทั้งหมด
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2.1.1 นิคมอุตสาหกรรม

   ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีขึ้น ท่ีอ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพัฒนาที่ดิน  

จัดวางระบบสาธารณูปโภคและก่อสร้างโรงงานมาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาร่วมด�าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ได้จัดพื้นที่ในนิคมให้มีทั้งส่วนที่เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Zone) และเขตประกอบการเสรี (Free Zone) 

ไว้รองรับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

   บริษัทฯ ได้เลือกท�าเลที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจาก

กรงุเทพมากนกั เลยีบถนนมอเตอร์เวย์ ระหว่าง ก.ม. 43 แยกทางเข้าทางหลวงสายฉะเชงิเทรา-ชลบรุ ีการคมนาคมสะดวก น�า้ไม่ท่วม  

เหมาะสมกับการสร้างโรงงาน อาคารคลังสินค้า เป็นศูนย์โลจิสติกส์ เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากมีความได้เปรียบในเร่ืองของท�าเลที่ตั้ง

เพราะอยู่ในจุดทีม่คีวามสะดวกทางด้านการขนส่ง ใกล้กบักรงุเทพมหานคร อยูห่่างจากสนามบนิสวุรรณภมูเิพยีงไม่เกนิ 20 นาท ีและ

ห่างจากท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบังเพียงไม่เกิน 40 นาทีเท่านั้น เป็นท�าเลที่มีศักยภาพมาก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสัญชาติ

ญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และชิ้นส่วนยานยนต์

   ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 เฟส ดังนี้

  (1) โครงการเฟสที่ 1

  มพ้ืีนที่โครงการทัง้หมดประมาณ 302.86 ไร่ เป็นพืน้ท่ีเกดิรายได้เท่ากบั 230.47 ไร่ ซึง่แบ่งเป็นเขตประกอบการเสรี 

(Free Zone) เท่ากับ 73.83 ไร่ และเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Zone) เท่ากับ 156.64 ไร่ บริษัทฯ มีการรับรู้ราย

ได้จากโครงการทั้งการขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมโรงงานส�าเร็จรูปขนาด 1,500.00 - 3,000.00 ตารางเมตร ตั้งแต่ 

ปี 2554 ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 โครงการเฟสที่ 1 มีพื้นที่ขายแล้วเท่ากับ 225.48 ไร่ และมีพื้นที่ขายคงเหลือเพียง 4.99 ไร่ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 2.17 ของพื้นที่เกิดรายได้ทั้งหมด

  (2) โครงการเฟสที่ 2

  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดท�าแผนขยายพื้นที่โครงการเฟสที่ 2 ซึ่งมีท�าเลเชื่อมต่อกับโครงการเฟสที่ 1 อีกประมาณ 

2,500.00 ไร่ โดยอยูร่ะหว่างเร่งด�าเนินการพฒันาท่ีดนิ ปรบัสภาพภูมทัิศน์ จดัท�าและออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

พร้อมกับจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ และขออนุญาต

การใช้พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเปล่าในโครงการเฟสที่ 2 แล้วประมาณ 986.51 ไร่ 

ทั้งนี้ แผนการลงทุนในช่วงปี 2557 - 2559 บริษัทฯ คาดว่าจะซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 750.00 ไร่ โดยคาดว่าจะใช้

เงินลงทุนประมาณ 3,000.00 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 5,000.00 - 6,000.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่า

จะสามารถเริ่มขายได้ตั้งแต่ ปี 2557

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรส�าหรับลูกค้าที่ประสงค์จะก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคาร

โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ หรือ ท่ีดินท่ีบริษัทฯ ให้เช่า เพ่ือเป็นแหล่งรายได้เสริมให้แก่บริษัทฯ  

อีกทางหนึง่ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัให้บรกิารรองรบัความต้องการของผูล้งทนุในด้านต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการประกอบกจิการ

ของผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการติดต่อหน่วยงานราชการ การขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการดัดแปลง 

การต่อเติม หรืองานซ่อมแซมอาคาร
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 2.1.2  ที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

   ปัจจุบัน TISCOM ได้จัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน และคลังสินค้าให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมในท�าเลต่างๆ เพื่อให้บริการกับผู้ลงทุนโดยค�านึงถึงความสะดวกของการเดินทาง การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร ระบบ

สาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ยังจัดให้มีโรงงานทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

ตามความต้องการของผู้ลงทุน

  (1) โรงงานส�าเร็จรูป

  ลักษณะโรงงานเป็นรูปแบบมาตรฐานอาคารชั้นเดียวพร้อมชั้นลอยเพื่อใช้เป็นส�านักงาน มีขนาดตั้งแต่ 1,000.00 

ถึง 3,000.00 ตารางเมตร ซึ่งก่อสร้างในบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีมีร้ัวก้ันเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม และพ้ืนท่ีจอดรถ 

พื้นโรงงานสามารถรับน�้าหนักได้ 3 ตันต่อตารางเมตร นอกจากนี้ TISCOM ยังให้บริการสร้างโรงงานตามแบบที่ลูกค้า

ต้องการ TISCOM สามารถให้ทางเลือกกับผู้ลงทุนได้หลายแบบ เช่น การซื้อที่ดินพร้อมโรงงาน หรือเช่าที่ดินพร้อม

โรงงาน หรือให้มีสิทธิ์ซื้อในภายหลัง เป็นต้น

  สัญญาเช่าระหว่าง TISCOM และลูกค้า โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถต่อสัญญาเช่า

กับทาง TISCOM ได้ โดยก�าหนดให้ลูกค้าช�าระเงินมัดจ�าเป็นจ�านวน 6 เดือนของค่าเช่า

ตารางแสดงข้อมูลโรงงานส�าเร็จรูปและอัตราการเช่า (Occupancy rate) ที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ TISCOM
โรงงานส�าเร็จรูป จ�านวนโรงงานต้นงวด จ�านวนที่ขายเข้ากองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์

จ�านวนโรงงานสิ้นงวด อัตราการเช่าเฉลี่ยทั้งปี
มีผู้เช่า ไม่มีผู้เช่า

ปี 2554
จ�านวน (หลัง) 12.00 - 11.00 1.00
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 14,970.00 - 13,890.00 1,080.00 92.79%
ปี 2555
จ�านวน (หลัง) 12.00 12.00 - -
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 14,970.00 14,970.00 - - 100.00%
ปี 2556
จ�านวน (หลัง) - 7.00 - -
พื้นที่ (ต.ร.ม.) - 14,970.00 - - -

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 TISCOM ไม่มีโรงงานส�าเร็จรูปคงเหลือ เนื่องจาก TISCOM ได้ท�าการสร้าง

และขายโรงงานส�าเร็จรูปทั้งหมดให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ทันที ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556

  (2) คลังสินค้าส�าเร็จรูป

  ลกัษณะคลงัสนิค้าของ TISCOM เป็นรปูแบบมาตรฐานอาคารชัน้เดยีวพร้อมชัน้ลอยเพือ่ใช้เป็นส�านกังาน มขีนาด

ตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 ตารางเมตร ซึ่งก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ดินที่มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นที่ 

จอดรถ และมีพื้นที่ส�าหรับขนถ่ายสินค้า พื้นคลังสินค้าสามารถรับน�้าหนักได้ 3 ตันต่อตารางเมตร นอกจากนี้ TISCOM 

ยังให้บริการสร้างคลังสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ TISCOM สามารถให้ทางเลือกกับผู้ลงทุนได้หลายแบบ เช่น  

การซื้อที่ดินพร้อมคลังสินค้า หรือเช่าที่ดินพร้อมคลังสินค้า หรือ ให้สิทธิ์ซื้อในภายหลัง เป็นต้น

  สัญญาเช่าระหว่าง TISCOM และลูกค้า โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถต่อสัญญาเช่า

กับทาง TISCOM ได้ โดยก�าหนดให้ลูกค้าช�าระเงินมัดจ�าเป็นจ�านวน 6 เดือนของค่าเช่า
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 ตารางแสดงข้อมูลคลังสินค้าส�าเร็จรูปและอัตราการเช่า (Occupancy rate) ที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ TISCOM
คลังสินค้า

ส�าเร็จรูป

จ�านวนคลังสินค้า

ต้นงวด

จ�านวนที่ขายเข้ากองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์

จ�านวนคลังสินค้า

สิ้นงวด

อัตราการเช่าเฉลี่ยทั้งปี

มีผู้เช่า ไม่มีผู้เช่า
ปี 2554
จ�านวน (หลัง) 40.00 - 37.00 3.00
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 42,664.10 - 37,909.10 4,755.00 88.85%
ปี 2555
จ�านวน (หลัง) 40.00 18.00 20.00 2.00
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 42,664.10 19,350.00 20,764.10 2,550.00 94.02%
ปี 2556
จ�านวน (หลัง) 22.00 17.00 5.00 -
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 23,314.10 15,034.10 8,280.00 - 91.45%

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 TISCOM มีคลังสินค้าส�าเร็จรูปคงเหลือทั้งสิ้น 5 หลัง หรือคิดเป็นพื้นที่รวม 

8,280.00 ตารางเมตร ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีพื้นที่เฉลี่ยหลังละ 750.00 - 3,330.00 ตารางเมตร 

ทั้งนี้ TISCOM ได้ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2 ที่ต�าบลท่าสะอ้าน อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยจะก่อสร้างเป็นคลังสินค้า จ�านวน 8 หลัง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดด�าเนินการได้ภายในปี 2557

  ตารางแสดงข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงปีที่ครบก�าหนดอายุสัญญาเช่าโรงงานและคลังสินค้า

ปีที่ครบก�าหนดอายุสัญญาเช่า สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้เช่ารวม (ร้อยละ)
2557 39.64
2558 60.36
หลังปี 2558 -
รวม 100.00

  กลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่ของ TISCOM มสีญัชาตญิีปุ่น่ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอเิลค็ทรอนคิส์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์

2.1.3 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

  ในปี 2539 บรษิทัฯ ได้เริม่มกีารพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัขึน้ โดยมโีครงการทีด่�าเนนิการขายแล้วเสรจ็ทัง้สิน้ 

2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ เลค กรีน (LAKEGREEN APARTMENT) และ โครงการ 59 เฮอริเทจ (59 HERITAGE) และ

มีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ คือ โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ (15 SUKHUMVIT RESIDENCES) 

โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหนิ (THE COLONIAL KAO TAO HUA HIN) และโครงการ มหาดเล็ก เรสซเิดนซ์ (MAHADLEK 

RESIDENCES)

  ปัจจบัุน บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารชดุพกัอาศยัเพือ่ขาย เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคารชุด ทั้งในเมืองใกล้แนวรถไฟฟ้า สิ่งอ�านวยความสะดวก และต่างจังหวัดที่ต้องการเป็น 

บ้านหลังทีส่องไว้พกัผ่อนบรรยากาศเงยีบสงบแถบชายทะเล อ�าเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ปัจจบุนัมโีครงการคอนโดมเินยีม

ที่อยู่ระหว่างพัฒนา และ/หรือด�าเนินการขาย และ/หรือรอโอนให้แก่ลูกค้า รวม 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

  (1) โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ (15 SUKHUMVIT RESIDENCES)

  โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัยเพื่อขาย ตั้งอยู่ระหว่างซอย 13 และ 15 ถนนสุขุมวิท พื้นที่โครงการ 2-3-73 ไร่ 

มูลค่าโครงการรวม 3,612.61 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 26 ชั้น โดย VSSL ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร

โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2553
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ใบอนุญาตที่ใช้ประกอบธุรกิจ

• ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที ่841/2533 และ 595/2548 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2533 และ 31 ตลุาคม 2548 

และแบบ กทม.6 เดิมเลขที่ 404/2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 ตามแบบ กทม.1เลขรับเลขที่ 360/2554 

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

• หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 15 สุขุมวิทเรสซิเดนซ์ เลขท่ี  

ทส. 1009.5/2742 โดยส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554

  พื้นที่ใช้สอยรวมของโครงการเท่ากับ 58,902ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ขายรวม 31,659.43 ตารางเมตร โดยมี

รายละเอียดของพื้นที่ขายดังนี้

• ห้องชุดพักอาศัย จ�านวน 491 ยูนิต พื้นที่ขายรวม 28,339.95 ตารางเมตร ประกอบด้วย
รูปแบบ ขนาด จ�านวน พื้นที่ขายรวม

(ตรม.) (ยูนิต) (ตรม.)
แบบสตูดิโอ 23-28 144 3,818.56
1 ห้องนอน 34-90 197 9,601.93
2 ห้องนอน 65-90 127 9,949.05
3 ห้องนอน 125 15 1,889.96
พูล วิลล่า 230-350 4 2,070.73
เพ้นท์เฮ้าส์ 241-242 4 1,009.72
รวม 491 28,339.95

• พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ขายรวม 3,319.48 ตารางเมตร

  ปัจจบัุน VSSL อยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้างโครงการดงักล่าว ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณปี 2557 โดย VSSL 

สามารถขายห้องชุดพักอาศัยและร้านค้าไปแล้ว ณ สิ้นปี 2556 ประมาณร้อยละ 48.12 ของมูลค่าโครงการ
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สรุปรายละเอียดโครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ (15 SUKHUMVIT RESIDENCES)

ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 13 และ 15 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รูปแบบโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 26 ชั้น
พื้นที่โครงการ 2-3-73 ไร่ (1,173 ตารางวา)
พื้นที่ขาย 31,659.43 ตารางเมตร
ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ 110,000.00 บาท
ราคาขายต่อหน่วย ประมาณ 2.19 - 26.45 ล้านบาท
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 23.30 - 631.25 ตารางเมตร ต่อยูนิต
จุดเด่นของโครงการ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และติดสถานีรถไฟฟ้า
จ�านวนหน่วย 491 ยูนิต แบ่งเป็น

สตูดิโอ 144 ยูนิต; 1 ห้องนอน 197 ยูนิต; 2 ห้องนอน 127 ยูนิต;

 3 ห้องนอน 15 ยูนิต; พูล วิลล่า 4 ยูนิต; เพ้นท์เฮ้าส์ 4 ยูนิต
มูลค่าโครงการ ประมาณ 3,612.61 ล้านบาท
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ 99.77
ความคืบหน้าในการขาย (ณ 31 ธ.ค. 56) ยอดขายที่ท�าสัญญาแล้วร้อยละ 48.12 ของมูลค่าโครงการ (341 ยูนิต)
สัดส่วนการรับรู้รายได้ (ณ 31 ธ.ค. 56) ร้อยละ 1.12 ของมูลค่าโครงการ (10 ยูนิต)
จ�านวนหน่วยที่เหลือ (ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์) ร้อยละ 98.88 ของมูลค่าโครงการ (481 ยูนิต) โดยท�าสัญญา 

จะซื้อจะขายแล้ว ร้อยละ 47.00 ของมูลค่าโครงการ (331 ยูนิต)
โครงการของผู้ประกอบการอื่น ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน • The Trendy Condominium

• The Prime 11 Condominium
• The Interlux Residence Condominium
• The Sukhumvit City Resort Condominium
• The Oleander Sukhumvit Condominium
• The Hyde Sukhumvit
• The Millennium Residence Condominium
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  (2) โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน (THE COLONIAL KAO TAO HUA HIN)

  โครงการพัฒนาอาคารห้องชุดพักอาศัย ตั้งอยู ่ที่บริเวณเขาเต่า ต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 9-0-42.3 ไร่ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,375.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 เป็นอาคารชุดพักอาศัย บนเนื้อที่ 7-0-23.4 ไร่ บริษัทได้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม พร้อมทัง้สรปุมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการเสนอต่อส�านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (“ส�านักงานฯ ”) โดยได้รบัอนญุาตจากส�านกังานฯ เมือ่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 และ 

ได้รบัใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 64/2552 (อาคาร A) และ 65/2552 

(อาคาร B, อาคารจอดรถ) และอาคารสโมสรตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ 

อ.1) เลขที่ 85/2555 รายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย

• อาคารชุดพักอาศัยจ�านวน 28 ชั้น (อาคาร A) จ�านวน 1 หลัง 205 ห้อง มีพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 27,425.00 

ตารางเมตร มีพื้นที่ขายรวมประมาณ 19,457.49 ตารางเมตร

• อาคารชุดพักอาศัยจ�านวน 28 ชั้น (อาคาร B) จ�านวน 1 หลัง 178 ห้อง มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 22,431.00 

ตารางเมตร มีพื้นที่ขายรวมประมาณ 16,379.31 ตารางเมตร 

• อาคารจอดรถ จ�านวน 8 ชั้น (อาคาร C) จ�านวน 1 หลัง มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 6,121.00 ตารางเมตร 

จ�านวนที่จอดรถ 228 คัน

  ส่วนที่ 2 อาคารส�านักงานขายจ�านวน 3 ชั้น จ�านวน 1 หลัง มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 1,995.00 ตารางเมตร 

พื้นที่จอดรถ จ�านวน 320 ตารางเมตร จ�านวนที่จอดรถ 16 คัน

  ลักษณะห้องเริ่มต้นตั้งแต่แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 56.90 ตารางเมตร แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 79.40 - 201.50 

ตารางเมตร แบบ 3 ห้องนอน ขนาด 148.30 - 170.10 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีห้องแบบดูเพล็กซ์ (Duplex) 2 ชั้น 

2 - 4 ห้องนอน ขนาดตั้งแต่ 99.20 - 272.50 ตารางเมตร และห้องเพ้นท์เฮ้าส์ (Penthouse) ขนาด 3 - 4 ห้องนอน 

พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 188.00 - 334.10 ตารางเมตร

  บริษทัฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร 3 ชัน้ (อาคารส�านกังานขาย) เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และเปิดใช้เป็นส�านกังานขาย 

ในส่วนของการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยั ท้ังนีเ้หลอืการก่อสร้างฐานรากท้ัง 2 อาคาร และอาคารจอดรถ อย่างไรกต็าม 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ระงับการขายรวมทั้งการก่อสร้างอาคารของ โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน ไว้เป็นการ

ชั่วคราว เนื่องจากได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และศาลได้ม ี

ค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้

มีค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งของศาลปกครองกลางแล้ว ความคืบหน้าในการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่โครงการ

ได้ชะลอการก่อสร้าง จึงมีลูกค้าขอคืนห้องเป็นจ�านวนเท่ากับ 31 ยูนิต ปัจจุบันคงเหลืออยู่ 7 ยูนิต
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  สรุปรายละเอียด โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน (THE COLONIAL KAO TAO HUA HIN)

ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาเต่า ต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รูปแบบโครงการ อาคารชุดพักอาศัย A และ B สูง 28 ชั้น
พื้นที่โครงการ 9-0-42.3 (3,642.30 ตารางวา)
พื้นที่ขาย • อาคาร A เท่ากับ 19,457.49 ตารางเมตร

• อาคาร B เท่ากับ 16,379.31 ตารางเมตร
ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ 90,000.00 บาท
ราคาขายต่อหน่วย ประมาณ 5.21 - 30.07 ล้านบาท
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 56.9 - 334.1 ตารางเมตร ต่อยูนิต
จุดเด่นของโครงการ ภูมิทัศน์ติดทะเล และภูเขา
จ�านวนหน่วย 383 ยูนิต แบ่งเป็น

• อาคาร A 205 ยูนิต

• อาคาร B 178 ยูนิต
มูลค่าโครงการ ประมาณ 3,375.00 ล้านบาท
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 10 (ปัจจุบันระงับการก่อสร้างชั่วคราว)
ความคืบหน้าในการขาย (ณ 31 ธ.ค. 56) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ระงับการขายไว้เป็นการชั่วคราว ตามค�าสั่ง 

ศาลปกครองกลาง ทั้งนี้มีลูกค้าขอคืนห้องเป็นจ�านวนเท่ากับ 31 ยูนิต 

ปัจจุบันคงเหลืออยู่ 7 ยูนิต
สัดส่วนการรับรู้รายได้ (ณ 31 ธ.ค. 56) ร้อยละ 0 ของมูลค่าโครงการ (0 ยูนิต)
จ�านวนหน่วยที่เหลือ (ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์) ร้อยละ 100.00 ของมูลค่าโครงการ (383 ยูนิต)
โครงการของผู้ประกอบการอื่น ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน • บ้านนับคลื่น

• เซโลน่าเขาเต่า
• Amari Condominium
• ซานโตริโน่ หัวหิน
• บ้านลอนทราย
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  (3) โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ (MAHADLEK RESIDENCES)

  โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัยเพื่อขาย จ�านวน 1 อาคาร สูง 43 ชั้น พื้นที่โครงการ 1-3-28 ไร่* ตั้งอยู่ใน 

ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด�าริ มีพื้นที่ขายรวม 23,310.00 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยรวม 516 

ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 2,552.00 ล้านบาท ห้องพักอาศัยภายในโครงการจะมีทั้งสิ้น 4 แบบ คือ สตูดิโอ, 1 ห้องนอน, 

2 ห้องนอน และ เพ้นท์เฮ้าส์ มีพื้นที่ระหว่าง 34.70 - 175.00 ตารางเมตรต่อห้อง

  ปัจจบัุนโครงการดงักล่าว อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการขอความเหน็ชอบรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(EIA) จากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน

โครงการ บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถด�าเนินการก่อสร้างได้

 หมายเหตุ : *บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจาก บริษัท Capital Planner จ�ากัด มูลค่ารวมประมาณ 

