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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2556 เป็นปีทีบ่รษัิทมีการเติบโต และขยายการลงทนุอย่างก้าวกระโดด

เพือ่เสรมิศกัยภาพในการแข่งขนั ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกจิโลก
และความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้า
ของบริษัทมีการเติบโตอย่างน่าพอใจในขณะท่ีการให้เช่าโรงงานขยายตัว
น้อยกว่าท่ีคาดไว้ การเร่งขยายการลงทุนไปในพื้นท่ีที่มีศักยภาพเป็นสิ่ง
ท่ีบริษัทให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในปีที่ผ่านมาเพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับ
รองรับความต้องการเช่าโรงงาน/คลังสินค้าที่จะมีมากขึ้นตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก และการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 ตลอดจนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล

ธุรกิจโรงงานให้เช่า

เศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมฟื้นตัว ได้ส่งผลให้ความต้องการโรงงานให้เช่าของ
บริษัทเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ในปี 2556 บริษัทให้เช่าโรงงานได้เพ่ิมขึ้นรวม 82,900 ตารางเมตร  
ลดลงร้อยละ 39.8 จากปีก่อนหน้า อย่างไรกด็ ีบรษัิทสามารถให้เช่าโรงงานได้
เพ่ิมขึน้สทุธ ิ44,575 ตารางเมตร ซ่ึงสงูกว่าปี 2555 ทีม่พีืน้ทีเ่ช่าเพิม่ขึน้สุทธิ
เพยีง 12,950 ตารางเมตรอนัเนือ่งมาจากเหตุอทุกภัยปี 2554 ผูเ้ช่าโรงงาน
รายใหม่ของบริษัทกว่าคร่ึงยังคงเป็นผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น  
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

การให้เช่าโรงงานในพื้นท่ีจังหวัดอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นท่ี 
ท่ีเคยเกดิอทุกภยัในปี 2554 มแีนวโน้มดีขึน้โดยล�าดับ กว่าร้อยละ 30 ของ
สญัญาเช่าใหม่เป็นการเช่าโรงงานในพ้ืนท่ีท่ีเคยเกดิอทุกภัย บรษัิทสามารถ
ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวให้เหมาะสมได้ ซ่ึงสะท้อนถึงการฟื้น
ตัวของความต้องการเช่าโรงงานในบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง อย่างไรก็ดี 
ได้มีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2556 ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี และ
ปราจนีบุร ีแต่กมิ็ได้สร้างความเสยีหายต่ออาคารโรงงานของบรษัิท บรษัิท
ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ผู้เช่าในการดูแลและป้องกันโรงงานรวมทั้งทรัพย์สินและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเต็มก�าลัง

บริษัทมีอัตราการเช่าโรงงานเฉลี่ยในปี 2556 ร้อยละ 73 โรงงานท่ีว่าง
ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554 
ในขณะที่อัตราเช่าโรงงานในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของบริษัทอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เฉลี่ยที่ร้อยละ 92 

ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า

ในปี 2556 บรษัิทให้เช่าคลงัสนิค้าได้เป็นพืน้ท่ีรวม 212,907 ตารางเมตร   
โดยเป็นพื้นท่ีเช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ 196,357 ตารางเมตร มากกว่าการให้เช่า 
สุทธิของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.5 โดยผู้เช่าคลังสินค้ารายใหม่กว่า 
ร้อยละ 70 เป็นกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ร้อยละ 40 เป็นผู้ประกอบการ
จากประเทศญี่ปุ่น

อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายมี
ความต้องการให้คลังเก็บสินค้าของตนเองกระจายอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 
ท่ีหลากหลายมากขึ้น การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของธุรกิจค้าปลีกท�าให้มี 
ความต้องการคลังสินค้าเพ่ิมมากขึ้นในหลายพื้นที่ และแม้ว่าโครงการ 
รถคันแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว อุตสาหกรรมรถยนต์ก็ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายตัวต่อไปเพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบัการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 
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ในปีท่ีผ่านมา บรษัิทมีการขยายโครงการคลงัสนิค้าไปในท�าเลท่ีต้ังใหม่ ๆ  
ทีม่ีศกัยภาพมากขึ้นอกีหลายโครงการซึง่รวมถึงพืน้ทีต่ามหวัเมอืงส�าคญั
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อรองรับความต้องการคลัง
สนิค้าทีค่าดว่าจะมีเพิม่มากขึน้ และเพือ่ความได้เปรยีบในการแข่งขนั ท�าให้ 
ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไทคอนมีคลังสินค้าอยู่ในท�าเลท่ีต้ังรวม 29 แห่ง 
เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิม 21 แห่งในปีก่อนหน้า

บริษัทมีอัตราการเช่าคลังสินค้าเฉลี่ยในปี 2556 ร้อยละ 71 ซ่ึงลดลง
จากร้อยละ 89 ในปีก่อนหน้า บริษัทมองว่าการลดลงของอัตราการเช่า 
เป็นผลชั่วคราวจากการท่ีบริษัทมีการขยายพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าอย่าง
รวดเร็วในปีที่ผ่านมา

การลงทุนของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดิน และพัฒนาโรงงานและคลังสินค้า 
รวมมูลค่าท้ังสิ้นกว่า 9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปีก่อนหน้า  
โดยกว ่าครึ่ ง เป ็นการลงทุนเพื่อซื้อที่ ดินส�าหรับพัฒนาโครงการ 
โลจสิติคส์พาร์ค ประมาณร้อยละ 40 เป็นเงินลงทุนส�าหรบัการพฒันาอาคาร 
คลงัสนิค้า  และส่วนท่ีเหลอืเป็นการลงทุนซือ้ท่ีดินและก่อสร้างอาคารโรงงาน
ให้เช่า การลงทุนด้วยเงินจ�านวนดังกล่าวเป็นการลงทุนท่ีมากที่สุดในรอบ  
24 ปี เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในไม่ช้านี้  
ตลอดจนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และโอกาสของ
แผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งท่ีได้รบัการสนับสนนุ
จากภาครัฐ 

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท ไทคอน 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (TICON Management Company Limited : 
TMAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) ในอนาคต   
TMAN ยังไม่มีการท�าธุรกรรมในปัจจุบัน ส�าหรับบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง 
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทยังมิได้รีบเร่ง
ด�าเนินการลงทุนใด ๆ จากการศึกษาของบริษัทพบว่ายังไม่มีการลงทุน
ใดท่ีให้ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง จนถึงปัจจุบันจึงยังคงไม่มีธุรกรรม 
ในประเทศดังกล่าว

ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา บริษัทมีการโอนขาย/ให้เช่าโรงงาน
และคลังสินค้ารวม 286,320 ตารางเมตร แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียลโกรท (TICON Industrial Growth 
Leasehold Property Fund : TGROWTH) โดยบริษัทได้รับเงินจาก 
การขายท้ังสิน้ 5.5 พนัล้านบาท  TGROWTH เป็นกองทุนใหม่ทีถ่กูจดัต้ังขึน้ 
เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และหากการจัดต้ัง REIT 
สามารถด�าเนินการได้ บรษัิทมแีผนท่ีจะแปลงสภาพกองทุนดังกล่าวให้เป็น 
REIT  ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีการลงทุนใน TGROWTH ร้อยละ 28.5

ผลการด�าเนินงาน
ในปี 2556 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 1,414.2 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่จัดตั้ง

บริษัทมา คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากปี 2555 รายได้จากการให้
เช่าโรงงานและคลงัสนิค้าซึง่เป็นรายได้จากธุรกจิหลกัของบรษัิทยงัคงเพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้ดังกล่าว 1,109.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.4 บริษัทมีรายได้จากการขายโรงงานและ 
คลังสินค้ารวม 4,663 ล้านบาท และมีรายได้รวม 6,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8 นอกจากนั้น บริษัทยังมีรายได้ค่าบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) และกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย์ทีพาร์คโลจสิติคส์ (TLOGIS) รวมท้ังสิน้ 152.6 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 
ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองกองทุนอีกจ�านวน 216.6 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากการที่ทั้งสองกองทุนมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร
จัดการมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นมากดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มสูงขึ้น
มาอยู่ที่ระดับ 2 เท่า  ในช่วงต้นปี 2557 บริษัทจะพิจารณามาตรการต่าง ๆ 
เพื่อลดอัตราส่วนดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนของบริษัท

แนวโน้มในอนาคต

วิกฤตการณ์ทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนจากต่าง
ประเทศในประเทศไทยได้สร้างความกงัวลให้แก่บรษัิทอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้  
อย่างไรก็ดี ผมคาดว่าความวุ่นวายทางการเมืองท่ียืดเยื้อมานานจะจบลง 
ด้วยดี ท่ามกลางความยุ่งยากดังกล่าว ผมมีความมั่นใจว่าธุรกิจของ 
บริษัทจะเติบโตต่อไปได้เป็นอย่างดี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีมี
แนวโน้มชดัเจนขึน้ การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โอกาสของ
การใช้จ่ายของภาครฐัในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
นอกเหนอืจากความได้เปรยีบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยู่
บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค

ในปี 2557 น้ี บริษัทมีแผนท่ีจะเติบโตและขยายธุรกิจต่อไปด้วย 
เงินลงทุนจ�านวนน้อยกว่าในปี 2556 บริษัทจะยังคงให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศที่จะ
มีมากขึ้น โดยจะเป็นการพัฒนาบนที่ดินที่ได้จัดหาเตรียมไว้แล้วใน 1-2 ปี
ท่ีผ่านมาเป็นหลัก  ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศน้ัน หากการลงทุน 
ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัท บริษัทอาจพิจารณาการลงทุนดังกล่าว 
ในต่างประเทศ 

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ ้นหลักของบริษัท นักลงทุน 
พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กบับรษัิททกุท่าน ท่ีมส่ีวนร่วมกบัความส�าเรจ็ของบรษัิท  ด้วยการสนับสนุน
จากทุกท่านอย่างต่อเน่ือง ผมเชื่อว่าปี 2557 น้ีจะเป็นปีแห่งความส�าเร็จ 
อีกปีหนึ่งส�าหรับบริษัท

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
รายการ 

ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี
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ประจำาปี 2556

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง



1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2556 ของบริษัทและงบการเงินรวม  รวมถึงรายการระหว่างกัน และ

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน โดยมผีูส้อบบญัชร่ีวมประชมุทกุครัง้ทีม่กีารพจิารณาสอบทานงบการเงนิ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้อบบญัชเีรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิ 
ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ สมเหตุสมผลตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ขอบเขตแนวทางและความเป็นอิสระในการสอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชทุีกไตรมาส โดยพิจารณาเรือ่งการ

ด�าเนินงาน การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ และระบบการควบคมุภายในส�าหรบัระบบงานทีส่�าคัญของบรษัิท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคล้องกบั
ผู้สอบบัญชว่ีา บรษัิทมรีะบบการควบคุมภายในท่ีพอเพยีง ไม่พบจดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั มีการดูแลรกัษาทรพัย์สนิทีเ่หมาะสม และมีระบบ
การติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

3. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานท่ีก�าหนดไว้ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
ระบบงาน กฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รายการค้ากับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีสาระส�าคัญได้เปิดเผยและ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ ซึ่งผล
สรุปอยู่ในเกณฑ์ดี
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ประจำาปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหาชน) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบประกอบด้วย นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายตรีขวัญ บุนนาค

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบของบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 
ดูแลกจิการท่ีดี การมีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ีและส่งเสรมิแนวทางการตรวจสอบเชงิป้องกนั โดยครอบคลมุถงึการบรหิารความเสีย่ง และการปกป้อง 
ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั ในปี 2556 มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชมุ 
ทั้ง 4 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

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

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
รายการ 

ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี
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4.  การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ อัตราก�าลังคนและผลตอบแทนของพนักงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี รวมท้ังติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการสอบทาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ในปี 2556 ฝ่ายตรวจสอบภายในมุ่งเน้นทีร่ะบบจดัซือ้ ระบบการจดัจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้าง และระบบควบคุมทรพัย์สนิ โดยได้สอบทาน 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานและระบบงานให้เป็นไปตามกฎและระเบยีบข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้อง และได้ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่พอเพียง เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
และฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

5.  การคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
   ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ 
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบในการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ได้แก่  
นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 3516 (ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชขีองบรษัิทมาเป็นเวลา 4 ปีท่ีผ่านมาติดต่อกนั) และ/หรอื นายโสภณ 
เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2547 ถึงปี 2551) และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2556 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม 770,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556  

    โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบและระมัดระวัง มีความเป็นอิสระเพียงพอเพื่อปกป้องประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง 
เท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า รายงานทางการเงินของบรษัิทมีความถกูต้อง เชือ่ถอืได้ มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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รายงานการกำากับ
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง



ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
หน่วย : ล้านบาท

2556 2555 2554

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,663.04 4,364.45 1,076.47 

ค่าเช่ารับและค่าบริการ 1,109.69 1,053.01 880.23 

รายได้ค่าบริหารจัดการจาก property funds 152.59 105.07 113.44 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน property funds 216.57 169.22 160.80 

ก�าไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ property funds 154.45 35.29 3.52 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 2,886.28 2,691.07 700.59 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 261.52 392.29 248.12 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 715.60 432.00 326.04 

ก�าไรสุทธิ 1,414.23 1,296.57 436.39 

สินทรัพย์ 26,451.39 19,736.00 15,288.73 

หนี้สิน 17,763.63 11,839.27 9,548.54 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,687.76 7,896.73 5,740.19 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 17.05 19.02 7.70 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 10.06 12.90 7.11 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)   64.52* 70.35 71.59 

 *คำานวณจากจำานวนหุ้นชำาระแล้ว ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557
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คณะกรรมการต่อรายงาน 
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แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี



โรงงานและคลังสินค้า
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AYUDHYA
Rojana Industrial Park (Ayudhya)
Hi-Tech Industrial Estate
Bangpa-In Industrial Estate

TPARK ROJANA (AYUDHYA)
TPARK WANGNOI (3 Locations)

PATHUMTHANI
Navanakorn Industrial 
Promotion Zone

Ladkrabang Industrial Estate
BANGKOK

TPARK LADKRABANG

Amata Nakorn Industrial Estate
Hemaraj Chonburi Industrial Estate
Laemchabang Industrial Estate
Pinthong Industrial Estate

TPARK AMATA NAKORN
TPARK BOWIN
TPARK SRIRACHA
TPARK LAEMCHABANG (2 Locations)
TPARK PHAN THONG (3 Locations)
TPARK EASTERN SEABOARD 1 (2 Locations)

CHONBURI

Amata City Industrial Estate

RAYONG

SURAT THANI

Rojana Industrial Park (Rayong)

TPARK EASTERN SEABOARD 1 (1 Location)

CHACHOENGSAO

TPARK BANGNA
TPARK BANGPAKONG

PRACHINBURI

Kabinburi Industrial Zone
Rojana Industrial Park (Prachinburi)

TPARK ROJANA (PRACHINBURI)

KHONKAEN
TPARK Khonkaen

Factories
Warehouses

Asia Industrial Estate

TPARK BANGPLEE (5 Locations)

SAMUTPRAKARN

Bangpoo Industrial Estate

TPARK SURAT THANI 

TPARK EASTERN SEABOARD 2 (2 Locations)
TPARK EASTERN SEABOARD 3 
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แก่ผู้สอบบัญชี



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้บริจาคถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

บรษัิทได้จดัโครงการ “ไทคอน กรนี ไลฟ์ ตอน อนุรกัษ์และปลกูป่าชายเลน”  
โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
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ลักษณะ 
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ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง



  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเงิน 
ช่วยเหลือให้แก่วัดศรีจันทาราม จังหวัดสมุทรปราการ และสถานสงเคราะห์
คนพิการและทุพพลภาพ “บ้านบางปะกง” จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ  
ไทคอนมอบรัก ครั้งที่ 2 

บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้ส�านักงาน เช่น
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะและแบบพกพา เครื่องพิมพ์เอกสาร จอภาพ
อุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว จังหวัด
นนทบุรี  
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แก่ผู้สอบบัญชี



นายชาลี โสภณพนชิ
ประธานกรรมการ

อายุ: 53 ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
       The University of Chicago
• Director Accreditation Program ปี 2548 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ 3.31 (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
- ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2553 - ปัจจุบัน 
กรรมการ Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)
2540 - ปัจจุบัน 
กรรมการผู้อ�านวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
(อสังหาริมทรัพย์) 
2530 - ปัจจุบัน 
กรรมการผู้อ�านวยการ บจก. ซิตี้เรียลตี้ 
(อสังหาริมทรัพย์)

นายจริะพงษ์ วินชิบุตร 
กรรมการ

อายุ: 63 ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
       George Washington University
• Director Accreditation Program ปี 2548          

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program ปี 2548            

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
- ไม่มี - (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
เป็นญาติกับนายชาย วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2555 - ปัจจุบัน 
กรรมการผูจ้ดัการ                            
บจก. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุร ี(อสงัหารมิทรพัย์)
2555 - ปัจจุบัน 
กรรมการผูจ้ดัการ                            
บจก. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 (อสงัหารมิทรพัย์)
2553 - ปัจจุบัน 
กรรมการ Shanghai TICON Investment                
Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)  
2548 - ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ  บจก. ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค  
(สร้างคลงัสนิค้าให้เช่า)
2536 - ปัจจุบัน 
กรรมการผู้จดัการ 
บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (อสงัหารมิทรพัย์)

คณะกรรมการและผู้บริหาร
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กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง



นายชาย วนิชิบุตร
กรรมการ

อายุ: 40 ปี
การศึกษา:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
       Boston University
• Director Accreditation Program ปี 2550 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
- ไม่มี - (ณ วนัที ่14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
เป็นญาติกับนายจิระพงษ์ วินิชบุตร 
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2556 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
(ผู้จดัการกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์)
2555 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส 
(สร้างโรงงานให้เช่า)
2554 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 (อสงัหารมิทรพัย์)
2554 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 (อสงัหารมิทรพัย์)
2550 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (อสงัหารมิทรพัย์)
2547 - ปัจจุบัน 
กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พรอ็พเพอร์ต้ี (อสงัหารมิทรพัย์)

นายไว เชง ควน 
กรรมการและกรรมการผูอ้�านวยการ

อายุ: 56 ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
       The University of Chicago
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
- ไม่มี - (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
เป็นคู่สมรสของนางยุพดี ควน
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2555 - ปัจจุบัน 
กรรมการ TICON Property, Inc. (ลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์)
2553 - ปัจจุบัน 
กรรมการ Shanghai TICON Investment                
Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)
2548 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค (สร้างคลงัสนิค้าให้เช่า)
2544 - 2554 
กรรมการผู้จดัการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอร์วสิเซส 
(สร้างโรงงานให้เช่า)  
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
รายการ 

ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี



นางยุพดี ควน
กรรมการ

อายุ: 52 ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
       Michigan State University
• Director Certification Program ปี 2556 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ 3.55 (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
เป็นคู่สมรสของนายไว เชง ควน 
ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2556 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
(ผู้จดัการกองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์)
2555 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส 
(สร้างโรงงานให้เช่า)

นายวรีพนัธ์ พลูเกษ
กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ

อายุ: 53 ปี

การศึกษา:
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ 
        University of Colorado 
• Director Certification Program 
       (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) ปี 2545 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• DCP Refresher Course ปี 2549 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program ปี 2553 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 
       สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ 1.22 (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
- ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2556 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
(ผู้จดัการกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์)
2553 - ปัจจุบัน 
กรรมการ Shanghai TICON Investment                  
Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน)
2548 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค (สร้างคลงัสนิค้าให้เช่า)
2544 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส (สร้างโรงงานให้เช่า)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง
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นายเดวดิ เดสมอนด์ แทร์เร้นท์
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 71 ปี
การศึกษา:
• Fellow of the Institute of Chartered 
       Accountants in England & Wales
• Director Accreditation Program ปี 2550
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ 0.06 (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร:
- ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2538 - ปัจจุบัน 
กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd.         
(อสงัหารมิทรพัย์ ส�านักงาน และโรงแรม)
2551 - 2555 
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                    
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์)   

นายชชัวาลย์ เจยีรวนนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อาย:ุ 52 ปี
การศกึษา:
• ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ  

University of Southern California
• Director Accreditation Program ปี 2551 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
• ประกาศนียบัตรหลกัสตูรผู้บรหิารระดับสงู รุน่ที ่9  

สถาบันวทิยาการตลาดทนุ
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท:
- ไม่มี - (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร:
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท:
2547 - 2555
ประธานกรรมการ
บมจ. เมโทรสตาร์ พรอ็พเพอร์ต้ี 
(อสงัหารมิทรพัย์)

นายตรขีวญั บุนนาค
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 57 ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
       University of North Texas
• Director Certification Program ปี 2544 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program ปี 2549 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ 0.13  (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557)
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้ริหาร:
- ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค 
(สร้างคลงัสนิค้าให้เช่า)
2552 - 2555 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน                   
บมจ. แผ่นดินทอง พรอ็พเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ (อสงัหารมิทรพัย์)

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
รายการ 

ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี
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ดร. สมศักดิ์ ไชยพร 
ผู้จัดการทั่วไป
อายุ       • 62 ปี
การศึกษา       • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 0.01 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • 2544 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
             บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส (สร้างโรงงานให้เช่า)

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
อายุ       • 48 ปี
การศึกษา       • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       • Company’s Secretary Program ปี 2546 
          สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 0.02 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
             บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
             (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

นายสามารถ รัศมีโรจน์วงศ์ 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ       • 47 ปี
การศึกษา       • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Notre Dame de Namur University 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด 1 
อายุ       • 54 ปี
การศึกษา       • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • 2539 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ           
             บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์)

นายชิเกยูกิ โฮริเอะ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด 2
อายุ       • 55 ปี
การศึกษา       • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Denki University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

คณะกรรมการและผู้บริหาร

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง
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นางยูโกะ โฮชิ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด 3 
อายุ       • 43 ปี
การศึกษา       • ปริญญาตรีสังคมศาสตร์ Chiba University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ
อายุ       • 45 ปี
การศึกษา       • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Texas A&M University, Kingsville
       • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรการ
อายุ       • 51 ปี
การศึกษา       • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 1.77 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

นายสิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายกฎหมาย
อายุ       • 50 ปี
การศึกษา       • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

นางสาวรุ่งทิพย์ ภิยโยดิลกชัย 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี
อายุ       • 43 ปี
การศึกษา       • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Monash University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการเงิน
อายุ       • 38 ปี
การศึกษา       • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     • ร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  • - ไม่มี -
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   • - ไม่มี -

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
รายการ 

ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

ขอ้มูลทั �วไป 

บริษทั 

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

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

เลขทะเบยีนบริษทั 0107544000051 (บมจ. 666) 

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

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th 

อีเมล ticon@ticon.co.th  

ทุนจดทะเบยีน 1,263,740,168 บาท (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

ทุนชาํระแลว้ 912,396,032 บาท   (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557)                  

มลูค่าที�ตราไว ้ 1 บาทต่อหุน้ 

บริษทัย่อย 

บริษทั  อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อวตัถุประสงคใ์นการใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  

ซึ�งไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

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

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

20230 

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

ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ พฒันาคลงัสนิคา้สาํเรจ็รูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

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

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

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 

อีเมล logistics@ticon.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 2,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

ทุนชาํระแลว้ 2,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

 

Shanghai TICON Investment Management Company Limited 

ประเภทธุรกจิ บริหารการลงทุน  

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

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

China 

ทุนจดทะเบยีน 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

ทุนชาํระแลว้ 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

 

TICON Property, Inc. 

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 

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

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

ทุนชาํระแลว้ 6,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ ลักษณะ 

การประกอบ 
ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

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

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

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

ทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557) 

มลูค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

ผูเ้กี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ผูส้อบบญัชี นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3516 

 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 (เดมิชื�อ บริษทั สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) 

 ช ั�น 33  อาคารเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์ 

 เลขที� 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์(662) 264-0777   โทรสาร (662) 264-0789 

 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มลูของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) เพิ�มเติมไดจ้ากแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัที�แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1. วสิยัทศัน์และเป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

1.1  วสิยัทศัน ์

วิสยัทศันข์องบริษทั คือ การเป็นบริษทัช ั�นนําในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�มี

คุณภาพระดบัสากล โดยคาํนึงถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัและใหผ้ลตอบแทนที�ดทีี�สุดแก่ผูล้งทุน 

1.2 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัคือการรกัษาตําแหน่งการเป็นผูน้ําดา้นการก่อสรา้งโรงงานและ

คลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่าที�มคุีณภาพระดบัสากลควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการครบวงจร โดยคาํนึงถงึความตอ้งการของลูกคา้เป็น

สาํคญั และบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลเพื�อประโยชนข์องผูท้ี�มส่ีวนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

2. การเปลี�ยนแปลงและการพฒันาการที�สาํคญั 

ในปี 2556 บริษทัไดข้ยายการลงทุนมากกว่าทุกปีที�ผ่านมาดว้ยการซื�อที�ดนิและพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้เพิ�ม

ในหลายทาํเลใหม่ที�มีศกัยภาพ รวมมูลค่ากว่า 9,000 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจคลงัสินคา้  

เพื�อรองรบัความตอ้งการเช่าที�มีการขยายตวัอย่างต่อเนื�องและมีแนวโนม้การเติบโตที�ดี อนัจะเห็นไดจ้ากพื�นที�เช่า

คลงัสนิคา้สุทธิของบริษทัที�เพิ�มขึ�น 196,357 ตารางเมตร ซึ�งมากกว่าปีก่อนหนา้ นอกจากนี�บริษทัมพีื�นที�เช่าโรงงานสุทธิ

เพิ�มขึ�น 44,575 ตารางเมตร ซึ�งมากกว่าการเพิ�มขึ�นสุทธิในปีก่อนหนา้เช่นกนั 

บริษทัมีพื�นที�เช่าโรงงานสุทธิเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากไม่มผีลกระทบของการยกเลกิการเช่าจากเหตุ

อุทกภยั ทาํใหก้ารยกเลกิการเช่าลดลงมาก สาํหรบัการใหเ้ช่าพื�นที�ใหมแ่ละอตัราการเช่าเฉลี�ยของโรงงานไดร้บัผลกระทบ

จากการชะลอการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ซึ�งเป็นกลุ่มลูกคา้สําคัญของบริษทั  

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วไดถู้กชดเชยดว้ยการเติบโตอย่างมากของธุรกิจคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบริษทัในปีที�ผ่านมา 

พื�นที�เช่าคลงัสนิคา้สุทธเิพิ�มขึ�นสูงกว่าปีก่อนหนา้รอ้ยละ 15 ตามความตอ้งการคลงัสนิคา้ที�ขยายตวัจากการเติบโต

ของกิจกรรมโลจิสติกสใ์นประเทศ การขยายธุรกิจของกลุม่ธุรกจิคา้ปลกี และการกระจายความเสี�ยงดา้นทาํเลที�ต ั�งของ

ผูป้ระกอบการ ทาํใหร้ายไดจ้ากธุรกจิคลงัสนิคา้มสีดัส่วนมากขึ�นเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วมของบริษทั 

ในปีที�ผ่านมา บริษทัไดร่้วมสนบัสนุนการจดัตั�งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล  

โกรท (TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund : TGROWTH) แทนการจดัตั�งกองทรสัตเ์พื�อการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(Real Estate Investment Trust : REIT) เนื�องจากมขีอ้จาํกดัดา้นกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

และขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการจดัตั�ง REIT บริษทัไดท้าํการขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้เป็นครั�งแรกใหแ้ก่ 

TGROWTH รวมมลูค่า 5,515 ลา้นบาท และไดม้กีารลงทุนใน TGROWTH นอกจากนี� บริษทัไดจ้ดัตั�งบริษทัย่อย ชื�อ 

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพื�อเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์โดยคาดว่าจะเริ�ม

ดาํเนินงานเมื�อมกีารจดัตั�งกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยไ์ดส้าํเร็จ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ ลักษณะ 

การประกอบ 
ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

3. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัมบีริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั  บริษทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ 

จาํกดั Shanghai TICON Investment Management Company Limited  TICON Property, Inc. และบริษทั 

ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยบริษทัและบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า  

ส่วนคลงัสินคา้ใหเ้ช่าดาํเนินการโดยบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั  Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited และ TICON Property, Inc. จดัตั�งขึ�นเพื�อรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจีน 

และประเทศสหรฐัอเมริกา สาํหรบั บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จดัตั�งขึ�นเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ท ั�งนี� รายละเอียดของบริษทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี� 

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

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทั และถูกจดัตั�งขึ�น 

เพื�อขอร ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานสําเร็จรูปใน 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งเป็นโครงการที�มรูีปแบบเช่นเดียวกบัโครงการของบริษทัโดยเริ�มดาํเนินการในเดือน

เมษายน 2544 และไดร้บัอนุมตัิใหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื�อเดือนสิงหาคม 

2544 

ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557 EISCO มทีุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาทโดยในปี 2546 EISCO 

ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

  

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัทย่อย 

บรษิทั อีโค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จํากดั 

บรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จาํกดั 

Shanghai TICON Investment  

Management Co., Ltd.            

TICON Property, Inc. 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

บรษิัทร่วม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 

24% 

20% 

29% 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

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

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

พฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า โดย TPARK ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในการพฒันาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน  

บางนา  เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน วงันอ้ย เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน ศรีราชา เขตอุตสาหกรรม 

โลจิสตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั และการพฒันาคลงัสนิคา้จาํนวนหนึ�งในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวนิ) 

ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557 TPARK มทีุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 2,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 

TPARK ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 

ของทุนจดทะเบียน จดัตั�งขึ�นในประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อรองรบัการขยายธุรกิจ

เกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจีน ซึ�งปจัจุบนัอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุน 

ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มทีุน

จดทะเบยีน 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีุนชาํระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

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

มกราคม 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทร ัพยใ์นประเทศ

สหรฐัอเมริกา ซึ�งปจัจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุน 

ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557 TICON Property, Inc. มทีุนชาํระแลว้ 6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

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

บริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน  TMAN จดัตั�งขึ�นในเดอืนพฤษภาคม 2556 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ซึ�งปจัจุบนัอยู่ระหว่างการยื�นคาํขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557 TMAN มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

นอกจากบริษทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมกีารลงทุนในบริษัทร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทร ัพยท์ีพาร์คโลจิสติคส ์และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทร ัพย์ไทคอน  

อินดสัเทรียล โกรท ซึ�งมรีายละเอียดดงันี� 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

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

กิจการอุตสาหกรรม (Industrial Properties) โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี� TICON 

หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TFUND เป็นกองทนุที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดัเป็นผูจ้ดัการกองทุน  

  

3. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัมบีริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั  บริษทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ 

จาํกดั Shanghai TICON Investment Management Company Limited  TICON Property, Inc. และบริษทั 

ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยบริษทัและบริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า  

ส่วนคลงัสินคา้ใหเ้ช่าดาํเนินการโดยบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั  Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited และ TICON Property, Inc. จดัตั�งขึ�นเพื�อรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจีน 

และประเทศสหรฐัอเมริกา สาํหรบั บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จดัตั�งขึ�นเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ท ั�งนี� รายละเอียดของบริษทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี� 

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

ถือหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทั และถูกจดัตั�งขึ�น 

เพื�อขอร ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานสําเร็จรูปใน 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งเป็นโครงการที�มรูีปแบบเช่นเดียวกบัโครงการของบริษทัโดยเริ�มดาํเนินการในเดือน

เมษายน 2544 และไดร้บัอนุมตัิใหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื�อเดือนสิงหาคม 

2544 

ณ วนัที� 5 มนีาคม 2557 EISCO มทีุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาทโดยในปี 2546 EISCO 

ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

  

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัทย่อย 

บรษิทั อีโค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จํากดั 

บรษิทั ไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จาํกดั 

Shanghai TICON Investment  

Management Co., Ltd.            

