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4

สารจากประธานกรรมการ

	 ปี	2557	ถอืเป็นปีท่ีท้าทายส�าหรบัประเทศไทย	ความไม่มเีสถยีรภาพ
ทางการเมืองและการเตบิโตท่ีเชือ่งช้าของเศรษฐกจิยงัคงส่งผลกระทบทางลบ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง	 ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าของ 
บริษัทฯ	 ในปี	 2557	 ดูโดดเด่นขณะท่ีธุรกิจโรงงานให้เช่าอยู ่ในระดับ
ดีพอใช้	 ในปีน้ีบริษัทฯ	 ยังคงโฟกัสไปท่ีการเพิ่มท�าเลที่ต้ัง	 ซ่ึงมีความ
ส�าคัญทางธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับความต้องการคลัง
สินค้าและโรงงานให้เช่าท่ีจะเพิ่มขึ้นอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกจิโลก	การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	ในช่วงปลายปี	 
2558	 และการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลในโครงสร้างพื้นฐานต่าง	 ๆ	 
ของประเทศ

ธรุกจิโรงงานให้เช่า

	 ถงึแม้ว่าในช่วงครึง่ปีแรกของปี	2557	จะมเีหตกุารณ์ปิดกรงุเทพ	
(Bangkok	 Shutdown)	 ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการขยายตัว 
ทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของประเทศแต่ธุรกจิให้เช่าโรงงานของบรษัิทฯ	กย็งัคง 
มีความคล่องตัวดี

	 ในปี	2557	บรษัิทฯ	มีพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าใหม่เพิม่ขึน้จ�านวน	31,075	
ตารางเมตร	ลดลงร้อยละ	62.5	จากปีก่อนหน้า	อย่างไรกด็	ีเน่ืองจากบริษัทฯ	
มีผู้เช่ารายใหญ่รายหน่ึงท�าการยกเลกิสญัญาเช่าโรงงานในระหว่างปี	จ�านวน
พืน้ท่ีให้เช่าใหม่สทุธจึิงเป็นลบ	2,200	ตารางเมตร	เทียบกบัปี	2557	มีจ�านวน
พืน้ท่ีให้เช่าใหม่สทุธิ	44,575	ตารางเมตร	ประมาณกึง่หน่ึงของผู้เช่าใหม่ท้ังหมด 
เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนอปุกรณ์อเิลค็ทรอนกิส์ 
จากประเทศญีปุ่น่

	 บริษัทฯ	 สังเกตุเห็นว่าในปี	 2557	 มีผู้เช่าใหม่จ�านวนหลายราย 
จากหลากหลายอตุสาหกรรมเข้าท�าการเช่าโรงงานในพืน้ท่ีซ่ึงเคยเกดิอทุกภัย
คร้ังใหญ่ทัง้ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยาและจงัหวดัปทุมธานี	 ตัวอย่าง
อตุสาหกรรมของกลุม่ผู้เช่าเหล่าน้ันประกอบด้วย	ธุรกจิอาหารแปรรปู	ธุรกจิ
ผลิตสารเคมี	 และธุรกิจบรรจุภัณฑ์	 และจากการท่ีมีความเคลื่อนไหวของ 
ผู้เช่าใหม่เข้าไปยังพืน้ท่ีซึง่เคยเกดิอทุกภัยดังกล่าว	ท�าให้อตัราการเช่าโรงงาน 
ของบรษัิทฯ	ซึง่ค่อนข้างจะต�า่ในพ้ืนทีภ่าคกลางของประเทศมีการปรบัตวัดขีึน้	 
นอกจากน้ัน	ในปี	2557	ไม่พบว่ามีการเกดิอทุกภัยใหญ่ในประเทศไทย

	 อตัราเช่าโรงงานเฉลีย่ของบรษัิทฯ	ในปี	2557	อยูท่ีร้่อยละ	62	โดยใน
พืน้ท่ีซึง่เคยเกดิอทุกภัยครัง้ใหญ่ยงัคงมอีตัราเช่าโรงงานท่ีต�า่อยูคื่อร้อยละ	40	 
ในขณะท่ีทางภาคตะวนัออกของประเทศซ่ึงได้แก่บรเิวณ	Eastern	Seaboard	
อตัราเช่าโรงงานจะอยู่สงูกว่าคือร้อยละ	80

ธรุกจิคลังสินค้าให้เช่า

	 ในปี	2557	พืน้ท่ีคลงัสนิค้าให้เช่าใหม่ของบรษัิทฯ	มีจ�านวนเพ่ิมขึน้	
189,142	ตารางเมตร	โดยเป็นพืน้ทีค่ลงัสนิค้าให้เช่าใหม่สทุธิ	167,776	ตาราง
เมตร	ซ่ึงลดลงร้อยละ	14.5	จากปี	2556	ในจ�านวนผูเ้ช่าคลงัสนิค้าใหม่ท้ังหมด
ของบริษัทฯ	ปรากฏว่าเป็นกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์เกินกว่ากึ่งหนึ่ง	 และ 
ผู้เช่าจากประเทศญีปุ่่นมีจ�านวนร้อยละ	 28	 ของผู้เช่าคลงัสนิค้าใหม่ท้ังหมด
ของบรษัิทฯ