61.00 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวถือกรรมสิทธิ์โดยส�านักงานพระคลังข้างที่ เพื่อน�ามาพัฒนาและก่อสร้างอาคารชุดพัก

อาศัย มีระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี

  สรุปรายละเอียด โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ (MAHADLEK RESIDENCES)

ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด�าริ กรุงเทพมหานคร
รูปแบบโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 43 ชั้น
พื้นที่โครงการ 1-3-28 (728 ตารางวา)
พื้นที่ขาย 23,310.00 ตารางเมตร
ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ 109,500.00 บาท
ราคาขายต่อหน่วย ประมาณ 3.83 – 12.48 ล้านบาท
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 35 – 114 ตารางเมตร ต่อยูนิต
จุดเด่นของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง
จ�านวนหน่วย 516 ยูนิต
มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,552.00 ล้านบาท
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ 0 เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุญาตจาก EIA
ความคืบหน้าในการขาย (ณ 31 ธ.ค. 56) ยอดขายที่ท�าสัญญาแล้วร้อยละ 0 ของมูลค่าโครงการ (0 ยูนิต)
สัดส่วนการรับรู้รายได้ (ณ 31 ธ.ค. 56) ร้อยละ 0 ของมูลค่าโครงการ (0 ยูนิต)
จ�านวนหน่วยที่เหลือ (ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์) ร้อยละ 100.00 ของมูลค่าโครงการ (516 ยูนิต)
โครงการของผู้ประกอบการอื่น ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน • อาคารชุด หรรษา ราชด�าริ

• อาคารชุด เดอะ ราชด�าริ คอนโดมิเนียม
• อาคารชุด บ้านราชประสงค์ คอนโดมิเนียม
• The St. Regis Residence
• The Oriental Residences Bangkok

หมายเหตุ : ข้อมูลของโครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติ EIA
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2.1.4 อาคารส�านักงานให้เช่า

  ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าผ่าน SG ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.91 มีอาคาร

ส�านักงานให้เช่า 2 อาคาร ตั้งอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ และถนนหลังสวน พื้นที่ให้เช่ารวม 26,754.03 ตารางเมตร 

(ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ดังกล่าว) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1 

  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา อาคารเลขที่ 161/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารส�านักงานรวมพื้นที่จอดรถให้เช่าทั้งสิ้น 19 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่

รวม 30,752.00 ตารางเมตร ประกอบด้วยพืน้ท่ีให้เช่า 14,840.38 ตารางเมตร พืน้ท่ีส่วนกลาง 7,711.62 ตารางเมตร และ

พืน้ทีจ่อดรถ 8,200.00 ตารางเมตร (220 คนั) ณ สิน้ปี 2556 มพีืน้ท่ีปล่อยเช่าแล้วร้อยละ 98.72 ของพืน้ท่ีให้เช่ารวม

 (2) อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย (อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 2) 

  ตัง้อยูบ่นเน้ือที ่1 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา อาคารเลขท่ี 62 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิ ีเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

เป็นอาคารส�านักงานรวมพื้นที่จอดรถให้เช่าทั้งสิ้น 26 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่รวม 29,700.00 ตารางเมตร 

ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่า 11,913.65 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 7,916.35 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ 9,870.00 

ตารางเมตร (220 คัน) ณ สิ้นปี 2556 มีพื้นที่ปล่อยเช่าแล้วร้อยละ 86.87 ของพื้นที่รวม

  สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถต่อสัญญาเช่ากับ

ทาง บริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้ลูกค้าช�าระเงินมัดจ�าเป็นจ�านวน 3 เดือนของค่าเช่า

  ตารางสรุปธุรกิจอาคารส�านักงานที่ด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

อาคาร

ส�านักงาน

ที่ตั้ง ลักษณะ พื้นที่เช่า

ทั้งหมด

(ตรม.)

พื้นที่เช่าที่มี

สัญญาเช่า

(ตรม.)

พื้นที่เช่าคง

เหลือ

(ตรม.)

อัตราการเช่า

(Occupancy 

rate)
อาคาร เอส จี 

ทาวเวอร์ 1

อาคารเลขที่ 161/1 

ซอยมหาดเลก็หลวง 3 

ถนนราชด�าริ  

แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กทมฯ 

อาคารส�านักงาน 

สูง 19 ชั้น และ 

ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

14,840.38 14,650.53 189.85 98.72%

อาคาร เดอะ 

มิลเลนเนีย

อาคารเลขที่ 62 ถนน

หลังสวน  

แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กทมฯ 

อาคารส�านักงาน 

สูง 26 ชั้น และ 

ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

11,913.65 10,349.33 1,564.32 86.87%

รวมทั้งหมด 26,754.03 24,999.86 1,754.17 93.44%
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2.1.5 ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์

  บริษัทฯ และ TISCOM ได้เริ่มมีการขายที่ดินและโรงงานให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TIF1 ครั้งแรกในปี 2548  

หลังจากนั้นได้มีการขายสินทรัพย์เพิ่มเติมให้แก่กองทุน TIF1 และ M-II อีกในปี 2550 ปี 2555 และปี 2556 ทั้งนี้ นอกเหนือจากการ

ขายสนิทรพัย์ทีเ่ป็นทีด่นิ โรงงานและคลงัสนิค้าแล้ว บริษทัฯ ยงัได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูบ้รหิารสนิทรพัย์ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

ดงักล่าว พร้อมทัง้เป็นผูบ้ริหารสนิทรัพย์อาคารชดุส�านักงานให้เช่าของ SG ด้วย โดยได้รบัรายได้ค่าตอบแทนจากการบรหิารทรพัย์สนิ

เหล่านั้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TIF1 และ M-II

• ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม

• ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่

• ค่านายหน้าในการต่อสัญญา

• ค่านายหน้าในกรณีที่มีการขายทรัพย์สิน หรือโอนสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน (ยกเว้น กรณีท่ีเป็นการขายทรัพย์สินให้แก ่

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)

 (สามารถดูรายละเอียดของสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์ได้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)

 ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัทฯ รับบริหารอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้

 (1) ทรพัย์สนิของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยอนิดสัเตรยีล 1 (TIF 1) ประกอบด้วยโรงงาน 25 หลงั และอาคารแฟลต 1 

หลังจ�านวน 12 ห้อง โดยแบ่งเป็นแต่ละท�าเลที่ตั้งดังนี้

นิคม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ประเภทสินค้าที่ให้

บริการ

เนื้อที่

(ตรม.)

จ�านวนยูนิต

(ยูนิต)

1. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา ที่ดิน+โรงงาน 17,248.00 12

2. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ที่ดิน+โรงงาน 1,980.00 1

3. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่ดิน+โรงงาน 2,310.00 1

4. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ที่ดิน+โรงงาน 9,150.00 7

5. นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี ที่ดิน+โรงงาน 1,800.00 2

6. นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี (แฟลต 4 ชั้น) ปทุมธานี แฟลต 8,811.00 12

7. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ฉะเชิงเทรา ที่ดินเปล่า

ที่ดิน+โรงงาน

3,240.00 2

รวมทั้งหมด 44,539.00 37

 (2) ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ ( M-II ) ประกอบด้วย

โรงงาน 39 หลัง และคลังสินค้า 17 หลัง โดยแบ่งเป็นแต่ละท�าเลที่ตั้งดังนี้

นิคม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ประเภทสินค้าที่ให้

บริการ

เนื้อที่

(ตรม.)

จ�านวนยูนิต

(ยูนิต)

1. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่ดิน+โรงงาน 2,160.00 2

2. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ฉะเชิงเทรา ที่ดินเปล่า

ที่ดิน+โรงงาน

32,820.00 19

3. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี ที่ดิน+โรงงาน 19,350.00 18

4. คลังสินค้ากิ่งแก้ว สมุทรปราการ คลังสินค้า 15,034.10 17

รวมทั้งหมด 69,364.10 56
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 (3) ทรพัย์สนิอาคารชุดส�านักงานให้เช่าของ SG ประกอบด้วยอาคารชดุ 2 อาคาร เชือ่มตดิต่อกนัระหว่าง ซอยมหาดเลก็หลวง 3 

ถนนราชด�าริ และถนนหลังสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินอาคารชุดส�างานให้เช่า พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)

1. อาคารเอสจี ทาวเวอร์ 14,840.38

2. อาคารเดอะ มิลเลนเนีย 11,913.65

รวมทั้งหมด 26,754.03

สิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับ 

• สิทธิประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับเงินปันผลรับจากการลงทุนใน M-II ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การตลาดและการแข่งขัน
 3.1.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

 นิคมอุตสาหกรรม

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมกลุ่มสนับสนุน (Supporting industry) และ 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ได้ซ้ือทีด่นิเปล่าในนคิมอตุสาหกรรมทีเอฟด ีไว้แล้ว โดยมกีลุม่เป้าหมายหลกั คอื ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ขนาด SME ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งต้องการความสะดวกในการขนส่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ 

ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

 จากอทุกภยัทีเ่กดิข้ึนในปลายปี 2554 ท�าให้มคีวามต้องการจากนกัลงทุนในการซือ้ท่ีดนิเปล่า และเช่าโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม

ทีเอฟดี เพิ่มสูงขึ้นเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความสูงจากน�้าทะเลถึง 2 เมตร  

ซึ่งมีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบจากเหตุอุทกภัย อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

โซน 2 ที่มีระยะทางใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ซึ่งท�าเลที่ตั้งของนิคมดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

(Competitive advantage) ให้แก่บริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รวบรวมที่ดินมากกว่า 984 ไร่ พร้อมส�าหรับที่จะน�ามาพัฒนา

ในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2 ภายในช่วงระยะเวลา 5 - 8 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ทยอยซื้อไว้ด้วยต้นทุนที่ต�่าเมื่อเปรียบ

เทียบกับราคาซื้อขายในปัจจุบัน

 เนื่องจากปัจจุบัน ที่ดินที่จะสามารถน�ามาพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีจ�านวนที่ไม่มากนัก จึงท�าให้ที่ดินดิบมีราคาเพิ่มสูง

ขึ้นมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน โดยเฉพาะที่ดินติดถนนในละแวกนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่กิโลเมตรที่  

20 ถึงกิโลเมตรที่ 40 อีกทั้ง ที่ดินที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นท่ีต้องการของนักลงทุนเป็นอย่างมากและเร่ิมขาดแคลน ส่งผลให้

ความต้องการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การตั้งราคาขายที่ดินและราคาค่าเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ 

จะพิจารณาจากต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน และระดับราคาของท่ีดินโดยรอบ ซ่ึงบริษัทฯ จะปรับราคาค่าเช่าพื้นที่และ 

ราคาขายที่ดินเปล่าให้มีความสอดคล้องกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องทุกๆปี

 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งหมด 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย ส�านักงานขายของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และ 

การติดต่อผ่านตัวแทน (Agent) ที่ท�าการติดต่อเข้ามา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างบริษัทตัวแทนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมกีารสือ่สารทางการตลาด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณา (Billboard) บรเิวณนคิมอุตสาหกรรมทเีอฟดี 

หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และการจัดอีเว้นร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556130

 ที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปของ TISCOM คือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม รวมทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการจ�ากัดความเสี่ยงในการลงทุนส�าหรับช่วงเริ่มต้นด�าเนินธุรกิจ

 เนื่องด้วยผู้ประกอบการต่างชาติบางรายเลือกที่จะมีโรงงานและคลังสินค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม จากความต้องการบริการ

ด้านระบบสาธารณูปโภคและบริการอุตสาหกรรมที่เพียบพร้อม อีกทั้งการอยู่รวมตัวกันในนิคมอุตสาหกรรมยังสร้างข้อได้เปรียบ 

ให้กับผู้ประกอบการ จากระบบขนส่งทีก่�าลงัพฒันา การจดัการทางด้านแหล่งวัตถุดบิ รวมไปถึงการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันของผูป้ระกอบการ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี นอกจากนี้ โรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปยังช่วยอ�านวยความสะดวก

ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ที่จะไม่ต้องเสียเวลาและบุคลากรในการด�าเนินการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าอีก  

การมีบริการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการลงทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการ

แข่งขันธุรกิจ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะเช่าโรงงาน และคลังสินค้าในระยะแรก หลังจากน้ันจึงขยายไปสู่การซ้ือท่ีดินอุตสาหกรรม

หรือโรงงาน และคลังสินค้าเป็นของตนเองเมื่อธุรกิจขยายตัว ทั้งยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ท�าให้ลูกค้า

สามารถเน้นการลงทุนด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในส่วนของท่ีดิน หรืออาคารโรงงานและคลังสินค้า ช่วยลด 

ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ และท�าให้ผลตอบแทนในการลงทนุสงูขึน้ ซึง่ท�าเลทีต่ัง้ของโรงงานและคลงัสนิค้า ประกอบกบัการให้บรกิารแก่

ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร (One-stop-service) ถือเป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันหลักของ TISCOM

 ค่าเช่าโรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปของ TISCOM ขึ้นอยู่กับต้นทุนในการก่อสร้างและต้นทุนทางการเงินเป็นหลัก โดยใน 

การก�าหนดราคาค่าเช่าดงักล่าว จะค�านงึถงึท�าเลทีต่ัง้ของโรงงานและคลงัสนิค้าประกอบกบัค่าเช่าของคูแ่ข่งขนัหรอืนคิมอตุสาหกรรม

ใกล้เคียงด้วย เพื่อให้การก�าหนดราคาค่าเช่าของ TISCOM อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ TISCOM มีช่องทางการจัด

จ�าหน่ายทั้งหมด 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย การติดต่อลูกค้าเป้าหมายผ่านพนักงานขาย และการติดต่อผ่านตัวแทน (Agent) 

ที่ท�าการติดต่อเข้ามา อย่างไรก็ตาม TISCOM ไม่มีนโยบายการจ้างบริษัทตัวแทนแต่อย่างใด นอกเหนือจากนั้นจะเป็นการแนะน�า

ลูกค้าต่อๆกันมาจากหน่วยงานต่างๆ

 นอกจากนี ้TISCOM ยงัมกีารสือ่สารทางการตลาด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณา (Billboard) บรเิวณนคิมอตุสาหกรรม

ทีเอฟดี หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และการจัดอีเว้นร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น เช่นเดียวกับการสื่อสาร

ทางการตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทฯ และ VSSL คือ กลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป ที่มีความต้องการ 

ที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคารชุด ทั้งในเมืองใกล้แนวรถไฟฟ้า และต่างจังหวัดที่ต้องการเป็นบ้านหลังที่สองไว้พักผ่อน ปัจจุบันบริษัทฯ 

และ VSSL มีโครงการคอนโดมเินียมทีอ่ยูร่ะหว่างพัฒนา และ/หรอืด�าเนนิการขาย และ/หรอืรอโอนให้แก่ลกูค้า รวมทัง้หมด 3 โครงการ 

ได้แก่ 1) โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ 2) โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน 3) โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ ทั้งนี้ 

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัทฯ และ VSSL ในธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย มาจากประสบการณ์อันยาวนานด้านอสังหาริมทรัพย์

ของผู้บริหาร ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถคัดเลือก และจัดหาท�าเลที่มีความเหมาะสมในการด�าเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 การก�าหนดราคาขายของแต่ละโครงการ จะพิจารณาจากต้นทนุทีด่นิและการก่อสร้างเป็นหลกั โดยในการก�าหนดราคาดงักล่าว 

บรษิทัฯ และ VSSL จะค�านงึถงึราคาขายคอนโดมเินยีมของโครงการอืน่ๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงด้วย เพือ่ให้ราคาขายท่ีก�าหนดเป็นราคา 

ที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ระดับราคาโดยประมาณของโครงการคอนโดมิเนียมทั้ง 3 โครงการ  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการคอนโดมิเนียม ระดับราคาโดยประมาณ

(บาท/ตรม.)

1. โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ 110,000

2. โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน 90,000

3. โครงกำร มหำดเล็ก เรสซิเดนซ์ 109,500
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 บรษิทัฯ และ VSSL มช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายทัง้หมด 2 ช่องทางหลกั ประกอบด้วย ช่องทางการจ�าหน่ายโดยตรงผ่านส�านกังานขาย 

ของแต่ละโครงการ และ การจดัจ�าหน่ายผ่านตวักลาง (Agent) ซึง่มท้ัีงบรษัิทตวักลางท่ีบรษัิทฯ และ VSSL ได้ท�าการว่าจ้างและบรษิทั

ตัวกลางที่บริษัทฯ และ VSSL ไม่ได้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีนโยบายการจ้างบริษัทตัวแทนแต่อย่างใด

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ และ VSSL ยงัมกีารสือ่สารทางการตลาด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจดัโปรโมชัน่ลดราคา และการจดัโปรโมชัน่ 

การจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางแทนให้แก่ลูกค้าในช่วงระยะเวลาปีแรก เป็นต้น

 อาคารส�านักงานให้เช่า

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG คือ กลุ่มผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการ 

อาคารส�านักงานให้เช่าในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ SG คือ  

กลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ซึ่งมักเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการแนะน�าต่อๆกันมา

 ปัจจบุนับริษทัฯ ได้ร่วมลงทนุด�าเนินธุรกจิอาคารส�านกังานให้เช่าผ่าน SG ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49.91 โดยมอีาคารส�านกังาน

ให้เช่า 2 อาคาร ได้แก่ 1) อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1 และ 2) อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย (อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 2) ซึ่งท�าเลที่ตั้งของ

อาคารส�านักงานให้เช่าทั้ง 2 แห่งของ SG สามารถเชื่อมติดต่อกันระหว่างซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ และถนนหลังสวน 

ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีราชด�าริ และสถานีชิดลม โดยท�าเลดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ และสร้างความได้เปรียบ

เชิงแข่งขันให้กับธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG

 การก�าหนดอัตราค่าเช่าส�านักงานของ SG จะอิงกับอัตราค่าเช่าเดิมท่ีได้ท�าสัญญาไว้กับลูกค้า โดยจะค�านึงถึงอัตราค่าเช่า

ส�านักงานในบริเวณใกล้เคียงประกอบ เพื่อให้อัตราค่าเช่าที่ก�าหนดเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ทั้งนี้ SG 

มีนโยบายในการปรับอัตราค่าเช่าทุกๆ 3 ปีตามอายุของสัญญาเช่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง

SG มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งหมด 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย ช่องทางการจ�าหน่ายโดยตรงผ่านส�านักงานขายของ SG และ

การติดต่อผ่านตัวกลาง อย่างไรก็ตาม SG ไม่ได้มีการว่าจ้างบริษัทตัวแทน (Agency) แต่อย่างใด SG ไม่มีการสื่อสารทางการตลาด 

หรือจัดโปรโมชั่นใดๆ ในธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า เนื่องจาก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการแนะน�าต่อๆกันมา 

ซึ่งปัจจุบันอาคารส�านักงานให้เช่าทั้ง 2 อาคาร มีอัตราการเช่า (Occupancy rate) สูงถึงประมาณร้อยละ 93.44 อยู่แล้ว
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นิคมอุตสาหกรรม
 ปัจจุบัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) มีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเปิดด�าเนินการแล้ว 49 นิคม กระจายอยู่  

ใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ด�าเนินการเอง จ�านวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมด�าเนินงานกับ

ผู้พัฒนา จ�านวน 38 นิคม นอกจากนั้นจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมที่ด�าเนินการโดยเอกชนเอง ปัจจุบัน กนอ. 