TICON Property, Inc. 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

บรษิัทร่วม 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 

24% 

20% 

29% 
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ปจัจุบนั TFUND มจีาํนวนเงนิทุน 12,392 ลา้นบาท TFUND มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2548 และไดท้าํ

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

จาํนวนรวม 237 โรงงาน (พื�นที�รวม 563,800 ตารางเมตร) และคลงัสินคา้ 8 หลงั (พื�นที�รวม 19,600 ตารางเมตร) 

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

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสินคา้ที�ขายใหแ้ก่ TFUND และ

ไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TFUND 

TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 90  

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

2556 TFUND มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 10.9737 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2556 บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND คิดเป็นรอ้ยละ 23.63 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 

ที�ออกท ั�งหมด 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจสิติคส ์(TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS) 

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

กบักิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จําเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK  

เป็นเจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมบีริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ปจัจุบนั TLOGIS มจีาํนวนเงนิทุน 4,647 ลา้นบาท มกีารระดมทุนครั�งแรกในปี 2552 และทาํการเพิ�มทุน 

อีก 2 คร ั�งในปี 2554-2555 เพื�อซื�อคลงัสินคา้จาก TPARK ซึ�งปจัจุบนัมคีลงัสินคา้จาํนวนรวม 63 หลงั (พื�นที�รวม 

243,625 ตารางเมตร) โดยม ีTICON เป็นผูค้ํ �าประกนัค่าเช่าสาํหรบัการเช่าคลงัสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS เป็น

จาํนวนเงนิเท่ากบัปีละ 187.5 ลา้นบาท จนถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ท ั�งนี� TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อคลงัสนิคา้

คืนจาก TLOGIS 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารคลงัสินคา้ที�ขายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้ง

บริหารจาก TLOGIS 

TLOGIS มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

TLOGIS มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 11.3202 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2556 บริษทัมกีารลงทุนใน TLOGIS คิดเป็นรอ้ยละ 20.04 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 

ที�ออกท ั�งหมด 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TICON Industrial Growth 

Leasehold Property Fund : TGROWTH) 

TGROWTH จดัตั�งขึ�นในเดือนธนัวาคม 2556 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�

เกี�ยวเนื�องกบักิจการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ 

TPARK เป็นเจา้ของ TGROWTH เป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมบีริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

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

ในสทิธิการเช่าที�ดนิกรรมสิทธิ�  และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซึ�งปจัุบนัมโีรงงานรวม 38 โรงงาน 

(พื�นที�รวม 104,225 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้ 50 หลงั (พื�นที�รวม 182,095 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ท ั�งนี�  TICON 

และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TGROWTH 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสนิคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TGROWTH 

และไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TGROWTH 

TGROWTH มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่า 

รอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักล่าวเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษี ท ั�งนี�  ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 2556 TGROWTH มมีลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิเท่ากบั 10.0488 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัมกีารลงทุนใน TGROWTH คิดเป็นรอ้ยละ 28.52 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนที�ออกท ั�งหมด 

การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH ถอืเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษทั

ทางหนึ�ง เพื�อนาํเงนิที�ไดม้าใชข้ยายกิจการของบริษทั นอกเหนือจากแหล่งเงนิทุนจากผลการดาํเนินงานของบริษทั และ

แหลง่เงนิทุนจากการกูย้มื การพจิารณาขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH นั�น บริษทัจะ

คาํนึงถึงความเหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ือหุน้  

ท ั�งนี� ในอนาคตบริษทัมแีผนที�จะระดมทุนผ่านกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(Real Estate Investment 

Trust) ซึ�งจะเป็นทางเลอืกหนึ�งที�ช่วยในการบริหารโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัไดอ้ย่างเหมาะสม 

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

คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บางกอกคลบั จาํกดั เพื�อวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการของบริษทั

ดงักลา่ว 
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1.  ภาพรวมของธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจ เป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ให เ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม  

สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาํเลอื�นที�มศีกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงาน 

ของบริษทัตั�งอยู่ในนิคม/สวน/เขต/ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 15 แห่ง ดงัต่อไปนี� 

ที�ต ั�ง จงัหวดั    เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ พระนครศรอียุธยา  เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรอียุธยา   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรอียุธยา  เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3* 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

นิคมอตุสาหกรรมปิ�นทอง ชลบรุี   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี�  ระยอง   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3* 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1 

เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทมุธานี   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3* 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจีนบุรี   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี   เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3 

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

นั�นจะถือว่าอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนที� 2 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในพื�นที� 29 ทาํเล ดงัต่อไปนี� 

ที�ต ั�ง จงัหวดั  เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แห่ง) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริน์ซีบอรด์ (5 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

พระนครศรอียุธยา 

พระนครศรอียุธยา 

ชลบรุี 

กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ที�ต ั�ง จงัหวดั      เขตสง่เสรมิการลงทนุ 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บ่อวนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง (3 แหง่) 

เขตอตุสาหกรรมโลจิสตคิสไ์ทคอน บางปะกง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(5 แหง่) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์านี 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

ฉะเชงิเทรา 

สมทุรปราการ 

ปราจีนบุรี 

ขอนแก่น 

สุราษฎรธ์านี 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 2 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 1 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3 

 เขตส่งเสรมิการลงทนุที� 3 

2. โครงสรา้งรายได ้

ปจัจุบนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้มีสดัส่วนสูงที�สุดเมื�อเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทั เนื�องจาก 

ปีที�ผ่านมาบริษทัมกีารขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นจํานวนมากเพื�อนาํเงนิที�ไดม้าใช ้

ขยายธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายไดค่้าเช่ารบัและบริการยงัคงเป็นรายไดห้ลกัที�สาํคญัของบริษทั เนื�องจากการ 

ใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 

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

อีกหลายประเภท ซึ�งมสีดัส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ท ั�งนี� โปรดดูการวิเคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พิ�มเติมใน

หวัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ” 

3.  ผลติภณัฑแ์ละบริการ 

3.1  ผลิตภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเร็จรูป 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปที�มีคุณภาพระดบัสากลเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการที�เขา้มาตั�งฐานการผลติในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถือกรรมสิทธิ� ในโรงงาน เพื�อลดตน้ทุนในการ

ดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น บริษทัไดเ้ลือกสรา้งโรงงานในทาํเลที�ต ั�ง 

ที�มีศกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานที�มรูีปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการที�หลากหลายอุตสาหกรรม 

โครงสรา้งรายได ้
2554 2555 2556 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,076.47 46.89 4,364.45 72.16 4,663.04  69.80 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบรกิาร 880.23 38.34 1,053.01 17.41 1,109.69  16.61 

รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 113.44 4.94 105.07 1.74  152.59  2.28 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิีส่วนไดเ้สยี 160.80 7.01 169.22 2.80  216.57  3.24 

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเตมิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 3.52 0.15 35.29 0.58  154.45  2.31 

รายไดอ้ื�น ๆ 61.25 2.67 321.45 5.31  384.70  5.76 

รวม 2,295.71 100.00 6,048.49 100.00 6,681.04  100.00 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ ปัจจัย 
ความเสี่ยง

นอกจากนี� เนื�องจากกลุม่ผูเ้ช่าโรงงานของบริษทัเกือบรอ้ยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ บริษทัจึงไดเ้นน้การ

ใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเริ�มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลอืกทาํเลที�ต ั�งสาํหรบัการพฒันาโรงงานโดยพจิารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนั 

และการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนั�น ยงัพิจารณาถึงเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ความสะดวกในการเดนิทางไปยงัท่าเรือ สนามบนิ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ได ้

มาตรฐานของทาํเลที�ต ั�งนั�น ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาโรงงานท ั�งในเขตส่งออกและเขตท ั �วไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งจะแตกต่าง

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

ของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นความตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบริษทัมลีกัษณะเป็นอาคารช ั�นเดียวพรอ้มช ั�นลอยเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึ�งก่อสรา้ง 

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

บริษทัพฒันาขึ�นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงาน 

มตี ั�งแต่ 1,200 ถึง 14,250 ตารางเมตร ซึ�งโดยส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พื�นโรงงาน

สามารถรบันํ �าหนกัไดต้ ั�งแต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้ง โดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ซึ�งไม่ตอ้งมเีสา

รองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้ื�นที�ใชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ�งโดยท ั �วไป 

จะมขีนาดใหญ่กว่าโรงงานสาํเร็จรูปของบริษทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกือบท ั�งหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืก

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

หรือขนาดที�แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื�อโรงงาน 

บริษทักําหนดใหลู้กคา้ชาํระเงินมดัจํา จํานวน 3-6 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการตามแต่จะ 

ตกลงกนั 

ณ สิ�นปี 2554 2555 และ 2556 บริษทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานที�มีสญัญาเช่าแลว้แต่ยงั 

ไมถ่งึกาํหนดรบัรูร้ายได ้โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงานที�อยู่ระหว่างการพฒันา ดงันี� 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 สิ�นปี 2554 สิ�นปี 2555 สิ�นปี 2556 

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

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

โรงงานใหเ้ช่า 

โรงงานที�มสีญัญาเช่าแต่ยงัไม่ถงึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงานที�อยูร่ะหว่างการพฒันา 

โรงงานที�อยูใ่นแผนการพฒันา 

137 

  6 

 10 

 15 

 56 

 387,515 

 15,900 

 31,800 

 38,245 

 144,239 

 95 

 19 

 34 

 11 

 62 

 261,840 

 51,025 

 101,225 

 24,625 

 173,775 

 78 

 8 

 41 

 14 

 160 

214,890 

 37,300 

119,475 

 39,300 

421,975 

รวม  224  617,699  221  612,490 301 832,940 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจํานวนหนึ�ง ซึ�งเกือบท ั�งหมดม ี

ผูเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ TFUND และ TGROWTH ท ั�งนี� ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมกีารขายโรงงาน ใหแ้ก่ TFUND และ 

TGROWTH ดงันี� 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

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

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

โรงงานที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์  - -  38  106,000  40 108,350 

อตัราการเช่าโรงงานของบริษทัโดยเฉลี�ย (Occupancy rate) ในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 

เนื�องจากในปีที�ผ่านมาบริษทัมพีื�นที�เช่าใหมเ่พิ�มขึ�นนอ้ยลง และยงัมโีรงงานว่างจาํนวนหนึ�งในพื�นที�เคยประสบอุทกภยั 

ประกอบกบับริษทัมกีารขายโรงงานที�ส่วนใหญ่มผูีเ้ช่าแลว้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยคิ์ดเป็นพื�นที�กว่า 100,000 

ตารางเมตร โดยการเพิ�มขึ�นที�ลดลงของพื�นที� เช่าใหม่มีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอการลงทุนของลูกคา้ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสท์ี�พึ�งพงิการส่งออกเป็นหลกั ซึ�งไดร้บัผลกระทบจากความตอ้งการในตลาดโลกที�ลดลง และ

กลุม่อุตสาหกรรมยานยนตท์ี�ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของยอดขายภายในประเทศหลงัจากสิ�นสุดมาตรการคืนภาษี

รถยนตค์นัแรก อย่างไรก็ตาม พื�นที�เช่าโรงงานสุทธขิองปี 2556 ยงัคงเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้  

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มดีงันี� 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ย (รอ้ยละ) 88 81 73 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ ปัจจัย 
ความเสี่ยง

ณ สิ�นปี 2556 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลติชิ�นส่วนจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

หลายประเภท ดงันี� 

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ 

1. อเิลก็ทรอนิกส ์และเครื�องใชไ้ฟฟ้า 
2. ยานยนต ์
3.  เครื�องจกัรทางการเกษตร 
4.  อาหาร 
5. อื�น ๆ (เช่น พลาสติก เครื�องกรองในอตุสาหกรรม) 

 28.2 
 26.3 
 11.4 
 4.2 
 29.9 

1. ญี�ปุ่ น 
2. ยุโรป 
3.  ไทย 
4.  แคนาดา 
5.  สงิคโปร ์
6. สหรฐัอเมรกิา 
7. อื�น ๆ (เช่น ออสเตรเลยี จีน ฯลฯ) 

 40.2 
 27.7 
 12.3 
 7.3 
 6.7 
 4.1 
 1.7 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดือนธนัวาคม ปี 2556 

ข.  คลงัสนิคา้ 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปที�มคุีณภาพระดบัสากลเพื�อใหเ้ช่า 

โลจิสติกสน์บัเป็นกิจกรรมที�สาํคญัในการกระจายวตัถุดิบ ชิ�นส่วนอุปกรณ์ สินคา้สาํเร็จรูป และ

ผลผลติอื�น ๆ ปจัจุบนักิจกรรมดา้นโลจิสติกสถ์อืเป็นกิจกรรมที�ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี

ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส่์วนใหญ่จําเป็นตอ้งใชเ้งนิจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�สาํคญั รวมท ั�งบุคคลากรที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจึงเลง็เหน็โอกาสของ

การพฒันาคลงัสนิคา้ที�มคุีณภาพเพื�อใหผู้ป้ระกอบการเหลา่นั�นเช่าแทนการลงทุนสรา้งเพื�อเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในทาํเลที�เป็นยุทธศาสตรท์ี�สาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ 

ที�ดี อาคารคลงัสินคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสินคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะคาํนึงถึงระยะห่างของ 

ช่วงเสา การรบันํ �าหนกัของพื�นอาคาร ความสูงของอาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอุปกรณ์ช่วยปรบัระดบั

พื�นใหม้คีวามลาดชนัที�เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสินคา้สาํเร็จรูปที�บริษทัไดพ้ฒันาขึ�นพรอ้มใหเ้ช่าเช่นเดียวกบัโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ 

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

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

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี โดยมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมีการ

กาํหนดใหลู้กคา้ชาํระค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3-6 เดอืนของค่าเช่า 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ณ สิ�นปี 2554 2555 และ 2556 บริษทัมคีลงัสินคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสินคา้ที�มสีญัญาเช่าแลว้ 

แต่ยงัไมถ่งึกาํหนดรบัรูร้ายได ้คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า และคลงัสนิคา้ที�อยู่ระหว่างการพฒันา ดงันี� 

  สิ�นปี 2554 สิ�นปี 2555 สิ�นปี 2556 

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

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

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

คลงัสนิคา้ที�มสีญัญาเช่าแตย่งัไมถ่งึกาํหนดรบัรูร้ายได ้

คลงัสนิคา้วา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

คลงัสนิคา้ที�อยู่ระหวา่งการพฒันา 

คลงัสนิคา้ที�อยู่ในแผนการพฒันา 

 52 

 4 

 1 

 49 

 96 

205,352 

33,481 

8,450 

157,186 

769,976 

 62 

 11 

 34 

 19 

 94 

257,108 

38,670 

86,713 

159,082 

838,904 

 33 

 14 

 62 

 31 

 207 

 153,873 

 155,999 

187,963 

 176,604 

 1,537,082 

รวม  202 1,174,445  220 1,380,477  347  2,211,521 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มลูภายหลงัการขายคลงัสินคา้จาํนวนหนึ�ง ซึ�งเกือบท ั�งหมดมผูีเ้ช่าแลว้ใหแ้ก่ 

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

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

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

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

คลงัสนิคา้ที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์  13 55,230  36 117,664  50 182,095 

อตัราการเช่าคลงัสินคา้ของบริษทัโดยเฉลี�ยในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ส่วนหนึ�งเนื�องมาจาก 

การซื�อที�ดิน และมทีาํเลที�ต ั�งเพิ�มมากขึ�น จึงมีคลงัสินคา้ที�สรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่าเพิ�มขึ�น ประกอบกบับริษทัมีการ 

ขายคลงัสินคา้ที�มผูีเ้ช่าแลว้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยคิ์ดเป็นพื�นที� 182,095 ตารางเมตร เพิ�มขึ�นจาก 117,664 

ตารางเมตร ในปีก่อนหนา้ อย่างไรก็ตาม พื�นที�เช่าคลงัสนิคา้สุทธิของปี 2556 ยงัคงเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ เนื�องจาก 

มคีวามตอ้งการใชพ้ื�นที�คลงัสนิคา้มากขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุม่ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกสแ์ละกลุม่ธุรกิจคา้ปลกี 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มดีงันี� 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉลี�ย (รอ้ยละ) 88 89 71 

ณ สิ� นปี 2556 ลูกคา้ที� เ ช่าคลงัสินคา้ของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมหลายประเภท ดงันี� 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ ปัจจัย 
ความเสี่ยง

อตุสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ 

1. ผูใ้หบ้รกิารโลจิสตกิส ์
2. ยานยนต ์
3. คา้ปลกี/คา้ส่ง 
4.  อื�น ๆ (เช่น อาหาร) 

  53.8 
 27.0 
 15.1 
 4.1 
 

1. ญี�ปุ่น 
2. สวติเซอรแ์ลนด ์
3.  ไทย 
4. เนเธอรแ์ลนด ์
5.  สหรฐัอเมรกิา 
6.  เยอรมนี 

 34.9 
 19.6 
 15.4 
 15.1 
 10.4 
 4.6 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหต ุ: สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดือนธนัวาคม ปี 2556 

3.2  บริการ  

บริการที�เสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

บริษทัมทีีมงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทาํใหบ้ริษทัสามารถให ้

ความช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการเฉพาะ

ของลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคที�เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืเพื�อใหไ้ดร้บัใบอนุญาติที�จาํเป็นต่อการเริ�มดาํเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว  

เช่น ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนั�น บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอ และต่อใบอนุญาตทาํงาน

ในราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้ซึ�งเป็นคนต่างดา้ว 

 บริการอื�น ๆ 

นอกจากที�กลา่วขา้งตน้ บริษทัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื�องต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

เฉพาะของลูกคา้เท่าที�จะสามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และแนะนาํบุคคลากรที�สาํคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

4. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

4.1 แนวคิด อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั 

4.1.1  โรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

การพฒันาอุตสาหกรรมโดยท ั �วไปจะเริ�มตน้จากการพฒันาที�ดินอุตสาหกรรม การจดัสรา้ง

โครงสรา้งพื�นฐานในที�ดนิอุตสาหกรรม และการขายที�ดนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพื�อก่อสรา้งโรงงานผลติสนิคา้  

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของโรงงานเอง หรอือาจเลอืกเช่า

โรงงานเพื�อลดตน้ทุนในการดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น โดยเฉพาะ 

อย่างยิ�งหากการใหเ้ช่าโรงงานมบีริการแบบครบวงจร เพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

ท ั�งนี�  ในอดีตที�ผ่านมาจนถึงปจัจุบนัมผูีป้ระกอบการชาวต่างชาติจํานวนมากที�เขา้มาตั�งฐานการผลติในประเทศไทย 

โดยไมต่อ้งการถอืกรรมสทิธิ� ในโรงงาน 

ข. อปุทานของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ผูพ้ฒันาโรงงานอุตสาหกรรมเพื�อขาย/ใหเ้ช่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี�  

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนที�ดินอุตสาหกรรมที�ตนเองพ ัฒนาขึ�น ไดแ้ก่ เจา้ของนิคม

อุตสาหกรรม  

 ผูพ้ฒันาโรงงานบนที�ดินอุตสาหกรรมที�ซื� อ /เช่าจากเจ า้ของที�ดินอุตสาหกรรม  

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

ค. อปุสงคข์องโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

การเลอืกเช่าโรงงานเป็นทางเลอืกหนึ�งของผูป้ระกอบการที�ไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน  

เพื�อลดตน้ทุนของโครงการ และเพื�อเพิ�มความยดืหยุ่นในการทาํธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�มคีวามไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที�มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุน นอกจากนั�น วงจรชีวิตของผลิตภณัฑท์ี�มแีนวโนม้ส ั�นลง 

ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลว้นแต่เป็นปจัจยัเสริมใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการ

เช่าโรงงานแทนการลงทุนเป็นเจา้ของโรงงานเอง  

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

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

ที�เอื�ออาํนวยต่อการลงทุน การเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย จะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน

มากขึ�น 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ ปัจจัย 
ความเสี่ยง

ง. สภาวะการแขง่ขนั 

การสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าในปจัจุบนัถือว่ามกีารแข่งขนัไม่สูงนกั ปจัจุบนัมบีริษทัที�

จดัสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าที�มกีลุม่ลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาที�ดนิ จาํกดั 

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

สวนอุตสาหกรรมปิ�นทอง จาํกดั   

อย่างไรก็ตาม บริษทัเป็นรายเดียวที�ทาํธุรกิจพฒันาโรงงานใหเ้ช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมี

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

และมบีริการที�ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One stop service) ท ั�งการติดต่อขอใบอนุญาต 

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

การช่วยเหลอืเพื�อขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมท ั�งบริการหลงัการขายที�ใหก้าร

ดูแลอย่างใกลช้ิดและรวดเร็ว นอกจากนั�น การที�บริษทัอยู่ในธุรกิจนี�มากว่า 20 ปี และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 

รอ้ยละ 54 บริษทัจึงมคีวามไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อีกดว้ย  

4.1.2  คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคิดของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที�สูงเมื�อเทียบกบั

ประเทศอื�น ๆ ในโลก ซึ�งส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการ

จดัการดา้นโลจิสตกิสใ์หม้ปีระสทิธิภาพ จะทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลง และยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิ�มขดี

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ�น และยงัช่วยใหส้ินคา้อุปโภคบริโภคของตลาด

ภายในประเทศมรีาคาลดลง นอกจากนี�  ระบบการจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศที�มีประสิทธิภาพจะเป็นปจัจยั 

ที�ส่งเสริมใหม้กีารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเพิ�มขึ�น 

คลงัสนิคา้ถอืเป็นส่วนประกอบหนึ�งที�สาํคญัของกิจกรรมโลจิสตกิส ์คลงัสนิคา้ที�มคุีณภาพได ้

มาตรฐานสากลจะช่วยทาํใหร้ะบบโลจิสติกสม์ปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ�น 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการดา้นโลจิสติกสจ์ดัว่าเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�มจีาํนวน

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

จากผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสเ์พิ�มมากขึ�นแทนการมหีน่วยงานภายในเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมท ั�งบริษทัที� เชี�ยวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่านี�  ส่วนใหญ่มี

นโยบายไม่ตอ้งการลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของในอสงัหาริมทร ัพย์ เช่น คลงัสินคา้ เนื�องจากเห็นว่าการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยม์ใิช่กิจกรรมหลกัของกิจการ บริษทัเหลา่นี�ตอ้งการจาํกดัการลงทุนเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์ 

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมท ั�งการพฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นสินทรพัยห์ลกัที�จ ําเป็น 

ต่อกิจการ และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเท่านั�น นอกจากนี�  การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

ก่อใหเ้กิดตน้ทุนคงที�จาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ�มความเสี�ยงของกิจการในกรณีที�ลูกคา้ยกเลกิสญัญา  
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

อีกท ั�งบริษทัเหลา่นี�ยงัไมช่าํนาญในการลงทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเองเนื�องจากมใิช่ธุรกิจหลกั เมื�อเป็นเช่นนี� 

ภาคอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกสโ์ดยรวมจึงมุ่งหวงัใหภ้าคธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพื�นที�สาํหรบั

กิจการขนส่งและคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่า 

ข.  อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัมผูีใ้หบ้ริการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล 

โดยอาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะตั�งอยู่บริเวณถนนสายเอเซยี ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสนิคา้ดงักลา่ว

ส่วนใหญ่มคุีณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน เช่น พื�นอาคารรบันํ �าหนกัไดน้อ้ย มรูีปแบบอาคารที�ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้ 

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

เกินไป คลงัสนิคา้ดงักลา่วไมม่รีะบบสาธารณูปโภคที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจขนส่งและคลงัสินคา้ได ้

เช่น ระบบระบายนํ �าที�ด ีระบบถนนที�สามารถรองรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่  นอกจากนี� อาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะตั�งอยู่

ในเขตชมุชนและเขตที�อยู่อาศยัซึ�งไมอ่ยู่ในเขตผงัเมอืงสาํหรบัที�ดนิประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ ทาํใหเ้กิดปญัหา

ต่าง ๆ ตามมา เช่น ปญัหาจราจร อุบตัิเหตุ ความเสยีหายของผวิจราจร รวมท ั�งมลภาวะทางอากาศและทางเสยีง 

ค.  อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้ (Logistics service providers) ซึ�งโดยส่วนใหญ่

จะเป็นบริษทัช ั�นนาํจากในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่านี� จะมคีวามสามารถในการบริหารและจดัการโดยใช ้

ระบบ software และระบบจดัการที�ทนัสมยั  และโดยท ั �วไปบริษทัในธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสินคา้จะไม่ลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์แต่มคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ 

2. ผูป้ระกอบการประเภทศูนย์กระจายสินคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบที�ทนัสมยั 

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

procurement office) และกิจการศูนยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบที�ทนัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีกขนาดใหญ่ โดยกลุ่มนี�มคีวามตอ้งการที�จะจดัตั�งศูนยก์ระจาย

สนิคา้ เพื�อจดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้และผูบ้ริโภคท ั�งในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 

4. กลุ่มบริษทันําเขา้และส่งออก ซึ�งมีความตอ้งการใชอ้าคารคลงัสินคา้ที�ต ั�งอยู่ใกล ้

สนามบนิและท่าเรอื โดยเฉพาะอย่างยิ�งพื�นที�เขตปลอดอากร 

5. ธุรกิจโลจิสติกสส์นบัสนุนการกระจายสินคา้และกิจการอื�น ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่ง

สนิคา้และบริการขนส่ง ผูใ้หบ้ริการบรรจุสนิคา้และถ่ายบรรจุสนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิ�ม (การตรวจสอบคุณภาพ 

การติดฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/บรรจุสินคา้) รวมถึงผูใ้หบ้ริการเช่าอุปกรณ์ขนถ่าย ผูใ้หบ้ริการแรงงาน

ช ั �วคราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 
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ง.  สภาวะการแขง่ขนั 

ปจัจุบนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้ที�มีคุณภาพซึ�งถือว่าเป็นคู่แข่งกบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาที�ดนิ จาํกดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมคีวาม

ไดเ้ปรียบคู่แขง่ขนัจากการที�บริษทัมกีารพฒันาคลงัสินคา้ในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลายและมศีกัยภาพ ในขณะที�คู่แข่งขนั 

มทีาํเลที�ต ั�งของคลงัสนิคา้เพยีงไมก่ี�แห่ง 

4.2 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ตําแหน่งทางการตลาด 

บริษทัมส่ีวนแบ่งในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอุตสาหกรรมสาํเร็จรูปรอ้ยละ 53.6 (รวมส่วนที�บริษทั

บริหารใหแ้ก่ TFUND รอ้ยละ 30.4) ตามการสาํรวจของบริษทั ซบี ีริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั ณ สิ�นไตรมาส 

3/2556 

บริษทัไดก้าํหนดตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทย 

บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะรกัษาและพฒันาตาํแหน่งทางการตลาดใหด้ียิ�งขึ�นดว้ยการเพิ�มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐาน

ลูกคา้ และรกัษาคุณภาพของการใหบ้ริการที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซึ�งจะส่งผลใหบ้ริษทัมคีวามไดเ้ปรียบ 

จากการประหยดัต่อขนาด ไดผ้ลตอบแทนที�เพิ�มมากขึ�น และส่งเสริมตาํแหน่งทางการตลาดของบริษทัใหด้ยีิ�งขึ�นในที�สุด 

สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้นั�น บริษทัมคีวามมุง่ม ั �นที�จะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสินคา้ที�มคุีณภาพและ

มาตรฐานสูงที�มส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากที�สุดเช่นเดยีวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า  

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า คือ ผูผ้ลิตชิ�นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่  

อย่างไรก็ดี บริษทัสามารถสรา้งโรงงานที�มีลกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งส่วนใหญ่จะมีขนาด 

กลาง-ใหญ่ 

สาํหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�เช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ ผูค้า้ส่งและคา้ปลีก 

และผูป้ระกอบการรวมถงึผูใ้หบ้ริการขนส่ง และบริหารคลงัสนิคา้  

 กลยุทธด์า้นราคา 

ค่าเช่าโรงงาน และคลงัสนิคา้ของบริษทัถูกกาํหนดจากตน้ทุนการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงนิ 

เป็นหลกั อย่างไรก็ดี ในการกาํหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้ํานึงถึงราคาค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย  

โดยบริษทัไดม้กีารตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื�อใหแ้น่ใจว่าค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัอยู่ในระดบั 

ที�สามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 กลยุทธด์า้นการสง่เสริมการตลาด 

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที�สาํคญั ไดแ้ก่ การติดต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการ

ติดต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ เช่น ติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพื�อเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติ

เหล่านั�น การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต สาํนกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม 

ตวัแทนซื�อขายอสงัหาริมทรพัย ์และตวักลางอื�น ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาสื�อเพื�อส่งเสริมการตลาด อนัไดแ้ก่ สิ�งพิมพเ์อกสารเชิญชวน การโฆษณา 

ในหนงัสอืต่าง ๆ อินเทอรเ์น็ตเวบ็ไซต ์แผ่นป้ายโฆษณาที�ติดตั�งบริเวณหนา้โครงการ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้ง 

ทางด่วน และการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์

นอกจากนี�ยงัมกีารใชส้ื�อทางการตลาดประเภทอื�นที�มปีระสิทธิผลตามความเหมาะสม ไดแ้ก่  

การเขา้ร่วมงานสมัมนางานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งท ั�งภายในและต่างประเทศ 

4.3 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

4.3.1 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรม 

ความตอ้งการเช่าท ั�งโรงงานและคลงัสนิคา้มแีนวโนม้การเติบโตที�ดจีากการเติบโตของอุตสาหกรรม

ยานยนตเ์พื�อการส่งออกไปยงัตลาดในประเทศภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิค การขยายการลงทุนของผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ไปตาม

ทาํเลที�มีศกัยภาพในจงัหวดัที�สาํคญัตามภาคต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�น รวมท ั�งการขยายธุรกิจของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์

นอกจากนี� การยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศแถบเอเชยีเพิ�มขึ�นโดยเฉพาะอย่างยิ�งอุตสาหกรรมยานยนต ์รวมท ั�งการ

จดัตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ซึ�งจะทาํใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�หลากหลายในภูมภิาค นอกจากนั�น 

แนวโนม้ที� ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร แต่ตอ้งการใชเ้งินทุนที�มีอยู่ใหเ้ป็นประโยชน์ที�สุด  

จะเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เพิ�มมากขึ�น 

4.3.2  การแข่งขนั  

ผูเ้ขา้มาแขง่ขนัรายใหม่จะตอ้งใชเ้งนิทุนสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการที�มี

ความหลากหลายท ั�งในดา้นทาํเลที�ต ั�ง รูปแบบ และขนาด ที�มลีกัษณะเช่นเดียวกบัของบริษทั ตลอดจนการใหบ้ริการ 

ที�เกี�ยวขอ้งดงัเช่นที�บริษทัดาํเนินการอยู่ในปจัจุบนั 

5. การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษทัสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้บนที�ดินที�มศีกัยภาพ ดว้ยทีมงานออกแบบและทีมงานก่อสรา้งของบริษทัเอง  

ซึ�งช่วยใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการบริหารงานก่อสรา้ง อีกท ั�งช่วยใหต้น้ทุนการก่อสรา้งของบริษทัอยู่ในระดบัตํ �า 

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

ส ั �งซื�อวสัดุก่อสรา้งไดจ้ากผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาที�ใกลเ้คียงกนั 
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ปจัจยัความเสี�ยง 

1. ความเสี�ยงจากสญัญาเช่าระยะส ั�น 

จากการที�สญัญาเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัส่วนใหญ่มอีายุ 3 ปี (โดยมทีางเลอืกในการต่อสญัญา) จึงอาจ 

ทาํใหน้กัลงทุนกงัวลว่าบริษทัจะไดร้บัผลกระทบหากลูกคา้ไมต่่อสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ด ีโดยท ั �วไปเมื�อลูกคา้เริ�มทาํการผลติแลว้มกัจะไมย่า้ยออกจากโรงงานของบริษทั นอกจากจะมเีหตุผล 

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

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

และมาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี�ยงของการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่า นอกจากนั�น โรงงาน/คลงัสินคา้

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

สญัญาของผูเ้ช่า บริษทัจะสามารถหาผูเ้ช่าใหมไ่ดไ้มย่าก 

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

ในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2554 บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

และปทุมธานี โดยโรงงาน/คลงัสินคา้ในพื�นที�ดงักล่าวไดร้บัความเสียหาย ส่งผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหยุดการดาํเนินธุรกิจ  

และไม่สามารถชาํระค่าเช่าใหแ้ก่บริษทั รวมท ั�งผูเ้ช่าไดม้ีการยกเลิกสญัญาเช่าเป็นจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน

ผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัคงชะลอการตดัสินใจเช่าโรงงานในพื�นที�ดงักล่าวจนถึงปจัจุบนั ท ั�งนี�  เหตุอุทกภยัอาจทาํให ้

นกัลงทุนมคีวามกงัวลว่าบริษทัมคีวามเสี�ยงที�จะเผชิญกบัเหตุอุทกภยัไดอ้ีกในอนาคตและมคีวามเสี�ยงที�จะไม่มผูีเ้ช่า

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

บริษทัไดม้กีารทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายที�เกิดกบัทรพัยส์ิน รวมท ั�งการประกนัรายไดจ้ากกรณีธุรกิจ

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

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

ของบริษทัได ้พรอ้มกนันี�บริษทัไดห้ยุดการพฒันาโรงงานในพื�นที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เพื�อลดการ

เพิ�มขึ� นของพื� นที� ว่ าง นอกจากนั�นผูพ้ ัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมท ั�งเขตอุตสาหกรรมของบริษ ัท ในพื� นที� 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานีมกีารสรา้งแนวคอนกรีตป้องกนันํ �า ซึ�งสรา้งเสร็จแลว้ ในช่วงปลายปี 2555  

ซึ�งแนวป้องกนันํ �าดงักลา่วจะสามารถปกป้องทรพัยส์นิที�อยู่ในพื�นที�ดงักลา่วได ้

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

บริษทัสามารถรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ท ั�งที�เป็นลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ที�ตอ้งการยา้ยการผลติจากพื�นที�ที�ไดร้บั

ผลกระทบจากอุทกภยัในขณะนั�น ไปยงัพื�นที�ที�ปลอดภยั ความเสยีหายอย่างกวา้งขวางจากเหตุการณ์นํ �าท่วมในปี 2554 

ทาํใหร้ฐับาลใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการนํ �าอย่างจริงจงั บริษทัเชื�อม ั �นว่าปจัจยัต่าง ๆ ที�กล่าวมาจะช่วยสรา้ง 

ความเชื�อม ั �นใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการกลบัมาใหค้วามสนใจเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ในพื�นที�ดงักล่าวอีกคร ั�งในระยะเวลา

อนัใกล ้รวมท ั�งศักยภาพของพื� นที�ดงักล่าวในการเป็นศูนย์กลางของการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ�งเป็นอุตสาหกรรมที�ตอ้งใชน้ํ �าเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั�น พื�นที�ดงักลา่วยงัเป็นพื�นที�เหมาะสม

สาํหรบัการกระจายสนิคา้ไปยงัภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอีกดว้ย 

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

และปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม เหตุอุทกภยัมไิดรุ้นแรงดงัเช่นในปี 2554 โรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัในพื�นที�ดงักล่าว

ไมไ่ดร้บัความเสยีหาย และผูเ้ช่าสามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ โดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษทัไดใ้หค้วามช่วยเหลอื 

ผูเ้ช่าในการป้องกนัความเสยีหายอย่างเต็มกาํลงั และร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ ท ั�งนี� ผูเ้ช่ายงัคงมคีวามเชื�อม ั �น

ในศกัยภาพของพื�นที�ดงักลา่ว และไมไ่ดม้กีารยา้ยออกจากพื�นที� 

3. ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัรอ้ยละ 40 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี�ปุ่ น โดยมี

สดัส่วนรอ้ยละ 28 เป็นผูผ้ลติชิ�นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส/์เครื�องใชไ้ฟฟ้า และรอ้ยละ 26 เป็นผูผ้ลติ

ชิ�นส่วนยานยนต ์นอกจากนี�  ลูกคา้ที�เช่าคลงัสินคา้ของบริษทัรอ้ยละ 35 เป็นผูป้ระกอบการจากประเทศญี�ปุ่ นเช่นกนั  

โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 54 เป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์ดงันั�น หากมกีารลดลงของการลงทุนในอุตสาหกรรมดงักล่าว และมี

การลดลงของการลงทนุจากประเทศญี�ปุ่ น อาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมไีม่มากนกั เนื�องจากลูกคา้ของบริษทัในกลุม่อุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส/์เครื�องใชไ้ฟฟ้า เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสท์ี�หลากหลายซึ�งรวมถึงเครื�องใชไ้ฟฟ้า 

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

(Electronic Manufacturing Services) อุตสาหกรรมผลติชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิกสใ์นเครื�องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรม 

ผลติ Hard Disk Drive อุตสาหกรรมเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนี�  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตย์งัเป็น

อุตสาหกรรมที�มีแนวโนม้การเติบโตที�ดี จากการฟื� นตวัของตลาดโลกและการยา้ยฐานการผลิตของผูผ้ลติรายใหญ่ 

มายงัประเทศไทยในการผลติรถยนตเ์พื�อการส่งออก ส่งผลใหค้วามตอ้งการชิ�นส่วนยานยนตม์โีอกาสเติบโตไดอ้ีกมาก 

นอกจากนี�  การที�ผู เ้ช่าในอุตสาหกรรมชิ�นส่วนยานยนต์มีสดัส่วนเพิ�มขึ�นมาอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัผูผ้ลติชิ�นส่วน      

ในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า มส่ีวนช่วยลดความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผูเ้ช่าเพียงอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหนึ�ง 

นอกจากความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมที�เช่าโรงงานแลว้ ธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์

เป็นธุรกิจที�มสีดัส่วนการเช่าคลงัสินคา้ของบริษทัสูงที�สุด อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าผลกระทบดงักล่าวจะมไีม่มาก

เช่นกนั เนื�องจากบริษทัในกลุม่ผูใ้หบ้รกิารโลจิสติกสม์กีารใหบ้ริการจดัเก็บ และ/หรือขนส่งสินคา้ที�หลากหลายและไม่มี

ความเกี�ยวขอ้งกนั ตวัอย่างเช่น ชิ�นส่วนยานยนต ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า ชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์สินคา้อุปโภค-บริโภค เอกสาร 

สนิคา้เพื�อสุขภาพและความงาม สารเคมต่ีาง ๆ เป็นตน้  

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

จึงเป็นเหตุใหบ้ริษทัซึ�งมส่ีวนแบ่งการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปสูงที�สุดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้รายใหญ่ของประเทศ 

มลูีกคา้เช่าโรงงานและคลงัสินคา้จากประเทศญี�ปุ่ นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัมีความเห็นว่าในภูมภิาคเอเชีย  
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศในลาํดบัตน้ ๆ ที�นกัลงทุนมคีวามสนใจเขา้มาลงทุนจากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการ

ผลติ ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าที�มาจากประเทศญี�ปุ่ นจึงเป็นความเสี�ยงที�รบัได ้

นอกจากนั�น จากการที�โรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัมรูีปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการจากทุก ๆ อุตสาหกรรม  

4. ความเสี�ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�อยูใ่นแผนการกอ่สรา้งในปจัจุบนั 

ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2556 บริษทัมโีรงงาน 160 โรง และคลงัสินคา้ 207 หลงั ที�อยู่ในแผนการก่อสรา้ง โดย

บริษทัอาจมีความเสี�ยงจากการไม่มผูี เ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ที�จะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปัจจุบนั  

อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัมภีาระตน้ทุนการก่อสรา้งในช่วงเวลาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าจะสามารถควบคุมความเสี�ยงดงักล่าวได ้เนื�องจากบริษทัมไิดม้นีโยบายในการสรา้ง