	 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี	 2558	 น�ามาซ่ึง 
ความต้องการคลงัสนิค้าท่ีเพิม่มากขึน้ในส่วนภูมิภาค	ในเดือนเมษายน	2557	
บริษัทฯ	 ได้ซ้ือที่ดินในท�าเลท่ีต้ังแห่งใหม่เพื่อพัฒนาเป็นคลังสินค้าให้เช่า 
ในจังหวัดล�าพูนใกล้กันกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีใหญ่ที่สุด 

ในภาคเหนือของประเทศ	เม่ือรวมกบัท�าเลทีต่ัง้ในพืน้ท่ีอืน่	ๆ 	ด้วยแล้ว	ปัจจบัุน
กลุม่บรษัิทไทคอนมีท�าเลท่ีต้ังคลงัสนิค้าอยูท่ัง้สิน้จ�านวน	32	แห่งทัว่ประเทศ	
เพิม่ขึน้จากเดิมในปี	2556	ท่ีม	ี29	แห่ง

	 สืบเน่ืองเพราะความต้องการคลังสินค้าขนาดใหญ่ของผู้เช่า 
ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
ในประเทศไทย	บริษัทฯ	 จึงได้มีการพัฒนาคลังสินค้าแบบ	built	 to	 suit	 
เพิม่มากขึน้	ในปี	2557	บรษัิทฯ	ให้เช่าคลงัสนิค้าแบบ	built	to	suit	ในสดัส่วน
ท่ีเท่ากบัร้อยละ	33	ของปรมิาณคลงัสนิค้าให้เช่าใหม่ท้ังหมด	 ซ่ึงในปี	 2556	
สัดส่วนดังกล่าวอยู่ท่ีร้อยละ	 24	 ส�าหรับจ�านวนพื้นท่ีของคลังสินค้าให้เช่า 
แบบ	built	to	suit	ในปี	2557	เท่ากบั	62,177	ตารางเมตร	เพิม่ขึน้จาก	50,219	
ตารางเมตรในปีก่อนหน้า

	 อตัราเช่าคลงัสนิค้าของบรษัิทฯ	ในปี	2557	อยูท่ี่ร้อยละ	63	ลดลง
จากอัตราเช่าในปี	2556	ซ่ึงอยูท่ีร้่อยละ	71	สาเหตุของการลดลงนัน้เป็นเพราะ
บรษัิทฯ	มีการขยายท�าเลทีต้ั่งของคลงัสนิค้าให้เช่าเพิม่มากขึน้ในปี	2557

การลงทนุของบรษิทัฯ

	 บรษัิทฯ	มีการลงทุนเป็นจ�านวนเงินราว	8	พนัล้านบาทในปี	2557	
โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่า	
และค่าซ้ือท่ีดิน	 ซึง่ในปี	 2556	บรษัิทฯ	มกีารลงทุนเป็นเงินจ�านวนมากกว่า	 
9	พันล้านบาท	 ในจ�านวนเงินลงทุนท้ังหมดราว	 8	พันล้านบาทน้ี	 บริษัทฯ	 
ใช้จ่ายเงนิจ�านวน	 5	พันล้านบาทในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าใหม่	 
บนท่ีดินซ่ึงมีอยูแ่ล้ว	 และใช้จ่ายเงินท่ีเหลอือกีราว	3	พนัล้านบาท	 ในการซ้ือ
ท่ีดินเพื่อขยายท�าเลที่ต้ังส�าหรับธุรกิจ	บริษัทฯ	 ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวก 
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ปลายปี	 2558	 และโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อโครงสร้างพื้นฐานระบบ
คมนาคมขนส่งภายใต้การสนับสนุนของรฐับาล

	 ในไตรมาสท่ีสองของปี	2557	บรษัิท	ไทคอน	โลจสิติคส์	พาร์ค	จ�ากดั	 
(“TPARK”)	ซ่ึงเป็นบรษัิทลกูท่ีถอืหุน้	100%	โดยบรษัิทฯ	ได้ลงทนุในกจิการ
ร่วมค้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า	 บนหลังคาอาคาร	 จากพลังงานแสงอาทิตย	์ 
โดยลงทุนร่วมกบั	บมจ.	เดมโก้	ด�าเนินกจิการภายใต้ชือ่	บรษัิท	ไทคอน	เดมโก้	 
พาวเวอร์	6	จ�ากดั	และบรษัิท	ไทคอน	เดมโก้	พาวเวอร์	11	จ�ากดั	ซ่ึงบรษัิท 
ท้ังสองแห่งดังกล่าวมีการถอืหุ้นโดย	TPARK	ในสดัส่วนร้อยละ	51