มีแผนที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน พื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและภาคกลาง มีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 95 ของอุปทานทั้งหมด โดยภาคตะวันออกยังคง

เป็นที่นิยมส�าหรับนักลงทุน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม อย่างไรก็ตามภาคกลางยังคงมีอัตราการครอบครอง

พืน้ทีเ่ฉลีย่สงูทีส่ดุ ตามด้วยภาคตะวันออก เน่ืองจากนักลงทุนจ�านวนมากยงัให้ความสนใจในพืน้ท่ีดงักล่าวจากปัจจยัด้านสิง่อ�านวยความ

สะดวกและโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ท่าเรือน�า้ลกึ สนามบินนานาชาต ิและทางรถไฟ เป็นต้น ท้ังนี ้นกัลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

จ�านวนมากยังคงเชื่อมั่นในประเทศไทย ดังนั้นอัตราการครอบครองพ้ืนท่ีในทุกภาคจึงเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา แม้แต่ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากน�้าท่วม ปัจจัยด้านราคาขายของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับ ท�าเลที่ตั้ง ระยะทางจาก

ระบบขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มผู้จัดจ�าหน่าย โดยราคาขายของท่ีดินที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ มีราคาที่สูงที่สุด 

เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง ซึ่งรวมทั้งท่าเรือ และสนามบิน อันดับสองและสาม คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และระยองตาม

ล�าดบั ทัง้นี ้ราคาขายเฉลีย่ของทีด่นิในนคิมอตุสาหกรรมในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2556 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีทีผ่่านมา ขึน้อยูก่บัท�าเล

ที่ตั้ง บางนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 10 - 30 เนื่องจากค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับเพิ่มขึ้น 

และที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่มีน้อยลง นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งยังประสบปัญหาในการขยายพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากปัญหา

เรื่องผังเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคัดค้านจากชุมชนข้างเคียง เป็นต้น

 แผนภาพ อุปทานจ�าแนกตามภาค และอัตราการครอบครองพื้นที่จ�าแนกรายภาค ณ ครึ่งปีแรกปี 2556

  

 ที่มา: รายงานตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย H1 2556 (คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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 แผนภาพ ราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ณ ครึ่งปีแรกปี 2556

 

 ที่มา: รายงานตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย H1 2556 (คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล)

 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ยังจัดอยู่ในขั้นปานกลาง เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยราย และเป็นธุรกิจ

ที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ผู้แข่งขันโดยตรงของบริษัทฯ คือ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในท�าเลเดียวกัน ซึ่งมีจ�านวน 2 นิคม ได้แก่ 

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ทั้งนี้ จากท�าเลของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์

และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่บริษัทฯ นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และสามารถเป็นผู้น�า

ในการก�าหนดราคา (Price maker) ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในท�าเลใกล้เคียงกันได้

 ที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะเร่ิมต้นจากการพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรม การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานในที่ดิน

อุตสาหกรรม และการขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อก่อสร้างโรงงาน หรือคลังสินค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจเลือก 

ทางเลือกในการเช่าโรงงาน หรือคลังสินค้าแทนการสร้างเอง เพื่อลดเงินลงทุนและลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิด

ขึน้ได้ ซึง่การให้เช่าโรงงานและคลงัสนิค้าดงักล่าวผูเ้ช่ายงัคงได้รบัความสะดวกจากการรบับรกิารแบบครบวงจรจากนคิมอตุสาหกรรม

นัน้ๆ นอกจากนัน้ธรุกจิโรงงานมาตรฐานและคลงัสนิค้ายงัส่งผลให้ผูป้ระกอบการชาวต่างชาตสิามารถเข้ามาลงทนุตัง้ฐานการผลติใน

ประเทศไทยได้โดยไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานและคลังสินค้า

 อุปทานของโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ อุปทานจากผู้พัฒนาโรงงาน

และคลังสินค้าบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ตนเองพัฒนาขึ้น ซึ่งผู้พัฒนาโรงงาน และคลังสินค้าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของนิคม

อุตสาหกรรม และอุปทานจากผู้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ซื้อ หรือเช่าจากเจ้าของที่ดินอุตสาหกรรม เช่น 

บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจสร้างโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่าบนท่ีดินท่ีซ้ือจากเจ้าของท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมในท�าเลท่ีหลากหลาย 

เป็นต้น ทั้งนี้อุปสงค์ของโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า จะมาจากผู้ประกอบการท่ีไม่ต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โรงงาน

และคลงัสนิค้า เพ่ือลดเงนิลงทนุของโครงการและเพ่ือความยดืหยุน่ในการด�าเนนิธรุกจิ อกีทัง้ประเทศไทยยงัเป็นทางเลอืกทีด่สี�าหรบั 

การลงทนุของผูป้ระกอบการชาวต่างชาต ิเน่ืองจากท�าเลท่ีตัง้ซึง่ถอืเป็นศนูย์กลางของทวปีเอเชยี แรงงานท่ีมทัีกษะ ระบบโครงสร้างพืน้

ฐานทีด่ ีรวมทัง้กฎระเบียบต่างๆทีส่นับสนุนต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่จะส่งผลให้ความต้องการเช่าโรงงานและคลงัสนิค้าเพิม่สงูขึน้

 ตามรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด (CBRE Thailand) ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 พบว่า 

อุปทานของโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูปให้เช่า (Read-built factories: RBFs) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 

ของปี 2556 โดย ณ ปัจจุบัน ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูปให้เช่าอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งจะกลายเป็นอุปทานส่วนเพิ่มในอนาคต

อีกประมาณร้อยละ 12 ของอุปทานในปัจจุบนั ในขณะทีอุ่ปสงค์ของโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูปให้เช่าเพิ่มขึ้นจาก 1,480,000 ตรม. 

ในไตรมาสที่ 2 เป็น 1,510,000 ตรม. ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ซึ่งส่งผลให้อัตราการเช่า (Occupancy rate) ลดลงประมาณ 

ร้อยละ 2 จากร้อยละ 79 ในไตรมาสที่ 2 เป็นร้อยละ 77 ในไตรมาสที่ 3
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 แผนภาพ อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่า ของโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูปให้เช่า

 

 ที่มา: CBRE Research

 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกจิทีดิ่นพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลงัสนิค้า ยงัจดัอยูใ่นขัน้ปานกลาง เนือ่งจากมผีูป้ระกอบการน้อยราย 

และเป็นธุรกจิทีต้่องใช้เงนิลงทนุมาก เช่นเดยีวกนักบัธรุกจินคิมอตุสาหกรรม นอกจากนัน้กลุม่ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุส่วนใหญ่ที่

มคีวามต้องการโรงงาน หรอืคลงัสนิค้าให้เช่า จะมที�าเลเป้าหมายซึง่สามารถสนบัสนนุธรุกจิของผูป้ระกอบการราย หรอืนกัลงทนุราย

นั้นๆ อยู่แล้ว ผู้แข่งขันโดยตรงของ TISCOM ในธุรกิจนี้ คือ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในท�าเลเดียวกันซึ่งมีการให้บริการที่ดิน

พร้อมโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า ทั้งนี้ จากท�าเลของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และสร้างความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ และ TISCOM มีศักยภาพในการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และสามารถเป็น

ผู้น�าในการก�าหนดราคา (Price maker) ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในท�าเลใกล้เคียงกันได้

 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

 เนื่องจากไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมท่ีนิยมซื้อทาวเฮ้าส์ หรือบ้านเดี่ยว 

มาซือ้คอนโดมเินยีมเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัมากข้ึน เพราะสถานทีท่�างานส่วนใหญ่อยู่ในเมอืง ส่งผลให้ความต้องการคอนโดมเินยีมไม่ลดลง 

ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ จึงต่างหันมาพัฒนาอาคารสูงกันมากขึ้น แม้ว่าในบางพ้ืนท่ีจะมีอุปทานมาก อาทิ บริเวณ 

รัชดา พระราม 9 ลาดพร้าว พระโขนง เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการผังเมืองชุดกรุงเทพมหานคร ก�าหนดให้ผังเมืองใหม่ในส่วนของ

คอนโดมิเนียมยดึตามหลักผังเมอืงเดิมในปี 2549 ซึง่เอือ้ต่อการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในซอยที่มีราคาทีด่ินไม่สูงเท่ากับริมถนนใหญ่

 ตามรายงานของบรษิทั ซบี ี รชิาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ�ากดั (CBRE Thailand) พบว่า สภาพตลาดคอนโดมเินยีมใน

กรงุเทพฯ จะมีความแตกต่างกนัอย่างชัดเจนระหว่างตลาดคอนโดมเินยีมในย่านใจกลางเมอืง และตลาดคอนโดมเินยีมท่ีอยูน่อกเมอืง  

เนือ่งจากความแตกต่างของสภาพตลาด ขนาดยนิูต และคณุภาพ ซึง่ตลาดคอนโดมเินยีมในย่านใจกลางเมอืงจะประกอบด้วยโครงการ

ที่มีราคาสูง ในขณะที่ตลาดคอนโดมิเนียมที่อยู่นอกเมืองส่วนใหญ่จะเป็นตลาดมวลชน (Mass market) ซึ่งมักจะมีเพียง 1 ห้องนอน 

ทั้งนี้ อุปทานโดยรวมของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ ณ ปัจจุบัน มีประมาณ 380,000 ยูนิต โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุปทานจาก

คอนโดมเินยีมทีอ่ยูน่อกเมอืง ในขณะทีอ่ปุทานคอนโดมเินยีมทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงจะเป็นตลาดทีม่จี�านวนยนูติน้อยแต่มมีลูค่าสงู ซึง่จ�านวน

ยนิูตของคอนโดมเินยีมทีส่ร้างใหม่ในย่านใจกลางเมอืง เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 22 จากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 ท้ังนีอ้ปุทานส่วนเพิม่

ในย่านใจกลางเมืองส่วนใหญ่ จะเป็นท�าเลที่รองลงมาจากท�าเลที่ดีที่สุด (Less prime location) ซึ่งจะอยู่ระหว่างย่านใจกลางเมืองและ

ย่านที่อยู่นอกเมือง ทั้งนี้อุปทานส่วนเกินของคอนโดมิเนียมในย่านใจกลางเมืองมีปริมาณลดลง และระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นส�าหรับ

โครงการทีม่ที�าเลและคณุภาพทีด่ ีเนือ่งจาก ผูบ้ริโภคที่ให้ความส�าคญัด้านความหรหูราได้ตระหนกัถงึราคาทีส่งูของคอนโดมเินยีมท่ีมี

คุณภาพและตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี โดยประมาณร้อยละ 80 ของผู้ซื้อคอนโดมิเนียม ยังคงเป็นผู้บริโภคชาวไทย อย่างไรก็ตามจ�านวนผู้ซื้อ

คอนโดมีเนียมชาวต่างชาติมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ซื้อชาวฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตดิตามการปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ต่างๆ โดยเน้นด้านคณุภาพการปล่อยสนิเชือ่ พร้อมทัง้มกีาร

ปรับเกณฑ์การกลั่นกรองสินเชื่อส�าหรับอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวดมากขึ้น
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 แผนภาพ อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่า ของโครงการคอนโดมิเนียมในย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 

 

 ที่มา: CBRE Research

 แผนภาพ โครงการคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ในกรุงเทพฯ 

 

 ที่มา: CBRE Research

 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ของบริษัทฯ และ VSSL จัดอยู่ในขั้นสูง เนื่องจากความ

ต้องการในตลาดคอนโดมิเนียมไม่ลดลง หรือลดลงในสัดส่วนที่ต�่า ในขณะที่ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต่างให้ความสนใจ

ในการพัฒนาอาคารสูงกันมากขึ้น แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีอุปทานมากอยู่แล้วก็ตาม ผู้แข่งขันโดยตรงของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจ

นี้ คือ โครงการคอนโดมิเนียมอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ท้ังน้ี จากประสบการณ์อันยาวนานด้าน

อสงัหารมิทรพัย์ของผูบ้ริหาร ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถคดัเลอืกและจดัหาท�าเลทีม่คีวามเหมาะสมในการด�าเนนิโครงการคอนโดมเินยีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการตั้งราคาที่มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ และ VSSL มี

ศักยภาพในการแข่งขันกับผู้แข่งขันรายอื่นๆ ในธุรกิจคอนโดมิเนียมได้

 อาคารส�านักงานให้เช่า

 ตามรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด (CBRE Thailand) ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 พบว่า ไม่มี

อาคารส�านักงานให้เช่าใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 ส่งผลให้อุปทานโดยรวมของอาคารส�านักงานให้เช่าใน 

เขตกรุงเทพฯ ยังคงเดิม เท่ากับ 8,090,000 ตรม. โดยร้อยละ 78.3 ของอุปทานทั้งหมดเป็นอาคารส�านักงานให้เช่า เกรด B ในขณะ

ที่ร้อยละ 15.1 ของอุปทานทั้งหมดเป็นอาคารส�านักงานให้เช่า เกรด A ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: 

CBD) ทั้งนี้ จากข้อมูลโครงการที่มีการเปิดเผยข้อมูลในปัจจุบันคาดว่าจะมีพื้นที่ส�านักงานให้เช่า ก่อสร้างเสร็จเท่ากับ 438,820 

ตรม. ในช่วงปี 2556 - 2558 ในขณะที่ อุปสงค์โดยรวมของอาคารส�านักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพฯ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 

เท่ากับ 7,270,000 ตรม. เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 หรือร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 

2555 ซึ่งภาพรวมของอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีต และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปเช่นเดียวกันในอนาคต ทั้งนี้ อัตรา

การเช่าของอาคารส�านักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพฯ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 เท่ากับร้อยละ 89.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสที่ 2 หรือร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งอัตราการเช่าของอาคารส�านักงานเกรด A ที่อยู่ใน

เขต CBD เท่ากับร้อยละ 90.1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 88.2 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการ 

ขยายตัวของผู้เช่าเดิมเป็นส่วนใหญ่



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)รายงานประจำาปี 2556136

อัตราค่าเช่าส�านักงานโดยรวม มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยดังนี้:

• อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส�านักงานเกรด A ที่อยู่ในเขต CBD มีค่าเท่ากับ 810 บาท/ตรม./เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 

จากไตรมาสที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555

• อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส�านักงานเกรด B ที่อยู่ในเขต CBD มีค่าเท่ากับ 568 บาท/ตรม./เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 

จากไตรมาสที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555

• อตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารส�านักงานเกรด A ที่ไม่ได้อยู่ในเขต CBD มค่ีาเท่ากบั 602 บาท/ตรม./เดอืน เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5 

จากไตรมาสที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555

• อตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารส�านักงานเกรด B ที่ไม่ได้อยู่ในเขต CBD มค่ีาเท่ากบั 531 บาท/ตรม./เดอืน เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5 

จากไตรมาสที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555

 ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในข้างต้น เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของพื้นที่ส�านักงานขนาด 200 - 300 ตรม. อย่างไรก็ตามหากมีขนาด

พื้นที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1,000 ตรม. อัตราค่าเช่าดังกล่าวจะได้รับส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15

 แผนภาพ อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่า ของอาคารส�านักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพฯ 

 

 ที่มา: CBRE Research

 แผนภาพ อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าของอาคารส�านักงานให้เช่า แบ่งตาม พื้นที่ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

 

 ที่มา: CBRE Research

 แผนภาพ อาคารส�านักงานให้เช่าสร้างใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ 

 

 ที่มา: CBRE Research



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556 137

 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG จัดอยู่ในขั้นต�่า เนื่องจาก อุปสงค์ของตลาดอาคารส�านักงานให้

เช่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะทีอ่ปุทานมค่ีอนข้างจ�ากดั โดยเฉพาะในเขตศนูย์กลางทางธรุกจิ นอกจากนัน้กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

หลักของ SG เป็นกลุ่มผู้ประกอบการจากชาวต่างชาติ ซึ่งมักจะมาจากการแนะน�าต่อๆ กันมา ผู้แข่งขันโดยตรงในธุรกิจนี้ คือ อาคาร

ส�านักงานให้เช่าอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG ทั้งนี้ จากท�าเลที่ตั้งของอาคารส�านักงานให้เช่าของ 

SG ที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่ธุรกิจ ส่งผลให้ SG มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้แข่งขันราย 

อื่นๆ ในธุรกิจดังกล่าวได้

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 นิคมอุตสาหกรรม

 บริษัทฯ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 1 ประมาณ 3 - 5 ปี โดยไม่รวมระยะเวลา 

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฤดูกาลเป็นหลัก เน่ืองจากฤดูฝนจะส่งผลให้การด�าเนินการก่อสร้างเป็นไปได้ยากขึ้น ทั้งนี้ 

ขั้นตอนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพดังต่อไปนี้

 โดยวัตถุดิบและบริการหลักในการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ที่ดิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ

โครงการ และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์และเหล็ก เป็นต้น ทั้งนี้การจัดหาวัสดุก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างในการด�าเนินโครงการ

จัดหาที่ดิน

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ขออนุมัติ การเปลี่ยนสีพื้นที่ จากหน่วยงานราชการ

ขออนุมัติ EIA และผังแม่บท จากหน่วยงานราชการ

ดำาเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ทำาการตลาดและประชาสัมพันธ์

ดำาเนินปรับปรุงพื้นที่

บริการหลังการขาย

เปิดจองและทำาสัญญาจะซื้อจะขาย
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 ที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

 TISCOM ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 1 ประมาณ 6 - 7 เดือน 

โดยไม่รวมระยะเวลาขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าจะขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฤดูกาล เป็นหลัก เนื่องจากฤดูฝนจะส่งผลให้การด�าเนินการก่อสร้างเป็นไปได้ยากขึ้น เช่น

เดียวกันกับการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขั้นตอนในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย สามารถสรุปได้ดังแผนภาพดังต่อไปนี้

 โดยวัตถุดิบและบริการหลักในการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้า ประกอบด้วย ที่ดิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ

โครงการ และวัสดุก่อสร้าง เช่นเดียวกันกับการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้การจัดหาวัสดุก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่

ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างในการด�าเนินโครงการ

จัดหาที่ดิน

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ขออนุมัติ การเปลี่ยนสีพื้นที่ จากหน่วยงานราชการ

ขออนุมัติ EIA และผังแม่บท จากหน่วยงานราชการ

ดำาเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ทำาการตลาดและประชาสัมพันธ์
ดำาเนนิการก่อสรา้งโรงงาน/คลังสนิค้า 

ตามความต้องการของลูกค้า

บริการหลังการขาย

เปิดจองและทำาสัญญาจะซื้อจะขาย
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 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

 บริษัทฯ และ VSSL ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม ประมาณ 2.5 – 3 ปี โดยไม่รวมระยะเวลาขอ

อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในแต่ละโครงการจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาด

ของโครงการเป็นหลกั ทัง้นีข้ัน้ตอนการด�าเนนิงานก่อสร้างโครงการคอนโดมเินยีมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยสามารถสรปุได้ดงัแผนภาพ

ดงัต่อไปนี้

 โดยวัตถุดิบหลักในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม ประกอบด้วย ที่ดิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบโครงการ และวัสดุ

ก่อสร้าง ได้แก่ คอนกรีตส�าเร็จรูป (Precast concrete) กระจก และอลูมิเนียม เป็นต้น ทั้งนี้การจัดหาวัสดุก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่

ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างในการด�าเนินโครงการ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

จัดหาที่ดิน/อาคาร

ออกแบบโครงการ

ขออนุญาตก่อสร้าง และ EIA จากหน่วยงานราชการ

ดำาเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ดำาเนินการก่อสร้างห้องตัวอย่าง

ทำาการตลาดและประชาสัมพันธ์

ดำาเนินการก่อสร้างโครงการ

บริการหลังการขาย

เปิดจองและทำาสัญญาจะซื้อจะขาย
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 อาคารส�านักงานให้เช่า

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า โดยการเข้าจับมือกับพันธมิตร (Schubert Holdings Ple., Ltd) เข้าซื้อบริษัท SG ซึ่งมี

อาคารส�านกังานให้เช่า 2 แห่ง ภายหลงัจากการเข้าลงทนุใน SG บรษิทัฯ ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอาคารส�านกังานดงักล่าว นอกเหนอื 

จากอาคารส�านักงานทั้ง 2 แห่งนี้แล้ว บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่ให้เช่า อีกทั้งยังไม่มีนโยบายที่จะ

เข้าซื้ออาคารส�านักงานอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจดังกล่าว 

 นโยบายในการจัดหาที่ดิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทางในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ หลายแห่ง ได้แก่ การจัดหาที่ดินโดยผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน การจัดหาที่ดินโดยฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เอง 

(Business development department) และการจัดหาที่ดินโดยนายหน้าค้าที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพิจารณา

จัดหาที่ดิน เมื่อมีโครงการเพื่อพัฒนาใหม่ หรือเมื่อพื้นที่ดินในรายการโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานว่างลดลง และ/หรือเมื่อมี

ผู้มาเสนอขาย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพิจารณาถึง ท�าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของพื้นที่ดิน สภาพแวดล้อมโดยรอบ ท�าการ

ประเมินโครงการ ตลอดจนผลตอบแทนที่จะได้รับในการลงทุน หลังจากนั้นจะท�าการต่อรองราคาซื้อขายที่ดิน และเงื่อนไขการช�าระ

เงิน และท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ละราย

 นโยบายในการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ผ่านการเปิดประมูล อย่างน้อย 2 - 3 ราย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ  

คัดเลือกและประเมินผู้รับเหมาก่อสร้างจากทะเบียนรายชื่อผู้ขายท่ีผ่านการคัดเลือก และประเมินแล้วว่าเป็นผู้ขายท่ีมีคุณภาพ 

(Approved Supplier List) เพื่อท�าการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ

หลังจากพิจารณาผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้คัดสรรแล้ว จะด�าเนินการจัดท�าสัญญา โดยก�าหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา ปริมาณ 

ระยะเวลา การประกันผลงาน (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะติดตามการด�าเนินการของผู้รับเหมาก่อสร้าง และ

ท�าการประเมนิผูร้บัเหมาก่อสร้าง โดยพจิารณาจาก คณุภาพของผลงาน วธิปีฎบิตังิานและฝีมอืแรงงาน การส่งมอบงาน ความร่วมมอื 

ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน และการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา

 

	 นโยบายในการจัดหาผู้ออกแบบโครงการ

 ผูจั้ดการฝ่ายออกแบบและก่อสร้างของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะรบันโยบายจากผูบ้รหิาร และความต้องการของลกูค้า ในการ

ออกแบบโครงการหรืออาคารโรงงานต่างๆ หรืองานตกแต่งภายใน และท�าการตรวจสอบปัจจัยทางกายภาพว่าสามารถด�าเนินการได้

จริงตามนโยบาย หรือไม่ หลังจากนั้น ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจะท�าการสรรหาและคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการ และขอ 

Company profile ของบริษัทดังกล่าว โดยมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความช�านาญในงานที่จะด�าเนินการ โดยการ

ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ผู้ออกแบบน�าเสนอว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ พร้อมนัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการสอบถามถึงผลงาน 

และรายละเอียดต่างๆ เพื่อสรุปการคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการ
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 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังนี้