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

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

พรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจาํนวนที�ตอ้งการ ท ั�งนี� การที�บริษทัมทีมีงานก่อสรา้งของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํได ้

อย่างมปีระสทิธิภาพ และมคีวามยดืหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงานไปก่อสรา้งในทาํเลที�มี

ความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย 

5. ความเสี�ยงจาก Dilution Effect จากการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 

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

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

มอีตัราแปลงสภาพ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 1.02997 หุน้สามญั และราคาแปลงสภาพหุน้ละ 7.767 บาท ซึ�ง ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2556 ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิจาํนวนท ั�งสิ�น 3,800,310 หน่วย 

ในการนี�หากผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดท้าํการใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถ้ือหุน้สามญัของ

บริษทัอาจไดร้บัผลกระทบจาก Dilution Effect ท ั�งในเรื�องของราคาหุน้ในตลาดที�อาจปรบัตวัลดลง และสดัส่วนการ 

ถอืหุน้ที�ลดลง ดงัต่อไปนี� 

กอ่นการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน (31 ธนัวาคม 2556) 

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 912,376,439 หุน้ 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ก่อนการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 100 % 

หลงัการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน (TICON-W6) 

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 916,290,644 หุน้ 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ภายหลงัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 99.57 % 

สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที�ลดลง 0.43 % 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

6. ความเสี�ยงจากการปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 

การปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 ตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิที�

ระบุในหนงัสือชี�ชวนเสนอขายหลกัทรพัยข์องบริษทั ในกรณีที�บริษทัมีการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ที�ใหส้ิทธิ 

ในการซื�อหรือแปลงสภาพเพื�อซื�อหุน้สามญัต่อผูถ้ือหุน้เดิมและ/หรือต่อประชาชนท ั �วไปในอนาคต วิธีการปรบัสิทธิ

ดงักลา่วอาจไมส่ามารถชดเชยสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น เนื�องจากสูตรการคาํนวณ 

การปรบัสทิธิคาํนึงถงึเพยีงราคาหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพที�ออกใหม่ ณ วนัปรบัสิทธิเท่านั�น มไิดค้าํนึงถึงมูลค่าตามเวลา 

ของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพแต่อย่างใด 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

  

โครงสรา้งการถอืหุน้ 

บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยบริษทัจะพิจารณา

จ่ายเงนิปนัผลโดยคาํนึงถงึผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ท ั�งนี� 

ในปจัจุบนัไมม่สีญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบริษทักบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ที�มขีอ้จาํกดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทั 

รายชื�อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที� 14 มีนาคม 2557 

 จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 187,578,756 20.56 

   

2. กลุ่มซิตี� เรียลตี� 

 บรษิทั ซติี� วลิล่า จาํกดั 

 นางสริญิา โสภณพนิช 

 บรษิทั ซติี�เรยีลตี� จาํกดั 

 นายชาล ีโสภณพนิช 

 

32,140,125 

9,548,938 

2,152,237 

20,644,925 

 

 3.52 

1.05 

0.24 

2.26 

 64,486,225 7.07 

3. กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 นางยุพด ีควน (กรรมการ) 

 นางสาวศิรพิร สมบตัวิฒันา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ) และคู่สมรส 

 นายวรีพนัธ ์พูลเกษ (กรรมการผูจ้ดัการ) และคู่สมรส 

 นายตรขีวญั บนุนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 

 นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์(กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ 

     และเลขานุการบรษิทั) 

 ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร (ผูจ้ดัการท ั �วไป) 

 นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ) 

 นายพรีะพฒัน ์ศรสีุคนธ ์(ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ) 

 นายสมศกัดิ�  รตันวริะกลุ (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1) 

 นางยูโกะ โฮช ิ(ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 3) 

 นางมาลนีิ โฮรเิอะ (คู่สมรสของผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2) 

 

32,388,000 

16,141,600 

11,073,715 

1,186,969 

515,912 

185,432 

 

101,746 

40,890 

20,000 

12,011 

78 

7 

 

3.55 

1.77 

 1.22 

0.13 

0.06 

 0.02 

 

 0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

 0.00 

 0.00 

 61,666,360  6.76 

4. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 

5. นายจตพุล เกรียงไชยกิจกลุ 

6. Nortrust Nominees Limited Group 

7. นายประชา กิจวรเมธา 

8. State Street Bank Europe Limited 

9. นางสชุาดา ลีสวสัดิ�ตระกูล 

10. Chase Nominees Limited Group 

11. อื�น ๆ 

 รวม 

56,279,545 

37,158,000 

35,890,062 

32,589,903 

26,136,259 

24,577,475 

18,257,004 

367,776,443 

6.17 

4.07 

3.93 

3.57 

2.87 

2.69 

2.00 

  40.31 

912,396,032   100.00 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

บริษทัมคีณะกรรมการบริษทั 1 ชดุ และคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ9 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบุตร กรรมการ 

4. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

5. นางยุพด ีควน* กรรมการ 

6. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

9. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบ 

*   นางยุพด ีควน ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการของบรษิทั เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 

กรรมการผูม้ีอ ํานาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษทัประกอบดว้ยนายชาลี โสภณพนิช นายจิระพงษ ์วินิชบุตร  

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

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

ท ั�งนี�  นายชาลี โสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุ่มซิตี� เรียลตี�  นายจิระพงษ ์วินิชบุตร และนายชาย วินิชบุตร  

เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

2. ปฏบิตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชมุของผูถ้อืหุน้

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 

3. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกํากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเ นินการ 

เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี 

เพื�อเพิ�มมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความม ั �งคั �งสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

4. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบริษทัในที�ประชมุผูถ้อืหุน้และในรายงานประจาํปีของบริษทั  

5. ดาํเนินการใหบ้ริษทัมรีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  

ที�มปีระสทิธิผลและเชื�อถอืได ้

6. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดเีป็นประจาํอย่างสม ํ �าเสมอ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
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ระหว่างกัน
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การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
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ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

7. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบริหารมกีารปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างมจีริยธรรมและมคีวามเท่าเทยีมกนั 

8. กรรมการที�เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื�น มคีวามพรอ้มที�จะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ  

ในการพิจารณากําหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตั�งกรรมการ และการกาํหนดมาตรฐาน 

การดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มที�จะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอื�น ๆ หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที�มคีวามเห็น

ขดัแยง้ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

9. ในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํหรือความเหน็ทางวชิาชพีจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบั

การดาํเนินกิจการ โดยบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้าย 

10. จดัใหม้เีลขานุการบริษทั เพื�อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุม

กรรมการและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการใหถู้กตอ้ง

ตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ํ �าเสมอ อีกท ั�งดูแลใหก้รรมการและบริษทัมกีารเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

11. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญัอนัจะมผีลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์

กรรมการจะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาที�เหมาะสมก่อนที�ขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผย 

ต่อสาธารณชน และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญันั�นต่อบุคคลอื�น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

12. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมส่ีวนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” ต่อบริษทัตามเกณฑท์ี�บริษทั

กาํหนด 

การแต่งตั�งคณะกรรมการบรษิทั 

การแต่งตั�งกรรมการบริษ ัทเ ป็นไปตามขอ้บ ังคับของบริษทั และพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจําก ัด  

โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษทัจะเป็นผูเ้สนอชื�อบุคคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณา

ตามลาํดบั ท ั�งนี�  ขอ้บงัคบัของบริษทักําหนดใหก้ารแต่งตั�งกรรมการบริษทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติ 

บริษทัมหาชนจาํกดั ดงันี� 

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

วธิีการ ดงัต่อไปนี� 

ก. ผูถ้อืหุน้หนึ�งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้ 

ข. ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ท ั�งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

เป็นกรรมการก็ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

ค. บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั�งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการ

ที�จะมใีนการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั�งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการที�จะมไีดใ้นการเลอืกตั�งคร ั�งนั�น ใหป้ระธานในที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลงเพราะสาเหตุอื�นใด นอกจาก

ถงึคราวออกตามวาระ 

3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยสมาชกิ 5 ท่าน ดงันี� 

1. นายไว เชง ควน   ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการบริหาร 

4. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการบริหาร 

5. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ปฏบิตัิหนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

2. ปฏบิตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบริษทัโดยเคร่งครดั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี� 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ท ั�งนี� กรรมการตรวจสอบท ั�งสามท่านมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทาน

ความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ  

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงมคีวามเหมาะสม

และมปีระสทิธิภาพเพยีงพอ 

3. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั�ง และประเมนิผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท ั�ง

ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณารายการระหว่างกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ 

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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แก่ผู้สอบบัญชี

6. สอบทานและพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเรื�องขอ้บกพร่องสาํคญัที�ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่าย

จดัการ 

7. มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมอีาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตัิตามระเบียบ

ของบริษทั 

8. จดัทาํรายงานการกําก ับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดรายละเอียดข ั�นตํ �า คือ  

การปฏิบตัิงาน จาํนวนครั�งการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงความเห็นโดยรวมโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

ของบริษทั ซึ�งรายงานดงักลา่วมกีารลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�ง เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมท ั�งจดัประชุมกับ 

ผูส้อบบญัชอีย่างอิสระ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุ อย่างนอ้ยปีละหนึ�งคร ั�ง 

10. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในใหม้ี

ความสมัพนัธแ์ละเกื�อกูลกนั และลดความซํ �าซอ้นในส่วนที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี�ยง 

13. ในการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรือการกระทาํซึ�ง 

อาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

14. ปฏบิตัิหนา้ที�อื�นใดที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่านซึ�งไม่เป็นผูบ้ริหารบริษทั 

และไดร้บัการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรือมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชี

หรือการเงนิอย่างเพยีงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอชื�อและแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชื�อสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัเป็น

ผูค้ดัเลอืกและแต่งตั�งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคุีณสมบตัิดงันี� 

1. ถอืหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงท ั�งหมดของบริษทั บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ท ั�งนี�ใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
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ที่สำาคัญ
โรงงาน
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ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

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

การเงนิหรือการบริหารงาน ท ั�งในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักล่าว 

มตีวัอย่างเช่น 

 เป็นกรรมการที�มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ที�ปรึกษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํหรือผูม้อีาํนาจ

ควบคุม 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงนิ หรือผูป้ระเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ 

 เป็นผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจ เช่น ซื�อ/ขายสนิคา้หรือบรกิาร ซื�อขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ เป็นตน้ 

3. หากดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอื�นในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและ

ค่าตอบแทนที�ไดร้บัจากบริษทันั�นดว้ย 

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษทัอื�นในกลุม่ที�เป็นบริษทัจดทะเบยีน 

5. เป็นกรรมการที�ไมใ่ช่เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. เป็นกรรมการที�ไมไ่ดร้บัการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

7. สามารถปฏิบตัิหนา้ที� แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมท ั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือ

ญาติสนิทของบุคคลดงักลา่ว 

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

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

5. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี�ยประชุม โบนสั สวสัดิการ และผลประโยชน์ 

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

ค่าตอบแทนที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรม  
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แก่ผู้สอบบัญชี

2. พจิารณากาํหนดสวสัดิการและผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้ก่พนกังาน 

ของบริษทั 

6. คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา  

4. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการสรรหา 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิีการสรรหากรรมการบริษทั และอนุกรรมการ รวมท ั�ง กรรมการผูอ้าํนวยการ และ

กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เพื�อความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

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

3. คดัเลอืกผูส้มคัรเพื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยสมาชกิ 6 ท่าน ดงันี� 

1. นายตรีขวญั บุนนาค ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ กรรมก ารบริ ห ารคว ามเ สี� ย งและ เ ลขา นุก า ร

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี�ยงของบริษทัใหค้รอบคลุมความเสี�ยงดา้นเครดิต (Credit Risk)  

ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์

(Strategic Risk) ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี�ยงดา้นอื�น ๆ อาทิ ความเสี�ยง 

ดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบ (Regulatory Risk) เป็นตน้ 

2. พจิารณาประเมนิความเสี�ยงของบริษทัใหค้รอบคลุมธุรกรรมตามขอ้ 1. 
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3. พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมอืในการบริหารจดัการความเสี�ยงใหม้ปีระสิทธิภาพ และเหมาะสม

กบัลกัษณะและขนาดความเสี�ยงแต่ละดา้นของธุรกรรมที�บริษทัดาํเนินการ 

4. พจิารณาและทบทวนการกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดาํเนินการกรณีที� 

ไมเ่ป็นไปตามเพดานความเสี�ยงที�กาํหนด (Corrective Measures) 

5.  ติดตามผลการประเมนิความเสี�ยงท ั�งในภาวะปกติและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

6. ประเมนิความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากผลติภณัฑใ์หม ่หรือความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นสาํหรบัธุรกรรมที�จะจดัตั�งขึ�น

ใหม ่รวมถงึกาํหนดแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นกบัธุรกรรม 

7. ทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ขเปลี�ยนแปลง (ถา้จาํเป็น) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยใหร้ายงาน

การปรบัปรุงดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

8. ผูบ้ริหาร 

รายชื�อผูบ้ริหารของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2556 มดีงันี� 

1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร ผูจ้ดัการท ั �วไป 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี การเงิน และสารสนเทศ 

และเลขานุการบริษทั 

5. นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ*์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

6. นายสมศกัดิ�  รตันวริะกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1 

7. นายชเิกยูก ิโฮริเอะ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2 

8. นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 3 

9. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

10. นางสาวศิริพร สมบตัิวฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

11. นายสทิธศิกัดิ�  ธารีรชัต ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

12. นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั** ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

13. นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

*  นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2556 

** นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2556 
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ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารมอีาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ท ั�งนี� การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถกระทาํไดห้ากผูบ้รหิารมส่ีวนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

หรือ ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับริษทัหรือบริษทัย่อยตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

9. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 เกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้าํนึงถึงผล

ประกอบการของบริษทัรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ั�งนี� 

ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมตัิโดยผูถ้อืหุน้ 

9.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

ในปี 2556 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) 

ดงันี� 

 หน่วย : บาท 

กรรมการ 
เบี�ยประชุม

คณะกรรมการ 

เบี�ยประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
โบนัสกรรมการ 

นายชาล ีโสภณพนิช  100,000 - 2,039,000 

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์  40,000 40,000 1,753,000 

นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

นายชาย วนิิชบุตร 

 50,000 

 50,000 

- 

- 

1,642,000 

1,642,000 

นายไว เชง ควน 

นางยุพด ีควน* 

 - 

 30,000 

- 

- 

- 

1,685,000 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ  50,000 - 1,685,000 

นายตรีขวญั บุนนาค 

นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

 50,000 

 40,000 

40,000 

40,000 

1,320,000 

704,000 

รวม 410,000 120,000 12,470,000 

หมายเหต ุ *  นางยุพด ีควน ไดร้บัแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 
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ความเสี่ยง

สาํหรบัผูบ้ริหารของบริษทันั�น ในปี 2556 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) 

ดงันี� 

 จาํนวนเงนิ (บาท)  

เงนิเดอืน 

โบนสั 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีและกองทุนประกนัสงัคม 

23,480,200 

4,008,750 

829,992 

รวม 28,318,942 

9.2 ค่าตอบแทนอื�น ๆ 

ในปี 2556 บริษทัมไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ การควบคุมภายใน

และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   

การกาํกบัดูแลกจิการ 

1. การปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุน้ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยไดค้าํนึงถึงสิทธิของ 

ผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบริษทัอย่างเพยีงพอและทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การส่งขอ้มลูขา่วสารของบริษทัผ่านทาง

สื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การลงข่าวสารทางหนงัสือพิมพต์ามพระราชบญัญัติ 

บริษทัมหาชนจาํกดั และการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ticon.co.th 

นอกจากข่าวสารขอ้มูลที�ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชมุเพื�อใหเ้กิดความเท่าเทยีมกนัในระหว่างผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การจดั

ประชมุผูถ้อืหุน้โดยกาํหนดใหว้นั เวลา และสถานที�ประชมุไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มจดัส่งแผนที�ต ั�ง

ของสถานที�ประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ การส่งหนงัสือนดัประชุมที�มีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม 

ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุอย่างนอ้ย 7 วนัสาํหรบั

วาระปกติและอย่างนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระพเิศษตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

หนงัสอืนดัประชมุของบริษทัมขีอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้มขีอ้มูลประกอบการ

พจิารณาลงคะแนนเสยีงในการประชมุไดค้รบถว้นมากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีซึ�งรวบรวมขอ้มลูสาํคญัของ

บริษทัในปีที�ผ่านมาใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุม รวมถึงไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที�ใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

กาํหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื�องไดโ้ดยหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวมขีอ้มูลกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้ือหุน้

เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ประชุมในกรณีที�ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้นอกจากนี�บริษทัไดแ้นบ

ขอ้บงัคับบริษทัส่วนที� เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ไปกบัหนงัสือนดัประชุมดว้ย พรอ้มท ั�งการใหข้อ้มูลและ

รายละเอียดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นหลกัฐานในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชมุ  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเสนอเพิ�มวาระการประชมุและเสนอชื�อผูท้ี�มคุีณสมบตัิเหมาะสมที�จะมาเป็น

กรรมการบริษทัลว่งหนา้ โดยบรษิทัไดช้ี�แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการเสนอเรื�องดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษทั โดย

เริ�มในปี 2550 เป็นปีแรก 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัมคีณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท ั�งผูบ้ริหารของบริษทั 

และผูส้อบบญัชขีองบริษทัเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการของบริษทัหรือบุคคลที�ที�ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิให ้

เป็นประธานในที�ประชุม จะดาํเนินการใหม้กีารพิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลาํดบัวาระ 

ที�กาํหนดในหนงัสอืนดัประชมุอย่างโปร่งใส นอกจากนั�น บริษทัไดแ้จง้วธิีการลงคะแนนใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนลงคะแนน 

และระหว่างประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมอย่างเต็มที�และบริษทัไดต้อบคาํถามอย่างครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้กีารบนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหม้ีสาระสาํคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่  

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

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

สมบูรณ์มากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึผลการลงคะแนนเสยีง เพิ�มเติมในรายงานการประชมุดว้ย  

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

รูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เอกสารเชญิประชมุซึ�งเผยแพร่ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุเป็นเวลา 1 เดอืน และ

รายงานการประชมุที�เผยแพร่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ รวมท ั�งวดีทีศันซ์ึ�งบนัทกึภาพในวนัประชมุ เพื�อใหผู้ถ้ือหุน้

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 ของบริษทั บริษทัไดจ้ดัการประชุมขึ�นเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 

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

ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 5 ท่าน และลาประชมุ 3 ท่าน 

2. การปฏบิตัต่ิอผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสยี 

 บริษทัตระหนกัดีว่าความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ�นจากการสนบัสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

กลุม่ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พนกังานบริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ชุมชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนั

จากคู่แขง่ของบริษทั บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่ กลา่วคือ การปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่าง

เท่าเทยีมและเป็นธรรม การปฏบิตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาและเงื�อนไขทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ี�ไดม้าตรฐานใหแ้ก่

ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ท ั�งในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจนการรกัษา

ความลบัของลูกคา้  การปฏบิตัิตามเงื�อนไขการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏิบตัิตามกรอบกติกา 

การแขง่ขนัที�ด ีไมท่าํลายคู่แขง่ขนัดว้ยวธิีการไมสุ่จริต และการรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนื�องจากพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเร็จที�มคุีณค่า บริษทัใหก้ารปฏบิตัิ

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

การพฒันาศกัยภาพ การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน

อยู่เสมอ บริษทัดาํเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ั�งจดัใหม้สีิ�งอํานวยความสะดวกในการทาํงาน 

อย่างเพยีงพอและเหมาะสม เพื�อป้องกนัการสูญเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ ป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื�องจาก

การทาํงาน นอกจากนี� บริษทัไดจ้ดัใหม้กีิจกรรมสนัทนาการ เพื�อความสามคัคีและเป็นรางวลัสาํหรบัพนกังาน 

 ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมคีวามมุง่ม ั �นที�จะแสวงหาวธิีการที�จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพและ

ประสทิธผิลยิ�งขึ�นตลอดเวลา บริษทัยดึม ั �นในการรกัษาและปฏิบตัิตามสญัญาที�ทาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการ 

ส่งมอบผลิตภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขายที�มคุีณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 

นอกจากนี�  ยงัเนน้ถึงการรกัษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชนโ์ดยมิชอบ รวมท ั�งผ่อนปรนและร่วม

ช่วยเหลอืลูกคา้ยามที�เกิดความเดอืดรอ้น 

 สาํหรบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี� บริษทัปฏบิตัิต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนี�อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คาํนึงถงึประโยชน์

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

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งปฏบิตัิตามพนัธะสญัญาที�ตกลงกนัไว ้
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 สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บริษทัปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิความลบัหรือล่วงรูค้วามลบั

ทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล บริษทัยึดม ั �นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทาง

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

 ส่วนชุมชนและสงัคมนั�น บริษทัมนีโยบายที�จะดาํเนินธุรกิจที�เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  

มุง่สรา้งสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

 อย่างไรก็ตาม ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีที�ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิ 

ของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัโดยติดต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้  

3. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัม ี9 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระและมตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ท ั�งนี�  บริษทัมกีารแยกอาํนาจหนา้ที�ของประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการออก 

จากกนัอย่างชดัเจนเพื�อมใิหผู้ใ้ดผูห้นึ�งมอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั 

คณะกรรมการบริษทัมกีารประชมุเพื�อพจิารณากิจการท ั �วไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั�ง โดยบริษทั

กาํหนดการจดัประชุมคณะกรรมการ และส่งหนงัสือนดัประชุมซึ�งระบุถึงวาระการประชุมอย่างชดัเจนรวมท ั�งเอกสาร

ประกอบการประชมุ ใหแ้ก่คณะกรรมการลว่งหนา้ก่อนการประชมุโดยท ั �วไปไมน่อ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในปี 2556 กรรมการบริษทัแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�  

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 5 ครั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

4. นายชาย วนิิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นางยุพด ีควน* 

7. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ  

8. นายตรีขวญั บุนนาค  

9. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

5 

4 

5 

5 

1 

3 

5 

5 

4 

หมายเหต ุ  * นางยุพด ีควน ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการของบรษิทั เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร ั�ง เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระ 

การประชุม และเอกสารเพื�อส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชุม เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมโดยมี

รายละเอียดของสาระสาํคญัและขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั ภายหลงัการประชมุ รวมท ั�ง

มหีนา้ที�จดัเก็บเอกสารเกี�ยวกบัการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น  นอกจากนั�น ยงัมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการ

บริษทัในกฎระเบยีบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชมุ 

คณะกรรมการของบริษทัมบีทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกจิการที�ดดีงัต่อไปนี� 

 ในทุก ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชุมเพื�อพิจารณากาํหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั รวมท ั�งมกีารติดตามผลการดาํเนินงานและทบทวนผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีที�ผ่านมา  

ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม่ ผลงานที�ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะถูกทบทวนเพื�อประโยชนใ์นการ 

วางนโยบาย และการกาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพื�อใหก้ารทาํงานเกิดประสทิธิผลมากยิ�งขึ�น คณะกรรมการบริษทัจะมกีารทบทวนผลงาน รวมท ั�งการวเิคราะห์

ป ัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่ างปีที�ผ่ านมา เพื�อ ให ม้ีขอ้มูลที�จะนํา ไปปรับปรุงการ กําก ับ ดูแลและ 

การดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ท ั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการประเมนิผลการดาํเนินงาน 

ของตนเองประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื�อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษทั (ซึ�งไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอ

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ท ั�งนี� ที�ผ่านมาผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน กล่าวคือ ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื�น ๆ และกรรมการที�มี

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

จะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ที�ตอ้งรบัผดิชอบเพิ�มเติมดว้ย 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2556  

ที�ผ่านมาไวใ้นหวัขอ้ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 เพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํหนดหนา้ที� 

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในเรื�องของระดบัอาํนาจดาํเนินการทางการเงนิ ที�สาํคญั

ไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัิในการซื�อ/เช่าทรพัยส์นิ อาํนาจอนุมตัิในการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงนิกู ้

กบัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ โดยไดก้าํหนดวงเงนิที�กรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละระดบัมอีาํนาจในการอนุมตัิไวอ้ย่าง

ชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ  ผูบ้ริหาร และพนกังานที�เกี�ยวขอ้งทราบ 

ถงึอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผดิชอบดงักลา่วแลว้ และทุกฝ่ายไดม้กีารปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั 

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารติดตามดูแล และรบัทราบถึงรายการระหว่างกนั 

และรายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการ 

อย่างรอบคอบ ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักลา่วเกิดขึ�นตามราคาตลาด รวมท ั�งดูแลใหบ้ริษทัมกีารปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์
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ที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ั�งนี� ในการพจิารณารายการระหว่างกนั  กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไมม่สีทิธิออกเสยีงในเรื�อง

ดงักลา่ว 

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนั ซึ�งมคีวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความ

เหมาะสมของการทาํรายการดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั”  

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผิดชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงิน 

ของกิจการ ดงัที�แสดงไวก่้อนรายงานของผูส้อบบญัชี ท ั�งนี�  เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ครบถว้น เชื�อถอืได ้สมเหตุผล และปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองท ั �วไป และกฎระเบยีบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดย

ใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัิโดยสม ํ �าเสมอ 

 แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัจะเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่บริษทัก็มคีณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูก้าํกบัดูแลใหก้ารตดัสนิใจอนุมตักิารทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม

ต่อทุก ๆ ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ ัดทาํนโยบายการกําก ับดูแลกิจการ ซึ�งไดป้ระมวลนโยบายและ 

ขอ้ปฏิบตัิหลกั ๆ ที�กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน จะยึดถือในการปฏิบตัิหนา้ที�ของตน ตามความรบัผิดชอบ 

ที�ไดร้บัมอบหมาย รวมท ั�งแนวทางการปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัที� 

www.ticon.co.th 

4.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที�มคีวามเป็นอิสระ ถือหุน้ในบริษทั

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 มไิดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ รวมท ั�งมปีระสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือ

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที�แบ่งเบาภาระหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบ

การกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีโดยเฉพาะอย่างยิ�งหนา้ที�ในการใหว้ิสยัทศัน ์และใหค้วามเห็นที�ตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน

ดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งส่งผลให ้

รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชื�อถอื มคุีณภาพที�ด ีและมมีลูค่าเพิ�มต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมบีทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมกีารกาํกบัดูแลกิจการที�ด ี

ดงัต่อไปนี� 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมกีารประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั�ง เพื�อกาํกบัดูแล และติดตาม

เรื�องต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมผูีส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร ั�งในวาระที�มกีารพิจารณารายงาน 

ทางการเงนิ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

   

ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�   

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 4 คร ั�ง) 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

2. นายตรีขวญั บุนนาค  

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4 

4 

4 

ในปจัจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชุม 

จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั�นยงัมหีนา้ที�บนัทกึรายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชมุ

ดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ตนรบัผิดชอบท ั�งหมดแก่คณะกรรมการ

บริษทัในการประชมุคณะกรรมการบริษทัซึ�งจดัขึ�นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมนีโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัที

ที�มเีหตุการณ์สาํคญัเกิดขึ�น  นอกจากนี�  คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัทาํรายงานเพื�อเสนอต่อผูถ้ือหุน้ในรายงาน

ประจาํปีดว้ย 

 บริษทัมกีารกาํหนดหลกัเกณฑข์องกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนในเรื�อง

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งบทบาทหนา้ที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนัเป็นประโยชน์

ในการเพิ�มประสทิธิภาพการปฏบิตัิหนา้ที�ของกรรมการตรวจสอบ 

5.   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยสมาชิก 5 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั เพื�อปฏิบตัิ

หนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยผูถ้ือหุน้หรือ

คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที� ดูแลใหบ้ริษทัมีการดําเนินการที�โปร่งใส  

และเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการและผูบ้ริหาร รวมท ั�งการจดัหาสวสัดิการที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

ต่อพนกังานของบริษทั 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนั�น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

การเปรียบเทยีบกบัระดบัที�ปฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมท ั�งหนา้ที�ความรบัผดิชอบ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ การควบคุมภายใน

และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   

ในปี 2556 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี�  

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 1 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

1 

1 

1 

7. คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ� งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการสรรหามหีนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการคดัเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

ในปี 2556 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชมุ ดงันี� 

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 2 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช  

2. นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

4. นายตรีขวญั บุนนาค 

2 

2 

2 

2 

8. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2556 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

คร ั�งที�  2 ของปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทัประกอบดว้ยสมาชิก 6 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดย

คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมหีนา้ที�พจิารณาประเมนิและติดตามความเสี�ยงในดา้นต่าง ๆ 

และทบทวนแนวทางและเครื�องมืออย่างสม ํ �าเสมอเพื�อใชใ้นการบริหารความเสี�ยงอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

ต่อการดาํเนินธุรกรรมดา้นต่าง ๆ ของบริษทั  
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

   

ในปี 2556 สมาชกิคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงแต่ละท่านมกีารเขา้ประชมุ ดงันี� 

 จาํนวนครั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2556 

(มีการประชุมรวมทั�งสิ�น 3 คร ั�ง) 

1. นายตรีขวญั บุนนาค  

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

6. นายพรีะพฒัน ์ศรีสุคนธ ์

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9. คณะอนุกรรมการอื�น ๆ 

- ไมม่ ี- 

 รายละเอียดเกี�ยวกบัรายชื�อ หนา้ที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ระบุไว ้

ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

10. จริยธรรมทางธุรกจิ 

 บริษทัมีแนวทางเกี�ยวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษทัที�ระบุอยู่ในคู่มือบริษทัและนโยบาย 

การกาํกบัดูแลกิจการ ซึ�งแนวทางดงักล่าวไดร้วมถึงแนวทางการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

เพื�อประโยชนส่์วนตนดว้ย 

11. ความสมัพนัธก์บัผูเ้กี�ยวขอ้ง 

 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลาที�เหมาะสม เนื�องจาก

บริษทัตระหนกัดถีงึสถานภาพการเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ท ั�งนี� ผูส้นใจสามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปนี� ซึ�งเป็นผูดู้แลงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทัเพื�อสอบถามขอ้มลูของบริษทั 

ชื�อ ตําแหน่ง อเีมล ที�อยู ่

นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์
ผูอ้าํนวยการอาวุโส  

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
samart.r@ticon.co.th 

หอ้ง 1308 ช ั�น13/1   

อาคารสาธรซติี�ทาวเวอร ์  

175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์(662)  679-6565 

โทรสาร (662)  287-3153 
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นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัเพื�อสอบถาม 

ผลการดาํเนินงาน และเขา้เยี�ยมชมโรงงาน/คลงัสินคา้ของบริษทั รวมท ั�งการจดัประชุมนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละจดั

แถลงขา่วแก่สื�อมวลชนเพื�อชี�แจงผลประกอบการและภาพรวมธุรกิจแลว้ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบ

ผูล้งทุน (Opportunity day) ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจาํทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะ 

นกัลงทุน/นกัวเิคราะหท์ี�จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อเป็นการส่งเสริมการใหข้อ้มลู และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง

ผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพื�อใหม้ีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ�น นอกจากนั�น บริษทัยงัมกีารเดินทางไป

ต่างประเทศเพื�อใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนที�มไิดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2556 บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารนาํเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย และ

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ดงันี� 

กจิกรรมการนําเสนอขอ้มลู จาํนวนครั�ง 

บริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน 

นกัลงทนุพบผูบ้ริหารของบรษิทั 

ประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละจดัแถลงขา่วแก่สื�อมวลชน 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนในประเทศ 

ใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ 

 3 

 70 

 3 

 6 

 9 

12. การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตน ดงันี� 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลงการ

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

ตาม พรบ. ดงักลา่ว 

 บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่า หากผูบ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญัอนัจะมีผลต่อ 

การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ผูบ้ริหารจะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาที�เหมาะสม

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

โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

 บริษทัจะชี�แจงต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทีในกรณีที�มขี่าวสาร 

ใด ๆ ท ั�งที�เป็นจริงและไมเ่ป็นจริงร ั �วไหลออกสู่สาธารณชน ท ั�งนี� เพื�อไมใ่หเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้และผูล้งทุน

ท ั �วไป 
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13. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม โดยในปี 2556 ไดม้ีการจดักิจกรรมเพื�อ

สาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื�อง ดงันี� 

 ในเดอืนมนีาคม 2556 บริษทัไดบ้ริจาคอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครื�องใชส้าํนกังาน จาํนวน 73 รายการ เช่น 

คอมพวิเตอรแ์บบพกพา เครื�องพมิพเ์อกสาร จอภาพ และอุปกรณ์สาํรองไฟฟ้า เป็นตน้ ใหแ้ก่มูลนิธิสวนแกว้ จงัหวดั

นนทบุร ี

 ในเดือนตุลาคม 2556 บริษทัไดบ้ริจาคถุงยงัชีพ จํานวนกว่า 400 ชุด ใหแ้ก่ผูป้ระสบอุทกภยัในอําเภอ 

บา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัไดจ้ดัโครงการ “ไทคอน กรีน ไลฟ์ ตอน อนุรกัษแ์ละปลูกป่าชายเลน”  

โดยคณะผูบ้ริหาร และพนักงาน ร่วมกนัปลูกป่าชายเลน ณ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติกองทพับก (บางปู) จงัหวดั

สมทุรปราการ 

 ในเดอืนพฤศจิกายน 2556 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ร่วมกนับริจาคสิ�งของและเงนิช่วยเหลอืใหแ้ก่ 

วดัศรีจนัทาราม จงัหวดัสมทุรปราการ และสถานสงเคราะหค์นพกิารและทุพพลภาพ “บา้นบางปะกง” จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ในโครงการ ไทคอนมอบรกั คร ั�งที� 2  

 ในเดอืนธนัวาคม 2556 บริษทัไดบ้ริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละเครื�องใชส้าํนกังาน จาํนวน 38 รายการ 

เช่น คอมพวิเตอรแ์บบตั�งโตะ๊ เครื�องพมิพเ์อกสาร และโทรศพัท ์เป็นตน้ ใหแ้ก่มลูนิธิสวนแกว้ จงัหวดันนทบุร ี
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การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยงที�มปีระสิทธิภาพ เหมาะสม

พอเพยีง ท ั�งในระดบับริหารและระดบัปฏบิตัิงาน ซึ�งถอืว่าเป็นกระบวนการที�สาํคญัของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทาํให ้

การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความม ั �นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์สรา้งผลประโยชนต์อบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มูลทางการเงินและการดาํเนินงานครบถว้น

น่าเชื�อถอื การปฏบิตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยที�

ประชมุคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 1/2557 ไดม้กีารพจิารณาทบทวนการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยอา้งอิง “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที�เขา้ร่วม

ประชมุมคีวามเหน็ว่า บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั และครอบคลุม

ใน 5 เรื�อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี�ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและ 

การสื�อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี� 

1.  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที�ดี โดยกาํหนดเป้าหมาย 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัที�ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของกาํไรต่อหุน้ประจาํปีนั�น ๆ รวมท ั�งไดม้กีารเปรียบเทียบผล 

การดาํเนินงานในปีที�ผ่านมากบัเป้าหมายที�กาํหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะทาํการวิเคราะหห์าสาเหตุ

เพื�อประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ท ั�งนี�  โครงสรา้งองคก์รของบริษทัมสีายการบงัคบับญัชา มกีาร

กาํหนดอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื�องใด จะไมส่ามารถให ้

การอนุมตัิในเรื�องนั�น ๆ ได  ้นอกจากนั�น ยงัมีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมตัิ  

การบนัทกึรายการทางบญัช ีและการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 

บริษทักําหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัและกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถ้ือหุน้ อยู่ในกรอบของการมี

จริยธรรมที�ด ีและรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั (Corporate Governance 

Policy) 
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2.  การบริหารความเสี�ยง 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการความเสี�ยงในบริษทั โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 

2/2556 ไดอ้นุมตัิการจดัตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมหีนา้ที�พจิารณากาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยง ดูแลการกาํหนดประเภทความเสี�ยง 

ที�อาจเกิดขึ�นจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั การประเมนิโอกาสของการเกิดความเสี�ยง และการกาํหนดมาตรการและ

เครื�องมอืในการบริหารจดัการความเสี�ยง พรอ้มท ั�งติดตามผลการบริหารจดัการความเสี�ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง 

ท ั�งที�มาจากภายในและภายนอก เพื�อใหท้นัต่อความเสี�ยงที�อาจมกีารเปลี�ยนแปลง รวมท ั�งกาํหนดผูม้หีนา้ที�รบัผิดชอบ 

ในการดูแลใหม้กีารปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวเพื�อลด และ/หรือหลีกเลี�ยงความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยเนน้ให ้

สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องบริษทั รวมท ั�งจดัการใหค้วามรูก้บัพนกังานใหม้คีวามเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญั 

ในการบริหารความเสี�ยงใหม้ากยิ�งขึ�น 

3.  การควบคุมการปฏบิตัิงาน 

บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในที�มีความเหมาะสมกบัความเสี�ยง ลกัษณะเฉพาะขององค์กร และ

ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัิงานเกี�ยวกบัการจดัซื�อ การเงนิ และการ

บริหารท ั �วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่าง

ชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในเรื�องใดจะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื�องนั�น ๆ ได ้เพื�อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้

เช่น มกีารกาํหนดวงเงิน และอํานาจอนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ข ั�นตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ข ั�นตอน 

การจดัซื�อและวธิีการคดัเลอืกผูข้าย เป็นตน้ นอกจากนั�น ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่าง

การอนุมตัิ การบนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 

รวมท ั�งควบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงานมกีารปฏบิตัิตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง

อย่างเคร่งครดั โดยบริษทัมกีารทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบตัิใหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ สาํหรบัระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตัิงาน บริษทัมกีารควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบาํรุงรกัษา และดา้นความ

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัมีการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักลา่ว รวมท ั�งบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการ 

ที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งมกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ เมื�อมกีารพจิารณาอนุมตัิธุรกรรม

ระหว่างกนันั�น บริษทัมนีโยบายใหค้าํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการ

ที�กระทาํกบับุคคลภายนอก และตอ้งกระทาํโดยผูท้ี�ไมม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีในธุรกรรมนั�น เพื�อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํ

ผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั สาํหรบับริษทัในเครือ บริษทัมกีระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินการ รวมท ั�ง

กาํหนดแนวทางใหบุ้คคลที�บริษทัแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือนั�น ถือปฏิบตัิ เพื�อใหบ้รรลุ

เป้าหมายในการลงทุนของบริษทั 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รายการ 

ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลูที�ไดร้บัท ั�งจากภายในและภายนอก ซึ�งถือ

เป็นเครื�องมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลเกี�ยวกบัผลการปฏบิตัิงาน และรายงาน

ทางการเงิน เพื�อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ผูถ้ือหุน้ และผูเ้กี�ยวขอ้ง อยู่บนพื�นฐานของขอ้มูล 

ที�เพยีงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นปจัจุบนั เชื�อถอืได ้เขา้ใจงา่ย เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแขง่ขนั  

บริษทัไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูที�สาํคญัต่าง ๆ อย่างเพยีงพอเพื�อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยการ

จดัทาํรายงานเชงิวเิคราะหเ์ปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เท็จจริง จดัส่งขอ้มูลเพื�อศึกษา

ประกอบการตดัสนิใจเป็นการลว่งหนา้ 7 วนั โดยมเีลขานุการบริษทั ซึ�งมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมท ั�ง

เป็นหน่วยงานที�เป็นศูนยก์ลางในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ไวเ้ป็นระบบ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัิหนา้ที�ของกรรมการได ้

บริษทัมกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ ซึ�งรวมถงึข ั�นตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อจดัทาํรายงาน

ทางการเงนิ การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชี การพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัเกณฑท์ี�รบัรองท ั �วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ

ธุรกิจ และการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงนิต่อสาธารณชน ท ั�งนี�  

เพื�อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นและ

โปร่งใส 

5. ระบบการติดตาม 

บริษทัมรีะบบการติดตามการดาํเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ที�กาํหนด คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาที�อาจเกิดขึ�น และกาํหนดแนวทางที�ชดัเจนในกรณีที� 

ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมปีระเด็นสาํคญัที�อาจมผีลกระทบต่อองคก์ร จะกาํหนดใหผู้ร้บัผิดชอบนาํเสนอรายงาน 

เพื�อทบทวนการปฏิบตัิงานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื�ออนุมตัิแกไ้ขปญัหาภายในเวลา 

ที�คณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสม และใหร้ายงานการปฏบิตัิและติดตามผลอย่างต่อเนื�อง 

บริษทัมฝ่ีายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที� 

สอบทานขอ้มูลการดาํเนินงานและการควบคุมภายในเพื�อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในซึ�งครอบคลุมระบบงานที�สาํคญัของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการ

วิเคราะหผ์ลจากการตรวจสอบและสรุปประเด็นที�มีสาระสาํคัญ และนําเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาประเด็นที�ตรวจพบร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพื�อวางแนวทางในการปรบัปรุง  

อนัเป็นการสรา้งแนวทางเชงิป้องกนั คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็น

ประจาํ 

 

2.  การบริหารความเสี�ยง 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการความเสี�ยงในบริษทั โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 

2/2556 ไดอ้นุมตัิการจดัตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมหีนา้ที�พจิารณากาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยง ดูแลการกาํหนดประเภทความเสี�ยง 

ที�อาจเกิดขึ�นจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั การประเมนิโอกาสของการเกิดความเสี�ยง และการกาํหนดมาตรการและ

เครื�องมอืในการบรหิารจดัการความเสี�ยง พรอ้มท ั�งตดิตามผลการบริหารจดัการความเสี�ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง 

ท ั�งที�มาจากภายในและภายนอก เพื�อใหท้นัต่อความเสี�ยงที�อาจมกีารเปลี�ยนแปลง รวมท ั�งกาํหนดผูม้หีนา้ที�รบัผิดชอบ 

ในการดูแลใหม้กีารปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวเพื�อลด และ/หรือหลีกเลี�ยงความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยเนน้ให ้

สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องบริษทั รวมท ั�งจดัการใหค้วามรูก้บัพนกังานใหม้คีวามเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญั 

ในการบริหารความเสี�ยงใหม้ากยิ�งขึ�น 

3.  การควบคุมการปฏบิตัิงาน 

บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในที�มีความเหมาะสมกบัความเสี�ยง ลกัษณะเฉพาะขององค์กร และ

ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัิงานเกี�ยวกบัการจดัซื�อ การเงนิ และการ

บริหารท ั �วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่าง

ชดัเจน โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในเรื�องใดจะไมส่ามารถใหก้ารอนุมตัิในเรื�องนั�น ๆ ได ้เพื�อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้

เช่น มกีารกาํหนดวงเงิน และอํานาจอนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ข ั�นตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ข ั�นตอน 

การจดัซื�อและวธิีการคดัเลอืกผูข้าย เป็นตน้ นอกจากนั�น ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่าง

การอนุมตัิ การบนัทกึรายการทางบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 

รวมท ั�งควบคุมดูแลใหทุ้กหน่วยงานมกีารปฏบิตัิตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง

อย่างเคร่งครดั โดยบริษทัมกีารทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบตัิใหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ สาํหรบัระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตัิงาน บริษทัมกีารควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบาํรุงรกัษา และดา้นความ

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัมีการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักลา่ว รวมท ั�งบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการ 

ที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งมกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ เมื�อมกีารพจิารณาอนุมตัิธุรกรรม

ระหว่างกนันั�น บริษทัมนีโยบายใหค้าํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการ

ที�กระทาํกบับุคคลภายนอก และตอ้งกระทาํโดยผูท้ี�ไมม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีในธุรกรรมนั�น เพื�อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํ

ผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั สาํหรบับริษทัในเครือ บริษทัมกีระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินการ รวมท ั�ง

กาํหนดแนวทางใหบุ้คคลที�บริษทัแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือนั�น ถือปฏิบตัิ เพื�อใหบ้รรลุ

เป้าหมายในการลงทุนของบริษทั 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั คือนางสาววุฒินี พิทกัษส์งัข ์ซึ�งเป็นผูท้ี�มคีวามรู ้

และประสบการณ์การทาํงานดา้นงานตรวจสอบภายในของบริษทัมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ�งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ท ั�งนี� ในการแต่งตั�ง โยกยา้ย และเลกิจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน คำาอธิบายและ 

การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

รายการระหว่างกนั 

1. รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 

1.1 การซื�อที�ดินจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

1.1.1 บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

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

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

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั และมกีรรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

ของบริษทั คือ นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร และนายชาย วนิิชบุตร 

ในปี 2556 บริษทัไมม่กีารซื�อที�ดนิจากบริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

1.1.2 บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จาํกดั  

บริษทัมีการซื�อที�ดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จาํกดั ซึ�งมกีรรมการดาํรงตําแหน่ง

กรรมการของบริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช 

ในปี 2556 บริษทัซื�อที�ดนิจากบริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั มลูค่ารวม 42.22 ลา้นบาท 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณา

จากราคาตลาดของที�ดนิบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�มคีวาม

จาํเป็นและสมเหตุสมผล และเกิดขึ�นตามราคาตลาด บนเงื�อนไขที�ปฏบิตัิกนัอยู่โดยท ั �วไป 

1.2 การเช่าพื�นที�สาํนักงานจากบุคคลเกี�ยวขอ้ง 

บริษทัมกีารเช่าพื�นที�สาํนกังานจากกองทุนรวมสาธรซิตี�ทาวเวอร ์ซึ�งกองทุนดงักล่าวมผูีถ้ือหุน้ใหญ่ซึ�งมี

ความสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้และกรรมการของบริษทั ดงันี� 

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

และทางออ้ม รอ้ยละ 7.07 (ณ วนัที� 14 มนีาคม 2557) 

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้ือหุน้และเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 

ซติี� เรียลตี�  

ในปี 2556 บริษทัมกีารชาํระค่าเช่าพื�นที�สาํนกังานใหแ้ก่กองทุนดงักลา่วรวม 15.01 ลา้นบาท  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการดงักลา่วแลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มลู

อตัราค่าเช่าอาคารสาํนกังานที�อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสาํนกังานของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น

ว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ�นตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้ริการและมีเงื�อนไข

เช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอื�นท ั �วไป 

1.3  การทําธุรกรรมทางการเงนิกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษทัมีการทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมีกลุ่ม

โสภณพนิชเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และกลุ่มโสภณพนิชมีความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้ และกรรมการของบริษทั คือ นายชาล ี

โสภณพนิช 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้รกิารทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงันี� 

รายการ 
อตัราดอกเบี�ย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จาํนวนเงนิ  

(ลา้นบาท) 

เงนิกูร้ะยะยาว 

หนงัสอืคํ �าประกนั 

เงนิฝากประจาํ 

เงนิฝากออมทรพัย ์

อตัราดอกเบี�ยสาํหรบัลูกคา้ช ั�นด ี(MLR) ลบอตัราคงที� 

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

707.30 

197.22 

  1.49 

123.71 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมยีอดดอกเบี�ยเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชจีาํนวน 0.09 ลา้นบาท โดยยอด

คา้งจ่ายดงักลา่วไดม้กีารชาํระแลว้ในตน้ปี 2557 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักลา่วขา้งตน้ และมคีวามเห็นว่า

รายการดงักลา่วขา้งตน้เป็นรายการที�มคีวามสมเหตุสมผล และเกิดขึ�นตามราคาตลาด นอกจากนี�ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามเหมาะสมและปฏบิตัิกนัโดยท ั �วไป 

1.4 การทําธุรกรรมดา้นการซื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง  

บริษทัมกีารซื�อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์

โลจิสติคส ์และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ผ่านบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง คื อ  

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั จาํกดั (มหาชน) ซึ�งมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั คือ 

นายชาลี โสภณพนิช และในปี 2556 บริษทัมีการซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน  

อินดสัเทรียล โกรท จากบริษทัดงักลา่ว 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน คำาอธิบายและ 

การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนในการซื� อหน่วยลงทุน และการใชบ้ริการซื�อขาย

หลกัทรพัย ์ใหแ้ก่บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั จาํกดั (มหาชน) ดงันี� 

รายการ ราคา/ค่าธรรมเนียม 
จาํนวนเงนิ  

(ลา้นบาท) 

มลูค่าหน่วยลงทุนที�ซื�อ 

ค่าธรรมเนียมนายหนา้การซื�อขายหลกัทรพัย ์

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ราคาตลาด 

 450.00 

 0.53 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักลา่ว 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารพิจารณาการซื�อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซื�อขาย

หลกัทรพัยด์งักล่าว และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�มีความจําเป็น และเกิดขึ�นตามราคาตลาด  

บนเงื�อนไขที�ปฏบิตัิกนัอยู่โดยท ั �วไป 

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

ใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัมอีาํนาจทาํรายการระหว่างกนัซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขทางการคา้โดยท ั �วไป 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

การทาํรายการระหว่างกนัดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจาํเป็นเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั และบริษทัได ้

จ่าย/รบัค่าตอบแทนในราคาตลาดที�ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ดงัที�คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นในการทาํ

รายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

3. มาตรการหรือข ั�นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที�เกิดขึ�น

ตามราคาและเงื�อนไขที�ยุติธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั อีกท ั�งดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

ครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ั�งนี� บริษทัมมีาตรการเกี�ยวกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

ดงันี� 

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

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

ที�อยู่ระหวา่งดาํเนินการในขณะนั�น และรายการที�จะเกิดขึ�นในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมกีารรายงานสรุปการทาํรายการ

ดงักลา่วต่อที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัภายหลงัการทาํรายการ 

  

 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการดงักลา่วแลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มลู

อตัราค่าเช่าอาคารสาํนกังานที�อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสาํนกังานของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น

ว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ�นตามราคาตลาด โดยมกีารใหบ้ริการและมีเงื�อนไข

เช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอื�นท ั �วไป 

1.3  การทําธุรกรรมทางการเงนิกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษทัมีการทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมีกลุ่ม

โสภณพนิชเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ และกลุ่มโสภณพนิชมีความสมัพนัธก์บัผูถ้ือหุน้ และกรรมการของบริษทั คือ นายชาล ี

โสภณพนิช 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้รกิารทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงันี� 

รายการ 
อตัราดอกเบี�ย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จาํนวนเงนิ  

(ลา้นบาท) 

เงนิกูร้ะยะยาว 

หนงัสอืคํ �าประกนั 

เงนิฝากประจาํ 

เงนิฝากออมทรพัย ์

อตัราดอกเบี�ยสาํหรบัลูกคา้ช ั�นด ี(MLR) ลบอตัราคงที� 

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

707.30 

197.22 

  1.49 

123.71 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมยีอดดอกเบี�ยเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชจีาํนวน 0.09 ลา้นบาท โดยยอด

คา้งจ่ายดงักลา่วไดม้กีารชาํระแลว้ในตน้ปี 2557 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมของรายการดงักลา่วขา้งตน้ และมคีวามเห็นว่า

รายการดงักลา่วขา้งตน้เป็นรายการที�มคีวามสมเหตุสมผล และเกิดขึ�นตามราคาตลาด นอกจากนี�ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามเหมาะสมและปฏบิตัิกนัโดยท ั �วไป 

1.4 การทําธุรกรรมดา้นการซื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง  

บริษทัมกีารซื�อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์

โลจิสติคส ์และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ผ่านบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง คื อ  

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั จาํกดั (มหาชน) ซึ�งมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั คือ 

นายชาลี โสภณพนิช และในปี 2556 บริษทัมีการซื�อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน  

อินดสัเทรียล โกรท จากบริษทัดงักลา่ว 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม  

โดยคณะกรรมการหรือผูถ้ือหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการทาํรายการระหว่างกนัในกรณีที�รายการดงักล่าวไม่เป็น

เงื�อนไขทางการคา้โดยท ั �วไป ท ั�งนี� กรรมการหรือผูถ้ือหุน้ซึ�งมส่ีวนไดเ้สียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในเรื�องนั�น 

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างก ันตามประกาศและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

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

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามมาตรฐานการบญัชทีี�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัช ี

4. นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัจะยงัคงเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคตตราบเท่าที�รายการนั�นยงัคงเป็นประโยชนต่์อบริษทั 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

คําอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

1. ผลการดําเนินงาน  

1.1 รายได ้

บริษทัมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและ 

คลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่า และขายเมื�อมโีอกาสเหมาะสม ซึ�งในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการ

คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 41.3 รอ้ยละ 18.0 และรอ้ยละ 17.6 เมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม ตามลาํดบั ขณะที�รายได ้

จากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS/TGROWTH ยงัคงมสีดัส่วนที�สูงที�สุดเมื�อเทียบกบัรายไดร้วม 

คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 44.3 รอ้ยละ 74.1 และรอ้ยละ 73.9 ตามลาํดบั การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทุน

ดงักลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พื�อนาํเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี 

ในบางช่วงเวลาบริษทัมีรายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ที�สามารถใชส้ิทธิในการซื�อโรงงาน  

ตามเงื�อนไขที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถคาดการณ์รายไดด้งักล่าวได ้ท ั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัการ

ตดัสนิใจของลูกคา้เป็นหลกั 

สาํหรบัรายไดจ้ากการลงทุนในกองทุน TFUND/TLOGIS/TGROWTH ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกาํไรจาก

เงนิลงทุน รายไดค่้าบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์กาํไรจากการขายหน่วยลงทุน และกาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

นอกจากนี�  บริษทัมีรายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ซึ�งโดยปกติจะเป็น

สดัส่วนนอ้ยเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม  

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมารายไดค่้าเช่ารบัและค่าบริการมจีาํนวน 880.2 ลา้นบาท 1,053.0 ลา้นบาท 

และ 1,109.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 3.5 รอ้ยละ 19.6 และรอ้ยละ 5.4 ตามลาํดบั ตามความ

ตอ้งการเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ที�เพิ�มขึ�น ขณะที�ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการมจีาํนวน 248.1 ลา้นบาท 392.3  

ลา้นบาท และ 261.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2555 เพิ�มขึ�นอย่างมาก แมว้่าในช่วงไตรมาส 1 บริษทัจะสูญเสีย

รายไดค่้าเช่า และมกีารยกเลกิสญัญาเช่าจาํนวนหนึ�งจากเหตุการณ์อุทกภยั เนื�องจากการขยายการลงทุนในประเทศไทย 

โดยเฉพาะการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมยานยนตท์ี�เกิดจากการดาํเนินนโยบายรถยนตค์นัแรกของรฐับาล กระแส

ความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดห้ล ั �งไหลไปยงัพื�นที�ทางฝั �งตะวนัออกของประเทศ  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2556 ยงัคงเพิ�มขึ�น แมจ้ะเป็นอตัราการเพิ�มที�นอ้ยกว่าปีก่อนหนา้ 

เนื�องจากความตอ้งการเช่าโรงงานเติบโตนอ้ยกว่าที�คาดหมายไว ้อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการคลงัสินคา้ของบริษทั 

ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมากตามการขยายตวัของธุรกิจโลจิสติกส ์และธุรกิจคา้ปลกี  ในปี 2556 บริษทัสามารถใหเ้ช่าพื�นที�

โรงงานและคลงัสนิคา้ไดเ้พิ�มขึ�นสุทธริวม 240,932 ตารางเมตร  
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1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทร ัพย์ให  ้TFUND TLOGIS  

และ TGROWTH มูลค่า 943.5 ลา้นบาท 4,332.9 ลา้นบาท และ 4,663.0 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 45.7 

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 359.2 และเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.6 ตามลาํดบั 

ในปี 2555 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ�นอย่างมากจาก

ปี 2554 เนื�องจากมกีารขายโรงงานซึ�งเลื�อนมาจากแผนการขายในไตรมาส 4/2554 มาขายในไตรมาส 1/2555 และมกีาร

โอนขายอสงัหารมิทรพัยอ์ีก 2 คร ั�งใหแ้ก่ TFUND และ TLOGIS ในไตรมาส 4/2555  

ในปี 2556 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND จาํนวน 2 โรงงาน มูลค่า 104.8  

ลา้นบาทในเดือนกนัยายน และขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TGROWTH ในเดือนธนัวาคม เป็นมูลค่า 

5,514.5 ลา้นบาท สูงกวา่การขายในทุกปีที�ผ่านมา แต่บนัทึกเป็นรายไดจ้ากการขายเพียง 4,558.2 ลา้นบาท การขาย

อสงัหาริมทรพัยท์ี�มากกว่าทุกปีดงักลา่วถูกใชเ้ป็นแหลง่เงนิทุนในการขยายธุรกิจที�มากกว่าทุกปีเช่นกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการเช่าที�เพิ�มขึ�นอย่างมาก  

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS นั�นเป็นการขายขาดในกรรมสิทธิ� ของท ั�ง

ที�ดนิและอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ บริษทัจึงบนัทกึรายการขายสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์

ในงบกาํไรขาดทุนไดท้ ั�งจาํนวน ในขณะที�การขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH ในปี 2556 เป็นการใหเ้ช่า

ที�ดนิระยะยาว พรอ้มการขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ โดยบริษทับนัทึกการใหเ้ช่าที�ดินเป็นรายไดค่้าเช่าที�ดิน 

รบัลว่งหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิท ั�งจาํนวน ซึ�งจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าที�ดิน และบนัทึกการ

ขายขาดในกรรมสิทธิ�  และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทุนท ั�งจาํนวน  

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 17 (ปรบัปรุง 2552) ที�ถอืว่าการใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์นแต่ละปีจะมากหรือนอ้ย

ยงัขึ�นอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพื�อขยายธุรกิจของบริษทั 

1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรือกจิการอื�น 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมรีายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูเ้ช่า รวมถงึบคุคล/กิจการอื�นตามโอกาสที�เหมาะสม 

ท ั�งนี� ในปี 2556 บริษทัไม่มีการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื�น จึงไม่มรีายได ้

ดงักลา่ว 

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

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

กาํไรข ั�นตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมคีวามแตกต่างกนั ขึ�นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของ

โรงงาน รวมท ั�งทาํเลที�ต ั�งของโรงงานที�ขาย  
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

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

1)  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ขึ�นอยู่กบัสดัส่วนการ

ลงทุนของบริษทัและกาํไรของ TFUND TLOGIS และ TGROWTH   

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจํานวน 160.8  

ลา้นบาท 169.2 ลา้นบาท และ 216.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 4.6 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.2 ต่อปี และ

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 28.0 ต่อปี ตามลาํดบั เหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 ไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดาํเนินงานของ

กองทุนในปี 2555 ทาํใหส่้วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ของปี 2555 อยู่ในระดบัที�ใกลเ้คียงกบั

ปี 2554 แมว้่าในปี 2555 บริษทัจะมกีารลงทุนในกองทุนท ั�งสองเพิ�มขึ�นก็ตาม 

ในปี 2556 บริษทัมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในกองทุนดงักล่าวเท่ากบั 216.6 ลา้นบาท

เพิ�มขึ�นจากปี 2555 จาํนวน 47.4 ลา้นบาท เนื�องจาก TFUND และ TLOGIS มผีลประกอบการดีขึ�น และบริษทัมเีงนิ

ลงทุนใน TGROWTH ในระหว่างปี 

2)  รายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท์ี�บริษทัขายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS และ 

TGROWTH  

ในปี 2556 บริษทัมรีายไดด้งักล่าวเพิ�มขึ�น เนื�องจากกองทุน TFUND และ TLOGIS  

มผีลประกอบการดขีึ�น รวมท ั�งกองทุน TLOGIS ไดร้บัเงนิชดเชยประกนัความเสยีหายจากนํ �าท่วม ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา

บริษทัมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 113.4 ลา้นบาท 105.1 ลา้นบาท และ 152.6 ลา้นบาท

ตามลาํดบั รายไดด้งักลา่วในปี 2555 มจีาํนวนลดลงจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากการลดลงของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของกองทุนจากผลกระทบจากเหตุการณ์อทุกภยั  

ในการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนดงักล่าวนั�น บริษทัมภีาระผูกพนัในเรื�อง 

การคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าคลงัสนิคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS และคํ �าประกนัรายไดใ้หแ้ก่ TGROWTH เป็นระยะเวลา  

1 ปีหากไมม่ผูีเ้ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

3)  กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมกีารขายเงนิลงทุนบางส่วนใน TFUND และ TLOGIS เพื�อการ

บริหารกระแสเงนิสดของบริษทั ทาํใหบ้ริษทัมกีาํไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าว จาํนวน 2.0 ลา้นบาท 36.5 ลา้นบาท 

และ 170.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งบนัทกึกาํไรดงักลา่วเป็นรายไดอ้ื�น  

4)  กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH  

บริษทัจะสามารถรบัรูก้าํไรเพิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS 

และ TGROWTH เมื�อกองทุนมกีารขายสินทรพัยท์ี�ซื�อจากบริษทัใหแ้ก่บุคคล/กิจการอื�น หรือเมื�อบริษทัลดสดัส่วน 

การลงทุนในกองทุนดงักลา่ว  

 

1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทร ัพย์ให  ้TFUND TLOGIS  

และ TGROWTH มูลค่า 943.5 ลา้นบาท 4,332.9 ลา้นบาท และ 4,663.0 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 45.7 

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 359.2 และเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.6 ตามลาํดบั 

ในปี 2555 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ�นอย่างมากจาก

ปี 2554 เนื�องจากมกีารขายโรงงานซึ�งเลื�อนมาจากแผนการขายในไตรมาส 4/2554 มาขายในไตรมาส 1/2555 และมกีาร

โอนขายอสงัหาริมทรพัยอ์ีก 2 คร ั�งใหแ้ก่ TFUND และ TLOGIS ในไตรมาส 4/2555  

ในปี 2556 บริษทัมกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND จาํนวน 2 โรงงาน มูลค่า 104.8  

ลา้นบาทในเดือนกนัยายน และขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TGROWTH ในเดือนธนัวาคม เป็นมูลค่า 

5,514.5 ลา้นบาท สูงกวา่การขายในทุกปีที�ผ่านมา แต่บนัทึกเป็นรายไดจ้ากการขายเพียง 4,558.2 ลา้นบาท การขาย

อสงัหาริมทรพัยท์ี�มากกว่าทุกปีดงักลา่วถูกใชเ้ป็นแหลง่เงนิทุนในการขยายธุรกิจที�มากกว่าทุกปีเช่นกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการเช่าที�เพิ�มขึ�นอย่างมาก  

การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS นั�นเป็นการขายขาดในกรรมสิทธิ� ของท ั�ง

ที�ดนิและอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ บริษทัจึงบนัทกึรายการขายสนิทรพัยด์งักลา่วเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์

ในงบกาํไรขาดทุนไดท้ ั�งจาํนวน ในขณะที�การขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH ในปี 2556 เป็นการใหเ้ช่า

ที�ดนิระยะยาว พรอ้มการขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ โดยบริษทับนัทึกการใหเ้ช่าที�ดินเป็นรายไดค่้าเช่าที�ดิน 

รบัลว่งหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิท ั�งจาํนวน ซึ�งจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าที�ดิน และบนัทึกการ

ขายขาดในกรรมสิทธิ�  และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็นรายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทุนท ั�งจาํนวน  

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 17 (ปรบัปรุง 2552) ที�ถอืว่าการใหเ้ช่าอาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์นแต่ละปีจะมากหรือนอ้ย

ยงัขึ�นอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพื�อขยายธุรกิจของบริษทั 

1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรือกจิการอื�น 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมรีายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูเ้ช่า รวมถงึบคุคล/กิจการอื�นตามโอกาสที�เหมาะสม 

ท ั�งนี� ในปี 2556 บริษทัไม่มีการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือกิจการอื�น จึงไม่มรีายได ้

ดงักลา่ว 

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

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

กาํไรข ั�นตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมคีวามแตกต่างกนั ขึ�นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของ

โรงงาน รวมท ั�งทาํเลที�ต ั�งของโรงงานที�ขาย  
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ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมกีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND 

TLOGIS และ TGROWTH จาํนวน 3.5 ลา้นบาท 35.3 ลา้นบาท และ 154.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งโดยส่วนใหญ่

เกิดขึ�นจากการที�บริษทัลดสดัส่วนการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS โดยสดัส่วนการลงทุนใน TFUND และ 

TLOGIS ณ 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงจากรอ้ยละ 27.9 และรอ้ยละ 26.1 เป็นรอ้ยละ 23.6 และรอ้ยละ 20.0 ตามลาํดบั 

1.1.5  รายไดอ้ื�น ๆ 

นอกจากรายไดท้ี�กลา่วขา้งตน้ บริษทัยงัมรีายไดป้ระเภทอื�นอีก ซึ�งประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการที�บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัใหท้าํการ 

ต่อเติม/ดดัแปลงโรงงานที�เช่าอยู่ ซึ�งปกติบริษทัมรีายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวนนอ้ยเมื�อเทียบกบัรายไดร้วม 

อย่างไรก็ตาม การที�รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งในปี 2555 มจีาํนวนเพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากผูเ้ช่าโรงงาน/

คลงัสินคา้ว่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั ในขณะที�ปี 2556 

รายไดด้งักล่าวเกิดจากการที�ผูเ้ช่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ตามการใชง้านปกติของผูเ้ช่า จึงทาํให ้

รายไดด้งักลา่วมจีาํนวนลดลงมากเมื�อเทยีบกบัปี 2555 

2) รายไดค่้าสาธารณูปโภค  

รายไดค่้าสาธารณูปโภคเกิดจากการที�บริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคเป็นการช ั �วคราวใหแ้ก่

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

โดยปกติบริษทัมไิดแ้สวงหากาํไรจากการใหบ้ริการดงักลา่วจากลูกคา้ 

3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในปี 2555 และ 2556 บริษทัไดร้บัเงนิค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพื�อชดเชย

ความเสียหายในทรพัยส์ินและชดเชยการสูญเสียรายไดก้รณีธุรกิจหยุดชะงกัของบริษทัที�เกิดจากเหตุการณ์อุทกภยั 

จาํนวน 82.7 ลา้นบาท และ 69.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

1.2 ค่าใชจ้า่ย 

1.2.1 ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมจีาํนวน 326.0 ลา้นบาท 432.0 ลา้นบาท 

และ 715.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10.6 รอ้ยละ 32.5 และรอ้ยละ 65.6 ต่อปี ตามลาํดบั 

ท ั�งนี� องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน และ

ค่าเสื�อมราคาของโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จแต่ยงัไมม่ผูีเ้ช่า โดยคิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 50.1 
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ในปี 2556 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�นมาก ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของ 

ค่าเสื�อมราคา และค่าใชจ่้ายในการรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์นิในโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�ว่างพรอ้มใหเ้ช่า การเพิ�มขึ�น

ของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกิจของบริษทั รวมท ั�งค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจดัตั�ง TGROWTH 

ซึ�งส่วนใหญ่บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเกิดขึ�นเฉพาะเมื�อมีการจดัตั�งกองทุนใหม่เท่านั�น  

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดร้บัการชดเชยอยู่ในส่วนของรายไดจ้ากการขายและรายไดอ้ื�น 

1.2.2 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจีาํนวน 267.2 ลา้นบาท 410.8 ลา้นบาท และ 546.4 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 2.2 รอ้ยละ 53.7 และรอ้ยละ 33.0 ต่อปี ตามลาํดบั  

องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงนิ คือ ดอกเบี�ยจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 

98.3 ส่วนที�เหลอืเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูย้มืของบริษทั   

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในปี 2555 และ 2556 เพิ�มขึ�นมาก เนื�องจากบริษทัมกีารกูย้มืเงนิเพิ�มขึ�นเป็น

จาํนวนมากเพื�อใชใ้นการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบริษทั    

1.2.3 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ในปี 2555 บริษทัมกีารโอนกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัย ์เนื�องจากบริษทั 

มกีารบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดินจํานวน 2 แปลงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมจาํนวน 15.4 ลา้นบาท 

ในปี 2554 แต่ต่อมาในปี 2555 ที�ดนิดงักลา่วมมีลูค่ายุติธรรมสูงกว่ามลูค่าตามบญัช ีในปี 2556 ไมม่รีายการดงักลา่ว 

1.3 กาํไร 

1.3.1 กาํไรขั�นตน้ 

บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้) 

ในรอบ 3 ปีที�ผ่านมาเทา่กบัรอ้ยละ 51.5 รอ้ยละ 43.1 และรอ้ยละ 45.5 ตามลาํดบั  

ในปี 2555 อตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงอย่างมากจากปี 2554 เนื�องจากการสูญเสยี

รายไดค่้าเช่าและค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรพัยส์ินที�เสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยั รวมท ั�งการเพิ�มขึ�นของสดัส่วน

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้  

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

บริษทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าเพิ�มขึ�น การปรบัขึ�นราคาค่าเช่าและบริการ การลดลงของค่าซ่อมแซมทรพัยส์ินในส่วน 

ที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 และการหยุดคิดค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อ 

การลงทุนใหเ้ช่าที�จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายตั�งแต่ไตรมาส 2 จนถึงเดือนธนัวาคมที�บริษทั 

ไดข้ายสนิทรพัยด์งักลา่วเสร็จสิ�น 
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1.3.2 กาํไรสุทธิ 

บริษทัมกีําไรสุทธิซึ�งคิดตามวิธีส่วนไดเ้สียและแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา

เท่ากบั 436.4 ลา้นบาท 1,296.6 ลา้นบาท และ 1,414.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.57 บาท 1.62 

บาท และ 1.56 บาท ตามลาํดบั และอตัรากาํไรสุทธิของบริษทัเท่ากบัรอ้ยละ 20.5 รอ้ยละ 22.2 และรอ้ยละ 22.4 

ตามลาํดบั 

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

โดยหลกัเกิดจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS รวมถงึการเพิ�มขึ�นของรายได ้

จากการใหเ้ช่าและบริการ จากการรบัเหมาก่อสรา้ง ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนใน TFUND/TLOGIS กําไรที� 

รบัรูเ้พิ�มเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS และกาํไรจากการขายเงนิลงทุนในกองทุน นอกจากนี�  

บริษทัยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23  

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

9.1 เนื�องจากบริษทัมกีาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่าและบริการเพิ�มขึ�นดงัที�กลา่วขา้งตน้ รวมท ั�งมกีาํไรจากขายอสงัหารมิทรพัย์

เพิ�มขึ� นจากปี ก่อนหนา้  นอกจากนี� บริษ ัทมีร ายได ค่้าบริหารจ ัดการ และส่วนแบ่ งกําไรจาก เงินลงทุนใน

TFUND/TLOGIS/TGROWTH เพิ�มขึ� น เ นื� องจากกองทุน TFUND/TLOGIS มีผลประกอบการดีขึ� น อีกท ั�ง 

บริษทัมีกาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS และกาํไรจากการขายหน่วยลงทุน 

TFUND/TLOGIS เพิ�มขึ�นจากการลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนดงัที�กลา่วขา้งตน้ นอกจากนี�บริษทัยงัไดร้บัประโยชน์

จากการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20 

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สนิทรพัย ์

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมสีนิทรพัยร์วมท ั�งสิ�น 26,451.4 ลา้นบาท ซึ�งรอ้ยละ 65.3 ของสินทรพัยร์วมเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน และรอ้ยละ 12.3 เป็นเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH 