โครงการ ลักษณะ

พื้นที่โครงการ

ไร่-งาน-วา ร้อยละ

ของความ

คืบหน้า

โครงการ

จ�านวนห้องทั้งหมด จ�านวนห้องที่จ�าหน่าย

แล้ว

จ�านวนห้องที่คงเหลือ ร้อยละของ

ความคืบ

หน้าการ

ขาย

จ�านวนห้องที่โอน

กรรมสิทธิ์แล้ว

จ�านวนห้องคงเหลือที่

รอโอน

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)
15 สุขุมวิท 

เรสซิเดนซ์

อาคารชุด 

26 ชั้น

2-3-73 99.77% 491 3,613 341 1,738 150 1,874 48.12% 10 40 331 1,698

เดอะโคโลเนียล 

เขาเต่า หัวหิน

อาคารชุด 

28 ชั้น

9-0-42.3 10.00% 383 3,375 7 66 376 3,309 1.96% - - 383 3,375

หมายเหตุ: ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ระงับการขายรวมทั้งการก่อสร้างอาคารของ โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน ไว้เป็นการชั่วคราว
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1.  นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน
 นโยบายของบริษัท เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกันตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการด�าเนิน

กิจกรรมทางธุรกจิจะต้องท�าเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเท่านัน้ การตดัสนิใจดงักล่าวจะต้องปราศจากอทิธพิลของความต้องการ

ส่วนตัว ของครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจว่าอะไรเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเฉพาะ

ส�าหรับบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทอย่างสุดก�าลังความสามารถ และไม่ควรจะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ

อืน่ใดภายนอกบรษิทั อนัจะเป็นการเบยีดบงัเวลาหรอืเบยีดบงัการทุม่เทเอาใจใส่ในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทั และอาจสร้าง

ความเสียหายให้แก่บริษัท

 ผลประโยชน์ที่ขัดกันจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคลากรทุกระดับมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเงนิ หรอืด้านอืน่ใดกต็ามในกจิการซึง่จะได้รับผลประโยชน์จากการตดัสนิใจของบคุคลผูน้ัน้ในการปฏบิตังิานตามหน้าท่ีให้แก่

บริษัท หรือการรับรู้กิจกรรมการด�าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัท

 บริษัทถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภาย

นอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดี หรือผลประโยชน์ หรือขัดขวางการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทมีนโยบายที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจ�ากัดขอบเขตแห่งเสรีภาพ 

ในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุด

2. ตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน
 บคุลากรทกุระดบัควรจะยดึตวัอย่างต่อไปนี้ไว้เป็นแนวทางพจิารณาเพือ่ประโยชน์ของตนเอง และให้ถอืเป็นเรือ่งส�าคญัเรือ่งหนึง่ 

ในการปฏิบัติงาน การเปิดเผยและปรึกษาหารือตามขั้นตอนจะช่วยคลี่คลายปัญหา หรือน�าไปสู่การหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป  

เมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะขอค�าปรึกษาทุกครั้ง

 

 2.1 การลงทุนทั่วไป

 กฎพืน้ฐานในเร่ืองนีม้อียูว่่า บุคลากรทกุระดบั ครอบครวั หรอื บคุคลผูใ้กล้ชดิ ต้องไม่เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืได้รบัผลประโยชน์

จากบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึงลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย

 การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุนไม่เป็น 

ผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัท

 

 2.2 การจัดหาสินค้าและบริการให้บริษัท

 ผลประโยชน์ที่ขัดกันอาจจะเกิดขึ้นถ้าบุคลากรทุกระดับครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด เป็นผู้จัดหาสินค้า หรือบริการให้

แก่บริษัท ในฐานะผู้ค้า/ผู้ขาย ถ้าบุคคลผู้นั้นสามารถที่จะชี้น�าหรือมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานของกิจการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะ

ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจของบริษัท กับกิจการนั้นๆ ก็ตาม

 ในกรณีทีบุ่คลากรทกุระดบัของบริษทัคนใดมบีคุคลในครอบครวั หรอืบคุคลใกล้ชดิเป็นพนกังาน หรอืเจ้าของกจิการท่ีเป็น

ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือคู่แข่ง และบุคลากรของบริษัท ผู้นั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

กิจการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน

นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน
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 ในท�านองเดยีวกนัหากลกูค้า ผูค้้า/ผูข้าย หรอืพนกังานของคูแ่ข่งคนใดมบีคุคลในครอบครวัเป็นบคุลากรของบรษัิท กเ็ป็น

เรือ่งที่ไม่สมควรทีจ่ะมอบอ�านาจให้บุคลากรผูน้ัน้ของบรษัิท มอีทิธพิลในการตดัสนิเกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิในส่วนท่ีเกีย่วข้อง

กับบุคคลในครอบครัวของตน

 บริษัทจะไม่ซื้อ หรือเช่าทรัพย์สิน อุปกรณ์ วัตถุดิบ หรือใช้บริการจากบุคลากรของบริษัท บุคคลในครอบครัว หรือ 

บุคคลใกล้ชิด และไม่ท�าสัญญาใดๆ ในเรื่องดังกล่าวด้วย (ยกเว้นเฉพาะสัญญาจ้างพนักงาน) เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษและ 

ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการผู้จัดการ 

 

 2.3 สิ่งบันเทิงและของขวัญ

 บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ตั๋วอ่ืน ๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน  

ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริษัท หากการกระท�าดังกล่าวจะ

น�าไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรืออาจจะท�าให้บุคคลผู้นั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ขัดกัน

2.4 การรับงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือการรับต�าแหน่งใดๆ

 ผู้บริหาร พนักงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกได้ หากมีเหตุผลท่ีดีมีหลายกรณีท่ีบริษัท ส่งเสริมให้บุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกเพราะเหน็ว่ากจิกรรมเหล่านัน้ช่วยขยายการมองการณ์ไกล และประสบการณ์ให้แก่บคุลากร ซึง่จะช่วย

ปรบัปรงุการท�างานของบุคลากรให้เป็นประโยชน์แก่ บรษัิทยิง่ขึน้ บคุลากรท่ีจะรบังานในสถาบนัวชิาชพี เป็นวทิยากร งานบรกิาร

สาธารณะ หรือการรับต�าแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา เป็นต้น โดยบุคลากรผู้นั้นจะต้องขออนุมัติจากกรรมการ 

ผู้จัดการก่อนรับงาน หรือต�าแหน่งดังกล่าว บุคลากรที่ได้รับอนุมัติแล้วควรระลึกเสมอว่าจะต้องไม่น�าเอาบริษัท หรือต�าแหน่ง

ของตนในบริษัทไปพัวพันกับกิจกรรมที่ท�าภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท�าเช่นนั้นได้ด้วย

 ในกรณทีีผู่บ้ริหารหรือพนกังานได้รับต�าแหน่งให้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการใด ๆ  ของบรษิทั หรอืเป็นตวัแทน บรษัิทใน 

คณะจัดการในโครงการ/กรรมการในบริษัทร่วมทุน บริษัทในเครือ ไม่ถือว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ที่ขัดกัน   

3. ค�าจ�ากัดความ
 “ครอบครัว” หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับไม่ว่าในทางสายเลือด หรือจากการสมรสโดยชอบด้วย

กฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

 “บุคคลผู้ใกล้ชิด” หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในทางสัมพันธภาพใดๆ อย่างใกล้ชิด

 รายการระหว่างกัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการ 

ท�ารายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

 1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (“JC Kevin”)

(ชื่อเดิม บริษัท วี.ซี.เอ.แอล. บิสซิเนส กรุ๊ป จ�ากัด)

ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอาคารชุดเพื่อขาย ธุรกิจพัฒนาอาคาร

ส�านักงานให้เช่า และโรงแรม

นางชลิดา เตชะอุบล (ภรรยานายอภิชัย) ถือหุ้นร้อยละ 100, 

นายอภิชัย เตชะอุบล และนายโชติวิทย์ เตชะอุบล  

(บุตรนายอภิชัย) เป็นกรรมการของ JC Kevin 

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
นางชลิดา เตชะอุบล ภรรยานายอภิชัย เตชะอุบล
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 2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัท ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

JC Kevin TFD TFD ได้ใช้บริการของร้านอาหาร

และโรงแรมของ JC Kevin ในการ 

เลี้ยงรับรองแขกและใช้ห้องประชุม

ในการประชุมกรรมการและประชุม 

ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้า

0.42

0.10

JC Kevin คิดราคาค่าบริการโดยมีราคาส่วนลดพิเศษร้อยละ  10

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล สะดวกส�าหรับ

บริษัทฯ ในการเลี้ยงรับรองแขกและประชุม เนื่องจากสถานที่ใกล้ส�านักงานของ TFD 

และได้รับส่วนลด

JC Kevin TFD JC Kevin ได้ท�าสญัญาเช่าโรงงานของ 

TFD เมือ่วนัที่ 20 ธนัวาคม 2556 

ระยะเวลาในการเช่าคอื 3 ปี อายสุญัญา 

1 ม.ีค. 2557 ถงึ 28 ก.พ. 2560 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 200 บาท/

ตร.ม. รวมเป็น 360,000 บาท/เดอืน

- อัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับที่ TFD ท�าสัญญากับบุคคลภายนอก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัท ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

JC  Kevin VSSL เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2556 VSSL ได้
ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจ�านวน 
138 ไร่ เป็นจ�านวนเงิน  800 ล้าน
บาทกับ JC Kevin

300 VSSL ได้ท�าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิทีเ่ขาใหญ่จ�านวน 138 ไร่ เป็นจ�านวนเงนิ 800 ล้านบาท 
กับ JC Kevin เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งนี้การเข้าท�ารายการ 
ดงักล่าวบรษิัทฯ ไม่ได้เปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรพัย์ และขออนมุตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯในการ
จัดเตรียมเอกสารและการยื่นค�าขอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว 
จัดเป็นรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป มีขนาดรายการเกินกว่า
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ  
จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ 
และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯเห็นว่าการท�ารายการดังกล่าวจะต้องด�าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการ
เงนิอสิระให้ความเหน็เพือ่ขออนมุตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ซึง่จะท�าให้การด�าเนนิการซือ้ทีด่นิ
ต้องล่าช้าออกไปและไม่สามารถด�าเนินตามระยะเวลาและแผนงานที่ตั้งเอาไว้ บริษัทฯ 
จึงได้ยกเลิกสัญญาและขอคืนเงินมัดจ�าดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  การซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ มีความสมเหตุสมผลต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ท�าให้ VSSL มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัก
อาศัยอย่างต่อเนื่องซึ่งต่อมาเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
จัดเป็นรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป มีขนาดรายการเกินกว่า
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯจะต้องด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
เนื่องจากการท�ารายการดังกล่าวจะต้องด�าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้
ความเห็นเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินการซื้อที่ดินต้องล่าช้า
ออกไปและอาจจะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ จึงมีความเห็นว่า
บริษัทฯควรยกเลิกรายการดังกล่าว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัท ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

นายอภิชัย เตชะอุบล TFD เมือ่วนัที ่1 เม.ย. 2556 บรษิทัฯ ได้เข้า

ลงทนุในหุน้สามญัของ VSSL จ�านวน 

7.01 ล้านหุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของ

ทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้ว จาก

นายอภิชัย และนางชลิดา เตชะอุบล 

เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 497 ล้านบาท 

(ตกลงราคาซื้อขายที่ 500 ล้านบาท 

แต่เนื่องจากบริษัทฯ ช�าระเงินก่อน

ก�าหนด จึงได้รับส่วนลด 3 ล้านบาท) 

496.90 บริษัทฯ ตกลงซื้อ VSSL ที่ราคา 500 ล้านบาท แต่ได้รับส่วนลด 3 ล้านบาท จาก

การช�าระเงินก่อนก�าหนด รวมจ�านวนเงินที่จ่ายสุทธิ 497 ล้านบาท ในขณะที่ราคาที่

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ที่ 582.98 ล้านบาท จึงเป็นราคาที่ต�่ากว่า

มูลค่ายุติธรรม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2555 ได้สอบถาม

ในประเด็นส�าคัญต่างๆ แล้ว เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นของ VSSL ในครั้งนี้ มีความสมเหตุ

สมผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้และกระแสเงินสด

รับที่ส�าคัญของบริษัทในอนาคตอันใกล้ และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงมีมติเป็น

เอกฉันท์ อนุมัติให้น�าเรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของ VSSL ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป

รายการเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ยอดยกมา

(ล้านบาท)

ปี 2556 ยอดคง

เหลือ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

เพิ่มขึ้น ชำาระคืน

JC Kevin JC Kevin กูย้มืเงนิจาก VSSL โดยออก

เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิดงันี้  

- วนัออกตัว๋ 30 พ.ย. 2553 หน้าตัว๋ 

124.2 ลบ. มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่

ทวงถาม อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 8.0 

ต่อปี 

- ในปี 2554 และ 2555 ออกตัว๋ฯ แทน

ฉบับเดมิ จ�านวนเงนิ 104.15 ลบ. 

โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 

8.4 ต่อปี

- ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2556 VSSL 

ได้รับช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและ

ดอกเบี้ยรับทัง้จ�านวนแล้ว

เงินต้น

ดบ.ค้างรับ

104.15 

11.35

-

3.24

(104.15)

(14.59)

-

-

เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯจะเข้าซื้อบริษัทย่อย VSSL 

และ VSSL ได้รับช�าระเงินกู้ก่อนที่บริษัทฯจะเข้าซื้อ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2556 ข้อ 7 รายการธุรกิจ

กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน้า 15 ดอกเบีย้รบั  ปี 2556 เท่ากบั 2 ล้านบาท (อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 8.4 ต่อปี) น่าจะเป็นรายการระหว่าง VSSL และ JC Kevin

หน้า 18 เงินให้กู้ยืมระหว่าง VSSLและ JC Kevin   

ดอกเบี้ยค้างรับ ในระหว่างปี 2556 เพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบาท

รวม 115.50 3.24 (118.73) -
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รายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ยอดยกมา

(ล้านบาท)

ปี 2556 ยอดคง

เหลือ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

เพิ่มขึ้น ชำาระคืน

นางชลิดา เตชะอุบล VSSL กูย้มืเงนิจาก นางชลดิา เตชะอุบล 

โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ วนัทีอ่อก

ตั๋ว 27 ธ.ค. 2555 หน้าตั๋ว 33.57 ลบ. 

มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม ไม่คิด

อัตราดอกเบี้ย

เงินต้น 33.57 - (33.57) - เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯจะเข้าซื้อบริษัทย่อย VSSL

รายการค�้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้กู้ คำ้าประกัน จำานอง วงเงิน ณ 31 

ธ.ค. 561/

ภาระหนี้คงเหลือ ลักษณะของ

รายการ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ณ 31 

ธ.ค. 55

ณ 31 

ธ.ค. 56

นายอภิชัย เตชะอุบล TFD ü 990.00 - 150.00 เป็นการ 

ค�้าประกัน

ส่วนบุคคล

การค�้าประกันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพื่อ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการรวมทั้งเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง

โครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็นเงินกู้โครงการ เป็นต้น ซึ่งเป็น

รายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อต่างๆ 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายการที่มีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล 

และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย

TFD ü - 99.74 -

VSSL ü 1,529.00 1,452.57 558.72
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3. มาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ รายการระหว่างกัน โดย

- ฝ่ายจดัการต้องจดัท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท โดยมข้ีอมลูครบถ้วนเพยีงพอต่อการพจิารณาเพือ่คุม้ครอง

ผู้ลงทุนแสดงถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสม

- บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียง

- ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระที่เป็นที่ยอมรับ

- ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็น

- ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ในกรณีที่รายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ไว้ หรือเป็นรายการตามปกติ

ธุรกิจทั่วไป ถือว่ารายการนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการที่จะพิจารณาอนุมัติได้

4. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการท�ารายการระหว่างกันให้ได้มากที่สุด แต่หากมีความจ�าเป็นที่ต้องท�ารายการ

ระหว่างกันรายการนั้น ๆ ต้องกระท�าด้วยความโปร่งใสด้วยเหตุผล และความจ�าเป็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ลงทุนโดยทั่วไป 

มีการเปิดเผยตามขั้นตอนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทโดยเคร่งครัด

5. มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ส�าหรบับรษิทัท่ีประกอบธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ และเข้าข่ายเป็นบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกับบรษัิทฯ เนือ่งจากมกีรรมการ และ/หรอืผูถื้อหุน้ 

ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯมิได้จัดโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อ�านาจ

การควบคมุของบรษัิทฯ ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการบรหิารจดัการของบรษัิทฯ และเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัภิายใต้ 

กฎเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เก่ียวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นย่อย บริษัทที่

เกีย่วข้องได้ออกจดหมายแสดงรายละเอยีดทีด่นิทีถ่อืกรรมสทิธิแ์ละยนืยนัการให้สทิธิ์ในการซือ้ท่ีดนิ รวมท้ังยนืยนัว่าบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง

จะไม่ด�าเนินธุรกิจใดๆ ที่จะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อขจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ
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1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 1.1 ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  เนื่องจากกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา ดงันัน้กลุม่บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิกฎระเบยีบดงักล่าว อาท ิพระราชบญัญตัิ

การจัดสรรที่ดิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กฎหมายผังเมือง การก�าหนดพื้นที่

สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มเติม และการก�าหนดพื้นทีส่ีม่วงซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมลดลง 

เป็นต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาโครงการในข้างต้น จะส่ง

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  หรือส่งผลให้โครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการอยู่เป็นไปอย่างล่าช้า

 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับเปลี่ยนการด�าเนินการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

 1.2  ความเสี่ยงจากการล่าช้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

   โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2

  ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องยื่นแบบค�าขอความเห็นชอบแบบการอนุญาต

ผังแม่บท (Master Plan) พร้อมแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) และเอกสารประกอบ ให้แก่ การนิคม

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพือ่พจิารณาอนมุตัผิงัแม่บท โดยผงัแม่บทดงักล่าวต้องมคีวามสอดคล้องกบักฎหมาย กฎ

ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะส่งผล 

ให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมต้องปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงข้างต้นด้วย ดังนั้นจึงอาจมีความ

เส่ียงจากการล่าช้าของโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2 จากการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขผังแม่บท นอกจากนี้  

จากกฏกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมอืงรวมชุมชนบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา พ.ศ. 2554 ได้ก�าหนดให้ทีด่นิในบรเิวณหมายเลข 6.2 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พื้นท่ีสีเขียว) ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการขออนุญาตกับทางหน่วยงานราชการ เพื่อ 

ขอให้เปลีย่นแปลงทีด่นิบริเวณหมายเลข 6.2 บางส่วน เป็นทีด่นิประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิค้า (พืน้ทีส่ม่ีวง) ซึง่กระบวนการ

ดังกล่าวอาจส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2 เช่นเดียวกัน ทังนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการ

ผังเมืองได้พิจารณาเห็นชอบในการแก้ไขดังกล่าวพร้อมทั้งด�าเนินการเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนผัง ข้อก�าหนด 

และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวม ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (Public hearing) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ 

กฏระเบยีบต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการปรบัเปลีย่นผงัแม่บท แนวคดิการออกแบบเบือ้งต้น 

และเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจัยความเสี่ยง
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  โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน

 ในปี 2555 บริษัทฯ  ถูกฟ้องร้องในฐานะจ�าเลยร่วม (จ�าเลยที่ 4) กับองค์การบริหารส่วนต�าบลปากน�้าปราณ โดยโจทก์ 

ขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของโครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน ในข้อหาออกใบอนุญาต

ก่อสร้างโดยมีระยะห่างจากแนวเขตชายฝั่งทะเลไม่ถึง 200 เมตรตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จงึเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฝ่าฝืนต่อบทบญัญตัขิองกฎหมาย และห้ามผูถ้กูฟ้องคดดี�าเนนิการก่อสร้าง หรอืกระท�า

การใดๆ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ระงับการขายรวมทั้งการก่อสร้างอาคารของโครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน เป็นการ

ชั่วคราว ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้มีค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งของศาล 

ปกครองกลางแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน 396.62 ล้าน

บาท อย่างไรก็ดี หากถึงที่สุดแล้วศาลตัดสินว่าบริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างตามแบบเดิมได้ บริษัทฯ ก็สามารถ

เปลีย่นแปลงแบบให้สอดคล้องตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย หรอือาจพจิารณาขายโครงการดงักล่าวออกไปให้แก่นกัลงทนุราย

อื่น ทั้งนี้มูลค่าของโครงการดังกล่าวได้รับการประเมินจาก บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ�ากัด ซึ่งมีมูลค่าประเมินเท่ากับ 589.00 

ล้านบาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนในปัจจุบันของบริษัทฯ 

 โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์

 บรษิทัฯ ได้เช่าทีด่นิจากส�านกังานพระคลงัข้างทีเ่มือ่ปี 2547 เนือ้ที ่728 ตารางวา ในซอยมหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด�าริ 

เพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารชดุพักอาศยั โครงการ มหาดเลก็ เรสซเิดนซ์ โดยสทิธกิารเช่ามอีาย ุ30 ปี เริม่สญัญาวนัทีท่�าการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส�านักงานนโยบายและ 

แผนทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม โดยบริษทัฯ จะเริม่ท�าการขายเมือ่ได้รบัอนญุาตจาก EIA แล้ว ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

บรษิทัฯ ได้ใช้เงนิลงทนุรวมค่าใช้จ่ายในโครงการดงักล่าวแล้ว ท้ังสิน้เป็นเงนิ 204.74 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีบรษัิทฯ คาดว่าผลการ 

พิจารณาจะสามารถสรุปได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมแบบก่อสร้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น

เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว บริษัทฯ จะด�าเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างและด�าเนินการก่อสร้างและขายได้ทันที

1.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนโดยซื้อที่ดินเปล่าเพิ่มขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรม

เฟส 1 แล้วประมาณ 986.51 ไร่ ในพื้นที่เฟสที่ 2 โดยในเฟสที่ 2 บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนขยายพื้นที่ออกไปอีกประมาณ 2,500 ไร่ 

และอยู่ระหว่างเร่งด�าเนินการพัฒนาที่ดิน ปรับสภาพภูมิทัศน์ จัดท�าและออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมกับจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ ดังน้ันบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยง

จากการที่ไม่สามารถซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2 ได้ครบตามจ�านวนหรือในท�าเลที่ต้องการ 

หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีที่ดินซึ่งมีขนาด และท�าเลตามที่ต้องการในแผนการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2 ได้ หรือส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการพัฒนาโครงการดังกล่าวสูงขึ้น ซ่ึงจะ 

ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 อย่างไรกด็ ีบริษทัฯ มแีนวทางในการบริหารความเสีย่งดงักล่าว โดยการท�าสญัญากบันายหน้าจดัหาทีด่นิ เพือ่ให้ท�าหน้าที่

นายหน้า เจรจา ต่อรองราคาตามเงือ่นไขทีก่�าหนดโดยบรษิทัฯ  และด�าเนนิการให้บรษิทัฯ ซือ้ทีด่นิเป็นทีเ่รยีบร้อย อกีทัง้นายหน้า 

จดัหาทีด่นิของบรษิทัฯ  มทีัง้บุคคลนอกพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา และบคุคลในพืน้ท่ีจดัหวดัฉะเชงิเทรา ส่งผลให้การด�าเนนิการ 

ดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น

1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง

 ผู้รับเหมาก่อสร้างมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยง

จากการขาดแคลนผูร้บัเหมาก่อสร้าง ซึง่อาจส่งผลต่อเนือ่งให้งานก่อสร้างและการพฒันาโครงการของกลุม่บรษิทัฯ  เกดิความ

ล่าช้าจากก�าหนดการที่วางไว้ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
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 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดย ได้มีฝ่ายก่อสร้างภายในของกลุ่ม

บริษัทฯ เอง ประกอบกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ผ่านการเปิดประมูล โดยหลัง

จากการพิจารณาผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้คัดสรรแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะติดตามการด�าเนินการของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

และท�าการประเมินผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงาน ท้ังน้ี หากผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านการประเมิน

ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีการเก็บรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ (Approved 

Supplier List) เพื่อพิจารณาในการด�าเนินการก่อสร้างในโครงการต่อๆ ไปของกลุ่มบริษัทฯ 

1.5 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมือง

 ธุรกจิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ ปัญหาการเมอืง และปัจจยัมหภาค

อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรุกจินคิมอตุสาหกรรม ธรุกจิทีด่นิพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลงัสนิค้าและธรุกจิอาคารส�านกังานให้เช่า 

เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ่งอาจพิจารณาลดการลงทุน หรือย้ายฐานการลงทุนออกจาก

ประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเนือ่งแก่อปุสงค์ในธรุกจิข้างต้น ดงันัน้ความเสีย่งดงักล่าว จงึอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการ

เงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจ

ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงานให้เช่า เป็นต้น นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ทางเลือกแก่ผู้ประกอบการใน 

การเลอืกลงทนุซือ้หรอืเช่าสนิทรพัย์ทีด่นิ โรงงาน และคลงัสนิค้า เพือ่ลดความเสีย่งจากการลงทนุให้แก่ลกูค้าของกลุม่บรษิทัฯ 

ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อีกท้ัง ยังช่วยลดความผันผวนของอุปสงค์ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเมือง และจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่นเดียวกัน

1.6 ความเสี่ยงจากการเสียหายจากภัยธรรมชาติ

 ความเสีย่งจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น ไฟไหม้ แผ่นดนิไหว รวมถงึอทุกภยั อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะทางการเงนิ 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ จากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่โรงงาน/คลังสินค้า อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ กลับได้

รับผลดีจากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการย้ายพื้นที่ฐานการผลิตมาอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็น

อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ความต้องการของลูกค้ามีมากจนบริษัทฯ และ TISCOM ไม่สามารถก่อสร้างโรงงาน/คลังสินค้า ได้ทัน 

อย่างไรก็ตาม มิได้ประกันว่าเหตุการณ์อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี ในอนาคต 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแนวการสร้างระบบป้องกันภัยและความเสี่ยงภัยต่างๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น ระบบควบคุม

น�้าท่วม (Flood control system) และมีแนวกันชนโดยรอบโครงการ เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดท�าประกัน

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยพิบัติและประกันความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจาก 

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น�้า หรือสึนามิ  

ภัยเนื่องจากน�้า เป็นต้น โดยประกันภัยดังกล่าวรวมถึงความคุ้มครองต่อการสูญเสียรายได้ค่าเช่าไว้ด้วยเช่นกัน

1.7 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

 ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ  อาจน�ามาซึ่งการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งใน

ด้านการลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการแสวงหาลูกค้า ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้ต้นทุนในการพัฒนา

โครงการเพิม่สงูข้ึนจากการทีผู่ป้ระกอบการรายอืน่เสนอราคาซือ้ทีด่นิในท�าเลเดยีวกนั หรอืใกล้เคยีงกบัท�าเลของบรษิทัฯ ในราคา

ทีส่งูกว่า หรอืส่งผลให้ราคาขายพืน้ที่ในนคิมอตุสาหกรรมลดลง จากการแข่งขนัทางด้านราคาภายในอตุสาหกรรมพฒันานคิม

อุตสาหกรรมที่อยู่ท�าเลใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของ บริษัทฯ ได้
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 อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน ส่งผลให้บริษัทฯ  

มีความสามารถในการเลือกท�าเลที่ตั้งที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive advantage)  

ให้แก่บรษิทัฯ ได้ ส่งผลให้บริษทัฯ มศีกัยภาพในการแข่งขนัทีค่่อนข้างสงูและสามารถเป็นผูน้�าในการก�าหนดราคา (Price maker) 

ในธุรกิจนคิมอตุสาหกรรมทีต่ัง้อยู่ในท�าเลใกลเ้คยีงกนัได้ ประกอบกับ บรษิทัฯ ได้มกีารจัดหาทีด่นิผา่นนายหนา้จดัหาทีด่นิ ซึง่

ท�าหน้าที่เจรจาและต่อรองราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยบริษัทฯ  ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและดูแลต้นทุน

ในการจัดหาที่ดินได้

1.8 ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดอยู่อาศัยอย่างต่อเนือ่ง

 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมีความเสี่ยงจากการขาดรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ 

ได้ขายอาคารชดุพกัอาศยัโครงการย่านกลางเมอืง (โครงการ 59 เฮอรเิทจ) ซึง่เป็นแหล่งสร้างรายได้ทีส่�าคญัแห่งหนึง่หมดแล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เข้าท�าการซื้อบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของ

โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ ปัจจุบัน VSSL อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

ปี 2557 และได้ด�าเนินการขายไปแล้วร้อยละ 48.12 ของมูลค่าโครงการ  เพื่อเป็นการต่อยอดการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องของ

กลุ่มบริษัทฯ  เนื่องจากความต้องการอาคารชุดในท�าเลดังกล่าว มีปริมาณสูงจากท�าเลที่ตั้ง ที่อยู่ในบริเวณใจกลางเมือง

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวในอนาคต โดยบริษัทฯ มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน

รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ แผนการด�าเนินงานดังกล่าวได้ค�านึงถึง ความต่อเนื่องของ

รายได้จากการด�าเนินงานในแต่ละสายธุรกิจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: “REIT”)

 เนือ่งจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เป็นหนึง่ช่องทางในการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทัฯ   โดยในปี 2555 

บริษัทฯ และ TISCOM ได้ขายโรงงานส�าเร็จรูปและสิทธิการเช่าที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี และนิคมอุตสาหกรรมอื่น 

ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 1,044.00 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถรับรู้ก�าไรจากการขายในครั้งนี้เป็น

จ�านวนเงินเท่ากับ 554.89 ล้านบาท และในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานให้แก่กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ มลูค่า 460.00 ล้านบาท ซึง่สามารถรบัรูก้�าไรจากการขายครัง้นีเ้ป็นจ�านวนเงนิ 215.77 ล้านบาท ประกอบกบั 

TISCOM ได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายอาคารโรงงานให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 290.00 ล้านบาท ซึ่ง

สามารถรับรู้ก�าไรจากการขายในครั้งนี้เป็นจ�านวนเงิน เท่ากับ 134.33 ล้านบาท อีกทั้งในปี 2557 ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ก�าหนดให้มีการใช้ REIT เพ่ือการระดมทุนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แทน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีกอง REIT ที่ได้รับการอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรพัย์ ประกอบกับความแตกต่างทางด้านภาษ ีซึง่อาจสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหนว่ยทรสัตล์ดลงเมือ่

เปรียบเทียบกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT หรือมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ไม่สามารถขายสินทรัพย์ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT ได้ในปี 2557

 อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่สามารถขายสนิทรพัย์ให้แก ่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ หรอื REIT 

ได้ แต่สนิทรพัย์โรงงานและคลงัสนิค้าของกลุม่บริษัทฯ  ยงัสามารถสร้างรายได้ค่าเช่าให้แก่กลุม่บรษัิทฯ ได้ อกีท้ังบรษัิทฯ และ

บริษัทย่อยยังสามารถขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT ได้ ซึ่งถือ

เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว
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1.10 ความเสี่ยงในการต่อสัญญาเช่า

 ธุรกจิการก่อสร้างโรงงานมาตรฐาน หรือคลงัสนิค้าให้ลกูค้าเช่าในนคิมอตุสาหกรรม หรอืเขตอตุสาหกรรมหลายแห่งของ 

บริษัทฯ และ TISCOM นั้น ถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับรายได้จากการรับจ้างบริหารสินทรัพย์จะ

แปรผนัโดยตรงต่อรายได้ค่าเช่าจากสนิทรัพย์ดงักล่าว ดงันัน้บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจงึมคีวามเสีย่งในการจดัหาลกูค้าใหม่ หรอื

ในกรณีทีม่ลีกูค้าอยู่ในปัจจบัุนแล้ว แต่สญัญาเช่ามรีะยะสัน้ ซึง่อายสุญัญาเช่าเฉลีย่จะเท่ากบั 3 ปี เมือ่ครบก�าหนดอายสุญัญาเช่า

แล้ว ลูกค้าอาจพจิารณาไม่ต่อสญัญา ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของกลุม่บรษัิทฯ  อย่างไรกต็ามจากผลประกอบการ 

ที่ผ่านมา อัตราการเช่าพื้นที่ของโรงงานและคลังสินค้ามาตรฐานของบริษัทฯ และ TISCOM สูงถึงร้อยละ 80 - 90 โดย 

บางแห่งสามารถจัดหาลูกค้าได้เต็มร้อยละ 100 หรือบางครั้งไม่สามารถก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าได้ทันกับความต้องการ

ของลูกค้า ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่มักจะมีการต่อสัญญา ส่งผลให้ระยะเวลาที่โรงงานและคลังสินค้าว่างมีน้อยมาก  

ดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงมีค่อนข้างต�่า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นได้

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการก่อสร้าง คลังสินค้า จ�านวน 8 หลัง ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ  

ดังนัน้กลุ่มบริษทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการท่ีไม่มผีูเ้ช่าคลงัสนิค้าท่ีอยู่ในแผนการก่อสร้างดงักล่าว ซึง่จะส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ 

มีภาระต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบกับการลดลงของอัตราการเช่า (Occupancy rate) โดยรวมของทั้งกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโรงงาน หรือคลังสินค้าให้เช่าก็ต่อเมื่อมีลูกค้ารองรับโรงงาน หรือคลังสินค้า

ดังกล่าวแล้ว จึงส่งผลให้ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีผู้เช่าโรงงาน หรือคลังสินค้าที่อยู่ในแผนการก่อสร้างอยู่ในระดับที่ต�่าลง  

ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG มีความเสี่ยงจากกรณีที่ผู้เช่าอาจพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่

มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ดังนั้นในกรณีที่ผู้เช่าจ�านวนมากไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและ SG ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทน

ได้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการด�าเนินงานของ SG และบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามจากผลการด�าเนินงาน

ที่ผ่านมา อัตราการเช่าพื้นที่อาคารส�านักงานของ SG สูงถึงร้อยละ 80 - 90 ขึ้นไป ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่มักจะมีการต่อ

สัญญา เนื่องจากอาคารส�านักงานของ SG มีท�าเลที่ตั้งที่ดีซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ ดังนั้นความเสี่ยงดังกล่าวจึงมีค่อนข้างต�่า 

และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นได้

1.11 ความเสี่ยงจากการถูกเวนคืนที่ดิน

 จากข้อตกลงเกีย่วกบัการลงทนุในทรพัย์สนิจากการเพิม่ทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ M-II บรษิทัฯ และ TISCOM 

ได้ก�าหนดข้อตกลงด�าเนินการเกี่ยวกับสิทธิการเช่าของกองทุนในสัญญาเช่าที่ดินของกลุ่มฮวบแช่ม (ผู้ให้เช่าที่ดิน ตามสัญญา

เช่าและพฒันาทีด่นิกบั TISCOM) โดยระบุว่า กรณท่ีีท่ีดนิโครงการกิง่แก้วถกูเวนคนืไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใด หรอืท้ังหมด บรษิทัฯ 

และ TISCOM ตกลงร่วมกันและแทนกันในการช�าระเงินชดเชยให้แก่กองทุน ทั้งนี้หากการเวนคืนดังกล่าวมีผลท�าให้กองทุน

หรือผู้เช่ารายย่อยไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือต้องมีการก่อสร้างทดแทน ปรับปรุง หรือซ่อมแซมซึ่งทรัพย์สินของ TISCOM 

ใดๆ บรษัิทฯ และ TISCOM ตกลงด�าเนนิการก่อสร้างทดแทน ปรบัปรงุ หรอืซ่อมแซมทรพัย์สนิดงักล่าวให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อม

ใช้งานตามรูปแบบเดิมที่มีอยู่เดิมก่อนการเวนคืน โดยมีคุณภาพการใช้งานที่ดีเทียบเท่า หรือดีกว่า ทรัพย์สินของ TISCOM 

ที่มีอยู่เดิมก่อนการเวนคืน ให้แก่กองทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และ TISCOM และเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ี

เกี่ยวข้อง และกรณีที่กองทุนไม่สามารถต่อสัญญาเช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าระหว่าง TISCOM กับกลุ่มฮวบ

แช่ม ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2579 และจดทะเบียนต่ออายุเช่าดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วัน

ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2579 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2609 ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของกองทุน บริษัทฯ และ TISCOM 

ตกลงช�าระค่าชดเชยให้แก่กองทุน เป็นจ�านวน 40.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีความเสี่ยงจากการถูก

เวนคืนที่ดินในโครงการกิ่งแก้ว และกรณีที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่า หรือโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าระหว่าง TISCOM กับ

กลุ่มฮวบแช่มได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายช�าระค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อตกลงดังกล่าว

 ทัง้นีบ้ริษทัฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าพืน้ทีโ่ครงการดงักล่าวจะไม่ถกูเวนคนื เนือ่งจากการเวนคนืทีด่นิเป็นนโยบาย และข้ึนอยู่ 
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กับความจ�าเป็นในการใช้พื้นที่ของภาครัฐบาล ณ เวลานั้น อย่างไรก็ตาม ในสัญญาเช่าและพัฒนาที่ดินระหว่าง TISCOM และ

กลุ่มฮวบแช่ม ได้ระบุว่า ในกรณีที่ที่ดินที่เช่าถูกเวนคืนจากทางราชการส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด กลุ่มฮวบแช่มตกลงคืน

เงินค่าตอบแทนค่าหน้าดินให้แก่ TISCOM ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่ยังคงเหลืออยู่ที่ TISCOM ไม่ได้ใช้ประโยชน์

บนที่ดินเช่า และให้ TISCOM เป็นผู้ทรงสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง กับหน่วยงานทางราชการ 

ที่เวนคืน ส�าหรับประโยชน์ที่ TISCOM เสียไปในการลงทุนก่อสร้างอาคาร หรือจากการขาดประโยชน์อันเกิดจากสิทธิแห่งการ 

ที่ไม่ได้ใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้ง ในสัญญาเช่าและพัฒนาท่ีดินระหว่าง TISCOM และกลุ่มฮวบแช่ม ได้ระบุว่า  

กลุม่ฮวบแช่มให้ค�ามัน่ว่า เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาการเช่าในปี 2579 แล้ว กลุม่ฮวบแช่มตกลงให้ TISCOM เช่าทีด่นิทีเ่ช่าต่อ

ไปอีก 30 ปี และเมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีหลงัแล้ว กลุม่ฮวบแช่มตกลงว่าหาก TISCOM มคีวามประสงค์ท่ีจะเช่า

ที่ดินที่เช่านี้ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 20 ปีแล้ว กลุ่มฮวบแช่มให้ค�ามั่นต่อ TISCOM ว่าจะให้ TISCOM ได้เช่าที่ดินที่เช่านี้ต่อไปอีก 

ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการถูกเวนคืนที่ดินในโครงการก่ิงแก้ว และกรณีท่ีไม่สามารถต่อสัญญาเช่า หรือโอนสิทธิการเช่า 

ตามสัญญาเช่ากับกลุ่มฮวบแช่ม อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาค

อสังหาริมทรัพย์

 ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย

 การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ

สถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ

1. ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า:

 เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ในกลุม่ธุรกจิอาคารชุดพกัอาศยัเพือ่ขาย จะขอการสนบัสนนุเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยัจากสถาบนัการเงนิ 

ดงันัน้อตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขการช�าระเงนิกู ้จงึเป็นปัจจยัทีส่�าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้อาคารชดุพกัอาศยัของลกูค้า โดยหาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของลูกค้าและอาจท�าให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้ง

จัดเงื่อนไขการซื้อและการผ่อนช�าระเงินดาวน์ให้กับลูกค้า เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแบ่งเบาภาระ

ทางการเงินในการซื้ออาคารชุดพักอาศัยของลูกค้าให้มากที่สุด

2. ผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ :

 เนือ่งจากกลุม่บริษทัฯ  มกีารขอรับการสนบัสนนุวงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพือ่ใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์

ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ  ด้วยเช่นกัน

 อย่างไรกต็าม จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี ้จะส่งผลให้บรษัิทฯ มแีหล่งเงนิทุนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ 

มากขึ้นและจะส่งผลให้มีการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากหนี้สินในสัดส่วนที่ลดลง ดังนั้นความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 

อัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จึงลดลง
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์

 เนือ่งจากปัจจบุนั ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตดิตามการปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ต่างๆ โดยเน้นด้านคณุภาพ 

การปล่อยสนิเชือ่มากขึน้ ส่งผลให้ธนาคารพาณชิย์เริม่มกีารเพิม่ความเข้มงวดในการปล่อยสนิเชือ่มากขึน้ พร้อมทัง้มกีารปรบั

เกณฑ์การกลัน่กรองสนิเช่ือและปรับลดวงเงนิสนิเชือ่ต่อหลกัประกันส�าหรบัลกูค้าโครงการท่ัวไปท่ีไม่ใช่โครงการของผูป้ระกอบการ 

รายใหญ่ ดงันัน้กลุม่ลกูค้าทีข่อสนบัสนนุเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัดงักล่าวจะต้องเตรยีมเงนิดาวน์มากขึน้ ซึง่อาจ

ส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ท้ังน้ีในทางกลับกัน การท่ีธนาคารพาณิชย์เพ่ิมความเข้มงวดในการ

ปล่อยสินเชื่อมากขึ้นจะเป็นการช่วยกลุ่มบริษัทฯ ในการคัดกรองกลุ่มลูกค้าได้ในระดับหน่ึง ซ่ึงจะเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีคุณภาพ

และมีก�าลังซื้อที่แท้จริง

2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้การลงทุนสูง เริ่มตั้งแต่การลงทุนซื้อที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง 

และการขาย กจิกรรมดงักล่าวล้วนต้องใช้เงนิลงทนุจ�านวนมากจนกว่ากลุม่บรษิทัฯ จะได้รบัช�าระเงนิส่วนใหญ่ของมลูค่าขายใน

วันโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาในการบริหารโครงการประมาณ 2 - 5 ปี 

ขึ้นไปแล้วแต่ประเภทและขนาดของโครงการ ดังนั้นธุรกิจจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและ 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะต้องใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการพิจารณาพัฒนาโครงการอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่ 

การเลือกท�าเลที่ดิน การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้ทุกโครงการ

ประสบความส�าเร็จ นอกจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้ระดมเงินทุนผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งการระดมทุน