สนิทรพัยร์วมของบริษทัเพิ�มขึ�นจากปี 2555 ประมาณ 6,715.4 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 34.0 

สาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน และการเพิ�มขึ�นของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม จากการ

ลงทุนใน TGROWTH  

2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยท์ี�อยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มให ้

เช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมจํานวน 10,989.9 ลา้นบาท 13,688.3  

ลา้นบาท และ 17,261.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  



79TICON รายงานประจำาปี 2556

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

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

TFUND/TLOGIS/TGROWTH) ในปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 26.1 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขยายธุรกิจของบริษทัผา่นการ

ลงทุนในที�ดินและการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ เพิ�มเป็นจํานวนมากเพื�อตอบสนองความตอ้งการที�เพิ�มขึ�นมาก  

ซึ�งในปี 2556 บริษทัมกีารขยายการลงทุนมากกว่าทุกปีที�ผ่านมา 

2.1.2 สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�พรอ้มใหเ้ช่า/

ขาย และ/หรือ อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าที�คาดวา่จะขายในระยะเวลา 1 ปีขา้งหนา้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย จาํนวน 2,684.0 

ลา้นบาท ตามที�ไดม้มีติอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัในไตรมาส 1/2557 ใหข้ายและ/หรือใหเ้ช่าโรงงาน/

คลงัสนิคา้เพิ�มเติมใหแ้ก่ TGROWTH รวมท ั�งการขายและ/หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์(REIT) ที�จะถูกจดัตั�งขึ�นภายหลงั  

2.1.3 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ประมาณรอ้ยละ 81.5 ของที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ คือที�ดินและส่วนปรบัปรุงที�ดิน ในปี 2556 

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 26.4 จากปีก่อนหนา้ โดยหลกัเกิดจากการขยายการพฒันาโครงการ ตามที�ได ้

กลา่วขา้งตน้  

2.1.4 เงนิลงทุนชั �วคราว  

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมีเงินลงทุนช ั �วคราวจํานวน 420.7 ลา้นบาท เป็นตั �วแลกเงินที�ออกโดย

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จาํนวน 419.1 ลา้นบาท ซึ�งการลงทุนดงักล่าวจดัว่ามคีวามเสี�ยงตํ �า และถือเป็นทางเลอืก 

ทางหนึ�งในการบริหารเงนิของบริษทัที�ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที�สูงกว่าการฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บั

ธนาคาร 

2.1.5 ลูกหนี� การคา้-สุทธิ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมยีอดลูกหนี�การคา้-สุทธิ จาํนวน 98.0 ลา้นบาท 82.4 ลา้นบาท และ 

43.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2555 ลูกหนี�การคา้-สุทธิ ลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 15.6 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ 

เกิดจากการลดลงของลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ จาํนวน 14.8 ลา้นบาท เนื�องจากในปี 2555  

มสีญัญาเช่าจาํนวนหนึ�งถูกยกเลกิซึ�งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั  

ในปี 2556 ลูกหนี�การคา้-สุทธ ิลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 38.9 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

การลดลงของลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ จํานวน 31.3 ลา้นบาท อนัเนื�องมาจากการขาย

อสงัหาริมทรพัยจ์าํนวนหนึ�งใหแ้ก่ TGROWTH  
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อย่างไรก็ตาม บริษทัมกีารเก็บค่ามดัจาํการเช่าโรงงานเป็นเงนิสดจาํนวน 3-6 เดือนของค่าเช่าและ

ค่าบริการจากผูเ้ช่าทุกรายเพื�อบรรเทาความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการผดินดัของผูเ้ช่า 

2.1.6 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมยีอดเงินฝากประจาํ จํานวน 0.2 ลา้นบาทที�วางไวก้บัธนาคารเพื�อเป็น

หลกัประกนัวงเงนิหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกิจ และบริษทัเอกชน 

2.1.7 เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย/ร่วม 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี� 

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

ชาํระแลว้ของบริษทัย่อย ท ั�งนี� เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทั  

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

แลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 2,515.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.5 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทั 

ค.  Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วน 

รอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 85.4 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.4 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

ง.  TICON Property, Inc. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั

ย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 189.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

จ.  บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้

ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 10.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.04 ของสินทรพัยร์วม

ของบริษทั 

ฉ.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 23.63 ของทุนชาํระแลว้

ของ TFUND เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 1,512.8 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 ของสินทรพัย์

รวมของบริษทัและบริษทัย่อย และคาํนวณตามวธิีราคาทุนเทา่กบั 2,807.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.7 ของสินทรพัย์

รวมของบริษทั 

ช.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิสติคส ์(บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.04 ของ 

ทุนชาํระแลว้ของ TLOGIS เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 641.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.4 ของ

สินทรัพย์รวมของบริษทัและบริษทัย่อย คํานวณตามวิธีราคาทุนเท่าก ับ 916.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.8  

ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 
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ซ. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทร ัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (บริษทัร่วม )  

ในสดัส่วนรอ้ยละ 28.52 ของทุนชาํระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 

1,088.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.1 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 

1,581.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.6 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

ฌ.  บริษทั บางกอกคลบั จาํกดั (บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัดงักลา่ว คิดเป็นเงนิลงทุนหลงัหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีาํนวน 108.8 ลา้นบาท ซึ�งเกือบท ั�งหมดเป็นการรอ

ตดับญัชขีองภาษเีงนิไดท้ี�เกิดจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH   

สินทรัพย์ภ าษี เ งินได ้รอตัดบ ัญชี เกิดขึ� น เ นื� อ งจากกา รที� บริษ ัทไม่สามารถร ับ รู ้กํา ไ ร 

จ า ก ก า ร ข า ยอ ส ัง ห า ริ ม ทร ัพ ย์ให ้ TFUND/TLOGIS/TGROWTH ต ามส ัด ส่ ว นที� บ ริ ษ ัท มีก า ร ลงทุ น ใ น 

TFUND/TLOGIS/TGROWTH การบนัทึกภาษีในงบกําไรขาดทุนจึงมิไดบ้นัทึกภาษีท ั�งจํานวน แต่หกัดว้ยภาษี 

จาํนวนหนึ�งตามสดัส่วนที�บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH อย่างไรก็ด ีภาษทีี�เกิดจากกาํไรจากการ

ขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH  ท ั�งจาํนวนไดถู้กจ่ายชาํระเป็นเงนิสด ดงันั�น จึงเกิดรายการ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีเท่ากบัผลต่างระหว่างภาษทีี�ชาํระแลว้เป็นเงนิสดกบัภาษทีี�บนัทกึในงบกาํไรขาดทุน ท ั�งนี� 

หากบริษทัมกีารรบัรูก้าํไรเพิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH  ยอดภาษีเงนิไดร้อ

ตดับญัชจีะถูกปรบัลดลง     

ท ั�งนี�สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ เป็นยอดสุทธิจากหนี�สิน

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชแีลว้ 

2.1.9 เงนิมดัจาํที�ดิน 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมเีงนิมดัจาํค่าที�ดินจาํนวน 610.8 ลา้นบาท โดยเป็นการมดัจําค่าที�ดินที�

บริษทัไดล้งนามในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดนิ  

2.1.10 สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมสีนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�นจาํนวน 368.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 351.9 ลา้นบาท 

จากสิ�นปี 2555 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นรายการค่าเช่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้ที�เกิดจากการเช่าที�ดินระยะยาวเพื�อพฒันาคลงัสินคา้ 

ท ั�งนี�รายการดงักลา่วจะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่า 

  



TICON รายงานประจำาปี 255682

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

2.2 หนี� สนิ 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมหีนี�สินรวมท ั�งสิ�น 17,763.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 5,924.4 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ 50.0 จากสิ�นปี 2555     

หนี�สินรวมของบริษทัมีเงนิกูย้ืมและหุน้กูเ้ป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 88.3 ของหนี�สินรวม  

การเพิ�มขึ�นของหนี�สนิรวม เกิดจากรายการที�สาํคญัดงัต่อไปนี� 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืท ั�งหมดของบริษทั ณ สิ�นปี 2556 มจีาํนวน 15,679.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 5,079.4 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.9 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกูย้ืมเพื�อใชล้งทุนซื�อที�ดินและการขยายงานก่อสรา้ง

โรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมากในระหว่างปี  

เงนิกูย้ืมของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้ืมระยะส ั�นรอ้ยละ 13.4 เงนิกูย้มืระยะยาวรอ้ยละ 12.5 

และหุน้กูร้อ้ยละ 74.1 ของเงนิกูย้มืท ั�งหมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัซึ�งถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนั�น บริษทัจะใชเ้งนิจาก

แหลง่เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นนั�น บริษทัจะใชเ้ป็น

เงนิทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง สาํหรบัจ่ายชาํระค่าที�ดนิในช่วงก่อนที�บริษทัจะไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกู ้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม การกูย้มืระยะส ั�นเป็นจาํนวนมากในบางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงนิสด

ของบริษทั ท ั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสม ํ �าเสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นต่อ

เงนิกูร้วมของบริษทัอยู่ในอตัราที�เหมาะสม  

ณ สิ�นปี 2556 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มจีาํนวน 11,610.0 ลา้นบาท ซึ�งหุน้กูท้ ั�งหมดที�ออกมอีายุ

ระหว่าง 2 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงื�อนไขของการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้ือหุน้กูท้ี�สาํคญัคือ 

การดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิ/หนี�สินที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่เกิน 2.5-3.0 เท่า ซึ�งที�ผ่านมาบริษทั 

ไมเ่คยผดิเงื�อนไขของการกูย้มืที�สาํคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หนี� การคา้ 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมยีอดเจา้หนี�การคา้จาํนวน 554.1 ลา้นบาท ซึ�งเกือบท ั�งจาํนวนของเจา้หนี�

การคา้เป็นเจา้หนี�ค่าก่อสรา้ง   

บริษทัมยีอดเจา้หนี�การคา้เพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้จาํนวน 104.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.1 

โดยมสีาเหตมุาจากการขยายธุรกิจของบริษทัเพื�อตอบสนองความตอ้งการของเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�เพิ�มขึ�น 
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ทางการเงิน งบการเงิน
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ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

2.2.3 ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจา่ย  

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมยีอดภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายจํานวน 2.2 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 

139.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.4 จากปีก่อนหนา้ เ นื� องจากกําไรจากขายอส ังหาริมทร ัพย์ใหแ้ ก่  

TGROWTH และ TFUND ส่วนใหญ่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน จึงไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล นอกจากนี� อตัรา

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไดล้ดลงจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20 

2.2.4 หนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมีหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย  

จาํนวน 112.7 ลา้นบาท ซึ�งเป็นเงินมดัจาํจากลูกคา้ สาํหรบัอสงัหาริมทรพัยท์ี�จดัประเภทเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

ที�ถอืไวเ้พื�อขาย 

2.2.5 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ สิ� นปี 2556 บริษทัมีจํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ�งเป็นการ 

ประมาณการภาระของบริษทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงาน จาํนวน 25.3 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้ือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน ตั�งแต่ 

ปี 2554 เป็นตน้มา โดยบนัทึกส่วนที�เป็นยอดสะสมที�คาํนวณจนถึงสิ�นปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนี�สิน และบนัทึกส่วนที�เป็น 

การกนัสาํรองผลประโยชนข์องพนกังานในแต่ละปีเป็นค่าใชจ่้าย  

2.2.6 รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมรีายไดค่้าเช่าที�ดนิรบัลว่งหนา้ จาํนวน 922.8 ลา้นบาท จากการใหเ้ช่าที�ดิน

แก่ TGROWTH เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยบริษทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าในงบกาํไรขาดทุนตามวธิีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 8,687.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปีก่อนจาํนวน 791.0 

ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ� นรอ้ยละ 10.0 เ นื� องจากการใชส้ิทธิซื� อหุ น้สามญัตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  TICON-W6  

และ TICON-W3 ในระหว่างปีเป็นจาํนวนเงนิท ั�งสิ�นประมาณ 326.1 ลา้นบาท รวมถงึการเพิ�มขึ�นของกาํไรสะสมในปี  

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทั คือ การจดัใหม้ซีึ�งโครงสรา้งทุนที�เหมาะสมเพื�อ

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสรา้งมลูค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดีตที�ผ่านมาบริษทัมแีหล่งเงนิทุนหลกัเพื�อใชใ้นการขยายธุรกิจการจดัสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้  

คือ เงินทุนจากการดาํเนินงาน เงินเพิ�มทุนจากผูถ้ือหุน้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ดี ในช่วง 8-9 ปี 

ที�ผ่านมาซึ�งธุรกิจโรงงานมาตรฐานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่ามีการขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ีส่วนร่วมในการจดัตั�ง 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนในปี 2548 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคสใ์นปี 2552 และกองทุนรวม
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สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ในปี 2556 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางระดมทุนของบริษทั ซึ�งทาํให ้

บริษทัลดการพึ�งพาการจดัหาเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและการเพิ�มทนุซึ�งมค่ีาใชจ่้ายที�มากกว่า 

นอกจากแหล่งเงินทุนดงักล่าว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึ�งถือเป็นแหล่งเงนิทุนที�สาํคญั 

อีกแหลง่หนึ�งของบริษทัที�มตีน้ทุนตํ �ากว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากนี�  บริษทัมใีบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 ซึ�งออกเมื�อปี 2555 คงเหลอืจาํนวน 3,800,310 

หน่วย ซึ�งใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะหมดอายุในปี 2557 ท ั�งนี� หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัของ

บริษทัเต็มจาํนวน บริษทัจะไดร้บัเงนิรวมท ั�งสิ�นประมาณ 30.4 ลา้นบาท  

2.5 สภาพคล่อง 

ในปี 2556 บริษทัมกีระแสเงนิสดสุทธิที�ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,066.3 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสด

สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 9,851.9 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงนิ 4,436.6 ลา้นบาท  

จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงินสดตามที�กล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษ ัทมีสภาพคล่อง 

ทางการเงนิเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ (การคาํนวณอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบาย

สภาพคลอ่งของบริษทัได ้เนื�องจากบริษทัไมม่กีารบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวยีน (เนื�องจากลกัษณะ

สนิทรพัยข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นที�ดนิและโรงงานซึ�งจะไม่บนัทึกเป็นสินทรพัยห์มนุเวียนของบริษทั) ในขณะที�รายการ

เจา้หนี�การคา้ค่าที�ดนิและค่าก่อสรา้งจะถูกบนัทกึเป็นหนี�สนิหมนุเวียน จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนี�สิน

หมนุเวยีนมค่ีาตํ �า) 

ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ�งคาํนวณจาก 

(เงนิกูย้มื+หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 1.80 เท่า เพิ�มขึ�นจาก ณ สิ�นปี 2555 ซึ�งเท่ากบั 1.34 เท่า เนื�องจากบริษทัมกีารกูย้มืเงนิเพื�อใชซ้ื�อที�ดนิและพฒันา

อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมาก เพื�อรองรบัโอกาสในการเติบโตในอนาคต ซึ�งแสดงถงึความสามารถในการ

บริหารโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการที�มสีดัส่วนหนี�ที�มภีาระดอกเบี�ยเมื�อเทยีบกบัฐานเงนิทุนของบริษทัไดอ้ย่างเหมาะสม 

ภายใตเ้งื�อนไขการดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิ/หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปจัจุบนั 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย คาํนวณจาก 

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

ดอกเบี�ยจ่าย 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยเทา่กบั 5.02 เทา่ แสดงไดถ้งึความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยของ

บริษทัไดเ้ป็นอยา่งด ีซึ�งบริษทัไมเ่คยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบี�ย 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก 

(เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน+ดอกเบี�ยจ่าย) 

(จ่ายคืนเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี�ยจ่าย) 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 1.43 เท่า แสดงถงึความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั

ของบริษทั     

3. แนวโนม้ในอนาคต 

- โปรดดูใน “สารจากประธานกรรมการ” - 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

 

 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2556 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั  

รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของ 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิเหลา่นี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรบัผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน 

ที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได ้

ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ�งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏบิตัิงานตรวจสอบเพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อม ั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิีการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงนิและการเปิดเผย

ขอ้มลูในงบการเงนิ วธิีการตรวจสอบที�เลอืกใชข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึ�งรวมถงึการประเมนิความเสี�ยงจาก

การแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมนิความเสี�ยงดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิ

โดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวธิีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค ์

ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม

ของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมท ั�งการ

ประเมนิการนาํเสนองบการเงนิโดยรวม  

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห ็น 

ของขา้พเจา้ 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด 

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

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

รายงานทางการเงนิ   

 

 

 

รุง้นภา เลศิสุวรรณกุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3516 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

(เดมิชื�อ บริษทั สาํนกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) 

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ ์2557
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7 347,864,631         361,543,112       93,287,464          120,475,731        

เงินลงทุนชั�วคราว 8 420,658,704         731,117,724       410,000,000         730,000,000        

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6, 9 90,671,676          119,238,832       128,123,998         62,571,613         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6 185,704,039         126,077,056       59,305,291          47,070,307         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,044,899,050       1,337,976,724     690,716,753         960,117,651        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย 2,683,965,029       -                    750,965,029         -                    

3,728,864,079       1,337,976,724     1,441,681,782       960,117,651        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน 6, 10 240,000              2,017,560          -                      -                    

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าดําเนินงานที�ยังไม่เรียกชําระ 30,268,027          53,838,183        6,293,445            12,105,472         

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 6 -                      -                    9,075,955,242       5,389,749,050     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                      -                    2,849,573,800       2,815,853,840     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 3,242,406,082       2,755,075,515     5,305,173,765       4,493,445,080     

เงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 256,500              256,500            256,500              256,500            

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพัฒนาและ

   พร้อมให้เช่า/ขาย 13.1 14,685,597,884     7,805,277,037     2,683,772,171       2,717,231,621     

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนให้เช่า 13.2 2,575,653,294       5,883,050,643     1,937,368,030       2,535,609,262     

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 1,094,903,173       866,015,568       84,084,008          31,105,693         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 5,388,657            5,631,454          3,500,712            4,899,829          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 26 108,755,499         266,970,115       -                      5,110,384          

เงินมัดจําค่าที�ดิน 6 610,794,845         743,498,972       515,521,970         442,472,722        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 6 368,261,077         16,387,716        17,947,403          14,966,286         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,722,525,038     18,398,019,263    22,479,447,046     18,462,805,739    

รวมสินทรัพย์ 26,451,389,117     19,735,995,987    23,921,128,828     19,422,923,390    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

หนี� สนิและสว่นของผูถ้ือหุน้

หนี� สนิหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั�นและหนี�สนิภายใตส้ญัญาทรสัตรี์ซีทส์ 6, 16 2,108,000,000       745,084,297       2,108,000,000       745,084,297        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 6, 17 765,622,145         666,062,956       311,154,002         312,585,654        

เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18 45,000,000          -                    45,000,000          -                    

หุน้กูท้ี�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 1,080,000,000       2,350,000,000     1,080,000,000       2,350,000,000     

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2,224,369            141,692,270       2,224,369            128,201,336        

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น 6 62,517,447          43,060,764        32,846,446          26,202,214         

รวมหนี� สนิหมนุเวียน 4,063,363,961       3,945,900,287     3,579,224,817       3,562,073,501     

หนี�สินที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

   ที�ถือไวเ้พื�อการขาย 112,742,000         -                    60,942,000          -                    

4,176,105,961       3,945,900,287     3,640,166,817       3,562,073,501     

หนี� สนิไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 707,300,000         -                    -                      -                    

เงนิกูย้มืระยะยาว 18 1,208,866,487       354,660,000       306,245,312         105,840,000        

หุน้กู ้ 19 10,530,000,000     7,150,000,000     10,530,000,000     7,150,000,000     

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 25,344,785          21,572,729        22,351,025          18,327,569         

หนี�สินภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 26 -                      -                    105,231,151         -                    

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 193,261,702         367,134,981       107,085,577         204,688,276        

รายไดค่้าเช่าที�ดนิรบัลว่งหนา้ 6 922,750,806         -                    328,094,445         -                    

รวมหนี� สนิไม่หมนุเวยีน 13,587,523,780     7,893,367,710     11,399,007,510     7,478,855,845     

รวมหนี� สนิ 17,763,629,741     11,839,267,997    15,039,174,327     11,040,929,346    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทนุเรอืนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,263,740,168 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 21 1,263,740,168       1,263,740,168     1,263,740,168       1,263,740,168     

   ทนุที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 912,376,439  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (2555: หุน้สามญั 877,469,834 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 21 912,376,439         877,469,834       912,376,439         877,469,834        

เงนิรบัลว่งหนา้ค่าหุน้ 22 -                      56,841,422        -                      56,841,422         

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 21 4,669,471,944       4,378,270,708     4,669,471,944       4,378,270,708     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 126,374,017         126,374,017       126,374,017         126,374,017        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,983,901,837       2,482,182,021     3,173,732,101       2,943,038,063     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (4,364,869)           (24,410,060)        -                      -                    

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 8,687,759,368       7,896,727,942     8,881,954,501       8,381,994,044     

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สียที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 8                     48                  -                      -                    

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 8,687,759,376       7,896,727,990     8,881,954,501       8,381,994,044     

รวมหนี� สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 26,451,389,117     19,735,995,987    23,921,128,828     19,422,923,390    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได ้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 1,109,690,372       1,053,011,998     586,236,312         557,134,778        

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 56,450,230          117,206,493       49,621,915          101,716,220        

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 6, 24 4,663,038,146       4,364,450,000     1,737,477,744       2,365,550,000     

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 25,987,752          23,015,817        8,638,237            7,088,937          

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย 6, 11 -                      -                    38,249,878          28,749,908         

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม 6, 12 -                      -                    216,547,435         218,224,151        

รายไดค่้าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม 6 152,590,550         105,073,728       133,370,948         101,700,831        

ดอกเบี�ยรบั 6 7,153,132            13,326,110        391,156,242         234,872,405        

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั 69,653,654          82,705,443        10,000,000          72,705,443         

รายไดอ้ื�น 225,449,458         85,189,768        186,032,040         69,065,058         

รวมรายได้ 6,310,013,294       5,843,979,357     3,357,330,751       3,756,807,731     

ค่าใชจ้า่ย

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 261,519,013         392,292,470       116,832,717         195,763,003        

ตน้ทนุการรบัเหมาก่อสรา้ง 40,680,629          97,949,065        36,918,346          80,173,248         

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์ 24 2,886,282,933       2,691,065,147     929,046,587 1,305,481,161

ตน้ทนุค่าสาธารณูปโภค 24,375,726          23,015,817        8,629,486            7,088,937          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 159,411,491         41,566,456        62,314,590          22,654,474         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 381,802,386         274,177,819       265,396,107         194,167,367        

ค่าเสื�อมราคา 174,382,134         116,258,338       52,411,331          55,910,370         

โอนกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัย ์

   เพื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันา -                      (15,420,000)        -                      (15,420,000)        

ค่าใชจ่้ายอื�น 9,649,755            1,439,375          (36,142)              47                  

รวมค่าใชจ้า่ย 3,938,104,067       3,622,344,487     1,471,513,022       1,845,818,607     

กาํไรกอ่นส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

   ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 2,371,909,227       2,221,634,870     1,885,817,729       1,910,989,124     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 12 216,570,828         169,219,346       -                      -                    

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 12 154,452,915         35,289,017        -                      -                    

กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 12 (505,069,153)        (458,693,126)      -                      -                    

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 2,237,863,817       1,967,450,107     1,885,817,729       1,910,989,124     

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 6 (546,426,733)        (410,830,000)      (514,575,342)        (402,784,121)       

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 1,691,437,084       1,556,620,107     1,371,242,387       1,508,205,003     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ 26 (277,202,089)        (260,048,035)      (227,175,599)        (274,892,117)       

กาํไรสาํหรบัปี 1,414,234,995       1,296,572,072     1,144,066,788       1,233,312,886     

การแบ่งปนักาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,414,234,953       1,296,571,968     1,144,066,788       1,233,312,886     

ส่วนที�เป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 42                    104                 

1,414,234,995       1,296,572,072     

กาํไรต่อหุน้ 28

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1.56                  1.62                1.26                  1.54                

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1.54                  1.59                1.24                  1.51                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กาํไรสาํหรบัปี 1,414,234,995       1,296,572,072     1,144,066,788       1,233,312,886     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ

   ที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ 20,045,191          (5,324,486)         -                      -                    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (451,634)             -                    (1,309,247)           -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรบัปี 19,593,557          (5,324,486)         (1,309,247)           -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 1,433,828,552       1,291,247,586     1,142,757,541       1,233,312,886     

การแบ่งปนักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 1,433,828,510       1,291,247,482     1,142,757,541       1,233,312,886     

ส่วนที�เป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 42 104 -                      -                    

1,433,828,552       1,291,247,586     1,142,757,541       1,233,312,886     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,691,437,084    1,556,620,107    1,371,242,387    1,508,205,003    

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั(จ่าย)

   จากการดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 376,495,056      389,442,859      146,708,312      171,490,110      

   โอนกลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (663,089)          (4,089,210)        (637,602)          (4,089,210)        

   เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย -                   -                   (38,249,878)       (28,749,908)       

   เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม -                   -                   (216,547,435)      (218,224,151)      

   ตน้ทุนของอสงัหาริมทรพัยส์่วนที�ขาย 2,766,100,581    2,540,966,518    912,270,854      1,225,995,187    

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์

      และอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 6,212,627         211,407           (2,997,006)        (890,937)          

   โอนกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อ

      การลงทนุที�อยู่ในระหว่างการพฒันา -                   (15,420,000)       -                   (15,420,000)       

   กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (170,095,589)      (39,761,897)       (143,900,862)      (24,143,339)       

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,320,422         2,639,200         2,714,209         2,160,190         

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (216,570,828)      (169,219,346)      -                   -                   

   กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม (154,452,915)      (35,289,017)       -                   -                   

   กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 505,069,153      458,693,126      -                   -                   

   ดอกเบี�ยรบั (7,153,132)        (13,326,110)       (391,156,242)      (234,872,404)      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 537,221,635      402,343,490      505,770,699      394,572,298      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน 5,336,921,005    5,073,811,127    2,145,217,436    2,776,032,839    

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 52,571,121        (43,749,821)       (59,317,247)       (4,588,239)        

   สินทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (38,578,122)       (61,511,998)       4,196,803         (7,829,270)        

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น (351,873,361)      (1,035,057)        (2,981,117)        (999,128)          

หนี�สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�อื�น (28,157,268)       72,004,537        (53,033,486)       76,062,156        

   หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 17,951,120        24,460,764        5,138,670         13,194,771        

   เงนิมดัจาํจากลูกคา้ (61,131,279)       (25,564,576)       (36,660,699)       (67,038,057)       

   รายไดค่้าเช่าที�ดนิรบัลว่งหนา้ 922,750,806      -                   328,094,445      -                   

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 5,850,454,022    5,038,414,976    2,330,654,805    2,784,835,072    

   รบัดอกเบี�ย 7,382,413         13,136,123        6,017,198         12,010,637        

   จ่ายดอกเบี�ย (528,431,682)      (340,846,713)      (497,335,392)      (333,208,091)      

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (263,072,448)      (215,539,144)      (242,811,032)      (157,264,235)      

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 5,066,332,305    4,495,165,242    1,596,525,579    2,306,373,383    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิลงทุนช ั �วคราวเพิ�มขึ�น (8,540,980)        (1,117,724)        -                   -                   

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิ�มขึ�น (1,630,933,858)    (1,647,504,186)    (1,630,933,858)    (1,647,504,186)    

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น -                   -                   (33,719,960)       (226,078,000)      

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 963,106,035      357,660,980      963,106,035      357,660,980      

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนัลดลง 1,777,560         38,420,320        -                   128,000           

รบัคืนเงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษิทัย่อย -                   -                   4,753,293,808    2,033,820,000    

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย -                   -                   (8,439,500,000)    (4,282,501,050)    

เงนิสดจ่ายซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันา

   พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย (8,210,375,777)    (5,231,255,112)    (993,788,102)      (1,172,939,680)    

เงนิสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (22,400,444)       (59,589,478)       (14,419,912)       (9,126,139)        

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าที�ดนิ (1,160,221,442)    (869,812,482)      (263,967,440)      (540,490,232)      

เงนิสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (4,930,941)        (389,545)          (3,091,636)        (355,134)          

รบัดอกเบี�ยจากบริษทัย่อย -                   -                   385,353,535      221,700,000      

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัย่อย -                   -                   38,249,878        28,749,908        

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม 216,547,435      218,224,151      216,547,435      218,224,151      

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 4,069,155         974,752           3,618,905         972,182           

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (9,851,903,257)    (7,194,388,324)    (5,019,251,312)    (5,017,739,200)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทส ์(ลดลง) เพิ�มขึ�น 1,362,915,703    (861,011,391)      1,362,915,703    (775,011,391)      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาว 1,028,556,675    913,393,000      374,755,500      105,840,000      

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 4,460,000,000    4,200,000,000    4,460,000,000    4,200,000,000    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 707,300,000      -                   -                   -                   

ชาํระคืนเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                   (1,000,534,000)    -                   (1,000,534,000)    

ชาํระคืนเงนิกูย้มืระยะยาว (129,350,188)      (558,733,000)      (129,350,188)      -                   

ชาํระคืนหุน้กู ้ (2,350,000,000)    (850,000,000)      (2,350,000,000)    (850,000,000)      

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน 269,266,419      1,021,487,732    269,266,419      1,021,487,732    

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุนจดัต ั�งบรษิทัย่อย 40                 -                   -                   -                   

เงนิปนัผลจ่าย (912,050,090)      (156,196,058)      (912,049,968)      (156,195,966)      

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 4,436,638,559    2,708,406,283    3,075,537,466    2,545,586,375    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (ลดลง) เพิ�มขึ�น 16,253,912        (4,468,725)        -                   -                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (332,678,481)      4,714,476         (347,188,267)      (165,779,442)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 1,091,543,112    1,086,828,636    850,475,731      1,016,255,173    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหต ุ7) 758,864,631      1,091,543,112    503,287,464      850,475,731      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

เงนิสดจ่ายระหว่างปี:

   ดอกเบี�ยจ่ายที�บนัทกึเป็นตน้ทุนของสินทรพัย์ 53,366,921        30,406,867        44,816,796        29,524,284        

รายการที�ไมใ่ช่เงนิสด:

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัย ์

      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าเป็น

      ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ 2,766,100,581    2,540,966,518    912,270,854      1,225,995,187    

   รายการซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 554,073,293      450,086,550      136,778,790      108,552,022      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

1. ขอ้มูลท ั �วไป 

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

ในประเทศไทย โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอุตสาหกรรมโดยการสรา้ง

โรงงานและคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่าและขายเมื�อมโีอกาสเหมาะสมและธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง 

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

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัช ี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัที�บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี� 

 งบการเงนินี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัช ี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

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

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

เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดม้กีารจดัตั�งบริษทัย่อยหนึ�งแห่งในประเทศไทย คือ  

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จําก ัด โดยมีวตัถุประสงค์หลกั ในการเป็นผูจ้ ัดการกองทรัสต์เพื�อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัย ์ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท โดยเมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดช้าํระทุนครั�งแรก

จาํนวน 2.5 ลา้นบาท และเมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ส่วนที�เหลอืจาํนวน 7.5 ลา้นบาท  
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

การถอืหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยสรุปไดด้งันี� 

 
จดัตั�งขึ�น 

 
รอ้ยละ 

ของการถอืหุน้ บริษทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ 

   2556 2555 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 99.99 99.99 

   เซอรว์สิเซส จาํกดั    โดยการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 99.99 99.99 

       โดยการสรา้งคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

    

      ไทย ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์

99.99 - 

Shanghai TICON Investment  จนี ธุรกิจบริหารการลงทุน 100.00 100.00 

   Management Company Limited     

TICON Property, Inc. สหรฐัอเมริกา ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ ั �วไป 100.00 100.00 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ของ Shanghai TICON Investment 

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

ภายนอก 

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ของ TICON Property, Inc. (“บริษทัย่อย”) ซึ�งรวมอยู่ในงบการเงนิรวม 

ของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย และยงัมไิดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอก ท ั�งนี�  บริษทัย่อย

ดงักลา่วยงัมไิดเ้ริ�มดาํเนินงาน 

ข) บริษทัฯ นาํงบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯ มอีาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัย่อย จนถงึวนัที�บริษทัฯ สิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น 

ค) งบการเงนิของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชทีี�สาํคญัเช่นเดยีวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) สินทรพัยแ์ละหนี�สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ�งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัรา

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

งบการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มสีาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงนิรวมนี�แลว้ 

ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียที�ไม่มอีาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรพัยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไมไ่ดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
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2.3 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงนิเฉพาะกิจการเพื�อประโยชนต่์อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบริษทัย่อย และ

บริษทัร่วมตามวธิีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบญัชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชทีี�เริ�มมผีลบงัคบัในงวดบญัชปีจัจุบนัและที�จะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงันี� 

ก.  มาตรฐานการบญัชีที�เริ�มมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปจัจุบนั 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที� 12  

 

ภาษเีงนิได ้

ฉบบัที� 20 (ปรบัปรุง 2552) การบญัชีสาํหร ับเงินอุดหนุนจากร ัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เกี�ยวกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล 

ฉบบัที� 21 (ปรบัปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรฐับาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 21 ภาษี เ งินได  ้ - การ ไดร้ ับประ โยชน์จ า กสินทรัพย์ที� ไม่ ได คิ้ด             

ค่าเสื�อมราคาที�ตีราคาใหม ่

ฉบบัที� 25 ภาษเีงนิได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรือของ

ผูถ้อืหุน้ 

แนวปฏบิตัิทางบญัชเีกี�ยวกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบตัิทาง

บญัชขีา้งตน้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนินี�  
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ข.   มาตรฐานการบญัชีที่จะมผีลบงัคบัในอนาคต 

  วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงนิ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) ภาษเีงนิได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่นของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวก ับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) งบการเงนิระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) สินทร ัพย์ไ ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนนิงานทีย่กเลกิ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนนิงาน 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี   

ฉบบัที ่15 สญัญาเช่าดาํเนนิงาน - สิง่จูงใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่27 การประเมินเนื้ อหาสญัญาเช่าที่ท ําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน  

การบูรณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่5 สทิธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

และการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่7 การปร ับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบ ัญช ี 

ฉบบัที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่17 การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

เมือ่นาํมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีที่สาํคญั 

4.1 การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายรับรู เ้ป็นรายไดท้ ัง้จ ํานวนเมื่อบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อยไดโ้อนความเสี่ยงและ

ผลประโยชนท์ีม่นียัสาํคญัในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารที่เกี่ยวขอ้ง 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

รายไดท้ี่รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถึงกําหนดชาํระตามสญัญาเช่าดาํเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที่ยงั 

ไม่เรียกชาํระ” ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวธิีอตัราส่วนของงานที่ทาํเสร็จ (percentage of 

completion method) อตัราส่วนของงานทีท่าํเสร็จคาํนวณโดยการเปรียบเทยีบตน้ทนุงานที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวนัสิ้นงวด

กบัตน้ทนุงานพฒันาท ัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา 
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เงนิปนัผลรบั 

เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯ มสีทิธิในการรบัเงนิปนัผล 

ดอกเบี�ยรบั 

ดอกเบี�ยรบัถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนที�เเทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะส ั�นที�ม ี

สภาพคลอ่งสูง ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืนนบัจากวนัที�ไดม้าและไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

4.3 ลูกหนี� การคา้ 

ลูกหนี�การคา้แสดงมลูค่าตามจาํนวนมลูค่าสุทธิที�จะไดร้บั บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญสาํหรบั 

ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงนิจากลูกหนี�ไมไ่ด ้โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงนิและ

การวเิคราะหอ์ายุหนี� 

4.4 เงนิลงทุน 

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

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/รบัรูส่้วนตํ �ากว่ามูลค่าตราสารหนี�ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

ซึ�งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รบัรูนี้�จะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบี�ยรบั 

ข) เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงนิลงทุนท ั �วไป ซึ�งแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื�อการลดลงของมลูค่า (ถา้ม)ี   

ค) เงนิลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมลูค่าตามวธิส่ีวนไดเ้สยี  

ง) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี 

ราคาทุน  

บริษทัฯ ใชว้ธิีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

เมื�อมกีารจาํหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดร้บักบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึมลูค่าเริ�มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา

สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
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ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไมม่กีารคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและงานระหว่างก่อสรา้ง  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูผ้ลต่างระหว่างจาํนวนเงนิที�ไดร้บัสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของ

สนิทรพัยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุออกจากบญัช ี

4.6 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและ 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี� 

อาคาร 
 

    20 ปี 

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ   20 ปี 

สนิทรพัยถ์าวรอื�น     5 ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไมม่กีารคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและงานระหว่างก่อสรา้ง 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัรายการที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรพัยห์รือ

คาดว่าจะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรพัย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน 

จากการจาํหน่ายสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ ั�นออกจากบญัช ี

4.7 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูท้ี�ใชใ้นการไดม้า หรือการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ี�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํใหอ้ยู่

ในสภาพพรอ้มใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ ั�นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ด ้

ตามที�มุง่ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือื�นถอืเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและ

ตน้ทุนอื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น  

4.8 สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรู ้

รายการเริ�มแรก สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 

ของสนิทรพัยน์ ั�น 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ 

ตลอดอายุการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื่อมขีอ้บ่งชี้

ว่าสนิทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธิีการตดัจาํหน่ายของ

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดงักลา่วทกุสิ้นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัมดีงัน้ี 

      อายุการใหป้ระโยชน ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3, 5 และ 10   ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับคุคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 

บคุคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถงึ บคุคลหรือกิจการทีม่อีาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง 

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ่งทาํใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯ ทีม่อีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่า

การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรือมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของ

จาํนวนเงนิที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํา่กว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 

จะบนัทกึเป็นหน้ีสนิระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์

ทีไ่ดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 

สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธิีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 

4.11  เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงนิที่ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน้ 
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รายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เป็นตวัเงินซึ�งอยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

4.12 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทาํการประเมนิการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัย์

เพื�อการลงทุน ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์หรือสนิทรพัยท์ี�ไมม่ตีวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หากมขีอ้บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์

ดงักลา่วอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

มมีลูค่าตํ �ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ ั�น ท ั�งนี�มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขายของสินทรพัยห์รือมูลค่าจากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชส้ินทรพัย ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยแ์ละคาํนวณคิดลด

เป็นมูลค่าปจัจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปจัจุบนัของเงนิสด 

ตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยท์ี�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ และบริษทัย่อยใชแ้บบจําลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกบัสินทรพัย ์ 

ซึ�งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ

จาํหน่ายนั�นผูซ้ื�อกบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ในลกัษณะของผูท้ี�ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมนิการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์มขีอ้บ่งชี�ที�แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยท์ี�รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สนิทรพัยน์ ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงประมาณการ 

ที�ใชก้าํหนดมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร ั�งลา่สุด โดยมลูค่าตามบญัชีของ

สนิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไมสู่งกว่ามลูค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการ 

ไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัท ี

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะส ั�นของพนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูเ้งนิเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้าย 

เมื�อเกิดรายการ 
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ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจ ัดตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงิน 

ที�พนกังานจ่ายสะสมและเงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

ไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย เงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี

บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ�งบริษทัฯ และบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยคาํนวณหนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน 

ภาระผูกพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

4.14 ประมาณการหนี� สนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี�สนิไวใ้นบญัชเีมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์

ในอดตีไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื 

4.15 ภาษีเงนิได ้

ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างช ั �วคราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัรา

ภาษทีี�มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูห้นี�สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างช ั �วคราวที�ตอ้งเสียภาษี 

ทุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษ ีรวมท ั�งผลขาดทุนทางภาษี

ที�ยงัไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯ จะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไมไ่ดใ้ชน้ ั�น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยจะไมม่กีาํไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนาํสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชที ั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษี 

ที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้  

5. การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณ

การในเรื�องที�มคีวามไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักลา่วนี�ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงนิที�แสดง

ในงบการเงนิและต่อขอ้มลูที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณ

การไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการที�สาํคญัมดีงันี� 

 สญัญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้

ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื�อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื�อพจิารณาว่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรบัโอน

ความเสี�ยงและผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักลา่วแลว้หรือไม ่

 ค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  

ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 

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

สภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไม่มกีารซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น

ตลาดซื�อขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใช ้

เทคนิคและแบบจาํลองการประเมนิมลูค่า ซึ�งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด 

โดยคาํนึงถงึสภาพคลอ่ง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลี�ยนแปลงของมลูค่าของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว 
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 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์

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

เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่า 

เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ จะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน

ดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่าเงนิลงทุน

ดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

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

อปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืเมื�อเลกิใชง้าน

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ์ และตอ้ง

ทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าและที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

หากคาดว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนตํ �ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ ั�น ในการนี�ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสนิทรพัยน์ ั�น 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต 

เพยีงพอที�จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างช ั �วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี�ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

และบริษทัย่อยควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษี

ที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ 

และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

6.1 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี� 

  รอ้ยละ 

  ของการถอืหุน้ 

รายชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ ของบริษทัฯ 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทัย่อย 99.99% 

บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั บริษทัย่อย 99.99% 
บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัย่อย 99.99% 

Shanghai TICON Investment  บริษทัย่อย 100.00% 

   Management Company Limited   

TICON Property, Inc. บริษทัย่อย 100.00% 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน บริษทัร่วม  23.63% 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ บริษทัร่วม 20.04% 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ บริษทัร่วม 28.52% 

  ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท   

บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั - 

กองทนุรวมสาธรซติี�ทาวเวอร ์ ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั - 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการเป็นสมาชิกในครอบครวั - 

    เดียวกนั  

บริษทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั มกีรรมการร่วมกนั - 

6.2 รายละเอียดของรายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญั 

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�ส ําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งก ัน  

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัเหลา่นั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี� 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้)      

รายไดค่้าบริหารจดัการ  -          - 1 1 รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของบริษทัย่อย 

รายไดค่้าบริการก่อสรา้ง  -          - 7 4 รอ้ยละ 2 ของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบั

การก่อสรา้งที�เกิดขึ�นระหว่างปีของ

บริษทัย่อย 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

ดอกเบี�ยรบั -               - 385 223 ก่อนว ันที� 1 มิถุนายน 2556 อตัรา

ดอก เบี� ย ถ ัว เฉลี�ย ของ หุ น้ กู ้ที�อ อก 

ในไตรมาสสามปี 2553 บวกอตัราคงที� 

และต ั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2556 

อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยของหุน้กูแ้ละเงนิ

กูย้ืมระยะส ั�นบวกอตัรารอ้ยละ 0.15 

เงนิปนัผลรบั -               -    38 29 ตามที�บริษทัย่อยประกาศจ่าย 

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

บริษทัย่อย 

รายไดอ้ื�น -  - 1 - มูลค่าตามสญัญา 

ค่าบริหารจดัการท ั �วไป -               - 7 6 รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของบริษทัร่วม 

ค่าบริหารส่วนกลาง  -  - 1 - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัร่วม    

ขายที�ดินและอาคารโรงงาน 1,737 2,334 1,737 2,334 ใกลเ้คียงราคาประเมนิ (หมายเหตุ12.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจาก 

   กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

    

107   96 107 96 รอ้ยละ 4 ของรายไดค่้าเช่าและบริการของ                                               

กองทุนฯ และอ ัตราผนัแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-19.5 ของกําไรจากการ

ดาํเนินงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ และค่า 

        นายหนา้จากการขายในอตัราสูงสุด

ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของราคาขาย 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ทพีารค์ โลจิสติคส ์

 

25 6 25 6 รอ้ยละ 55 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกองทุนฯ ที�เกิดขึ� นจริงหลงัหกั

รายไดข้ ั�นตํ �าตามสญัญาร ับประกัน

รายไดค่้าเช่าและบริการ ค่าใชจ่้ายใน

การบริหาร และเงนิสาํรองต่าง ๆ สิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 หลงัจากนั�น

คิดรอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเ ช่าและ

ค่าบริการของกองทุนฯ และอตัราผนั

แปรระหว่างรอ้ยละ 0-10 ของกําไร

ข ั�นตน้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรยีล โกรท   

1 - 1 - รอ้ยละ 4 ของรายได สุ้ทธิที�ได จ้าก                                                                                            

กองทุนฯ และอตัราผนัแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-19.5 ของกําไรจากการ

ดาํเนินงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ และ

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

ก า ร เ ช่ า และ ร ับ โ อ น สิท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน 

รอ้ยละ 3 ของมูลค่า ดงักล่าว 

เงนิปนัผลรบั - - 217 218 ตามที�กองทุนฯ ประกาศจ่าย 

เงนิประกนัรายไดค่้าเช่า  2 - 2 - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

   และค่าบริการ      

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 5 2 5 2 มูลค่าตามสญัญารบัเหมา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 1 - 1 - มูลค่าตามสญัญา 

 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

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

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน 124  332  124  305 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ซื�อเงนิลงทุน 450  -  450  - ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 15  15  14  13 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

   ที�เกี�ยวขอ้ง       

ดอกเบี�ยรบั 2  2  1  1 อตัราตลาด 

ดอกเบี�ยจ่าย 23  42  7  42 MLR ลบอตัราคงที�, อตัราตลาด 

ค่านายหนา้ซื�อหลกัทรพัย ์ 1  -  1  - ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมอื�น -  5  -  5 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัย่อยกบับริษทัร่วม    

ขายที�ดินและอาคารคลงัสนิคา้ 2,926  1,999  -  - ใกลเ้คียงราคาประเมิน (หมายเหตุ 12.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

2  2  -  - รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการของ

กองทุนฯ และอตัราผนัแปรระหว่าง 

รอ้ยละ 0.5-10.5 ของกําไรจากการ

ดาํเนินงาน และค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ และ 

ค่านายหนา้จากการขายในอตัราสูงสุด

ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของราคาขาย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจิสติคส ์

 

16 1 - - รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของกองทุนฯ และอตัราผนัแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-10 ของกําไรข ั�นตน้ และ

ค่านายหนา้รบัในอตัรา 2 เดือนของ

ค่าเช่าและค่าบริการ 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรียล โกรท   

1 - - - ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรายไดสุ้ทธิที�ไดจ้าก

กองทุนฯ และอตัราผนัแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-10.0 ของกําไร จากการ

ดาํเนินงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ และ

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

ก า ร เ ช่ า แล ะ ร ับ โอ น สิท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน 

รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว และ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานในอตัราคงที�

เท่ากบั 1 ลา้นบาทต่อปี  

เงนิประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 3 3 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าบริการส่วนกลาง 1 1 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 2 2 - - มูลค่าตามสญัญารบัเหมา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 1 - - - มูลค่าตามสญัญา 

6.3 ยอดคงเหลอืของรายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงนิฝากธนาคาร (แสดงภายใตเ้งนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด)   

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

124,963 

 

163,113 

 

86,495 

 

108,636 

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

     บรษิทัย่อย - - 73,522 3,614 

     บรษิทัร่วม 44,173 12,967 30,161 11,121 

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

     รวม 44,173 34,222 103,683 35,990 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

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

     บรษิทัย่อย - - 1,101 1,047 

ดอกเบี�ยจา่ยล่วงหน้า (แสดงภายใตสิ้นทรพัยห์มนุเวียนอื�น) 
   

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 32 1,182 32 1,182 

เงนิทดรองจา่ย (แสดงภายใตสิ้นทรพัยห์มนุเวียนอื�น)    

     บรษิทัร่วม 2,096 127 1,954 127 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั     

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

240 

 

2,018 

 

- 

 

- 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั    

     บรษิทัย่อย - - 9,075,955 5,389,749 

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน     

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการ     

        ร่วมกนั) 132,586 132,586 106,193 106,193 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 323,128 198,929 323,128 198,929 

     รวม    455,714 331,515 429,321 305,122 

เงนิมดัจาํ (แสดงภายใตส้ินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น)     

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) 3,705 3,705 3,705 3,705 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั)  214 - 214 - 

      รวม   3,919 3,705 3,919 3,705 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ17) 

     บรษิทัย่อย - - 2,395 1,711 

     บรษิทัร่วม 3,288 57,080 3,032 56,211 

     รวม 3,288 57,080 5,427 57,922 

ดอกเบี�ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ17) 
  

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

85 

 

- 

 

- 

 

- 

ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ17) 
  

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั) - 113 - 113 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

- 

 

3,093 

 

- 

 

3,093 

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั) 214 - 214 - 

  รวม 214 3,206 214 3,206 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าเช่าที�ดินรบัล่วงหน้า (แสดงภายใตห้นี� สินหมนุเวียนอื�น)    

     บรษิทัย่อย - - 3,281 3,281 

     บรษิทัร่วม 31,875 - 11,334 - 

     รวม 31,875 - 14,615 3,281 

ค่าเช่าอปุกรณ์รบัล่วงหน้า (แสดงภายใตห้นี� สินหมนุเวียนอื�น)    

     บรษิทัย่อย - - 139 139 

เงนิกูยื้มระยะส ั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 50,000 110,000 50,000 110,000 

เงนิกูยื้มระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

     บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชกิใน     

 ครอบครวัเดยีวกนั)  707,300 - - - 

รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหน้า     

     บรษิทัร่วม 922,751 - 328,094 - 

6.4 ยอดคงเหลอืและการเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหว่างบริษทัฯ และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2555 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2556 

 

 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  - 1,480,000 (1,480,000) - 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) 110,000 250,000 (310,000) 50,000 

 110,000 1,730,000 (1,790,000) 50,000 

เงนิกูยื้มระยะยาว     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - 707,300 - 707,300 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2555 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2556 

 

 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาว     

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั 5,389,749 8,439,500 (4,753,294) 9,075,955 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - 1,480,000 (1,480,000) - 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) 110,000 250,000 (310,000) 50,000 

 110,000 1,730,000 (1,790,000) 50,000 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวจาํนวน 9,076 ลา้นบาท (2555: 5,390 ลา้นบาท)  

เป็นเงนิใหกู้ย้มืที�ไม่มหีลกัประกนัแก่บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ซึ�งมอีตัราดอกเบี�ยเท่ากบั 

รอ้ยละ 3.94 ถงึ 4.35 ต่อปี (2555: รอ้ยละ 4.35 ต่อปี) 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

มรีายละเอียดดงันี� 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   

งบการเงนิรวม 

                                                                                                                             

เงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้ืม 

ลาํดบั    ระยะเวลา งวดชาํระคืน   

ที� วนัที�ทาํสญัญา 2556 2555 เงนิกู ้ เงนิตน้ ระยะเวลาชาํระคนืเงนิตน้ อตัราดอกเบี�ย 

     1. 23 เมษายน 2556 707 - 9 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจกิายน 2559 - พฤษภาคม 2565 MLR ลบอตัราคงที� 

เงนิกูย้ืมระยะยาว  707 -     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย

และอสงัหาริมทร ัพย์เพื�อการลงทุนใหเ้ช่าและที�ดินและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึ�งซึ�งมีราคาตามบญัชีรวม  

944 ลา้นบาท ถูกจดจาํนองเป็นประกนัการกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัย่อยคงเหลอืจาํนวนเงนิที�ยงัมไิดเ้บิกใชข้องวงเงนิกูย้ืมจากกิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักลา่วเป็นจาํนวนรวมประมาณ 152 ลา้นบาท 

6.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมค่ีาใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี� 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชนร์ะยะส ั�น 49,426 47,325 41,538 41,436 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,245 1,279 1,095 979 

รวม 50,671 48,604 42,633 42,415 

6.6 ภาระคํ �าประกนักบับรษิทัยอ่ย 

บริษทัฯ มภีาระจากการคํ �าประกนัใหแ้ก่บริษทัย่อยตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 

และ 32.3 

7. งบกระแสเงนิสด 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายความรวมถงึ เงนิสดและ

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนช ั �วคราวซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตามที�แสดงอยู่ในงบกระแสเงนิสด ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงนิสด  569 398  285 220 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 347,296 361,145 93,002 120,256 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 347,865 361,543 93,287 120,476 

เงนิลงทนุช ั �วคราว - ตั �วแลกเงนิ     
   ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคนื     
   ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน 411,000 730,000  410,000 730,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     
   ในงบกระแสเงนิสด 758,865 1,091,543 503,287 850,476 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรพัย ์ เงนิฝากประจาํและเงนิลงทุนช ั �วคราวซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืน 

ในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.1 ถงึ 3.0 ต่อปี (2555: รอ้ยละ 0.4 ถงึ 3.0 ต่อปี) 
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8. เงนิลงทนุชั �วคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้    

หน่วยลงทุน 1,593 1,118 - - 

ตราสารหนี� ที�จะถอืจนครบกาํหนด    

   ภายใน 1 ปี     

ตั �วแลกเงนิ 419,066 730,000 410,000 730,000 

รวมเงนิลงทุนช ั �วคราว 420,659 731,118 410,000 730,000 

9. ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 

9.1 ยอดคงเหลอืของลูกหนี�การคา้จาํแนกตามอายุหนี�คงคา้ง 

      
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถงึกาํหนดชาํระ     

 คา้งชาํระ ไม่เกนิ 3 เดอืน  13,380 30,837 10,753 7,488 

 คา้งชาํระ 3 - 6 เดอืน  2,476 2,944 2,154 1,788 

 คา้งชาํระ 6 - 12 เดอืน 15,773 4,926 1,327 4,925 

 คา้งชาํระ มากกว่า 12 เดอืน  590 1,445 590 1,445 

รวม 32,219 40,152 14,824 15,646 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรยีกชาํระ 11,844 43,098 7,549 9,202 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (565) (847) (565) (847) 

รวมลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 43,498 82,403 21,808 24,001 

ลูกหนี� อื�น     

ลูกหนี� อื�นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 44,173 34,222 103,683 35,990 

ลูกหนี� อื�นแก่กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 238 1,065 72 770 

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 1,101 1,047 

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกจิการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 171 401 132 401 

รายไดค้า้งรบั 2,592 1,148 1,328 363 

รวมลูกหนี�อื�น 47,174 36,836 106,316 38,571 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 90,672 119,239 128,124 62,572 
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9.2 ลูกหนี�การคา้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

(หน่วย: พนับาท) 

ประเภทลูกหนี� งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี� ค่าเช่าและค่าบริการ 21,256 58,359 14,159 16,512 

ลูกหนี�จากการรบัเหมาก่อสรา้ง  22,242 24,044 7,649 7,489 

 43,498 82,403 21,808 24,001 

10. เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้าํเงนิฝากสถาบนัการเงนิจาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2555:  

2 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดิตและทรสัตร์ีซีทส ์พรอ้มวงเงนิสาํหรบั 

จองอตัราแลกเปลี�ยนและหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกิจและบริษทัเอกชน  

11. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทั ประเภทกิจการ 

จดัต ั�งขึ�น 

ในประเทศ ทนุเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทนุ เงนิลงทนุตามราคาทนุ 

เงนิปนัผลที�บริษทัฯ           

รบัระหว่างปี 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

     (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  

   เซอรว์สิเซส จาํกดั 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

 โดยการสรา้งโรงงานให ้

เช่า/ขาย 

ไทย 50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 38,250 28,750 

บริษทั ไทคอน โลจสิตคิส ์ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 2,500,000 2,500,000 99.99 99.99 2,515,000 2,515,000 - - 

   พารค์ จาํกดั โดยการสรา้งคลงัสนิคา้          

 ใหเ้ช่า/ขาย          

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

   จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

ไทย 10,000 - 99.99 - 10,000 - - - 

Shanghai TICON Investment ธุรกิจบริหารการลงทนุ จนี 85,384 61,664 100.00 100.00 85,384 61,664 -  - 

   Management Company           

   Limited*           

TICON Property, Inc.** ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ สหรฐั 31 31 100.00 100.00 189,190 189,190 -  - 

 ท ั �วไป อเมริกา         

รวมเงนิลงทนุในบริษทัย่อย       2,849,574 2,815,854 38,250  28,750 

*   ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอื�น 

**   งบการเงนิถูกจดัทาํโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อย 
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ในระหว่างปี 2556 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัย่อย ดงันี� 

(ก) เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์ 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 1/2556 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรประจาํปี 2555 ในส่วนที�ไดร้บั

ลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งในจาํนวนหุน้ละ 3.25 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 16.3 ลา้นบาท โดยมกีาร

จ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 27 กุมภาพนัธ ์2556 

(ข) เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2556 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั�งที� 1/2556 มมีติอนุมตัิการเพิ�มทุน

จดทะเบียนใน Shanghai TICON Investment Management Company Limited ซึ�งเป็นบริษทัย่อย จาํนวน  

0.8 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นเงนิไทย 24 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดม้กีารชาํระเงนิเพิ�มทุนในวนัที� 13 มนีาคม 2556  

โดยบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 

(ค) เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง ชื�อ บริษทั ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ดว้ยทุน 

จดทะเบยีน 10 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดช้าํระเงนิลงทุนครั�งแรกจาํนวนเงนิ 2.5 ลา้นบาทแลว้ เมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 

2556 ท ั�งนี�บริษทัฯ ไดถ้อืหุน้ในบริษทัย่อยดงักลา่วสดัส่วนรอ้ยละ 99.99  

(ง) เมื�อวนัที� 14 มถิุนายน 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 1/2556 ของบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย มมีติอนุมตัิใหเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนที�เหลอืจาํนวนเงนิ 7.5 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดช้าํระเงนิ

ลงทุนแลว้ในวนัที� 10 กรกฎาคม 2556 

(จ) เมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 3/2556 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรประจาํปี 2555 และผลกาํไร

สาํหรบัไตรมาสแรกปี 2556 ในส่วนที�ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งในจาํนวนหุน้ละ 1.75 บาท  

รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 8.8 ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 3 กรกฎาคม 2556 

(ฉ) เมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 4/2556 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนของปี 2556 ในส่วน 

ที�ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งในจาํนวนหุน้ละ 1.40 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 7.0  ลา้นบาท โดย 

มกีารจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 23 กนัยายน 2556 

(ช) เมื�อวนัที� 19 ธนัวาคม 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 5/2556 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนของปี 2556 ในส่วน 

ที�ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งในจาํนวนหุน้ละ 1.25 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 6.3  ลา้นบาท โดยมี

การจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 20 ธนัวาคม 2556 
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ในระหว่างปี 2555 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัย่อย ดงันี� 

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

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

บริษทัย่อย จํานวน 1.2 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา คิดเป็นเงนิไทย 37 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดม้กีารชาํระเงนิเพิ�มทุน 

ในวนัที� 6 มนีาคม 2555 โดยบริษทัย่อยดงักลา่วไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2555 ท ั�งนี�  การเพิ�มทุน

ชาํระแลว้ในครั�งนี� ทาํใหบ้ริษทัย่อยดงักลา่วมทีุนชาํระแลว้เต็มจาํนวน 

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

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรประจาํปี 2553 และ 2554  

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

โดยทาํการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 20 มนีาคม 2555 

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

TICON Property, Inc. เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมริกาดว้ย

ทุนจดทะเบยีน 1 พนัหุน้ โดยเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2555 บริษทัฯ ไดม้กีารชาํระเงนิลงทุนเป็นจาํนวน 1 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมริกา คิดเป็นเงนิไทย 31 ลา้นบาท  

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

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

ไดม้กีารชาํระเงนิลงทุนเพิ�มเติมจาํนวนดงักลา่วในวนัที� 24 พฤษภาคม 2555  

(จ) เมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 3/2555 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล (ครั�งที�สอง) จากผลกาํไรประจาํปี 2554  

ในส่วนที�ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�ง ในจาํนวนหุน้ละ 1.75  บาท รวมเป็นเงินท ั�งสิ�น 8.75  

ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัที� 13 มถินุายน 2555 

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

จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล (ครั�งที�สาม) จากผลกาํไรประจาํปี 2554 และผลกาํไร

สาํหรบัครึ�งปีแรกของปี 2555 ในส่วนที�ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�ง ในจาํนวนหุน้ละ 2.00 บาท 

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

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

Management Company Limited ซึ�งเป็นบริษทัย่อยมมีติอนุมตัิเพิ�มทุนจาํนวน 0.8 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา 
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12. เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

  จดัต ั�งขึ�น        

บรษิทั ประเภทกจิการ ในประเทศ ทนุเรยีกชาํระแลว้ จาํนวนหน่วยลงทนุที�บรษิทัฯ ถือ สดัส่วนการลงทนุ 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

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

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์         

   ไทคอน ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 11,824,790 11,824,790 271,583 320,142 23.63 27.85 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์         

   ทพีารค์โลจสิตคิส ์ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 4,469,062 4,469,062 82,920 107,902 20.04 26.07 

กองทนุรวมสทิธิการเช่า           

อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์   

   และ/หรอืสทิธิการเช่า 

       

   อินดสัเทรยีล โกรท    อสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 5,550,000 - 158,301 - 28.52 - 

         

12.2 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(ก) มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทั วธิีส่วนไดเ้สยี                             ราคาทนุ                                             

 2556 2555 2556 2555 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน     

เงนิลงทนุ 2,641,187 3,109,839 2,807,921 3,302,838 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (1,128,400) (1,237,842) - - 

   เงนิลงทนุ - สุทธิ 1,512,787 1,871,997 2,807,921 3,302,838 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์     

   โลจสิติคส ์     

เงนิลงทนุ 897,498 1,176,546 916,129 1,190,607 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (256,485) (293,467) - - 

    เงนิลงทนุ - สุทธิ 641,013 883,079 916,129 1,190,607 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 วธิีส่วนไดเ้สยี                             ราคาทนุ                                             

บรษิทั 2556 2555 2556 2555 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

ไทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 

    

เงนิลงทนุ 1,585,647 - 1,581,124 - 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (497,041) - - - 

    เงนิลงทนุ - สุทธิ 1,088,606 - 1,581,124 - 

รวมเงนิลงทนุในบรษิัทร่วม - สทุธิ 3,242,406 2,755,076 5,305,174 4,493,445 

มูลค่าต่อหน่วยของเงนิลงทุน (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน    

 

5.57 

 

 5.85 

 

 10.34 

 

 10.32 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์ 

   โลจิสตคิส ์

 

7.73 

 

 8.18 

 

 11.05 

 

 11.03 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์        

ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 

 

6.88 

 

 - 

 

 9.99 

 

 - 

กาํไรจากการขายที�ดนิ อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ในสดัส่วนเดยีวกบัที�บริษทัฯ ไดถ้ือหุน้ในกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิสติคส ์หรือกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (“กองทุน”) เป็นกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง โดยแยกแสดงเป็นรายการต่างหากในงบกาํไร

ขาดทุนภายใตห้วัขอ้ "กาํไรที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม" 

(ข) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

บรษิทั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 157,653 140,614 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 54,396 28,605 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 4,522 - 

รวม 216,571 169,219 
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(ค) เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 156,750 181,800 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์ 59,797 36,424 

รวม 216,547 218,224 

12.3 การเปลี�ยนแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

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

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอก และจากการที�บริษทัฯ มสีดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ลดลง 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม      

   ยอดยกมาตน้ปี 4,286 3,005 4,493 3,179 

   ซื�อเงนิลงทนุ 1,631 1,648 1,631 1,648 

   ขายเงนิลงทนุ (793) (318) (819) (334) 

   ส่วนแบง่กาํไรในเงนิลงทนุ 217 169 - - 

   เงนิปนัผลรบั (217) (218) - - 

   ยอดคงเหลอืปลายปี 5,124 4,286 5,305 4,493 

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ� นจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์   

   ยอดยกมาตน้ปี 1,531 1,107   

   เพิ�มขึ�นระหว่างปี  505 459   

   ลดลงระหว่างปี (154) (35)   

   ยอดคงเหลอืปลายปี 1,882 1,531   

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม - สทุธิ 3,242 2,755   
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ในระหว่างปี 2556 และ 2555 การเปลี�ยนแปลงในกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ใหบ้ริษทัร่วมที�สาํคญัมดีงันี� 

วนัที� รายการที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 2556 

จาํนวนที�ดนิ  
และอาคาร/จาํนวน

หน่วยลงทนุ 

ราคาขาย/

ใหเ้ช่า 

กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจาก
การขายอสงัหารมิทรพัย ์

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

                  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  
27 ก.ย. 56 บรษิทัฯ ขายที�ดนิและโรงงานใหแ้ก่     

    กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 2 โรงงาน 105 8 * 
12-13 ธ.ค. 56 

   

บรษิทัฯ ใหเ้ช่าที�ดนิพรอ้มโรงงานและใหเ้ช่าที�ดนิ

และขายโรงงานใหแ้ก่กองทนุรวมสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 38 โรงงาน 1,973 221 ** 

13 ธ.ค. 56 บรษิทัย่อยใหเ้ช่าที�ดนิพรอ้มคลงัสนิคา้และใหเ้ช่า
ที�ดนิและขายคลงัสนิคา้ใหแ้ก่กองทนุรวมสทิธิ

การเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล  
   โกรท 50 คลงัสนิคา้ 3,542 276 *** 

    505  

      
28 ก.พ. 56 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนขายที�ดนิและ

โรงงานที�ซื�อจากบรษิทัฯ ใหบ้คุคลภายนอก 1 โรงงาน 45 (3)  
2 ม.ค. -   จาํหน่ายเงนิลงทนุในกองทนุรวม     

 17 ก.ย.56   อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 52 ลา้นหน่วย 639 (109)  
3 ม.ค. - จาํหน่ายเงนิลงทนุในกองทนุรวม     

  3 พ.ค.56    อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ 26 ลา้นหน่วย 324 (37)  
21 ม.ิย. 56 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนขายที�ดนิและ

โรงงานที�ซื�อจากบรษิทัฯ ใหบ้คุคลภายนอก 1 โรงงาน 48 (2)  
19 ธ.ค. 56 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนขายที�ดนิและ

โรงงานที�ซื�อจากบรษิทัฯ ใหบ้คุคลภายนอก 1 โรงงาน 47 (3)  
    (154)  

*      มลูค่ายุตธิรรมของที�ดนิและโรงงานประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ 2 ราย เป็นจาํนวน 104 ลา้นบาท 

และ 106 ลา้นบาท 

**     มลูค่ายุตธิรรมของการใหเ้ช่าที�ดนิพรอ้มโรงงานและใหเ้ช่าที�ดนิและขายโรงงานประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคา

อสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 2,115 ลา้นบาท และ 2,198 ลา้นบาท 

***   มูลค่ายุติธรรมของการใหเ้ช่าที�ดินพรอ้มคลงัสินคา้และใหเ้ช่าที�ดินและขายคลงัสินคา้ประเมินตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดย 

ผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 3,340 ลา้นบาท และ 3,406 ลา้นบาท 
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วนัที� รายการที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 2555 

จาํนวนที�ดนิ  

และอาคาร/จาํนวน

หน่วยลงทนุ ราคาขาย 

กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจาก 

การขายอสงัหารมิทรพัย ์

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

29 ม.ีค. 55 บรษิทัฯ ขายที�ดนิและโรงงานใหแ้ก่     

    กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 11 โรงงาน 762 110 * 

29 พ.ย. 55 บรษิทัย่อยขายที�ดนิและคลงัสนิคา้ใหแ้ก่     

    กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์     

    โลจสิตคิส ์ 36 คลงัสนิคา้ 1,999 160 ** 

24 ธ.ค. 55 บรษิทัฯ ขายที�ดนิและโรงงานใหแ้ก่     

    กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 27 โรงงาน 1,572 189 *** 

    459  

      

17 ก.พ. -  จาํหน่ายเงนิลงทนุในกองทนุรวม     

   28 ธ.ค. 55    อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 24 ลา้นหน่วย 265 (10)  

17 ก.พ. - จาํหน่ายเงนิลงทนุในกองทนุรวม     

   28 ธ.ค. 55    อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ 8 ลา้นหน่วย 92 (18)  

16 ส.ค. 55 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนขาย     

    ที�ดนิและโรงงานที�ซื�อจากบรษิทัฯ ให ้     

    บคุคลภายนอก 1 โรงงาน 74 (7)  

    (35)  

*      มลูค่ายุตธิรรมของที�ดนิและคลงัสนิคา้ประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 748 ลา้นบาท 

และ 766 ลา้นบาท 

**    มลูค่ายุตธิรรมของที�ดนิและคลงัสนิคา้ประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ 2 ราย เท่ากบั 1,983 ลา้นบาท 

และ 1,990 ลา้นบาท 

***   มลูค่ายุตธิรรมของที�ดนิและโรงงานประเมนิตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย เท่ากบั 1,564 ลา้นบาท และ 

1,571 ลา้นบาท 

12.4 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุในบริษทัร่วมที�เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ชื�อบรษิทั 

มลูค่ายุตธิรรม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มลูค่ายุตธิรรมต่อหน่วย 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (บาท) (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 2,906 3,650 10.7 11.4 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ 912 1,273 11.0 11.8 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทร ัพย์ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล โกรท 

 

1,393 

 

- 

 

8.8 

 

- 

รวม 5,211 4,923   
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12.5 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 66 ลา้นหน่วย (2555: 

101 ลา้นหน่วย) ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 370 ลา้นบาท (2555: 588 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด  

712 ลา้นบาท (2555: 1,146 ลา้นบาท) ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัเงนิกูย้ืมระยะส ั�น และเงนิกูย้ืมระยะยาว  

และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิสติคสจ์าํนวน 22 ลา้นหน่วย (2555: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมี

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 172 ลา้นบาท (2555: 182 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 245 ลา้นบาท (2555:  

263 ลา้นบาท) ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าและบริการตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 32.5  

12.6 ในระหว่างปี 2556 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ดงันี� 

(ก)   เมื�อวนัที� 9 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน  

อินดสัเทรียล โกรท (“กองทุนฯ”) เป็นจาํนวน 111 ลา้นหน่วย ในราคา 1,110 ลา้นบาท โดยเป็นสดัส่วนการถือหน่วย

ลงทุนรอ้ยละ 20 ของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ  

เมื�อวนัที� 11 ธนัวาคม 2556 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยก์บั

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมหีน่วยลงทุน 555 ลา้นหน่วย คิดเป็นทุนจดทะเบยีน

จาํนวน 5,550 ลา้นบาท  

ในเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดซ้ื�อหน่วยลงทุนเพิ�มเติมในกองทุนฯ เป็นจาํนวน 47.3 ลา้นหน่วย  

ในราคา 471 ลา้นบาท โดยจาํนวน 45 ลา้นหน่วย คิดเป็นเงนิจาํนวน 450 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดซ้ื�อหน่วยลงทุนจากบริษทั

ที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง ผลของรายการซื�อหน่วยลงทุนนี�  ทาํใหส้ดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษทัฯ ในกองทุนฯ 

เพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ยละ 28.52 

12.7 ในระหว่างปี 2555 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ดงันี� 

(ก) เมื�อวนัที� 28 มนีาคม 2555 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (กองทุนฯ) ไดอ้อกหน่วยลงทุน

เพิ�มเติมจาํนวน 74 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 10.25 บาท เป็นผลใหก้องทุนฯ มหีน่วยลงทุนจดทะเบียน 

เป็นเงนิ 10,250 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 37 ลา้นหน่วย ในราคา 375  

ลา้นบาท  

(ข) เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2555 ที�ประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ทีพารค์ 

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

1. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงินลงทุนของกองทุนฯ เพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มเติม โดยการซื� อ

ทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ ที�ดนิและอาคารคลงัสินคา้จาํนวน 13 หลงั แบ่งเป็น 37 คูหา จาก บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ 

จาํกดั (บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั) ในราคารวมท ั�งสิ�นไมเ่กิน 2,250 ลา้นบาท 

2. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงนิทุนของกองทุนฯ จาํนวนไม่เกิน 2,250 ลา้นบาท จากมูลค่าเงนิกองทุนรวม

เดมิ 2,468 ลา้นบาท เป็นเงนิลงทุนใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 4,718 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม 

ในจาํนวนไมเ่กิน 225 ลา้นหน่วย และราคาไมต่ํ �ากว่าหน่วยละ 10 บาท 
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(ค)  เมื�อวนัที� 3 กนัยายน 2555 ที�ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

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

1. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงินลงทุนของกองทุนฯ เพื�อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มเติม โดยการซื� อ

ทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ ที�ดนิและอาคารโรงงานจาํนวน 27 โรง จาก บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

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

2. อนุมตัิใหเ้พิ�มเงนิทุนของกองทุนฯ จาํนวนไม่เกิน 1,650 ลา้นบาท จากมูลค่าเงนิกองทุนรวม

เดมิ 10,250 ลา้นบาท เป็นเงนิลงทุนใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 11,890 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม 

ในจาํนวนไมเ่กิน 165 ลา้นหน่วย และราคาไมต่ํ �ากว่าหน่วยละ 10 บาท 

(ง) เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2555 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์(“กองทุนฯ”) ไดอ้อก

หน่วยลงทุนเพิ�มเติมจาํนวน 176 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 11.35 บาท เป็นผลใหก้องทุนฯ มหีน่วยลงทุน 

จดทะเบยีนเป็นเงนิ 4,469 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 62 ลา้นหน่วย ในราคา 

706 ลา้นบาท 

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

เพิ�มเติมจาํนวน 151 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 10.45 บาท เป็นผลใหก้องทุนฯ มหีน่วยลงทุนจดทะเบียน

เป็นเงิน 11,825 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 43 ลา้นหน่วย ในราคา 448 

ลา้นบาท 

13. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

13.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย  

13.1.1 การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าสุทธติามบญัช ี
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แก่ผู้สอบบัญชี

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน  

 ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย  

 ที�ดินและ   ที�ดินและ    

 ส่วนปรบัปรุง งานระหว่าง  ส่วนปรบัปรุง อาคารโรงงาน   

 ที�ดิน ก่อสรา้ง รวม ที�ดิน และคลงัสินคา้ รวม ยอดรวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2555 3,241,061 896,291 4,137,352 205,812 402,765 608,577 4,745,929 

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

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

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

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื        

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

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

ซื�อเพิ�ม 5,195,551 4,359,116 9,554,667 - - - 9,554,667 

จาํหน่าย - - - - (57,462) (57,462) (57,462) 

โอนเขา้/โอนออก (900,796) (2,990,928) (3,891,724) 148,387 1,269,805 1,418,192 (2,473,532) 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - (96,022) (96,022) - - - (96,022) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื        

   เป็นตน้ทุน 16,023 37,344 53,367 - - - 53,367 

31 ธนัวาคม 2556 8,398,484 2,618,094 11,016,578 930,569 3,080,751 4,011,320 15,027,898 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2555 - - - - 56,122 56,122 56,122 

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

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        

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

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

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

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 125,221 125,221 125,221 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (3,624) (3,624) (3,624) 

โอนเขา้/โอนออก - - - - (20,900) (20,900) (20,900) 

31 ธนัวาคม 2556 - - - - 342,300 342,300 342,300 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2555 3,225,641 896,291 4,121,932 205,812 346,643 552,455 4,674,387 

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

31 ธนัวาคม 2556 8,398,484 2,618,094 11,016,578 930,569 2,738,451 3,669,020 14,685,598 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 
 

2555 64,392 

2556 125,221 
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ดูแลกิจการของ
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ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน  

 ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย  

 ที�ดินและ   ที�ดินและ    

 ส่วนปรบัปรุง งานระหว่าง  ส่วนปรบัปรุง อาคาร   

 ที�ดิน ก่อสรา้ง รวม ที�ดิน โรงงาน รวม ยอดรวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2555 826,218 280,340 1,106,558 130,114 231,284 361,398 1,467,956 

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

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

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

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื        

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

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

ซื�อเพิ�ม 344,769      823,346       1,168,115 - - - 1,168,115 

จาํหน่าย - - - - (57,462) (57,462) (57,462) 

โอนเขา้/โอนออก (374,191)      (785,197)     (1,159,388) (17,685) 104,301 86,616 (1,072,772) 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - (96,022) (96,022) - - - (96,022) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอื        

   เป็นตน้ทุน 16,023 28,794  44,817 - - - 44,817 

31 ธนัวาคม 2556 1,116,565 409,301 1,525,866 466,054 928,231 1,394,285 2,920,151 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2555 - - - - 43,772 43,772  43,772 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 35,658 35,658  35,658 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        
   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (2,597) (2,597) (2,597) 

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

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

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 46,417 46,417  46,417 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (3,624) (3,624) (3,624) 

โอนเขา้/โอนออก - - - - (22,657) (22,657) (22,657) 

31 ธนัวาคม 2556 - - - - 236,379 236,379  236,379 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2555 810,798 280,340 1,091,138 130,114 187,512 317,626  1,408,764 

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

31 ธนัวาคม 2556 1,116,565 409,301 1,525,866 466,054 691,852 1,157,906  2,683,772 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 
   

2555  35,658 

2556  46,417 
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โครงสร้าง 
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13.1.2 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน  

(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิที�อยูใ่นระหว่างการ

พฒันา 8,924,067 7,338,079 1,165,993 1,320,436 
ที�ดนิและส่วนปรบัปรุงที�ดนิ พรอ้มอาคาร

โรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า 6,111,801 4,373,972 2,845,628 2,306,016 

ในปี 2556 มลูค่ายุตธิรรมใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

2 แห่ง ขณะที�ในปี 2555 มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมนิเทียบเคียงจากราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของ 

บริษทัร่วม ซึ�งประเมนิอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทเดียวกนัในบริเวณหรือนิคมอุตสาหกรรมเดียวกนักบัของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย ท ั�งนี�การประเมนิมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดินรอการพฒันาและ/หรือที�ดิน 

อยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ธิีพจิารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสินคา้

พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินราคาอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ดงักล่าวประกอบดว้ย  

อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

13.1.3 รายจ่ายทางการเงนิที�บนัทกึเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่น 

   ระหว่างการพฒันา 11,112,600 5,396,290 1,621,888 1,568,344 

ดอกเบี�ยจ่ายจากเงนิกูย้มืสถาบนั     

   การเงนิและหุน้กูท้ี�ถอืเป็นตน้ทนุ     

   สนิทรพัย ์ 53,367 30,407 44,817 29,524 

อตัราการตั�งขึ�นเป็นทนุ (รอ้ยละ) 4.21 4.23 4.18 4.05 

13.1.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและอสงัหาริมทรพัย์

เพื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

ณ ว ันที�  31 ธันวาคม 2556 อส ังหาริมทร ัพย์เพื�อการลงทุนในระหว่างการพฒันาและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชีจาํนวน 4,676 ลา้นบาท 

(2555: 2,952 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 1,682 ลา้นบาท 2555: 1,159 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

เงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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13.1.2 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ที่ดนิและส่วนปรบัปรุงที่ดินที่อยู่ในระหว่าง

การพฒันา 8,924,067 7,338,079 1,165,993 1,320,436 
ที่ดนิและส่วนปรบัปรุงที่ดิน พรอ้มอาคาร

โรงงานและคลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า 6,111,801 4,373,972 2,845,628 2,306,016 

ในปี 2556 มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

2 แห่ง ขณะที่ในปี 2555 มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมินเทียบเคียงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระของ 

บริษทัร่วม ซึ่งประเมนิอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัในบริเวณหรือนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนักบัของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย ท ัง้น้ีการประเมนิมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที่ดนิรอการพฒันาและ/หรือที่ดิน 

อยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้

พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ดงักล่าวประกอบดว้ย  

อตัราผลตอบแทน อตัราพื้นทีว่่าง และอตัราการเตบิโตระยะยาวของค่าเช่า 

13.1.3 รายจ่ายทางการเงนิทีบ่นัทกึเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555  2556  2555 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่อยู่ใน 

   ระหว่างการพฒันา 11,112,600 5,396,290 1,621,888  1,568,344 

ดอกเบี้ยจ่ายจากเงนิกูย้มืสถาบนั     

   การเงนิและหุน้กูท้ี่ถอืเป็นตน้ทุน     

   สนิทรพัย ์  53,367 30,407  44,817  29,524 

อตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุน (รอ้ยละ)  4.21 4.23  4.18  4.05 

13.1.4 ภาระคํา้ประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพฒันาและอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

ณ ว ันที่  31 ธันวาคม 2556 อส ังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในระหว่างการพ ัฒนาและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ่งมรีาคาตามบญัชีจาํนวน 4,676 ลา้นบาท 

(2555: 2,952 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 1,682 ลา้นบาท 2555: 1,159 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

เงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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13.2 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า  

13.2.1 การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าสุทธิตามบญัช ี

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที�ดนิและ อาคารโรงงาน  

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสนิคา้ รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2555 2,051,462 5,169,467  7,220,929 

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

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

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

จาํหน่าย (20,007) (3,012,401) (3,032,408) 

โอนเขา้/โอนออก 698,045 1,508,231  2,206,276 

โอนออกเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน    

 ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (497,000) (2,253,943) (2,750,943) 

31 ธนัวาคม 2556 1,934,567 1,166,835  3,101,402 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2555 - 905,466  905,466 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 282,405  282,405 

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

โอนเขา้/โอนออก - (129,482) (129,482) 

31 ธนัวาคม 2555 - 795,426  795,426 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 196,939  196,939 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (320,146) (320,146) 

โอนเขา้/โอนออก - 16,530  16,530 

โอนออกเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - (163,000) (163,000) 

31 ธนัวาคม 2556 - 525,749  525,749 

มูลค่าสทุธติามบญัชี    

1 มกราคม 2555  2,051,462  4,264,001  6,315,463 

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

31 ธนัวาคม 2556  1,934,567   641,086  2,575,653 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี  

2555 (268 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 

   ส่วนที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 

 

 282,405 

2556 (รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง)  196,939 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที�ดนิและ   

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ อาคารโรงงาน รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2555  1,586,173 2,897,725 4,483,898 

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

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

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

จาํหน่าย (20,007) (946,962) (966,969) 

โอนเขา้/โอนออก 366,751 660,846 1,027,597 

โอนออกเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน    

 ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (256,000) (451,943) (707,943) 

31 ธนัวาคม 2556 1,170,361 1,201,488 2,371,849 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2555 - 661,411 661,411 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 124,954 124,954 

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

โอนเขา้/โอนออก - (139,410) (139,410) 

31 ธนัวาคม 2555 - 483,555 483,555 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 89,806 89,806 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (108,537) (108,537) 

โอนเขา้/โอนออก - 22,657 22,657 

โอนออกเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - (53,000) (53,000) 

31 ธนัวาคม 2556 - 434,481 434,481 

มูลค่าสทุธติามบญัชี    

1 มกราคม 2555 1,586,173 2,236,314 3,822,487 

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

31 ธนัวาคม 2556 1,170,361 767,007 1,937,368 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี  

2555 (111 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 

   ส่วนที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 

 

124,954 

2556 (รวมอยูใ่นตน้ทนุเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง) 89,806 
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13.2.2 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ที่ดนิและส่วนปรบัปรุงที่ดนิพรอ้ม     

    อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า  9,210,799 10,356,070 5,302,713 5,126,472 

ในปี 2556 มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

2 แห่ง ขณะที่ในปี 2555 มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาประเมินเทยีบเคียงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระของ 

บริษทัร่วม ซึ่งประเมนิอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัในบริเวณหรือนิคมอุตสาหกรรมเดยีวกนักบัของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย ท ัง้น้ีการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที่ดนิรอการพฒันาและ/หรือที่ดิน 

อยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้

พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาอาคารโรงงานและคลงัสินคา้ดงักล่าวประกอบดว้ย  

อตัราผลตอบแทน อตัราพื้นทีว่่าง และอตัราการเตบิโตระยะยาวของค่าเช่า  

13.2.3 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีญัญาเช่าดาํเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่าที่ดนิ อาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้ อายุของสญัญามรีะยะเวลาต ัง้แต่ 6 เดอืน ถงึ 12 ปี โดยอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จะก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าข ัน้ตํา่ในอนาคตดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภายใน 1 ปี 407 486 237 252 

13.2.4 ภาระคํา้ประกนัของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ่งมี

ราคาตามบญัชีจาํนวน 2,302 ลา้นบาท (2555: 3,232 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 979 ลา้นบาท 2555: 1,230 

ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัชี เงนิกูย้มืระยะส ัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

13.2.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่าทีผู่เ้ช่ามสีทิธเิลอืกซื้อ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มลูค่าตามบญัชีสาํหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนใหเ้ช่าที่บริษทัฯ

ใหผู้เ้ช่ามสีทิธเิลอืกซื้อมดีงัน้ี  
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 (หน่วย: พนับาท) 

ปีที�เริ�มมสีทิธ ิ  

 2557 451,199 

 2558 25,238 

 รวม 476,437 

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

โรงงาน หรืออาคารโรงงานที�บริษทัฯ ใหส้ทิธิผูเ้ช่าเลอืกที�จะซื�อตามที�ระบุไวใ้นสญัญา (lease agreement with option 

to buy) โดยราคาซื�อขายที�ดินกาํหนดจากราคาตลาดยุติธรรม ณ วนัที�เกิดรายการ และราคาซื�อขายอาคารโรงงาน

กาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัที�เสนอสทิธิเลอืกซื�ออาคารโรงงานแก่ผูเ้ช่า 

14. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

    เครื�องตกแต่ง   
 ที�ดนิและส่วน  เครื�องมอื ตดิต ั�ง และ   
 ปรบัปรุงที�ดนิ อาคาร และเครื�องใช ้ อปุกรณส์าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ       
1 มกราคม 2555 564,351 48,704 52,770 41,229 19,106 726,160 
ซื�อเพิ�ม - 38,621 5,548 9,778 5,643 59,590 
จาํหน่าย - (1,419) (2,131) (2,001) (2,603) (8,154) 
โอนเขา้/โอนออก 212,301 3,609 32,971 - - 248,881 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - (758) - (21) (100) (879) 

31 ธนัวาคม 2555   776,652 88,757 89,158 48,985 22,046 1,025,598 
ซื�อเพิ�ม - - 10,858 9,141 2,401 22,400 
จาํหน่าย - - (15,511) (1,465) (3,185) (20,161) 
โอนเขา้/โอนออก 203,278 64,851 1,603 588 - 270,320 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - 3,791 - 128 252 4,171 

31 ธนัวาคม 2556 979,930 157,399 86,108 57,377 21,514 1,302,328 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

    เครื�องตกแต่ง   
 ที�ดนิและส่วน  เครื�องมอื ตดิต ั�ง และ   
 ปรบัปรุงที�ดนิ อาคาร และเครื�องใช ้ อปุกรณส์าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2555 38,455 6,868 42,448 29,067 12,299 129,137 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 20,696 3,556 3,071 6,419 3,397 37,139 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั       

   ส่วนที�จาํหน่าย - (88) (2,130) (1,916) (2,593) (6,727) 

โอนเขา้/โอนออก (2,609) (516) 3,180 - - 55 

ผลต่างจากการ       

   แปลงค่างบการเงนิ - (5) - (10) (7) (22) 

31 ธนัวาคม 2555 56,542 9,815 46,569 33,560 13,096 159,582 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 28,368 5,958 6,084 6,220 2,531 49,161 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั       

   ส่วนที�จาํหน่าย - - (5,824) (1,380) (2,675) (9,879) 

โอนเขา้/โอนออก 2,603 520 5,058 - - 8,181 

ผลต่างจากการ       

   แปลงค่างบการเงนิ - 252 - 42 86 380 

31 ธนัวาคม 2556 87,513 16,545 51,887 38,442 13,038 207,425 

มูลค่าสทุธิตามบญัชี       
1 มกราคม 2555 525,896 41,836 10,322 12,162 6,807 597,023 

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

31 ธนัวาคม 2556 892,417 140,854 34,221 18,935 8,476 1,094,903 

ค่าเสื�อมราคาสําหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร)    

2555  37,139 

2556  49,161 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   เครื�องตกแต่ง   

 ที�ดนิและส่วน เครื�องมอื ตดิต ั�ง และ   

 ปรบัปรุงที�ดนิ และเครื�องใช ้ อปุกรณส์าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ      

1 มกราคม 2555 - 24,168 28,924 16,660 69,752 

ซื�อเพิ�ม - 2,760 2,844 3,523 9,127 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,317) (1,860) (2,603) (5,780) 

โอนเขา้/โอนออก 12,950 - - - 12,950 

31 ธนัวาคม 2555 12,950 25,611 29,908 17,580 86,049 

ซื�อเพิ�ม - 6,618 5,400 2,401 14,419 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,763) (783) (1,970) (4,516) 

โอนเขา้/โอนออก 47,290 - - - 47,290 

31 ธนัวาคม 2556 60,240 30,466 34,525 18,011 143,242 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   เครื�องตกแต่ง   

 ที�ดนิและส่วน เครื�องมอื ตดิตั�งและ   

 ปรบัปรุงที�ดนิ และเครื�องใช ้ อปุกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2555 - 19,989 22,004 10,953 52,946 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 174 - 3,225 2,925 6,324 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน      

ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,317) (1,788) (2,593) (5,698) 

โอนเขา้/โอนออก - 1,371 - - 1,371 

31 ธนัวาคม 2555 174 20,043 23,441 11,285 54,943 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 1,026 - 2,869 2,100 5,995 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน      

   ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,723) (712) (1,460) (3,895) 

โอนเขา้/โอนออก - 2,115 - - 2,115 

31 ธนัวาคม 2556 1,200 20,435 25,598 11,925 59,158 

มูลค่าสทุธติามบญัชี      

1 มกราคม 2555 - 4,179 6,920 5,707 16,806 

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

31 ธนัวาคม 2556 59,040 10,031 8,927 6,086 84,084 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร)    

2555 6,324 

2556 5,995 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมอีุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงั 

ใชง้านอยู่ มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของทรพัยส์นิดงักลา่วมจีาํนวน 87 ลา้นบาท (2555: 69 ลา้นบาท) 

(งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 63 ลา้นบาท 2555: 47 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ที�ดนิ ส่วนปรบัปรุงที�ดนิและอาคารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชี

จาํนวน 462 ลา้นบาท (2555: 394 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 23 ลา้นบาท 2555: 13 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็น

หลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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15. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 23,372 19,548 

ซื�อเพิ�มระหว่างปี 389 355 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 23,761 19,903 

ซื�อเพิ�มระหว่างปี 4,931 3,092 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 28,692 22,995 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 12,624 10,449 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 5,506 4,554 

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

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 5,173 4,491 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 23,303 19,494 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 10,748 9,099 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 5,631 4,900 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 5,389 3,501 

16. เงนิกูย้มืระยะส ั�นและหนี� สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซีทส ์

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (รอ้ยละต่อปี) 2556 2555 2556 2555 

เงนิกูย้มืระยะส ั�น 2.93 – 3.06 2,108,000 740,000 2,108,000 740,000 

หนี�สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีทีส ์  - - 5,084 - 5,084 

รวม  2,108,000 745,084 2,108,000 745,084 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มวีงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ั�นที�ยงัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจาํนวน 1,055 

ลา้นบาท (2555: 390 ลา้นบาท) 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขายและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมรีาคาตามบญัชีรวม 746 ลา้นบาท (2555: 833  

ลา้นบาท) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนบางส่วน ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 370 ลา้นบาท 

(2555: 588 ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 712 ลา้นบาท (2555: 1,146 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองหรือจาํนาํ 

เป็นประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ีซทีส ์วงเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ั�นจากสถาบนัการเงนิ 

17. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 
     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  554,073 450,087 136,779 108,552 

เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  3,288 57,080  5,427 57,922 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  85 -  - - 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั  120,649 95,512  120,246 95,379 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั   214 3,206  214 3,206 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  87,313 60,178 48,488 47,527 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 765,622 666,063 311,154 312,586 

18. เงนิกูย้มืระยะยาว 

18.1 ยอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  เงนิกูย้มืคงเหลอื  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ เง ื �อนไขที �สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้มื 

 

ลาํดบัที � 

 

วนัที �ทาํสญัญา 

 

2556 

 

2555 

 

2556 

 

2555 

ระยะเวลา

เงนิกู ้

งวดชาํระ 

คืนเงนิตน้ 

 

ระยะเวลาชาํระคืนเงนิตน้ 

 

อตัราดอกเบี�ย 

1. 2 กรกฎาคม 2555  74 - 74 - 8 ปี ทุก 6 เดอืน ธนัวาคม 2556 - มถินุายน 2563 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

2. 29 สงิหาคม 2555  108 23 108  23 7 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2558 - ธนัวาคม 2562 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

3. 5 กนัยายน 2555  300 - - - 9 ปี ทุก 6 เดอืน กนัยายน 2558 - กนัยายน 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

4. 30 ตุลาคม 2555  603 249 - - 10 ปี ทุก 6 เดอืน มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

5. 22 พฤศจิกายน 2555  164 83  164  83 8 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2559 – ธนัวาคม 2563 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

6. 29 พฤศจิกายน 2556  5 -  5 - 9 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2560 – ธนัวาคม 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

รวมเงนิกูย้มื   1,254 355  351 106     

หกั ส่วนที �ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ �งปี  (45) - (45) -     

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว – สุทธ ิ  1,209 355  306 106     
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18.2 การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 354,660 105,840 

บวก: กูเ้พิม่ระหวา่งปี 1,028,557 374,756 

หกั: จ่ายคนืระหวา่งปี  (129,350) (129,350) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 1,253,867 351,246 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมวีงเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ทีย่งัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,866 ลา้นบาท (2555: 5,044 ลา้นบาท) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และทีด่นิและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซึ่งมรีาคา

ตามบญัชีรวม 5,750 ลา้นบาท (2555: 5,745 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองเป็นประกนัเงนิกูย้ืมระยะยาว นอกจากน้ี ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มภีาระคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิของบริษทัย่อยในวงเงนิ 4,067 ลา้นบาท 

(2555: 2,961 ลา้นบาท) 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในอตัราทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 

19. หุน้กู ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มยีอดคงเหลอืของหุน้กูร้วม 11,610 ลา้นบาท (2555: 9,500 ลา้นบาท) โดย

หุน้กูท้ ัง้จาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนั มมีูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ท ัง้น้ีหุน้กูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดที่สาํคญับางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยรายละเอยีดทีส่าํคญัของหุน้กูม้ดีงัน้ี 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

      วนัครบกาํหนด 

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

  2556 2555 2556 2555    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/2555 10 มกราคม 2555  0.10  0.10 100 100 4.500% 5 ปี 10 มกราคม 2560 

2/2555 20 มกราคม 2555  0.80  0.80 800 800 4.000% 2 ปี 20 มกราคม 2557 

3/2555 18 พฤษภาคม 2555  0.80  0.80 800 800 4.280% 3 ปี 18 พฤษภาคม 2558 

4/2555 5 กรกฎาคม 2555  0.50  0.50 500 500 4.490% 5 ปี 5 กรกฎาคม 2560 

5/2555 17 สิงหาคม 2555  0.70  0.70 700 700 4.050% 3 ปี 17 สิงหาคม 2558 

5/2555 17 สิงหาคม 2555  0.30  0.30 300 300 4.170% 5 ปี 17 สิงหาคม 2560 

6/2555 26 กนัยายน 2555  1.00  1.00 1,000 1,000 4.800% 10 ปี 26 กนัยายน 2565 

1/2556 11กุมภาพนัธ ์2556  0.50  -  500 - 3.620% 3 ปี 11 กุมภาพนัธ ์2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556  0.30  -  300 - 3.600% 3 ปี 15 พฤษภาคม 2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556  1.20  -  1,200 - 4.000% 5 ปี 15 พฤษภาคม 2561 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556  0.50  -  500 - 4.300% 7 ปี 15 พฤษภาคม 2563 

3/2556 12 กนัยายน 2556  0.60  -  600 - 4.130% 3 ปี 12 กนัยายน 2559 

3/2556 12 กนัยายน 2556  0.30  -  300 - 4.730% 5 ปี 12 กนัยายน 2561 

4/2556 8 ตุลาคม 2556  0.44  -  440 - 4.490% 3 ปี 11 เดือน 

12 วนั 

20 กนัยายน 2560 

5/2556 18 ตุลาคม 2556  0.62  -  620 - 4.850% 6 ปี 18 ตุลาคม 2562 

   11.61  9.50 11,610 9,500    

19.1 ยอดคงเหลอืของหุน้กู ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/  
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
หุน้กู ้ 11,610,000 9,500,000 

  หกั: หุน้กูท้ี�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,080,000) (2,350,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10,530,000 7,150,000 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

19.2 การเปลีย่นแปลงของหุน้กู ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/   

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 9,500,000 6,150,000 

บวก: ออกเพิม่ระหว่างปี 4,460,000 4,200,000 

หกั: ไถ่ถอนระหว่างปี (2,350,000) (850,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 11,610,000 9,500,000 

20. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมือ่ออกจากงานแสดงไดด้งันี้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 21,573 18,934 18,328 16,167 

ตน้ทนุบริการในปจัจบุนั  2,541 1,952 2,028 1,584 

ตน้ทนุดอกเบี้ย 859 757 766 647 

ผลประโยชนท์ีจ่่ายในระหว่างปี  (80) (70) (80) (70) 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

452 

 

- 

 

1,309 

 

- 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนป์ลายปี 25,345 21,573 22,351 18,328 

 ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรอืขาดทนุแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทนุบริการในปจัจบุนั   2,541  1,952 2,028  1,584 
ตน้ทนุดอกเบี้ย  859  757 766  647 

รวมค่าใชจ้่ายที่รบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ  3,400  2,709 2,794  2,231 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรบัรูใ้นรายการต่อไปน้ีในส่วนของ 
กาํไรหรือขาดทนุ 

    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  3,400 2,709 2,794 2,231 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสะสมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยที�รบัรูใ้นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ�งของกําไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 0.5 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทัฯ: 1.3 ลา้นบาท)  

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปไดด้งันี� 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

 (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) 

อตัราคดิลด 3.9 4.0 3.9 4.0 

อตัราการขึ�นเงนิเดือนในอนาคต  4.0 - 14.0 3.5 - 5.0 4.0 - 14.0 3.5 - 5.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวน

พนกังาน (ขึ�นกบัช่วงอายุ) 

    - สาํนกังานใหญ่ 

    - หน่วยงานก่อสรา้ง 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

จาํนวนเงนิภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์และจาํนวนภาระผูกพนัที�ถูกปรบัปรุงจากผลของประสบการณ์

สาํหรบัปีปจัจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวนภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์

จาํนวนภาระผูกพนัที�ถูกปรบัปรุงจาก

ผลของประสบการณ ์

                                

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

                               

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

ปี 2556 25,345 22,351 (553) 516 

ปี 2555 21,573 18,328 - - 

ปี 2554 18,934 16,167 - - 

ปี 2553 16,400 14,081 - - 

21. ทนุเรือนหุน้ 

21.1 ทุนจดทะเบยีน 

การเปลี�ยนแปลงในทุนจดทะเบยีนระหว่างปี 2555 สรุปไดด้งันี� 

เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม 2555 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั�งที� 1/2555 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี� 

ก) อนุมตัิการออกหุน้สามญัจาํนวน 15.0 ลา้นหุน้ เพื�อสาํรองไวส้าํหรบัรองรบัการปรบัสิทธิ และ/หรือ

การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกชุดที�มอียู่ในปจัจุบนัของบริษทัฯ และใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกชุดที�จะมกีารออก 

ในอนาคต 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

ข) อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,117.3 ลา้นบาท เป็น 1,037.3 ลา้นบาท โดยยกเลกิหุน้สามญั 

ที�ยงัมไิดอ้อกจาํนวน 80.0 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 80.0 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุน

ดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 2555  

ค) อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 1,037.3 ลา้นบาท เป็น 1,263.7 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

จาํนวนรวม 226.49 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท ั�งนี� เพื�อจดัสรรไวส้าํหรบัการใชส้ทิธิของ TSRs จาํนวนไม่เกิน 

97.63 ลา้นหุน้ การใชส้ิทธิของ TICON-W6 จํานวนไม่เกิน 33.86 ลา้นหุน้ การปรบัสิทธิและ/หรือการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิของบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กิน 15.0 ลา้นหุน้ และเพื�อรองรบัการออก Taiwan Depository Receipts 

(TDRs) จํานวนไม่เกิน 80.0 ลา้นหุน้ บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที�  

16 กรกฎาคม 2555 

21.2 รายการกระทบยอดทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

   ส่วนเกนิ วนัที�จดทะเบยีนกบั 

รายการ จาํนวนหุน้ ทนุชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ กระทรวงพาณิชย ์

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)  

หุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 781,005 781,005 3,510,089  

การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิซื�อหุน้สามญั     

คร ั�งที� 1/2555     

  TICON-T1 96,465 96,465 868,182 1 พฤศจกิายน 2555 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 877,470 877,470 4,378,271  

การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิซื�อหุน้สามญั     

คร ั�งที� 4/2555     

   TICON-W6 7,316 7,316 49,525 4 มกราคม 2556 

คร ั�งที� 1/2556     

   TICON-W3 4,958 4,958 88,473 4 เมษายน 2556 

คร ั�งที� 1/2556     

   TICON-W6 22,366 22,366 151,392 4 เมษายน 2556 

คร ั�งที� 2/2556     

   TICON-W6  170  170 1,152 5 กรกฎาคม 2556 

คร ั�งที� 3/2556     

   TICON-W3 1 1 8 4 ตลุาคม 2556 

คร ั�งที� 3/2556     

   TICON-W6  96  96 651 4 ตลุาคม 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 912,377  912,377 4,669,472  
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22.  ใบสาํคญัแสดงสทิธิและใบแสดงสทิธิ 

22.1 รายละเอยีดทีส่าํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมดีงัน้ี 
      

ราคาใชส้ทิธ ิ
 

     อตัราใชส้ทิธ ิ ทีม่ผีลบงัคบัใช ้  

ใบสาํคญั   จาํนวนหน่วย  ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ ลา่สุด ต่อ   

แสดงสทิธ ิ     ออกใหแ้ก่ วนัทีอ่อก ทีอ่อก อายุ ลา่สุดต่อ 1 หน่วย 1 หุน้สามญั วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ

TICON-W3 ผูถ้อืหุน้เดมิ 3 กมุภาพนัธ ์2552  219,353,636 5 ปี 1.06150  18.841 วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

         ตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2553 

         เป็นตน้ไป 

TICON-W6 กรรมการและ 4 ตลุาคม 2555 32,883,000 2 ปี 1.02997  7.767 วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

    พนกังาน        ตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2555 

         เป็นตน้ไป 

  รวม 252,236,636     

เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2555 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 มมีตดิงัต่อไปน้ี  

ก) อนุม ัติ ให บ้ริษ ัทฯ  ออกใบแสดงสิทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได  ้ (Transferable 

Subscription Rights: TSRs) หรือ TICON-T1 จาํนวน 97,625,081 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

จาํนวนใบแสดงสทิธทิีอ่อก:  97,625,081 หน่วย  

จาํนวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธ:ิ  97,625,081 หุน้  

อายุใบแสดงสทิธ:ิ  60 วนั นบัจากวนัทีอ่อกใบแสดงสทิธ ิ 

วนัทีอ่อกใบแสดงสทิธ:ิ 28 สงิหาคม 2555  

วนัสิ้นสุดอายุของใบแสดงสทิธ:ิ  26 ตลุาคม 2555  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:  0 บาท  

ราคาการใชส้ทิธ:ิ  10.000 บาทต่อหุน้  

อตัราการใชส้ทิธ:ิ  ใบแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1.00000 หุน้  

ลกัษณะการเสนอขาย:  จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  

ข) อนุมตัิใหบ้ริษทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 จาํนวน 32,883,000 หน่วย เพื่อจดัสรร 

ในลกัษณะการเสนอขายต่อประชาชน ใหแ้ก่กรรมการ/พนกังานและเพือ่ทดแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W5 โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออก:  32,883,000 หน่วย (ซึ�งเป็นจาํนวนที�เท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

TICON-W5 ที�ออกท ั�งหมด) 

จาํนวนหุน้ที�รองรบัการใชส้ทิธิ:  33,861,598 หุน้  

อายุใบสาํคญัแสดงสทิธิ:  2 ปี นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ: 4 ตลุาคม 2555  

วนัสิ�นสุดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ:  3 ตลุาคม 2557  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:  0 บาท  

ราคาการใชส้ทิธิ:  7.769 บาทต่อหุน้ (ราคาการใชส้ิทธิอาจเปลี�ยนแปลงไดต้าม

เงื�อนไขการปรบัสทิธิ)  

อตัราการใชส้ทิธิ:  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มสีทิธิซื�อหุน้สามญัได ้1.02976 หุน้ 

(อตัราการใชส้ทิธิอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามเงื�อนไขการปรบัสทิธิ)  

ลกัษณะการเสนอขาย:  จดัสรรในลกัษณะการเสนอขายต่อประชาชนใหแ้ก่กรรมการและ

พนกังาน ซึ�งปจัจุบนัเป็นผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W5 

รวมถึงผูถ้ือ TICON-W5 ที�ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการและ

พนักงานแลว้และที�อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและ

พนกังานก่อนวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที�มีความประสงค ์

ที�จะรบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 เพื�อทดแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W5  

ระยะเวลาหา้มใชส้ทิธิ   3 กรกฎาคม 2555 ถงึ 27 ธนัวาคม 2555 

   (Lock-up period):   

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 ที�ออกเท่ากบั 3.789 บาทต่อหน่วย 

และ TICON-W5 เท่ากบั 3.825 บาทต่อหน่วย (ปรบัลดโดยคาํนึงถงึจาํนวนหุน้ที�จะเกิดจากการใชส้ทิธิของ TICON-W3 

และ TICON-W6 เต็มจาํนวน) ขอ้มลูเกี�ยวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสทิธิ สรุปไดด้งันี� 

แบบจาํลองที�ใช ้ - Binomial option pricing model 

อตัราเงนิปนัผล  - รอ้ยละ 5.05 ต่อปี 

ความผนัผวนของหุน้ (2 ปี) - รอ้ยละ 29.56 ต่อปี 

อตัราดอกเบี�ยปลอดความเสี�ยง  - รอ้ยละ 3.17 ต่อปี 

ราคาหุน้สามญัรองรบั (ณ วนัที�อนุมตัิใหอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ  

- 12.90 บาทต่อหุน้ 

อตัราการยกเลกิสทิธิในการใชส้ทิธิซื�อหุน้  

ภายหลงัการพน้สภาพพนกังาน 

- รอ้ยละ 0 ต่อปี 

จาํนวนวนัที�ซื�อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

(เฉลี�ย 2 ปี)    

- 243 วนัต่อปี 
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ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มไิดบ้นัทึกมูลค่ายุติธรรมส่วนเพิ�มสาํหรบัโครงการ

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ/พนกังานดงักล่าวขา้งตน้ เนื�องจากมูลค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

TICON-W6 (ตราสารทุนทดแทน) ตํ �ากว่ามลูค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W5 (ตราสารทุนที�ยกเลกิ) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W5 (ตราสารทุนที�ยกเลกิ) ถูกยกเลกิในวนัที� 4 ตุลาคม 2555 โดยวนั

ดงักลา่วเป็นวนัที�มกีารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 (ตราสารทุนทดแทน) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W6 (ตราสารทุนทดแทน) ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตั�งแต่วนัที�  