ผ่านตลาดทุน และการระดมทุนจากสถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนแหล่งใดแหล่งหนึ่ง 

2.3 ความเสี่ยงจากการมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเกินก�าหนด

 เนื่องจากบริษัทฯ  ได้มีการขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหน่ึง ท้ังน้ีในสัญญาเงิน

กู้ดังกล่าวได้มีการก�าหนดเงื่อนไขในการใช้วงเงินสินเชื่อ โดยระบุให้บริษัทฯ จะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไว้ในอัตรา 

ไม่เกิน 2.5 เท่า นอกจากนั้นในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งในการออกหุ้นกู้ 

ครั้งที่ 1/2556 วงเงิน 500.00 ล้านบาทนั้น ข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ได้ระบุให้บริษัทฯ จะต้องด�ารงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

(Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราไม่เกิน 2.5 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ “หนี้สิน” หมายถึง 

หนี้สินรวมในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่รวม

ถึงหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตาม

ที่ปราฏในงบดุลที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และในการออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2556 วงเงิน 850.00 ล้านบาทนั้น  

ข้อก�าหนดสทิธหิุน้กูไ้ด้ระบุให้บริษทัฯ จะต้องด�ารงไว้ซึง่อตัราส่วนของหนีส้นิสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net Debt to Equity Ratio) 

เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3.5 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ “หนี้สินสุทธิ” หมายถึง หนี้สินรวมใน 

งบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ  

(Trade Payable Debts) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของ

ผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบดุลที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ทุนตามนิยามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ เท่ากับ 3.72 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามนิยามในข้อก�าหนดสิทธิหุ้น

กู้ครั้งที่ 1/2556 เท่ากับ 3.36 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนตามนิยามในข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 เท่ากับ 

2.58 เท่า ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่าข้อก�าหนดของธนาคารพาณิชย์และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 อยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเกินก�าหนดในสัญญาข้างต้น
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 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท�าหนังสือขอแก้ไขข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการใช้วงเงินสินเชื่อให้แก่ ธนาคาร

พาณชิย์ เพือ่ขอแก้ไขอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุทีบ่รษิทัฯ ต้องด�ารงไว้ตามเงือ่นไขในสญัญาเป็น 3.5 เท่า และบรษิทัฯ อยูร่ะหว่าง

ด�าเนนิการขอเชิญประชุมผูถ้อืหุน้กูค้ร้ังที ่1/2557 เพือ่ขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดสทิธ ิเรือ่งการด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ 

และความหมายของหน้ีสินในการค�านวณอัตราส่วนดังกล่าว โดยจะแก้ไขเป็น บริษัทฯ ต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity ratio)  เป็นอัตราไม่เกิน 3.0 เท่า ประกอบกับ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ 

มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและความเสี่ยงอื่นๆ

3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการบริหารงาน

 บริษัทฯ  มีกลุ่มตระกูลเตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนที่

ออกและช�าระแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับเสียงอนุมัติ 3 ใน 4 ของ

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้ใหญ่มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการบรหิารงานเนือ่งจากถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่ากึง่หนึง่ และ

เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายการถ่วงดุลอ�านาจโดยจัดให้มีกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน (โดยกรรมการอิสระจ�านวน 

3 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย) จากจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจ

สอบด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนด้วย จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการผ่านระบบการควบคมุตรวจสอบการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ  และการถ่วงดลุอ�านาจของคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม

3.2 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น

 ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นและการลดลงของราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ   

เมื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ประชาชน

ทัว่ไป และใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้ทีจ่ดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ และประชาชนท่ัวไปท่ีได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี)้  

ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การวิจัยและพัฒนา
 -ไม่มี -
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ หรือการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย

 1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

 2. ธุรกิจที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า - ด�าเนินการโดย TISCOM

 3. ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ และ VSSL

 4. ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า - ด�าเนินการโดย SG

 5. ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

หมายเหต:ุ ในอดีต ธุรกิจที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า ด�าเนินการโดยบริษัทฯ และ TISCOM อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน�า TISCOM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างการด�าเนนิธรุกจิให้มคีวามชดัเจน 

โดยให้ TISCOM มุ่งเน้นและด�าเนินธุรกิจที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้าทั้งหมด

 โดยเหตุการณ์ส�าคัญในรอบบัญชี ปี 2556 ประกอบด้วย

 • การเพิ่มและลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 902.880 ล้านบาท เป็น 902.878 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 เพื่อตัดหุ้นจดทะเบียน

คงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล และตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ TFD-W1

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 902.878 ล้านบาท เป็น 1,264.029 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 เพื่อรองรับหุ้น

ปันผล และรองรับการแปรสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ TFD-W2

- มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบยีนจาก 1,264.029 ล้านบาท เป็น 1,263.911 ล้านบาท 

ในไตรมาสที่ 4 เพื่อยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย (ยกเว้นหุ้นสามัญที่ส�ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ TFD-W2 ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่)

- มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ได้อนมุตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,263.911 ล้านบาท เป็น 1,499.861 ล้านบาท 

ในไตรมาสที่ 4 เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนท่ัวไป (Public Offering) และรองรับการแปรสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

TFD-W3

 • มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500.00 ล้านบาท

- บริษทัฯ ได้ด�าเนินการออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2556 วงเงนิ 500.00 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวในช่วงไตรมาสที ่3 

ของปี 2556

- บริษทัฯ ได้ด�าเนินการออกหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2556 วงเงนิ 850.00 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวในช่วงไตรมาสที ่4 

ของปี 2556

• บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในหุ้นสามัญของ VSSL ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย

เป็นเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 496.90 ล้านบาท

 • การขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II

- TISCOM ได้ด�าเนินการโอนสทิธกิารเช่าทีด่นิและขายอาคารโรงงานให้แก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ M-II ในไตรมาส

ที่ 4 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 290.00 ล้านบาท

- บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ในไตรมาสที่ 4 

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 263.45 ล้านบาทและมูลค่าเท่ากับ 196.55 ล้านบาท ตามล�าดับ
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• VSSL (“ผู้ซื้อ”) ได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจ�านวน 138 ไร่กับ บริษัท เจ.ซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (เดิมชื่อ 

บริษัท วี.ซี.เอ.แอล. บิสซิเนส กรุ๊ป จ�ากัด) (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ�านวน 

800.00 ล้านบาท โดยได้ช�าระเงินมัดจ�างวดแรก จ�านวน 300.00 ล้านบาท ณ วันท�าสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 VSSL ได้ช�าระเงินมัดจ�าเพิ่มอีก จ�านวน 20.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม VSSL ได้มีการ

ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 เนื่องจาก บริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่

ปรกึษาทางการเงนิในการจดัเตรียมเอกสารและยืน่ค�าขอต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

เพื่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่า การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่ไม่มี

เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป บริษัทฯ เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์จึงได้ยกเลิกสัญญาและ 

ขอคืนเงินมัดจ�าดังกล่าว

2. ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
 2.1 รายได้

 รายได้รวม

 รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน รายได้จากการขายอาคารชุด รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และรายได้อื่น
รายได้รวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน 662.95 327.71 460.00 
รายได้จากการขายอาคารชุด 184.90 130.43 40.36 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 284.28 310.72 248.13 
ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 554.89 134.33 
รายได้อื่น 11.57 36.83 62.60 
รวมทั้งหมด 1,143.69 1,360.58 945.42 

 รายได้รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,143.69 ล้านบาท 1,360.58 ล้านบาท และ 945.42 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556  

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.96 ในปี 2555 และ ลดลงร้อยละ 30.51 ในปี 2556

 รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน

 รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน เป็นรายได้จากส่วนงานท่ีดินและอาคารโรงงานเพ่ือขาย ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีท�าการ 

ซือ้ทีดิ่นมาพฒันาและก่อสร้างอาคารโรงงาน รวมทัง้ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ขายท่ีดนิเปล่าท่ีพฒันาแล้ว 

และที่ดินพร้อมอาคารโรงงานส�าเร็จรูป

รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
รายได้จากการขายที่ดินเปล่า 662.95 327.71 -
รายได้จากการขายที่ดินพร้อมโรงงาน - - 460.00 
รวมทั้งหมด 662.95 327.71 460.00

 รายได้จากการขายทีด่นิและอาคารโรงงานของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 662.95 ล้านบาท 327.71 ล้านบาท และ 460.00 ล้านบาท 

ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ โดยลดลงร้อยละ 50.57 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.37 ในปี 2556 ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ 

เพิ่งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพร้อมกับขอใบอนุญาตจัดสรรจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เสร็จเรียบร้อยใน 

ปี 2553 และเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้การลดลงของรายได้ดังกล่าวในปี 2555 มีสาเหตุมาจากการที่

บรษิทัฯ ได้โอนกรรมสทิธิจ์ากการขายทีด่นิและอาคารโรงงานส่วนใหญ่ไปแล้วในปี 2554 ประกอบกบัในปี 2555 ทีด่นิและอาคารโรงงาน

ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ซ่ึงมผีูเ้ช่าแล้ว จะถกูขายให้แก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่จะรบัรูเ้ป็นก�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่

การลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน ในปี 2556 เป็นผลมาจาก รายได้จากการขายที่ดินพร้อม

โรงงานของบริษัทฯ ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ในไตรมาสที่ 4
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 รายได้จากการขายอาคารชุด

 รายได้จากการขายอาคารชุด เป็นรายได้จากส่วนงานอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย ซึ่งเป็นส่วนงานที่ท�าการก่อสร้างอาคารชุด 

พักอาศัย ทั้งในเขตใจกลางเมืองและสถานที่ตากอากาศ เพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการอาคารชุดทั้งหมด 

3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน และโครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์

รายได้จากการขายอาคารชุด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
โครงการ 59 เฮอริเทจ 184.90 130.43 -
โครงการ สุขุมวิท 15 - - 40.36
รวมทั้งหมด 184.90 130.43 40.36

 รายได้จากการขายอาคารชดุของบรษิทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 184.90 ล้านบาท 130.43 ล้านบาท และ 40.36 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดบั โดยลดลงร้อยละ 29.46 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 69.06 ในปี 2556 ท้ังนีร้ายได้ดงักล่าวลดลงเนือ่งจากการทยอยโอน

กรรมสทิธิข์องโครงการอาคารชุดเดมิ (โครงการ 59 เฮอรเิทจ) ให้กบัผูซ้ือ้ท้ังจ�านวนแล้วในปี 2555 ประกอบกบั VSSL อยูร่ะหว่างด�าเนนิ

การก่อสร้างโครงการ 15 สขุุมวทิ เรสซิเดนซ์ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในต้นปี 2557 และสามารถรบัรูร้ายได้ส่วนใหญ่ของโครงการ 

ดงักล่าวในปี 2557 อย่างไรกต็าม ในปี 2556 กลุม่บรษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายได้จากโครงการ 15 สขุมุวทิ เท่ากบั 40.36 ล้านบาท  

ในส่วนของโครงการอื่นๆ บริษัทฯ ได้ระงับการขายและการก่อสร้างอาคารของโครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน ไว้เป็น 

การชัว่คราว เนือ่งจากได้มกีารยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลางให้มกีารเพกิถอนใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร และศาลได้มคี�าสัง่ให้ระงบั

การก่อสร้างไว้ก่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้มีค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งของ

ศาลปกครองกลางแล้ว นอกจากนั้นบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส�านักงาน

นโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของโครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นรายได้จากส่วนงานท่ีดินและอาคารโรงงานเพื่อให้เช่า ซึ่งเป็นส่วนงานท่ีท�าการซื้อที่ดิน 

หรือเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อน�ามาพัฒนา และก่อสร้างอาคารโรงงาน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่า

ที่ดินพร้อมอาคารโรงงานส�าเร็จรูป และส่วนงานอาคารส�านักงานให้เช่า ซึ่งเป็นส่วนงานที่ท�าการเช่าที่ดินระยะยาว เพื่อน�ามาพัฒนา 

และก่อสร้างอาคารส�านักงาน เพื่อให้เช่าพื้นที่ส�านักงานและการให้บริการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
รายได้ค่าเช่าจากโรงงาน 26.83 38.92 9.24 
รายได้ค่าเช่าจากคลังสินค้า 70.12 74.03 38.97 
รายได้ค่าเช่าจากอาคารส�านักงาน 187.32 197.78 199.93 
รวมทั้งหมด 284.28 310.72 248.13

 รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารของบรษิทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 284.28 ล้านบาท 310.72 ล้านบาท และ 248.13 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 20.14 ในปี 2556 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ในปี 2555 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งจ�านวนผู้เช่า และการปรับราคาค่าเช่าเพิ่มตามภาวะตลาด ทั้งในส่วนของค่าเช่าจาก

โรงงาน คลังสินค้า และอาคารส�านักงาน ทั้งนี้ การลดลง ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ในปี 2556 เป็นผลมาจากการที่ บริษัทฯ 

และ TISCOM ได้มีการขายสินทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าเพ่ือเช่า ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ส่งผลให ้

กลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรู้รายได้ค่าเช่าจากสนิทรัพย์โรงงานและคลงัสนิค้าดงักล่าวต่อไปได้ อย่างไรกต็าม รายได้ค่าเช่าจากอาคาร

ส�านักงานของ SG มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งจ�านวนผู้เช่าและราคาค่าเช่าตามสัญญา
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 ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นก�าไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าท่ีดินให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์

กำาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TIF1 - 28.97 -
ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ M-II - 525.92 134.33 
รวมทั้งหมด - 554.89 134.33

 ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 554.89 ล้านบาท และ 134.33 ล้านบาท  

ในปี 2555 - 2556 ตามล�าดบั โดยในปี 2555 บริษทัฯ และ TISCOM ได้ขายโรงงานส�าเรจ็รปูและสทิธกิารเช่าท่ีดนิ ในนคิมอตุสาหกรรม 

ทีเอฟดี และนิคมอุตสาหกรรมอื่น ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TIF 1 และ M-II มูลค่า 1,044 ล้านบาท โดยสามารถรับรู้

ก�าไรจากการขายในครั้งนี้เป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 554.89 ล้านบาท และในปี 2556 TISCOM ได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายอาคาร

โรงงานให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 290.00 ล้านบาท ซึ่ง TISCOM สามารถรับรู้ก�าไรจากการขายในครั้งนี้เป็นจ�านวน

เงินเท่ากับ 134.33 ล้านบาท

 รายได้อื่น

 รายได้อื่น เป็นรายได้ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ ค่าจ้างบริหาร และรายได้อื่นๆ 

เป็นต้น

รายได้อื่น ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ค่าจ้างบริหาร 5.55 4.20 6.16
ดอกเบี้ยรับ 0.50 0.63 6.35
เงินปันผล - - 7.81
ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.88 - -
อื่นๆ 4.64 32.00 42.28
รวมทั้งหมด 11.57 36.83 62.60

 รายได้อื่นของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 11.57 ล้านบาท 36.83 ล้านบาท และ 62.60 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ 

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 218.39 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.96 ในปี 2556 ท้ังน้ีสาเหตุมาจาก เงินปันผลรับจากการลงทุนใน 

หลักทรัพย์เผื่อขาย และรายการปรับปรุงทางบัญชี

 2.2 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายรวม

 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขายท่ีดินและอาคารโรงาน ต้นทุนขายอาคารชุด ต้นทุนให้เช่าและบริการ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน 426.08 164.68 244.23 
ต้นทุนขายอาคารชุด 132.51 77.30 32.20 
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 141.28 157.99 148.91 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 34.69 81.76 52.76 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 153.14 136.12 158.15 
รวมทั้งหมด 887.70 617.86 636.26 

 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 887.70 ล้านบาท 617.86 ล้านบาท และ 636.26 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556  
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ตามล�าดับ โดยลดลงร้อยละ 30.40 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 ในปี 2556

 ต้นทุนขายและบริการ

 ต้นทนุขายและบรกิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ต้นทนุขายทีด่นิและอาคารโรงงาน ต้นทนุขายอาคารชดุ และต้นทนุให้เช่าและ

บริการ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ต้นทุนขายรวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน 426.08 164.68 244.23 
ต้นทุนขายอาคารชุด 132.51 77.30 32.20 
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 141.28 157.99 148.91 
รวมทั้งหมด 699.88 399.97 425.35 

 1)	ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน

ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ต้นทุนขายที่ดินเปล่า 426.08 164.68 -
ต้นทุนขายที่ดินพร้อมโรงงาน - - 244.23 
รวมทั้งหมด 426.08 164.68 244.23

ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน

(ร้อยละของรายได้แต่ละประเภท)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ต้นทุนขายที่ดินเปล่า 64.27% 50.25% n/a
ต้นทุนขายที่ดินพร้อมโรงงาน n/a n/a 53.09%
รวมทั้งหมด 64.27% 50.25% 53.09%

 ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 426.08 ล้านบาท 164.68 ล้านบาท และ 244.23 ล้านบาท 

ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ โดยหากพิจารณาต้นทุนขายท่ีดินและอาคารโรงงานซ่ึงคิดเป็นร้อยละของรายได้แต่ละประเภทนั้น  

จะเห็นว่าต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงานมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 64.27 ร้อยละ 50.25 และร้อยละ 53.09 ในปี 2554 - 2555 ตามล�าดับ 

โดยในปี 2555 - 2554 จะเป็นต้นทุนจากการขายที่ดินเปล่า และในปี 2556 จะเป็นต้นทุนจากการขายที่ดินพร้อมโรงงานของบริษัทฯ  

ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ M-II ในไตรมาสที ่4 ทัง้นี ้ต้นทนุขายทีด่นิเปล่าในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เนือ่งจากทีด่นิส่วนใหญ่ 

ที่ขายได้ในปี 2555 เป็นที่ดินที่มีต้นทุนที่ดินต�่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

 2)	ต้นทุนขายอาคารชุด

ต้นทุนขายอาคารชุด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
โครงการ 59 เฮอริเทจ 132.51 77.30 -
โครงการ 15 สุขุมวิท - - 32.20
รวมทั้งหมด 132.51 77.30 32.20

ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน

(ร้อยละของรายได้แต่ละประเภท)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

โครงการ 59 เฮอริเทจ 71.67% 59.27% -
โครงการ 15 สุขุมวิท - - 79.80%
รวมทั้งหมด 71.67% 59.27% 79.80%

 ต้นทนุขายอาคารชดุของบรษิทัฯ มมีลูค่ารวมเท่ากบั 132.51 ล้านบาท 77.30 ล้านบาท และ 32.20 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยรายได้และต้นทุนขายอาคารชุดในปี 2554 และปี 2555 เป็นของโครงการ 59 เฮอริเทจ และในปี 2556 เป็นของ

โครงการ 15 สุขุมวิท ทั้งนี้หากพิจารณาต้นทุนขายอาคารชุดโดยคิดเป็นร้อยละของรายได้ จะเห็นว่า ต้นทุนขายอาคารชุดในปี 2555 

ของโครงการ 59 เฮอริเทจ ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก ระหว่างปีดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการขายห้องเพ้นท์เฮาส์ ซึ่งเป็นห้องที่

อยู่ชั้นบนสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการ 59 เฮอริเทจ เป็นจ�านวน 2 ชั้น โดยห้องดังกล่าวเป็นห้องที่มีราคาและอัตราก�าไร

สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับห้องประเภทอื่นๆ ในโครงการ และต้นทุนขายอาคารชุดในปี 2556 ของโครงการ 15 สุขุมวิท เพิ่มขึ้น  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจาก ต้นทุนการได้มาของอาคารและต้นทุนการตกแต่งภายในของโครงการ 15 สุขุมวิท สูงกว่า 
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เมื่อเปรียบเทียบกับ โครงการ 59 เฮอริเทจ

 3)	ต้นทุนให้เช่าและบริการ

ต้นทุนให้เช่าและบริการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ต้นทุนเช่าโรงงาน 5.51 12.61 8.96 
ต้นทุนเช่าคลังสินค้า 24.16 22.80 11.48 
ต้นทุนเช่าอาคารส�านักงาน 111.61 122.58 128.47 
รวมทั้งหมด 141.28 157.99 148.91

ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน

(ร้อยละของรายได้แต่ละประเภท)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ต้นทุนเช่าโรงงาน 20.53% 32.40% 96.99%
ต้นทุนเช่าคลังสินค้า 34.46% 30.80% 29.46%
ต้นทุนเช่าอาคารส�านักงาน 59.58% 61.98% 64.26%
รวมทั้งหมด 49.70% 50.85% 60.01%

 ต้นทนุให้เช่าและบรกิารของบรษิทัฯ มมีลูค่ารวมเท่ากบั 141.28 ล้านบาท 157.99 ล้านบาท และ 148.91 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยหากพิจารณาต้นทุนให้เช่าและบริการซึ่งคิดเป็นร้อยละของรายได้แต่ละประเภทนั้น จะเห็นว่า ต้นทุนเช่าโรงงานมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2556 ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายโรงงานส่วนใหญ่ให้แก่

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์ ซ่ึงโรงงานทีเ่หลอือยูข่องกลุม่บรษิทัฯ มจี�านวนผูเ้ช่าน้อยรายในขณะทีต้่นทนุเช่าโรงงานส่วนใหญ่เป็นต้น

ทุนจากค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ ทั้งนี้ต้นทุนเช่าคลังสินค้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ  

ได้มกีารขายคลงัสนิค้าทีย่งัไม่มผีูเ้ช่าบางส่วน ให้แก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ และต้นทนุค่าเช่าอาคารส�านกังาน มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงในส่วนอาคารส�านักงานให้เช่า ส่งผลให้มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงนิเดอืนพนกังาน ค่าบริหารงานขาย และค่านายหน้า 

เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง และ 

ค่ารับรอง เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ค่าใช้จ่ายในการขาย 34.69 81.76 52.76 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 153.14 136.12 158.15 
รวมทั้งหมด 187.82 217.89 210.91 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(ร้อยละของรายได้รวม)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3.03% 6.01% 5.58%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13.39% 10.00% 16.73%
รวมทั้งหมด 16.42% 16.01% 22.31%

 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 34.69 ล้านบาท 81.76 ล้านบาท และ 52.76 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 6.01 และร้อยละ 5.58 ตามล�าดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2555 เป็นผลมาจาก ในปีดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดเพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโอน เช่น 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2556 เป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับปีก่อน

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 153.14 ล้านบาท 136.12 ล้านบาท และ 158.15 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 13.39 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 16.73 ตามล�าดับ ทั้งนี้ การลดลงของ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2555 เกิดจาก ความสามารถในการควบคุมค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
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ในการบริหาร ปี 2556 เป็นผลมาจากค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 71.21 ล้านบาท 85.52 ล้านบาท และ 113.14 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.99 ในปี 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก เพื่อใช้ใน

การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.29 ในปี 2556 โดยมีสาเหตุมาจาก การที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มูลค่าเท่ากับ 

500.00 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 และออกหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่าเท่ากับ 850.00 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ประกอบกับ

การที่บริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่าเท่ากับ 1,403.70 ล้านบาท ในระหว่างงวดบัญชีดังกล่าว

 2.3 ความสามารถในการท�าก�าไร

 ก�าไรขั้นต้น

 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 38.18 ร้อยละ 47.98 และร้อยละ 43.17 ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ การเพิ่มขึ้น 

ของอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารต้นทุนของทรัพย์สินเพื่อขาย และบริการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราก�าไร

ขั้นต้นในทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้ ดังตารางต่อไปนี้
อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ขายที่ดินและอาคารโรงงาน 35.73% 49.75% 46.91%
ขายอาคารชุด 28.33% 40.73% 20.20%
ค่าเช่าและค่าบริการ 50.30% 49.15% 39.99%
อัตราก�าไรขั้นต้นรวม 38.18% 47.98% 43.17%

 จากตารางดงักล่าว อตัราก�าไรข้ันต้นของธุรกจิขายท่ีดนิและอาคารโรงงาน เท่ากบั ร้อยละ 35.73 ร้อยละ 49.75 และร้อยละ 46.91 

ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นในปี 2555 เน่ืองจาก ท่ีดินส่วนใหญ่ท่ีขายได้ในปีดังกล่าว เป็นท่ีดินท่ีมีต้นทุนต�่าเมื่อ 

เทียบกับปี 2554 ทั้งนี้ ในปี 2556 เป็นอัตราก�าไรขั้นต้นจากการขายท่ีดินพร้อมโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ M-II ในมาสที่ 4

 อัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจขายอาคารชุด เท่ากับ ร้อยละ 28.33 ร้อยละ 40.73 และร้อยละ 20.20 ในปี 2554 - 2556  

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นในปี 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ขายห้องเพ้นท์เฮาส์ ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของ

โครงการ 59 เฮอริเทจ เป็นจ�านวน 2 ชั้น โดยห้องดังกล่าวเป็นห้องที่มีราคาและอัตราก�าไรสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับห้องประเภท

อื่นๆ ในโครงการ และลดลง ในปี 2556 เนื่องจาก ต้นทุนดังกล่าวเป็นของโครงการ 15 สุขุมวิท ซึ่งมีต้นทุนในการได้มาของอาคาร

และต้นทุนการตกแต่งภายในโครงการสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ โครงการ 59 เฮอริเทจ

 อัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจค่าเช่าและค่าบริการ เท่ากับ ร้อยละ 50.30 ร้อยละ 49.15 และร้อยละ 39.99 ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยลดลงในปี 2555 เนื่องจาก ต้นทุนเช่าโรงงานและต้นทุนเช่าอาคารส�านักงานที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตราก�าไรขั้นต้นของ

ธุรกิจค่าเช่าและค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลงลดลง ในปี 2556 เนื่องจาก ในระหว่างปีดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ ได้ขายโรงงานส่วนใหญ่

ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโรงงานที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริษทัฯ มีจ�านวนผู้เช่าน้อยราย ในขณะที่ต้นทุนเช่าโรงงานส่วนใหญ่ 

เป็นต้นทุนจากค่าเสื่อมราคา

 ก�าไรจากการด�าเนินงาน

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 21.59 ร้อยละ 19.64 และร้อยละ 14.99 ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ 

ทั้งนี้การลดลงของอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานในปี 2555 และปี 2556 มีสาเหตุมาจาก ในการค�านวณอัตราก�าไรจากการด�าเนิน

งาน ไม่ได้รวมผลก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รายได้เงินปันผลรับ และรายได้อื่น จึงส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้ซึ่งไม่ได้รวมรายการข้างต้นเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ได้มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรับรู้เป็น ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อีกทั้งในปี 2556 

บริษัทฯ มีเงินปันผลรับ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II จึงส่งผลให้ก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง 
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เมื่อเทียบกับก�าไรจากการด�าเนินงานในปี 2554

 ก�าไรสุทธิ

 อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 12.92 ร้อยละ 37.60 และร้อยละ 16.01 ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ ทั้งนี้การ

เพิ่มขึ้นของอัตราก�าไรสุทธิในปี 2555 อย่างมีนัยส�าคัญเป็นผลมาจากก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้กับกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก และการลดลงของก�าไรสุทธิในปี 2556 เป็นผลมาจากต้นทุนขายและบริการโดยรวมของทุกธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงนิจากการออกหุน้กูแ้ละตัว๋สญัญาใช้เงนิ ทีเ่พิม่สงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2555

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 13.07 ร้อยละ 29.97 และร้อยละ 8.32 ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ 

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นผลมาจาก การรับรู้ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการลดลงของอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2556 เป็นผลมาจากการลดลง

ของก�าไรสุทธิเมื่อเปรียบเทยีบกับปี 2555 ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงลดลง จากการจ่ายปันผลเป็นเงินสดเท่ากับ 

90.28 ล้านบาท และบริษัทฯ มีส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ VSSL 

จ�านวนเท่ากบั 141.04 ล้านบาท ซึง่ผลต่างดงักล่าวถอืเป็นรายการส่วนเกนิทุนจากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนัและแสดง

เป็นรายการหักออกจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 2.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุน

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 4,264.19 ล้านบาท 5,977.45 ล้านบาท และ 7,683.00 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,713.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.18 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,705.55 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 28.53 ในปี 2556 ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการซ้ือท่ีดินและ

พฒันาโครงการนคิมอตุสาหกรรมทเีอฟด ีเฟส 2 เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและรองรบัการขยายตวั 

ของธุรกิจ เมื่อมีการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน และในปี 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นจาก

การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการ

ซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 เพิ่มเติม และเงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก 

VSSL ได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท เจ.ซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย โดยได้ช�าระเงินมัดจ�างวดแรก จ�านวน 300.00 ล้านบาท ณ วันท�าสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม VSSL ได้มีการ

ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 4.36 ร้อยละ 9.99 และร้อยละ 2.22 ในปี 2554 - 2556ตามล�าดับ ทั้งนี้ 

สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากในปีดังกล่าวบริษัทฯ และ 

TISCOM ได้มกีารขายสนิทรัพย์ให้แก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ส่งผลให้มกีารรบัรูก้�าไรจากการชายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 

ในขณะที่ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้ก�าไรดังกล่าว ทั้งนี้การลดลง ของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2556 เป็นผลมา

จากก�าไรสุทธิที่ลดลง ในขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มสูงขึ้น ในงวดบัญชีดังกล่าว

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 17.40 ร้อยละ 52.27 และร้อยละ 27.55 ในปี 2554 - 2556  

ตามล�าดบั ทัง้นี ้สาเหตทุีอ่ตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรของบรษัิทฯ ในปี 2555 เพิม่สงูขึน้อย่างมนียัส�าคญั เนือ่งจากในปีดงักล่าว 

บริษัทฯ และ TISCOM ได้มีการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้ก�าไร
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ดังกล่าว ทั้งนี้การลดลง ของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2556 เป็นผลมาจากการลดลงของก�าไรสุทธิในอัตราที่มาก 

กว่าการลดลงของสินทรัพย์ถาวร

 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.34 เท่า 0.27 เท่า และ 0.14 เท่า ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ ทั้งนี้ การลดลง 

ของอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ในปี 2555 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม

ของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

การลงทนุในสนิทรพัย์ดงักล่าวเป็นการลงทนุระยะยาว และยงัไม่สามารถสร้างรายได้ได้ทนัทีในงวดบญัชเีดยีวกนั ทัง้นีก้ารลดลง ของ

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ในปี 2556 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ ในขณะที่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี2555

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 17.91 ล้านบาท 19.21 ล้านบาท และ 20.44 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 6.41 ในปี 2556 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ของ บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย โดยหากพิจารณาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2554 - 2556 จะมีค่าเท่ากับ 13.15 วัน 10.49 วัน และ 11.38 วัน  

ตามล�าดับ ซึ่งจากระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยที่ยาวขึ้นในปี 2556 ส่งผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้

อื่นที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่มีรายได้ลดลง

 ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,499.94 ล้านบาท 4,120.33 ล้านบาท และ 4,824.25 ล้านบาท 

ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึน้เท่ากับ 1,620.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.82 ในปี 2555 และเพิ่มขึน้เท่ากับ 703.92 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 17.08 ในปี 2556 ทัง้นีก้ารเพิม่ขึน้ของต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัฯ ในปี 2555 มา

จากการทีบ่รษิทัฯ ลงทนุซ้ือทีด่นิพัฒนาโครงการในนคิมอตุสหกรรมทเีอฟด ีเฟส 2 เพือ่ตอบสนองความต้องการทีด่นิและเช่าโรงงานท่ี

เพิม่ขึน้ และการลงทนุก่อสร้างในอาคารชดุพกัอาศยัทีม่อียูเ่ดมิ และการเพิม่ขึน้ของต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ในปี 2556 

มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินจากการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 เพิ่มเติม 

 เงินมัดจ�าจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน

 เงนิมัดจ�าจ่ายเพือ่ซ้ือทีด่นิของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 236.35 ล้านบาท 29.71 ล้านบาท และ 54.64 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยลดลงเท่ากับ 206.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.43 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 24.93 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 83.90 ในปี 2556 ทั้งนี้เงินมัดจ�าจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินดังกล่าว มีมูลค่าสูงขึ้นในปี 2554 เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้ลงทุน 

ซื้อที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2

 นอกจากนี ้ในระหว่างปี 2556 VSSL ได้ท�าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิจ�านวน 138 ไร่กบั บรษิทั เจ.ซ ีเควนิ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั 

ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนักบับริษทัฯ และบริษทัย่อย จ�านวน 800.00 ล้านบาท โดยได้ช�าระเงนิมดัจ�างวดแรก จ�านวน 300.00 ล้านบาท 

ณ วันท�าสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม VSSL ได้มีการยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 เนื่องจาก 

บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการเสนอเรือ่งต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ขอความเห็นชอบในการเพิม่
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ทุนจึงไม่สามารถน�าเรื่องการซื้อขายที่ดินนี้ไปเสนอเพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นได้

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 160.50 ล้านบาท และ 243.00 ล้านบาท ในปี 2555 - 2556 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 82.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.40 ในปี 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่งมีรายการ

ดังกล่าวในปี 2555 เนื่องจาก TISCOM ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II จ�านวน 15.00 ล้านหน่วย มูลค่าที่

ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจ�านวนเงินรวม 150.00 ล้านบาท ในเดือนธันวาคมปี 2555 โดยมีก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 10.50 ล้านบาท และในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ M-II จาก TISCOM ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท รวมเป็นเงินจ�านวน 150.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ช�าระเงิน

ให้แก่ TISCOM จ�านวน 12.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือถือเป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน โดยจ�านวน 100.00 ล้านบาท ถือ

เป็นการรับช�าระเงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดินซึ่ง TISCOM ซื้อจากบริษัทฯ และจ�านวน 38.00 ล้านบาท ถือเป็นการรับช�าระค่าตอบแทนการ

โอนสิทธิการซื้อที่ดิน จ�านวน 16.00 ล้านบาท และหักหนี้คงค้างระหว่างกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ M-II จ�านวน 7.50 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 75.00 ล้านบาท 

ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II โดยมีก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 18.00 ล้านบาท

 สิทธิการเช่า

 สิทธิการเช่าของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่า

อาคารโรงงาน สิทธิการเช่าของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 179.71 ล้านบาท 502.26 ล้านบาท และ 440.98 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 322.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 179.49 ในปี 2555 และลดลงเท่ากับ 61.28 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 12.20 ในปี 2556 ทั้งนี้สิทธิการเช่า มีมูลค่าสูงขึ้นในปี 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดประเภทสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

แห่งหนึ่งให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และการลดลงของสิทธิการเช่าในปี 2556 ของบริษัทฯ เป็นผลมาจากการตัดจ�าหน่ายมูลค่า

สิทธิการเช่า ตามมูลค่าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายช�าระให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นหลัก

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย อาคารส�านักงานเพื่อให้เช่า โรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่า  

เป็นหลักอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,072.38 ล้านบาท 365.01 ล้านบาท และ 232.19 ล้านบาท  

ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดบั โดยลดลงเท่ากบั 707.37 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 65.96 ในปี 2555 เนือ่งจาก บรษิทัฯ และ TISCOM 

ได้มกีารจ�าหน่ายทรพัย์สนิซ่ึงประกอบด้วยทีด่นิและอาคารโรงงานให้เช่าในนคิมอตุสาหกรรมทเีอฟด ีเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร 

และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประกอบกับ TISCOM ได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้แก่ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ M-II โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงเท่ากับ 132.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 36.39 ทัง้นี ้เน่ืองจาก บริษทัฯ และ TISCOM ได้จ�าหน่ายท่ีดนิพร้อมอาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมทีเอฟด ี

และอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้เช่าที่ตั้งอยู่ในโครงการกิ่งแก้ว ประกอบกับ TISCOM ได้โอนสิทธิการเช่าท่ีดินในโครงการก่ิงแก้ว 

ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II

 การวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์หมุนเวียน

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เท่ากับ 27.37 เท่า 34.32 เท่า และ 31.63 เท่า ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ 

โดยการเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนหมนุเวียนลกูหน้ีการค้าในปี 2555 มสีาเหตมุาจาก รายได้จากการด�าเนนิงาน ซึง่ประกอบด้วย รายได้จาก

การขายทีด่นิและอาคารโรงงาน รายได้จากการขายอาคารชดุ และรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร (ไม่รวมก�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน) มีการเปลี่ยนแปลงลดลง ในอัตราที่น้อยกว่า การลดลงของลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ย และการลดลงของ

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2556 เป็นผลมาจาก รายได้จากการด�าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ 

ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เท่ากับ 0.39 เท่า 0.12 เท่า และ 0.10 เท่า ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ โดย

การลดลงของอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ในปี 2555 เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการที่ลดลงในขณะที่มี

สินค้าคงเหลือเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ การลดลงของอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2556 เป็นผลมาจากต้นทุนขายและบริการ
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ที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเฉลี่ย

 การวิเคราะห์คุณภาพของลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้จากการให้เช่าอาคารส�านักงาน ลูกหนี้จากการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า และ

ลูกหนี้จากธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน เป็นหลัก โดยนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเท่ากับ 30 วัน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายละเอียดของลูกหนี้การค้า ในปี 2554 - 2556 ดังตารางต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้า

(กิจการที่เกี่ยวข้องกัน)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ค้างช�าระ ไม่เกิน 3 เดือน - - -
ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน - - -
ค้างช�าระ มากกว่า 12 เดือน - 0.14 0.14 
รวมทั้งหมด - 0.14 0.14 

ลูกหนี้การค้า

(กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 3.39 2.11 1.93 
ค้างช�าระ ไม่เกิน 3 เดือน 4.41 6.61 9.73 
ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 0.94 5.29 1.66 
ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 3.39 2.41 0.06 
ค้างช�าระ มากกว่า 12 เดือน 7.04 5.14 6.39 
รวมทั้งหมด 19.17 21.57 19.76 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3.84) (3.84) (3.84)
 รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 15.32 17.86 16.06 

  ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ จะใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่า 

จะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

เป็นต้น ซึง่การตัง้ส�ารองหน้ีสงสยัจะสญูดงักล่าวเป็นรายการทีผู่ส้อบบญัชเีหน็ว่าไม่มสีาระส�าคญัต่องบการเงนิ จงึไม่ได้ปรบัปรงุรายการ

ดังกล่าว (Unadjusted audit difference)

 2.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

  2.5.1 แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

รวมหนี้สิน 2,859.22 3,967.85 6,054.91 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,404.97 2,009.60 1,628.10 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.04x 1.97x 3.72x 

  หนี้สิน

  หนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน หุ้นกู้ และ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหน้ีสินรวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,859.22 ล้านบาท 3,967.85 ล้านบาท และ 

6,054.91 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ โดยเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 1,108.63 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากการเพิ่ม

ขึ้นของเงินกู ้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2,087.05 ล้านบาท ทั้งน้ี สาเหตุมาจาก การท่ีบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้ ในระหว่างงวด 
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บัญชีดังกล่าว

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 เป็นตั๋วแลกเงินที่ไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัฯ ค�า้ประกนัการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ประเภทตัว๋แลกเงนิให้แก่บรษิทัย่อย โดยมอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั

ร้อยละ MRL-1 และร้อยละ 4.70 ถงึร้อยละ 5.30 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ เท่ากบั 51.13 ล้านบาท  

504.01 ล้านบาท และ 2,560.20 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 452.88 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 885.70 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2,056.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 407.97  

ในปี 2556 โดยการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นผลมาจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทฯ 

และ TISCOM ในปี 2555 มูลค่าเท่ากับ 234.00 ล้านบาท และ 250.00 ล้านบาท ตามล�าดับ และในปี 2556 บริษัทฯ 

ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มเติมอีกมูลค่าเท่ากับ 1,906.20 ล้านบาท

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  เจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง และเจ้าหนี้ค่าที่ดิน ซึ่งเจ้าหนี้อื่นของ 

บริษัทฯ ประกอบด้วย เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เงินประกันผลงาน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และอื่นๆ

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 407.00 ล้านบาท 968.01 ล้านบาท และ 585.50 ล้านบาท  

ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดบั ซ่ึงเพ่ิมขึน้เท่ากบั 561.01 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 137.84 ในปี 2555 และลดลงเท่ากบั 

382.51 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 39.52 ในปี 2556 ทัง้นี ้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ในปี 2555 มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่

ขึน้อย่างมนัียส�าคญั เน่ืองจากเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างในโครงการนคิมอตุสาหกรรมทีเอฟด ีเฟส 2 และโครงการ เดอะโคโลเนยีล 

เขาเต่า หัวหิน โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงลดลง เน่ืองจาก บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยได้มีการจ่ายช�าระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้ค่าที่ดิน ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 และโครงการ  

เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน เป็นจ�านวนมาก

  หุ้นกู้

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500.00 ล้านบาท โดยมีอายุไม่เกิน 5 ปี ให้แก่นักลงทุน

สถาบัน และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั่วไป หรือประชาชนทั่วไป โดยในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันชุดที่ 1 จ�านวน 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000.00 บาท มูลค่ารวม 

500.00 ล้านบาท โดยมีก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในอัตรา 

ร้อยละ 5.3 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน

ชุดที่ 2 จ�านวน 850,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 850.00 ล้านบาท โดยมีก�าหนดไถ่ถอนใน 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยยอดคงเหลือของ 

หุ้นกู้แสดงมูลค่าสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,344.55 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 

และหุ้นกู้มีข้อปฎิบัติและข้อจ�ากัดบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การด�ารงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3.5 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ “หนี้สิน” หมายถึง  

หนี้สินรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ไม่รวมถึงหน้ีในทางการค้าปกติ 

(Trade Payable Debts) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของ 
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บริษัทฯ ตามที่ปรากฎในงบดุลที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,743.53 ล้านบาท 1,734.97 ล้านบาท และ 

1,049.23 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเท่ากับ 8.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.49 ในปี 2555 

และลดลงเท่ากับ 685.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.52 ในปี 2556 ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ในปี 2555 ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนให้แก่สถาบันการเงินใน 

รอบบัญชีดงักล่าว ในขณะทีเ่งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในปี 2556 ลดลงอย่างมนียัส�าคญั เนือ่งจาก กลุม่บรษิทัฯ 

ได้มกีารปรับโครงสร้างเงนิทนุ โดยน�าเงนิท่ีได้รบัจากการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ไปจ่ายช�าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 มียอดคงเหลือท้ังหมด 1,049.23 ล้านบาท  