12 ตุลาคม 2555 

22.2 การเปลี�ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ในระหว่างปี 

 
จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั 

 แสดงสทิธิ    แสดงสทิธ ิ แสดงสทิธ ิ

 คงเหลอื ณ วนัที� ที�มกีารใชส้ทิธ ิ คงเหลอื ณ วนัที� 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 31 ธนัวาคม 2555 ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2556 

TICON-W3 219,349,803 (4,672,034) 214,677,769 

TICON-W6 25,778,000 (21,977,690) 3,800,310 

รวม 245,127,803 (26,649,724) 218,478,079 

เมื�อวนัที� 29 มนีาคม 2556 ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W3 ไดใ้ชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจาํนวน 4,671,573 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,957,887 หุน้ ในราคาหุน้ละ 18.845 บาท 

และผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 21,719,090 

หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 22,365,442 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.769 บาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้

เป็นจาํนวนเงนิ 912,109,603 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 4 เมษายน 2556 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 10 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 

เมื�อวนัที� 28 มถิุนายน 2556 ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W3 ไดใ้ชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจาํนวน 61 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 64 หุน้ ในราคาหุน้ละ 18.841บาท และผูถ้อืใบสาํคญั

แสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจาํนวน 165,200 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 170,149 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.767 บาท  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 912,279,816 

บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 5 กรกฏาคม 2556 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ 

ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 10 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2556 ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W3 ไดใ้ชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 400 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 424 หุน้ ในราคาหุน้ละ 18.841 บาท และผูถ้ือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 93,400 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 96,199 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.767 บาท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
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912,376,439 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 4 ตุลาคม 2556 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญั

ขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 10 ตุลาคม 2556 เป็นตน้ไป 

23. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมจีาํนวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงนิปนัผลได ้

24. รายไดแ้ละตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์     

 ขายอาคารและที�ดนิ 3,037 4,364 481 2,366 

 ขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,626 - 1,256 - 

 4,663 4,364 1,737 2,366 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์     

 ขายอาคารและที�ดนิ 1,993 2,691 223 1,305 

 ขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 893 - 706 - 

 2,886 2,691 929 1,305 
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25.   ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชนอ์ื่น     

   ของพนกังาน 169,986 146,818 126,834 111,291 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 376,495 389,443 146,708 171,490 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 62,283 107,326 27,579 73,736 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 43,712 39,894 33,988 29,441 

โอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ     

   อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุทีอ่ยู่ใน     

   ระหว่างการพฒันา -  (15,420) - (15,420) 

26. ภาษีเงนิได ้

26.1 ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  22556  2555  42556  2555 
ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั:     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี 118,987 332,328 116,834 277,913 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี:     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 

 
 

158,215 

 
 

(72,280) 

 
 

110,342 

 
 

(3,021) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดท้ี่แสดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทนุ 

 
277,202 

 
260,048 

 
227,176 

 
274,892 

 

 

 

 



153TICON รายงานประจำาปี 2556

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงนิระหว่างค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชกีบัอตัราภาษีที�ใช ้

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งันี� 

(หน่วย: พนับาท) 

ในเดอืนตุลาคม 2554 คณะรฐัมนตรีไดม้มีติใหป้รบัลดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลจากอตัรารอ้ยละ 30 

เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และเป็นรอ้ยละ 20 ตั�งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดม้พีระราช

กฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลเพื�อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าวสาํหรบัปี 2555 ถึง 2557 

บริษทัฯ ไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีตามที�

แสดงไวข้า้งตน้แลว้ 

26.2 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ส่วนประกอบของสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีและหนี�สินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไรทางบญัชกี่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 1,691,437 1,556,620 1,371,242 1,508,205 

     

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล:     

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 20% 23% 20% 23% 

กาํไรทางบญัชกี่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลคูณ 

   อตัราภาษ ี

 

338,287 

 

358,023 

 

274,248 

 

346,887 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:     

การส่งเสรมิการลงทนุ (หมายเหต ุ26) (173,895) (99,484) (3,986) (2,083) 

เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม - - (49,834) (55,666) 

ค่าใชจ่้ายและรายไดท้ี�ไมส่ามารถนาํมา (หกั)  

   บวกทางภาษไีด ้

 

112,810 

 

1,509 

 

6,748 

 

(14,246) 

รวม (61,085) (97,975) (47,072) (71,995) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทนุ 277,202 260,048 227,176 274,892 



TICON รายงานประจำาปี 2556154

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขาย     

    อสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 247,537 260,422 - - 

รายไดท้ี�ยงัไม่รบัรูจ้ากการ     

   รบัเหมาก่อสรา้ง - 4,318 - 3,548 

สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 5,069 4,314 4,470 3,665 

หนี�สงสยัจะสูญ 106 234 106 234 

   รายไดร้บัลว่งหนา้ - 1,535 - 1,004 

   เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 9,682 - 6,703 - 

   รวม 262,394 270,823 11,279 8,451 

หนี� สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี     

  ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2,390 3,853 2,107 3,341 

รายไดจ้ากการขายอาคารตามสญัญาเช่า

การเงนิ 151,248 - 114,403 - 

   รวม 153,638 3,853 116,510 3,341 

 108,756 266,970 (105,231) 5,110 

27. การสง่เสริมการลงทนุ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยสองแห่งไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้งื�อนไขต่าง ๆ ที�กาํหนดไว ้ดงันี�  
   

ระยะเวลาไดร้บั ระยะเวลาไดร้บั ประเภทสทิธิประโยชนท์างภาษี 

 เลขที�บตัร วนัที�เริ�มได ้ ยกเวน้ภาษ ี ลดหย่อนภาษีเงนิได ้ จากคณะกรรมการส่งเสรมิ 

บรษิทั ส่งเสรมิ รบัการส่งเสรมิ เงนิไดนิ้ตบิคุคล นิตบิคุคลกึ�งหนึ�ง การลงทนุ 

บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล 2321(2)/2555 24 พฤษภาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

   คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)     และหรอืคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 

 2320(2)/2555 24 พฤษภาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 

 2322(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2324(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2325(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2323(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (ไฮเทค) 

 2326(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2327(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 
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   ระยะเวลาไดร้บั ระยะเวลาไดร้บั ประเภทสทิธิประโยชนท์างภาษี 

 เลขที�บตัร วนัที�เริ�มได ้ ยกเวน้ภาษ ี ลดหย่อนภาษีเงนิได ้ จากคณะกรรมการส่งเสรมิ 

บรษิทั ส่งเสรมิ รบัการส่งเสรมิ เงนิไดนิ้ตบิคุคล นิตบิคุคลกึ�งหนึ�ง การลงทนุ 

 2407(2)/2555 31 กรกฎาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2408(2)/2555 31 กรกฎาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2760(2)/2555 16 ตลุาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2931(2)/2555 29 ตลุาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1129(2)/2556 18 ธนัวาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1128(2)/2556 20 ธนัวาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1282(2)/2556 10 มกราคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 1283(2)/2556 10 มกราคม 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (กบนิทรบ์รุ)ี 

 1363(2)/2556 25 มกราคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 1676(2)/2556 7 มนีาคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1814(2)/2556 30 เมษายน 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2482(2)/2556 6 สงิหาคม 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (กบนิทรบ์รุ)ี 

 2616(2)/2556 13 กนัยายน 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรอืคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

บรษิทั อีโค อินดสัเทรยีล  1720(1)/2544 20 ธนัวาคม 2544 8 ปี  5 ปี การพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

   เซอรว์สิเซส จาํกดั      

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์ 2142(2)/2550 1 กรกฎาคม 2550 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์(บางนา-ตราด) 

   พารค์ จาํกดั 1766(2)/2551 1 กรกฎาคม 2551 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์(วงันอ้ย) 

 1648(2)/2553 1 สงิหาคม 2553 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและ

หรอืคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 

 2529(2)/2554 26 ตลุาคม 2554 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและ

หรอืคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2480(2)/2556 16 กรกฎาคม 2556 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์(ศรรีาชา) 

 2481(2)/2556 30 กรกฎาคม 2556 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์(แหลมฉบงั 2) 

  2677(2)/2556 17 ตลุาคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและ

หรอืคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 อก 0908/014863* 26 ธนัวาคม 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและ

หรอืคลงัสนิคา้ (โรจนะ ปราจนีบรุ)ี 

* อยู่ระหว่างการรบับตัรการส่งเสรมิการลงทนุ 
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รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อยจาํแนกตามกิจกรรมที�ไดร้บัการส่งเสริมและไม่ไดร้บัการส่งเสริมสาํหรบัปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกเป็นส่วนดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริม ส่วนที�ไม่ไดร้บัการส่งเสริม รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง 613,661 447,734 496,029 605,278 1,109,690 1,053,012 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง - - 56,450 117,207 56,450 117,207 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 3,732,764 1,093,342 930,274 3,271,108 4,663,038 4,364,450 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 1,222 1,260 24,766 21,756 25,988 23,016 

รายไดค่้าบริหารจดัการ       

    จากบริษทัร่วม - - 152,591 105,074 152,591 105,074 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน       

    ในบริษทัร่วม - - 170,096 39,762 170,096 39,762 

ดอกเบี�ยรบั 2,470 461 4,683     12,865 7,153 13,326 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจาก       

    การประกนัภยั - - 69,654 82,705 69,654 82,705 

รายไดอ้ื�น 12,074 315 43,279 45,112 55,353 45,427 

รวม 4,362,191 1,543,112 1,947,822 4,300,867 6,310,013 5,843,979 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสริม ส่วนที�ไม่ไดร้บัการส่งเสริม รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง 146,373 24,794 439,864  532,341 586,237  557,135 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง - - 49,622  101,716 49,622 101,716 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 807,203 - 930,274 2,365,550 1,737,477 2,365,550 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค - - 8,638 7,089 8,638 7,089 

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย - - 38,250  28,750 38,250 28,750 

เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม - - 216,548  218,224 216,548 218,224 

รายไดค่้าบริหารจดัการ       

    จากบริษทัร่วม - - 133,371 101,701 133,371 101,701 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน       

    ในบริษทัร่วม - - 143,901 24,143 143,901 24,143 

ดอกเบี�ยรบั 1,644 - 389,512 234,872 391,156 234,872 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจาก       

    การประกนัภยั - - 10,000 72,705 10,000 72,705 

รายไดอ้ื�น - - 42,131 44,923 42,131 44,923 

รวม 955,220 24,794 2,402,111 3,732,014 3,357,331 3,756,808 
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แก่ผู้สอบบัญชี

 

28. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปี 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) 

ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของ 

หุน้สามญัที�บริษทัฯ อาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดท ั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้กีารแปลง

เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรบัลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,414,235 1,296,572 905,709 798,744* 1.56 1.62 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ 

   ที�จะซื�อหุน้สามญั 

      

    TICON-W3   - - 9,504 -   

    TICON-W5   - - - 10,266   

    TICON-T1   - - - 3,478   

    TICON-W6   - - 5,792 3,274   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ 1,414,235 1,296,572 921,005 815,762 1.54 1.59 

 *  รวมหุน้สามญัที�เกิดจากการแปลงสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2555 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,144,067 1,233,313 905,709  798,744* 1.26 1.54 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด       

 ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ       

ที�จะซื�อหุน้สามญั       

    TICON-W3   - - 9,504  -   

    TICON-W5   - - -  10,266   

    TICON-T1   - - -  3,478   

    TICON-W6   - - 5,792  3,274   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสิทธิ 1,144,067 1,233,313 921,005  815,762 1.24 1.51 

 *   รวมหุน้สามญัที�เกิดจากการแปลงสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2555 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ที�จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัฯ (TICON-W3) สาํหรบัปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ไมถู่กนาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด เนื�องจากราคาใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดง

สทิธิสูงกว่ามลูค่ายุติธรรมเฉลี�ยของหุน้สามญั 

29.  ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน 

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที�ผูม้อีาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 

การดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ํ �าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจ ัดสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงาน 

และประเมนิผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ท ั�งนี� ผูม้อีาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท 

ของผลติภณัฑแ์ละบริการ บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมส่ีวนงานที�รายงานท ั�งสิ�น 4 ส่วนงาน ดงันี�   

  ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งโรงงาน  

  ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งคลงัสนิคา้ 

  ส่วนงานธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง 

  ส่วนงานบริหารจดัการท ั �วไป 
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บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มกีารรวมสว่นงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีร่ายงานขา้งตน้ 

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน บริษทัฯ ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของส่วน

งานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมซึ่งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัที่ใชใ้น 

การวดักาํไรหรือขาดทนุจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิ  

การบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรบั

รายการธุรกิจกบับคุคลภายนอก 

ขอ้มลูรายได ้กาํไร และสนิทรพัยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2556 และ 2555 มดีงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ้นสดุ 

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

พฒันาอสงัหา- 

รมิทรพัยโ์ดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา- 

รมิทรพัยโ์ดยการ

สรา้งคลงัสนิคา้ 

ธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้ง 

บรหิาร 

จดัการ 

ท ัว่ไป 

 

 

 

อื่น ๆ 

รวมส่วนงาน

ทีร่ายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,375 3,430 56 153 295 6,309 (6) 6,303 

ดอกเบี้ยรบั  391 1 - - -  392 (385) 7 

ดอกเบี้ยจ่าย (506) (319) - - - (825)  288 (537) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (96) (103) - - - (199) 2 (197) 

ส่วนแบง่ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากบรษิทัร่วม

ทีบ่นัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

48 (182) - - - (134) - (134) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (192) (38) - (17) (30) (277) - (277) 

         

กาํไรของสว่นงาน 734 458 (3) 84 225 1,498 (84) 1,414 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 8,769 17,673 - - - 26,442 9 26,451 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และ       

   กจิการร่วมคา้ทีบ่นัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

1,919 1,323 - - - 3,242 - 3,242 

การเพิม่ขึ้นของสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน  

ทีไ่ม่รวม เครื่องมอืทางการเงนิ และ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

1,272 8,452 - - - 9,724 - 9,724 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มกีารรวมสว่นงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีร่ายงานขา้งตน้ 

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน บริษทัฯ ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของส่วน

งานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมซึ่งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัที่ใชใ้น 

การวดักาํไรหรือขาดทนุจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิ  

การบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรบั

รายการธุรกิจกบับคุคลภายนอก 

ขอ้มลูรายได ้กาํไร และสนิทรพัยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2556 และ 2555 มดีงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ้นสดุ 

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

พฒันาอสงัหา- 

รมิทรพัยโ์ดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา- 

รมิทรพัยโ์ดยการ

สรา้งคลงัสนิคา้ 

ธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้ง 

บรหิาร 

จดัการ 

ท ัว่ไป 

 

 

 

อื่น ๆ 

รวมส่วนงาน

ทีร่ายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,375 3,430 56 153 295 6,309 (6) 6,303 

ดอกเบี้ยรบั  391 1 - - -  392 (385) 7 

ดอกเบี้ยจ่าย (506) (319) - - - (825)  288 (537) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (96) (103) - - - (199) 2 (197) 

ส่วนแบง่ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากบรษิทัร่วม

ทีบ่นัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

48 (182) - - - (134) - (134) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (192) (38) - (17) (30) (277) - (277) 

         

กาํไรของสว่นงาน 734 458 (3) 84 225 1,498 (84) 1,414 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 8,769 17,673 - - - 26,442 9 26,451 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และ       

   กจิการร่วมคา้ทีบ่นัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

1,919 1,323 - - - 3,242 - 3,242 

การเพิม่ขึ้นของสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน  

ทีไ่ม่รวม เครื่องมอืทางการเงนิ และ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

1,272 8,452 - - - 9,724 - 9,724 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มกีารรวมสว่นงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีร่ายงานขา้งตน้ 

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน บริษทัฯ ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของส่วน

งานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมซึ่งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัที่ใชใ้น 

การวดักาํไรหรือขาดทนุจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิ  

การบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรบั

รายการธุรกิจกบับคุคลภายนอก 

ขอ้มลูรายได ้กาํไร และสนิทรพัยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2556 และ 2555 มดีงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ้นสดุ 

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

พฒันาอสงัหา- 

รมิทรพัยโ์ดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา- 

รมิทรพัยโ์ดยการ

สรา้งคลงัสนิคา้ 

ธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้ง 

บรหิาร 

จดัการ 

ท ัว่ไป 

 

 

 

อื่น ๆ 

รวมส่วนงาน

ทีร่ายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,375 3,430 56 153 295 6,309 (6) 6,303 

ดอกเบี้ยรบั  391 1 - - -  392 (385) 7 

ดอกเบี้ยจ่าย (506) (319) - - - (825)  288 (537) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (96) (103) - - - (199) 2 (197) 

ส่วนแบง่ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากบรษิทัร่วม

ทีบ่นัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

48 (182) - - - (134) - (134) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (192) (38) - (17) (30) (277) - (277) 

         

กาํไรของสว่นงาน 734 458 (3) 84 225 1,498 (84) 1,414 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 8,769 17,673 - - - 26,442 9 26,451 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และ       

   กจิการร่วมคา้ทีบ่นัทกึตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

1,919 1,323 - - - 3,242 - 3,242 

การเพิม่ขึ้นของสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน  

ทีไ่ม่รวม เครื่องมอืทางการเงนิ และ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

1,272 8,452 - - - 9,724 - 9,724 

 

 

 

 

 

 

 



TICON รายงานประจำาปี 2556160

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

  วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยโ์ดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา- 

ริมทรพัยโ์ดยการ

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจรบัเหมา

ก่อสรา้ง 

บริหาร 

จดัการ 

ทั �วไป 

 

 

 

อื�น ๆ 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,978 2,469 117 105 168 5,837 (6) 5,831 

ดอกเบี�ยรบั 235 1 - - - 236 (223) 13 

ดอกเบี�ยจ่าย (394) (184) - - - (578) 176 (402) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (118) (154) - - - (272) 4 (268) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

(141) (113) - - - (254) - (254) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (216) (38) - - (6) (260) - (260) 

         

กําไรของสว่นงาน 717 390 (8) 80 152 1,331 (34) 1,297 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 8,929 10,727 - - - 19,656 80 19,736 

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   กิจการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

1,872 883 - - - 2,755 - 2,755 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน  

ที�ไม่รวม เครื�องมอืทางการเงนิ และ

สินทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี  

1,731 4,375 - - - 6,106 40 6,146 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัเขตภูมศิาสตร ์ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีว คือประเทศไทย ดงันั�นรายไดแ้ละสนิทรพัยท์ี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ จึงถอืเป็นการรายงานตามเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ�งราย เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 4,560 

ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งโรงงาน และส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้ง

คลงัสนิคา้ (ในปี 2555 มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงนิ 2,334 ลา้นบาท และ 1,999 ลา้นบาท 

ซึ�งมาจากส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งโรงงาน และส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้ง

คลงัสนิคา้)  

30. กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�พนกังานจ่ายสะสม 

และเงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 2 - 4 ของค่าจา้ง กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีนี�บริหารโดย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวน 

4 ลา้นบาท (2555: 3 ลา้นบาท) 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

31. เงนิปนัผล 

 เงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย เงนิปนัผลจ่าย  เงนิปนัผลต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  ของปี 2555  เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556  912,064 1.0 

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2556   912,064 1.0 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  สาํหรบัครึ�งปีหลงัของปี 2554  เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2555     156,201 0.2 

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2555   156,201 0.2 

32. ภาระผูกพนัและหนี� สนิที�อาจจะเกดิขึ�น 

32.1 สญัญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดท้าํสญัญาเช่าที�ดนิกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวม 6 ฉบบั 

เพื�อประกอบกิจการสรา้งโรงงานมาตรฐานใหเ้ช่า สญัญาดงักลา่วสรุปไดด้งันี� 

สญัญาเลขที� ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่า 
 

21/2538-นฉ 13 ธนัวาคม 2538 - 12 ธนัวาคม 2568   4.70 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

14/2540-นฉ 14 พฤศจกิายน 2540 - 13 พฤศจกิายน 2570   0.66 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

8/2542-นฉ 18 สงิหาคม 2542 - 17 สงิหาคม 2572   2.21 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

9/2544-นฉ 6 มถินุายน 2544 - 31 ธนัวาคม 2561   5.59 ลา้นบาทต่อปี (ข) 

นฉ.ค 002/2548 25 มกราคม 2548 - 31 ธนัวาคม 2561   0.75 ลา้นบาทต่อปี (ข) 

นฉ. 005/2549 25 เมษายน 2549 -  31 ธนัวาคม 2561   2.08 ลา้นบาทต่อปี (ข) 

(ก) ค่าเช่าจะถูกปรบัเพิ�มทุก ๆ 10 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดิม 

(ข) ค่าเช่าจะถูกปรบัเพิ�มทุก ๆ 5 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดิม 

ข) บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าพื�นที�สาํนกังานและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง  

โดยมค่ีาเช่าและค่าบริการคิดเป็นจาํนวนเงนิรวม 14-15 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักลา่วมกีาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ�ม

ตั�งแต่เดอืนกรกฎาคม 2555 ถงึมถินุายน 2558 
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บริษทัฯ และบริษทัย่อยมจีาํนวนเงนิข ั�นตํ �าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงันี� 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

จ่ายชาํระ     

   ภายใน 1 ปี  498 33 25 25 

   มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี  86 99 56 68 

   มากกว่า 5 ปี  67 86 67 79 

32.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทุน 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

สญัญาซื�อที�ดนิเพื�อสรา้งโรงงานและ     

   คลงัสนิคา้ในอนาคต 1,168 2,809 850 842 

สญัญาจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 1,625 1,234 42 30 

สญัญาถมที�ดนิ 16 - - - 

สญัญาจา้งซ่อมโรงงานและคลงัสนิคา้ 3 7 3 6 

รวม 2,812 4,050 895 878 

32.3  หนังสอืคํ�าประกนัธนาคาร 

(ก) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีการคํ �าประกนัวงเงนิหนงัสือคํ �าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ใหแ้ก่บริษทัย่อยในวงเงนิ 111 ลา้นบาท (2555: 116 ลา้นบาท) 

(ข) ยอดคงเหลือของหนังสือคํ �าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัในการดาํเนินงานมดีงันี� 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

วตัถปุระสงคเ์พื�อคํ �าประกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 
สญัญาเช่าที�ดินระยะยาว 35 35 24 24 
สาธารณูปโภคในโครงการ 16 15 5 5 
การดาํเนินงานในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน 12 11 8 8 

รวม 63 61 37 37 
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32.4 สนิทรพัยท์ี�ตดิภาระจาํยอม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มทีี�ดินที�ติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 108 

ไร่ (2555: 108 ไร่) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 68 ไร่ 2555: 68 ไร่) ซึ�งที�ดนิที�ติดภาระจาํยอมดงักล่าวมมีูลค่าตามบญัชี

เป็นจาํนวน 245 ลา้นบาท (2555: 245 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 152 ลา้นบาท 2555: 152 ลา้นบาท) และ

แสดงภายใตห้วัขอ้ อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า และที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

32.5  การคํ�าประกนัรายไดค้่าเช่าและคา่บริการ 

บริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายหนึ�งของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจิสติคส์

(“กองทุนฯ”) เป็นจาํนวน 27 คลงัสนิคา้ ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการข ั�นตํ �าหลงัหกัค่าบริการส่วนกลางของคลงัสินคา้

จาํนวนหนึ�งที�ไม่มีผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทุนฯ ในช่วงระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

เป็นจาํนวนเงนิ 188 ลา้นบาทต่อปี กลา่วคือ ในกรณีที�รายไดค่้าเช่าและบริการของกองทุนฯ หลงัหกัค่าบริการส่วนกลาง

ของคลงัสนิคา้ที�ไมม่ผูีเ้ช่ามจีาํนวนตํ �ากว่าจาํนวนเงนิรบัประกนัขา้งตน้ บริษทัฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบจ่ายชดเชยส่วนต่าง

ดงักลา่วใหแ้ก่กองทุนฯ 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์ีกรายหนึ�ง

ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิสติคส ์(“กองทุนฯ”) ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการของอาคารคลงัสินคา้

จาํนวน 6 หลงัเป็นระยะเวลา 1 ปีสิ�นสุดวนัที� 28 พฤศจิกายน 2556 ในอตัราเดยีวกบัค่าเช่าของผูเ้ช่าในปจัจุบนัสาํหรบั

ช่วงเวลาดงักลา่ว หากไมม่ผูีเ้ช่าคลงัสนิคา้ ท ั�งนี�ไมร่วมถงึการผดินดัหรือไมช่าํระค่าเช่าของผูเ้ช่า  

บริษทัฯ และบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์

ของกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ("กองทุนฯ") ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการ 

ของโรงงานจาํนวน 38 หลงั และคลงัสินคา้จํานวน 50 หลงั เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยเริ�มตั�งแต่ 12 และ 13 

ธนัวาคม 2556 ถงึวนัที� 11 และ 12 ธนัวาคม 2557 ในอตัราเดียวกบัค่าเช่าของผูเ้ช่ารายสุดทา้ยก่อนหนา้ที�กองทุนฯ  

จะลงทุนในโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่ว หากไมม่ผูีเ้ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ จํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ทีพาร์ค          

โลจิสติคส ์จาํนวน 22 ลา้นหน่วย (2555: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมมีูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 172 ลา้นบาท (2555: 182  

ลา้นบาท) และมมีูลค่าตามราคาตลาด 245 ลา้นบาท (2555: 263 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อเป็น

หลกัประกนัสาํหรบัการรบัประกนัค่าเช่าและบริการดงักลา่ว 

32.6 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัเงนิลงทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มส่ีวนของเงนิลงทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระในบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงนิ

ประมาณ 0.8 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา  
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33. เครื�องมือทางการเงนิ 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมอืทางการเงนิที�สาํคญัของบริษทัฯ ตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุน

ช ั �วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ เงนิใหกู้ย้ืม เงนิลงทุน เงนิกูย้ืม

ระยะส ั�น เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้บริษทัฯ มคีวามเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบาย 

ในการบริหารความเสี�ยงดงันี� 

ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงดา้นการใหส้ินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัการใหเ้ช่า/ขายโรงงาน คลงัสินคา้

และการรบัเหมาก่อสรา้ง ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี�โดยการกาํหนดใหม้นีโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อ 

ที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการใหส้ินเชื�อ 

นอกจากนี�การใหส้นิเชื�อของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไมม่กีารกระจุกตวั เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมฐีานของลูกคา้

ที�หลากหลายและมอียู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงนิสูงสุดที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหส้ินเชื�อ  

คือ มลูค่าตามบญัชขีองลูกหนี�ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

เงนิเบกิเกินบญัชี เงนิกูย้ืมระยะยาว และหุน้กูท้ี�มดีอกเบี�ย สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี�ย 

ที�ปรบัขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมอีตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปจัจบุนั  

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรบัสินทรพัยแ์ละ

หนี�สินทางการเงนิที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มกีารกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่ 

(หากวนัที�มกีารกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี� 
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 งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  422 - - 345  1  768 0.30, 2.43 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  - - - - 79  79 - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  - - - -  42  42 - 

  422 - - 345 122  889  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้        

   สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์  2,108 - - - -  2,108 3.03 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  - - - - 766  766 - 

หุน้กู ้  1,080 8,410 2,120 - -  11,610 4.18 

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  - 358 349 - -  707 4.50 

เงนิกูย้ืมระยะยาว  45 1,209 - - -  1,254 4.95 

  3,233 9,977 2,469 - 766 16,445  

 งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  731 - - 359 3 1,093 0.62, 3.03  

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  - - - - 76 76 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั  - - - 2 - 2 2.20 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  - - - - 97 97 - 

  731 - - 361 176 1,268  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้        

   สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์  740 - - - 5 745 3.68 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  - - - - 666 666 - 

หุน้กู ้  2,350 5,800 1,350 - - 9,500 4.17 

เงนิกูย้ืมระยะยาว  - - 355 - - 355 5.11 

  3,090 5,800 1,705 - 671 11,266  
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   412 - -  91 -  503 0.60, 2.43 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น   - - - - 121 121 - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  - - - -  14  14 - 

เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทั        

 ที�เกี�ยวขอ้งกนั  - - -  9,076 -  9,076 4.12 

  412 - -  9,167 135 9,714  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้        

   สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์  2,108 - - - -  2,108 3.03 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  - - - - 311 311 - 

หุน้กู ้  1,080  8,410  2,120 - -  11,610 4.18 

เงนิกูย้ืมระยะยาว  45  306  - - -  351 4.93 

  3,233  8,716  2,120 - 311 14,380  

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  731 - - 119 - 850 0.85, 3.03 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  - - - - 53 53 - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ - - - - 21 21 - 

เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทั        

 ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 5,390 - - - 5,390 4.35 

 731 5,390 - 119 74 6,314  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงนิกูย้ืมระยะส ั�นและหนี�สนิภายใต ้        

   สญัญาทรสัตร์ีซทีส ์ 740 - - - 5 745 3.68 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 313 313 - 

หุน้กู ้ 2,350 5,800 1,350 - - 9,500 4.17 

เงนิกูย้ืมระยะยาว - - 106 - - 106 4.56 

 3,090 5,800 1,456 - 318 10,664  
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ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินคา้ 

เป็นเงนิตราต่างประเทศ บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ�งมอีายุสญัญา

ไมเ่กินหนึ�งปีเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมอืในการบริหารความเสี�ยง 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมยีอดคงเหลอืของหนี�สนิทางการเงนิที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศดงันี� 

 หนี�สนิทางการเงนิ อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย  

สกลุเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรฐัอเมรกิา - 0.2 - 30.7775 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

เนื�องจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส ั�น 

เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชทีี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ จาํนวนเงนิที�ผูซ้ื�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรพัยก์นัหรือจ่ายชาํระหนี�สิน 

ในขณะที�ท ั�งสองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ

ที�ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมอืทางการเงนิ มูลค่ายุติธรรมจะ

กาํหนดจากราคาตลาดลา่สุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าที�เหมาะสม  

34. การบริหารจดัการทนุ  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจ ัดการทุนที�สาํคญัของกลุ่มบริษทัคือ การจดัใหม้ีซึ�งโครงสรา้งทุนที� เหมาะสม 

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษทัและเสริมสรา้งมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถ้ือหุน้ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2556 กลุม่บริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 2.0:1 (2555: 1.5:1) และเฉพาะบริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 

1.7:1 (2555: 1.3:1) 



TICON รายงานประจำาปี 2556168

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

 

35. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

(ก)   เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2557 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูร้วม 1.6 ลา้นหน่วย หรือเป็นจาํนวนเงนิรวม 1,600  

ลา้นบาท โดยหุน้กูท้ ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ ไมม่หีลกัประกนั ไมม่สีทิธิแปลงสภาพ และ

ไม่มผูีแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้หุน้กุด้งักล่าวมมีูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมรีาคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  

โดยมรีายละเอียดดงันี� 

คร ั�งที� วนัที�ออก จาํนวนหน่วย จาํนวน อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)   

1/2557 17 มกราคม 2557          1.00 1,000 3.890% 3 ปี 17 มกราคม 2560 

1/2557 17 มกราคม 2557          0.60 600 4.710% 5 ปี 17 มกราคม 2562 

(ข) ในเดือนมกราคม 2557 บริษทัฯ ไดซ้ื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรยีล โกรท จาํนวน 25.1 ลา้นหน่วย ในราคา 251 ลา้นบาท  

(ค) เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2557 ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W3 ไดใ้ชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจาํนวน 18,461 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 19,593 หุน้ ในราคาหุน้ละ 18.841 บาท บริษทัฯ

ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 912,396,032 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ ์2557 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตั�งแต่วนัที�  

11 กุมภาพนัธ ์2557 เป็นตน้ไป 

(ง) เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ ์2557 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ในฐานะบริษทัจดัการ

ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจิสติคส ์(“กองทุนฯ”) ซึ�งเป็นบริษทัร่วม ไดแ้จง้การจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไร

สะสมและผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ในจาํนวนหน่วย

ลงทุนละ 0.226 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 14 มนีาคม 2557 

(จ) เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์2557 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ในฐานะบริษทัจดัการ

ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทุนฯ”) ซึ�งเป็นบริษทัร่วม ไดแ้จง้การจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสะสมและ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ในจาํนวนหน่วยลงทุนละ 

0.185 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 14 มนีาคม 2557 

(ฉ) เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2557 ที�ประชมุคณะกรรมการครั�งที� 1/2557 ของบริษทัฯ ไดม้มีติดงัต่อไปนี� 

1. ใหเ้สนอต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ซึ�งจะจดัขึ�นในวนัที� 22 เมษายน 2557 เพื�ออนุมตัิ

จ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 1 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปนัผลในวนัที�  

16 พฤษภาคม 2557  
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คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน

งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

2. อนุมตัิการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื� อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสิทธิได ้ (Transferable 

Subscription Rights “TSRs”) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 182.5  

ลา้นหน่วย โดยไมคิ่ดมลูค่าในอตัราส่วนหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้ ไดร้บัการจดัสรร TSRs 1 หน่วย ซึ�ง TSRs มอีายุไม่เกิน 

2 เดอืน นบัจากวนัที�ออก โดย TSRs 1 หน่วย ใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้  

3. อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,263.7 ลา้นบาท เป็น 932.7 ลา้นบาท โดยยกเลกิหุน้สามญัที� 

ยงัมไิดอ้อกจาํนวน 331 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 331 ลา้นบาท  

4. อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 932.7 ลา้นบาท เป็น 1,115.2 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

จาํนวนรวม 182.5 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท ั�งนี� เพื�อจดัสรรไวส้าํหรบัการใชส้ิทธิของ TSRs จาํนวนไม่เกิน 

182.5 ลา้นหุน้ 

5. อนุมตัิการเสนอขายและ/หรือการใหเ้ช่าที�ดนิพรอ้มอาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสินคา้ รวมประมาณ 

52 หลงั และมพีื�นที�ใชส้อยรวมประมาณ 255,850 ตารางเมตร ใหแ้ก่กองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(Real 

Estate Investment Trust “REIT”) ท ั�งนี�  บริษทัฯ คาดว่าจะขายและ/หรือใหเ้ช่าทรพัยส์ินดงักล่าวในไตรมาส 3  

ปี 2557 

36. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2557 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
ปัจจัย 

ความเสี่ยง

แบบยนืยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

รายการที� ชื�อบรษิัทผูจ้่าย ชื�อผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ั �น  

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั 

 (โดยนางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ) 
1,583,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,583,000 

 

ค่าบรกิารอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของงานบริการอื�น 

( Non-audit service ) 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น 

(บาท) 

ส่วนที�จ่ายไป 

ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที�จะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

     - - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น ( Non-audit fee ) - - 

ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ท ั�งนี�  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มขีอ้มูลการใหบ้ริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชทีี�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและ 

ไม่มกีารเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น กลา่วคือ………………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื�อปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี� แสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี  

และค่าบรกิารอื�นที�บรษิทัจ่ายใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 

 

(นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ)   

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

(เดมิชื�อบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) 

  ผูส้อบบญัชขีองบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 
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โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

แบบยนืยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
 

 

ค่าบรกิารอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของงานบริการอื�น 

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น 

(บาท) 

ส่วนที�จ่ายไป 

ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที�จะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

1 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล 

คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 

การตรวจสอบขอ้มลูเพื�อ

ประกอบการยื�นแบบกบั

สาํนกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทุน (BOI) 

บริษทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์

ออดทิ จาํกดั 
415,000 - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) 415,000 - 

ขอ้มูลขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ท ั�งนี�  ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มขีอ้มูลการใหบ้ริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีที�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและไม่มี

การเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง  ไม่ครบถว้น  กลา่วคือ …………………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื�อปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี� แสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี และ

ค่าบรกิารอื�นที�บรษิทัจ่ายใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

(นางศิรณีิ นาควจิิตร)์   

            สงักดัสาํนกังาน บรษิทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์ออดิท จาํกดั   

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) 
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