ซึ่งมีทั้งหมด 4 วงเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินที่ จำานวนวงเงิน ยังไม่ได้เบิกใช้ ยอดคงเหลือ
1 90.00 - 18.35 
2 1,796.00 573.00 322.16 
3 990.00 840.00 150.00 
4 1,550.00 95.00 558.72 

รวมทั้งหมด 4,426.00 1,508.00 1,049.23 

	 วงเงินที่	1:

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศวงเงิน 90 ล้านบาท โดยใช้วงเงินสินเชื่อร่วม

กับผู้ร่วมลงทุนแห่งหนึ่งวงเงินรวม 180 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจ�านวน) อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี 

ก�าหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละ 1 ล้านบาท เริ่มเดือนพฤษภาคม 2551 ทั้งนี้จะต้องช�าระคืนเงิน

กู้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2560

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�าน�าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือเงินลงทุนอยู่จ�านวน 10,022,950 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และค�้าประกันในนามบริษัทย่อยแห่งดังกล่าวเป็นการส่วนตัวในฐานะลูกหนี้ร่วม

	 วงเงินที่	2:

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศวงเงินรวม 1,796 ล้านบาท (เบิกใช้แล้ว 1,223 

ล้านบาท) คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ช�าระดอกเบี้ยทุกเดือนและก�าหนดช�าระคืนเงินต้นโดยการปลอดจ�านอง

อสังหาริมทรัพย์และตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้จะต้องช�าระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2560 เงินกู้ยืมดัง

กล่าวค�้าประกันโดย

1) การจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างรวมทัง้การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของสนิทรพัย์ดงักล่าว

ให้แก่ผู้ให้กู้

2) การจ�าน�าสิทธิบัญชีเงินฝากประจ�าของบริษัทฯ ให้กับธนาคาร

 วงเงินที่	3:

 เมือ่วนัที ่26 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในประเทศวงเงนิ 990 ล้านบาท (เบกิใช้แล้ว 150 ล้านบาท) 

คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR บวกร้อยละ 0.5 โดยจะต้องช�าระคืนเงินกู้ตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเมื่อมีการขาย

หน่วยในอาคารชุดได้และก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2560 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดย

1) การจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างรวมทัง้การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของสนิทรพัย์ดงักล่าว

ให้แก่ผู้ให้กู้
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2) หนังสือค�้าประกันโดยประธานกรรมการบริหาร

 วงเงินที่	4:

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศวงเงิน 1,550 ล้านบาท  

(เบิกใช้แล้ว 1,455 ล้านบาท) คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ SPRL บวกค่าความเสี่ยงอัตราร้อยละ 1.25 โดยจะต้องช�าระคืน

เงินกู้ตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเมื่อมีการขายหน่วยในอาคารชุดได้ 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดย

1) การจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างรวมทัง้การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของสนิทรพัย์ดงักล่าว

ให้แก่ผู้ให้กู้

2) หนังสือค�้าประกันโดยประธานกรรมการบริหาร

 ทั้งนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินบาง

ประการซึ่งเป็นปกติทางธุรกิจ การจ่ายเงินปันผล และการคงสัดส่วนโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การด�ารงอัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2.5 เป็นต้น

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 1,404.97 ล้านบาท 2,009.60 ล้านบาท และ 1,628.10 ล้านบาท 

ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 604.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.04 ในปี 2555 และลดลง

เท่ากับ 381.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.98 ในปี 2556 ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ TFD-W1 และก�าไรสุทธิในปี 2555 ที่เพิ่มขึ้น และ 

ในปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่องจาก ในรอบบัญชีดังกล่าวบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

เท่ากบั 90.28 ล้านบาท ประกอบกบั บริษทัฯ มส่ีวนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนักบัมลูค่า

สุทธิตามบัญชีของ VSSL จ�านวนเท่ากับ 141.04 ล้านบาท ซึ่งผลต่างดังกล่าวถือเป็น รายการส่วนเกินทุนจากการรวม

ธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนัและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ภายใต้หวัข้อองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้

  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.04 เท่า 1.97 เท่า และ 3.72 เท่า ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ 

ทั้งนี้การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในปี 2555 แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ท�าให้เกิดผลก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีค่าเท่ากับ 3.72 เท่า ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การที่บริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

และหุ้นกู้ ในระหว่างงวดบัญชีดังกล่าวท�าให้มีหนี้สินรวมเพิ่มสูงขึ้น

   2.5.2 รายจ่ายลงทุน

  รายจ่ายลงทนุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่การขยายกจิการ ทัง้นี ้โครงการลงทนุทีผ่่านมา 

และที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 1 และเฟส 2 

โครงการ เลค กรีน โครงการ 59 เฮอริเทจ โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ (ผ่านการลงทุนใน VSSL) โครงการ  

เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หวัหนิ โครงการ มหาดเลก็ เรสซเิดนซ์ การลงทุนในอาคารส�านกังานให้เช่า (ผ่านการลงทุนใน SG) 

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนหลักเพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการในข้างต้น 
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มาจากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

  แผนการลงทุนในปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนการลงทุน วัตถุประสงค์ จำานวนเงิน

ลงทุน

(ล้านบาท)

ช่วงเวลาที่

คาดว่าจะจ่าย

เงินลงทุน

แหล่งเงินทุน ผลกระทบต่อ

สภาพคล่อง

นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี พัฒนาที่ดินเพื่อขาย/ให้เช่า 807.52 2557 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน อาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 409.86 2557 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ อาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 126.54 2557 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
คลังสินค้าคลองเปรง คลังสินค้าให้เช่า 2,200.00 2557 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี คลังสินค้าเพื่อขาย 831.9 2557 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
อาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท อาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 1,506.00 2557 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี

  2.5.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

กระแสเงินสด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 216.22 (689.74) (1,303.66)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (7.02) 755.18 (87.45)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (215.02) 307.20 2,274.65 
กระแสเงินสดสุทธิระหว่างงวด (5.82) 372.64 883.55 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 216.22 ล้านบาท ติดลบ 689.74 ล้านบาท 

และติดลบ 1,303.66 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานของบริษัทฯ  

ในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นไป บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจากการด�าเนนิ

งานตดิลบ เน่ืองจากบริษทัฯ มกีารลงทนุในโครงการนคิมอุตสาหกรรมทีเอฟด ีเฟส 2 และโครงการ เดอะโคโลเนยีล เขา

เต่า หัวหิน ซึ่งถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนับเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด�าเนินงาน

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ ติดลบ 7.02 ล้านบาท 755.18 ล้านบาท และติดลบ 

87.45 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2555 มีค่าเป็นบวก เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นจ�านวน 1,000.60 ล้านบาท และนับเป็นส่วน

หนึง่ของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ โดยกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ ในปี 2556 มค่ีาเป็น ลบ เนือ่งจากเงนิสด

จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน VSSL เป็นหลัก

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ ติดลบ 215.02 ล้านบาท 307.20 ล้านบาท และ 

2,274.65 ล้านบาท ในปี 2554 - 2556 ตามล�าดับ ทั้งนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่

ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นจ�านวน 432.87 ล้านบาท และ 501.11 ล้านบาท ตามล�าดับ เพื่อ

รองรับการลงทุนในโครงการนิคมทีเอฟดี เฟส 2 และโครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน และ ณ สิ้นปี 2556 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน เท่ากับ 1,826.20 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เท่ากับ 1,342.69 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน เท่ากับ 553.55 ล้านบาท ตามล�าดับ เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ นิคมทีเอฟดี เฟส 2 โครงการ 

เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

  ทัง้นีอ้ตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่สามารถอธบิายสภาพคล่องของบรษิทัฯ ได้อย่างแม่นย�า เนือ่งจาก 

บริษัทฯ ไม่มีการบันทึกรายการสินค้าคงเหลือในสินทรัพย์หมุนเวียน เพราะลักษณะสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็น

ทีด่นิและโรงงานซึง่ไม่ได้บนัทกึเป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีน ในขณะทีร่ายการเจ้าหนีก้ารค้าค่าทีด่นิและค่าก่อสร้างถกูบนัทกึ
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เป็นหนี้สินหมุนเวียน จึงท�าให้อัตราส่วนสภาพคล่องมีค่าต�่า

  2.5.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

   ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ดังตารางต่อไปนี้
ประเภทของวงเงินกู้ ระยะเวลาครบกำาหนด วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้

(ล้านบาท)
หุ้นกู้ – วงเงินที่เหลือ ยังไม่ได้ระบุ 2,150.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - วงที่ 2 มิถุยายน 2560 573.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - วงที่ 3 ธันวาคม 2560 840.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - วงที่ 4 ช�าระคืนเงินกู้เมื่อมีการขายหน่วยในอาคารชุดได้ 95.00
รวมทั้งหมด 3,658.00

  อย่างไรก็ตามจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนท่ีสูงถึง 3.72 เท่า ประกอบกับอัตราส่วนความสามารถในการช�าระ

ดอกเบีย้และอตัราสว่นความสามารถในการช�าระภาระผูกพนัทีม่คีา่ติดลบ ส่งผลให้บริษทัฯ มคีวามสามารถในการจัดหา

แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมผ่านการก่อภาระหนี้สินค่อนข้างต�่า ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว จากแผนการ

เพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบกับการเร่งโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของ โครงการ 15 สุขุมวิท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557

 2.5.5 ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพันที่ส�าคัญ

  ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระ

ภาระผูกพันที่มีค่าติดลบ เนื่องจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่ติดลบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางในการ 

แก้ปัญหาดังกล่าว จากแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบกับการขายที่ดินเปล่าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี  

เฟส 2 และการเร่งโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของ โครงการ 15 สุขุมวิท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557

  ทั้งนี้ ในการขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหน่ึง ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขใน

การใช้วงเงินสินเชื่อ ให้บริษัทฯ จะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไว้ในอัตราไม่เกิน 2.5 เท่า ประกอบกับในปี 2556 

บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้จ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ได้ระบุให้บริษัทฯ ต้องด�ารงไว้ซึ่งอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุน เป็นอัตราไม่เกิน 2.5 เท่า และในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 ได้ระบุให้บริษัทฯ ต้องด�ารงไว้ซึ่งอัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อทุน เป็นอัตราไม่เกิน 3.5 เท่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท�าหนังสือขอแก้ไขข้อก�าหนดและ

เงื่อนไขในการใช้วงเงินสินเชื่อให้แก่ ธนาคารพาณิชย์ เพื่อขอแก้ไขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่บริษัทฯ ต้องด�ารงไว้ตาม

เงื่อนไขในสัญญาเป็น 3.5 เท่า และบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 เพื่อขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดสิทธิ เรื่องการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และความหมายของหนี้สินในการค�านวณอัตราส่วน

ดังกล่าว โดยจะแก้ไขเป็น บริษัทฯ ต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity ratio) เป็น

อัตราไม่เกิน 3.0 เท่า ประกอบกับ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

 2.6 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ภาระผูกพัน รวม
ระยะเวลาการชำาระ

น้อยกว่า 1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�าเนินการ 48.84 5.07 10.64 11.35 21.78
ภาระผูกพันด้านการซื้อ 429.15 429.15 - - -
ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ 69.06 38.86 30.21 - -
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รวมทั้งหมด 547.05 473.08 40.85 11.35 21.78

 2.7 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต

  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 การเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิกฏหมาย กฏระเบยีบและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ อาทเิช่น พระราชบญัญัต ิ

การจัดสรรที่ดิน กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กฏหมายผังเมือง การก�าหนดพื้นที่

สีเขียว และการก�าหนดพื้นที่สีม่วง เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หรือส่งผลให้โครงการที่กลุ่ม

บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่เป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

กฏระเบียบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับเปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในข้างต้น

 ความล่าช้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

 ความล่าช้าของโครงการ นิคมอตุสาหกรรม ทเีอฟด ีเฟส 2 อาจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงและแก้ไขผงัแม่บท ประกอบกบั 

พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อขอให้เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พ้ืนท่ีสีเขียว) เป็น

พื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (พื้นที่สีม่วง) ซึ่งบริษัทฯ ได้ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับเปลี่ยนผังแม่บท แนวคิดการออกแบบเบื้องต้นและเอกสาร

 2.8 รายละเอียดการช�าระเงินในโครงการอสังหาริมทรัพย์

 รายละเอียดของการช�าระเงินของโครงการที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2556

โครงการ
มูลค่าที่
ขายแล้ว

(1)

เงินที่กำาหนดชำาระสะสม
(2)

เงินที่ชำาระแล้วสะสม
(3)

เงินที่ค้างชำาระ
(2) – (3)

คงเหลือจำานวนที่ยังไม่
ถึงกำาหนดชำาระ *

(1) – (2)

ล้านบาท ร้อยละ
ของมูลค่า
ที่ขายแล้ว

ล้านบาท ร้อยละ
ของเงิน

ที่กำาหนด
ชำาระสะสม

ล้านบาท ร้อยละ
ของเงิน

ที่กำาหนด
ชำาระสะสม

ล้านบาท ร้อยละ
ของมูลค่า
ที่ขายแล้ว

โครงการ 15 สุขุมวิท 1,729.89 466.66 26.98% 466.66 100.00% - 0.00% 1,263.23 73.02%
โครงการ เดอะ โคโล

เนียล เขาเต่า หัวหิน 41.82 6.31 15.09% 6.31 100.00% - 0.00% 35.51 84.91%

 หมายเหตุ: * จ�านวนเงินคงเหลือที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ จะเป็นจ�านวนเงินที่ได้รับโอน ณ วันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์

 รายละเอียดค้างช�าระสะสม ณ สิ้นปี 2556

โครงการ
เงินค้างชำาระสะสม ค้างชำาระ 1 – 3 เดือน ค้างชำาระ 3 – 6 เดือน ค้างชำาระ 6 เดือนขึ้นไป

จำานวน
ราย

ล้านบาท จำานวน
ราย

ล้านบาท จำานวน
ราย

ล้านบาท จำานวน
ราย

ล้านบาท

โครงการ 15 สุขุมวิท ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
โครงการ เดอะ โคโล

เนียล เขาเต่า หัวหิน ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อความครบถ้วนถกูต้องของงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้ 

นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง การประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า  

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

อย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า  

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูด้แูล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ดร.สุนทร  เสถียรไทย)

ประธานกรรมการ

(นายกัมพล  ติยะรัตน์) 

กรรมการผู้จัดการ
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ผู้ถือหุ้นและการจัดการ

 การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ชื่อ - นามสกุล
จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

15 ม.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 เพิ่ม (ลด)
1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล 264,333,775 264,333,775 -

 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 (1)  ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 มีจ�านวน 8,000,000.- บาท โดยให้ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน และกรรมการได้รบัการจดัสรรเป็นค่าเบีย้ประชมุและบ�าเหนจ็ 

ดังนี้.-

 

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/ปี)

ค่าบำาเหน็จ

กรรมการ

(บาท/ปี)

ค่าตอบแทน

รวม

 (บาท/ปี)

 1. ดร. สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 180,000.- 1,700,000.- 1,880,000.-

 2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 165,000.- 850,000.- 1,015,000.-

 3. นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

172,000.- 680,000.- 852,000.-

 4. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี  
สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

156,000.- 630,000.- 786,000.-

 5. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี  
สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

156,000.- 595,000.- 751,000.-

 6. นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 147,000.- 580,000.- 727,000.-

 7. นายอนุกูล อุบลนุช* กรรมการ, กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จัดการ

132,000.- 630,000.- 762,000.-

 8. นางสุมาลี อ่องจริต * กรรมการ 110,000.- 630,000.- 740,000.-

 9. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล * กรรมการ 88,000.- 399,000.- 487,000.-

รวม 1,306,000.- 6,694,000.- 8,000,000.-

หมายเหตุ : *นายพสิทุธิ ์วิริยะเมตตากลุ ได้รับแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 เมือ่

วันที่ 18 เมษายน 2556 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

 *นางสุมาลี อ่องจริต ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557

 *นายอนุกูล อุบลนุช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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 (2) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป ถึง ระดบักรรมการผูจ้ดัการ ในรูปเงนิเดอืน และค่าตอบแทน

ในการท�างาน
ค่าตอบแทนรวม จำานวนราย ปี พ.ศ. 2556 จำานวนราย ปี พ.ศ. 2555

เงินเดือน / ค่าตอบแทนในการท�างาน 6 27,603,857 8 26,931,029.55

หมายเหต ุ: ปี 2556 - ประกอบด้วยผูบ้ริหาร 6 ท่าน ได้แก่ *1) ดร. อภิชยั เตชะอุบล 2) นายกมัพล ตยิะรตัน์ 3) นายอนกุลู อุบลนชุ  

     4) นางวิไล แซ่โง้ว 5) นางสิริพร ปิ่นประยงค์ 6) นางรัชนี ศิวเวชช 

 * นายอนุกูล อุบลนุช ได้ลาออกจากต�าแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มกราคม 2557 จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล 264,333,775 24.397

2. นางชลิดา เตชะอุบล 193,583,772 17.867

3. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 88,560,000 8.174

4. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล 51,382,959 4.742

5. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล 51,000,000 4.707

6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 50,660,000 4.676

7. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 16,740,000 1.545

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 9,261,846 0.855

9. นายเสธวัต วัฒนนามกุล 8,245,600 0.761

10. อื่นๆ 349,732,253 32.939

รวม 1,083,500,205 100
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 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 

 ทะเบียนเลขที่ 0107537000475 (บมจ. 294) 

 มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคาร ทีเอฟดี 

 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์ (662) 676-4031-6, (662) 6763836-9

 โทรสาร (662) 676-4038-9 

 เว็บไซต์ www.tfd-factory.com

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจ�าแนกตามลักษณะของรายได้หลัก เป็น 4 ประเภทคือ:

 1.  นิคมอุตสาหกรรม

 2.  เพื่อการขาย และให้เช่า ที่ดิน โรงงานส�าเร็จรูป คลังสินค้า และบริหารจัดการ

 3.  ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน และให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์

 4.  รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

จ�านวนและชนิดของหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท
 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,499,861,190.-บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,499,861,190หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 1,083,500,205 หุ้น หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 1,083,500,205 บาท หุ้นสามัญส่วน 

ที่เหลือจ�านวน 416,360,985 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่เรียกช�าระ ดังนี้

1). หุ้นสามัญจ�านวน 180,410,965 หุ้น ส�าหรับรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TFD-W2) 

ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิจ�านวน 180,410,965 หน่วย ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 5 บาท อายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

2). หุ้นสามัญจ�านวน 116,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

3). หุ้นสามัญจ�านวน 119,950,020 หุ้น ส�าหรับรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) 

โดยบริษัทฯ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ�านวน 108,350,020 หน่วยตามสัดส่วนส่วนการถือหุ้น และนักลงทุน

ทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 11,600,000 หน่วย

ข้อมูลทั่วไป
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การถือหุ้นบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่น
 บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2546 

 ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 100%

 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าเพื่อขายและให้เช่า 

 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคาร ทีเอฟดี 

 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์ (662) 676-40555-57 

 โทรสาร (662) 676-4064

 บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ทุนจดทะเบียน 701 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 100%

 ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 

 อาคาร ทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเพมหานคร 10120

 โทรศัพท์ (662) 676-4031

 โทรสาร (662) 676-4038

 บริษัท เอส จี แลนด์ จ�ากัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2531 ทุนจดทะเบียน 100.45 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 49.91%

 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่าอาคารส�านักงาน 

 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 161/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ 

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (662) 651-9485, (662) 651-8577-78 

 โทรสาร (662) 651-8575, (662) 651-9471

นายทะเบียนหลักทรัพย์
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7 เลขที่ 62 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์ (662) 229-2800 

 โทรสาร (662) 654-5649
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ผู้สอบบัญชี
 นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ

 นางสาวชลรส สันติอัศวราภรณ์ ทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ

 นายกฤษดา เลิศวนา   ทะเบียนเลขที่ 4958

 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 

 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ (662) 264-0777 

 โทรสาร (662) 264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย
  บริษัท ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ชั้น 24 เลขที่ 121/74-75 อาคารอาร์. เอส. ทาวเวอร์ 

 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310

 โทรศัพท์ (662) 641-3181-88, (662) 248-6711 

 โทรสาร (662) 641-3189-90, (662) 248-6719

ที่ปรึกษา
 นายธ�ารง เชียรเตชากุล

 เลขที่ 501/126 ถนนสาธุประดิษฐ์ 

 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การซื้อขายหุ้น
 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท�าการซื้อขายโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถาบันการเงิน
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

 ธนาคารออมสิน

 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 ธนาคารธนชาต 

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
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Be Dedicated, Be Creative, Be a Quality Real Estate 

Developer In Industrial Factories, Office Buildings & 

All Real Estate Sectors Providing the Best Customer 

Service for Our Customers’ Satisfaction

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านโรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารสำานักงาน และที่พักอาศัย พร้อมการบริการ

ด้วยใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
Thai Factory Development Public Company Limited

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 
เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 
อาคารทีเอฟดี  แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2676 4031-6, (66) 2676 3836-9
โทรสาร : (66) 2676 4038-9
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YOUR SATISFACTION  
    IS OUR BUSINESS.

Thai Factory Development Public Company Limited
18 Soi Sathorn 11 Yaek 9, 
TFD Building, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120 Thailand
Tel : (66) 2676 4031-6 , (66) 2676 3836-9
Fax : (66) 2676 4038-9
www.tfd-factory.com