	 ในไตรมาสทีส่ามของปี	2557	บรษัิท	ไทคอน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากดั	 
(“TMAN”)	 ซ่ึงเป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ	 ได้รับอนุมัติจากส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้บริหาร 
กองทรสัต์ในประเทศไทย	TMAN	ได้รบัการจดัต้ังขึน้เป็นครัง้แรกในไตรมาสทีส่อง 
ของปี	 2556	 ให้เป็นบรษัิทลกูท่ีมบีรษัิทฯ	ถอืหุน้เต็ม	 100%	 ต่อมาในวนัที	่ 
29	ตุลาคม	2557	บรษัิท	มิตซยุ	แอนด์	โก	เอเซียแปซิฟิก	(“MAP”)	ได้เข้า
ร่วมลงทุนใน	TMAN	ด้วยการซ้ือหุ้นสามัญของ	TMAN	จากบรษัิทฯ	จ�านวน	
3	แสนหุน้	คิดเป็นร้อยละ	30	ของทนุจดทะเบยีนของ	TMAN	MAP	เป็นบรษัิท 
ซึง่จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์และเป็นส่วนหน่ึงในเครอืกจิการของบรษัิท	
มิตซุย	 แอนด์	 โก	 ซึ่งเป็นเครือกิจการขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นท่ีมี
ประสบการณ์ยาวนานและมีความโชกโชนในการบรหิารทรสัต์เพือ่การลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย์	 (REIT)	 ในหลายพืน้ทีท่ัว่โลก	การมเีครอืข่ายระดับโลก 
ในหลากหลายธรุกจิของเครอืมติซุยท�าให้บรษัิทฯ	คาดหวงัว่าจะได้รบัประโยชน์
เป็นอนัมากจากการเป็นหุ้นส่วนกบัเครอืกจิการดงักล่าวท้ังในระดับโลกและ 
ในระดับภูมิภาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้
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นายชาลี โสภณพนชิ
ประธานกรรมการ

	 ในไตรมาสท่ีสี่ของปีท่ีแล้ว	 บริษัทฯ	 และ	 TPARK	 ได้จ�าหน่าย/ให้เช่าระยะยาวซ่ึงพื้นท่ีโรงงาน
และคลังสินค้าจ�านวน	 214,523	 ตารางเมตรคิดเป็นมูลค่า	 4.2	 พันล้านบาท	 ให้กับกองทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทคอน	 (“TREIT”)	 TREIT	 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็น 
กองทรัสต์แห่งแรกของบริษัทฯ	 ถือครองสินทรัพย์ท้ังที่ เป ็นกรรมสิทธิ์	 (freehold)	 และท่ีเป็นสิทธิ 
 
การเช่า	 (leasehold)	ณ	สิน้ปี	 2557	บรษัิทฯ	 โดยผ่านการถอืของ	TPARK	 มีสดัส่วนการถอืครองหน่วยทรสัต์ 
ใน	TREIT	คิดเป็นร้อยละ	12	ของจ�านวนหน่วยทรสัต์ท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

ผลการด�าเนนิงาน

	 ในปี	2557	บรษัิทฯ	มีก�าไรสทุธิจ�านวน	761.6	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	46	จากก�าไรสทุธิในปี	2556	รายรบัค่าเช่า
โรงงานและคลงัสนิค้าซ่ึงเป็นรายรบัจากธุรกจิหลกัของบรษัิทฯ	ได้ลดลงร้อยละ	13	จากรายรบัในปี	2556	โดยมีรายรบั
เท่ากบั	966.1	ล้านบาท	ในส่วนของรายรบัท่ีได้จากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ให้กบักองทรสัต์และกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ 
ในปี	2557	 น้ันมจี�านวน	4,561.3	 ล้านบาท	รายรบัรวมของบรษัิทฯ	 มีจ�านวน	5,856.5	 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7	 
จากรายรับรวมของบริษัทฯในปี	 2556	 ในสถานะผู้จัดการสินทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	
(“TFUND”)	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 ไทคอน	 โลจิสติคส์	 พาร์ค	 (“TLOGIS”)	 กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัย์ไทคอน	อนิดัสเทรยีล	โกรท	(“TGROWTH”)	บรษัิทฯ	มีรายรบัค่าจดัการจากกองทุนท้ังสามแห่ง
คิดเป็นเงินรวม	165.3	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	8	จากรายรบัในปี	2556นอกจากนัน้	บรษัิทฯ	ยงัมีรายรบัจากการ
ลงทุนในกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ท้ังสามแห่งรวมกนัแล้วเป็นเงิน	267.1	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	23	จากรายรบัในปี
ก่อนหน้า	การเพิม่ขึน้น้ีเป็นผลพวงท่ีได้มาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของกองทนุอสงัหารมิทรพัย์และการเพิม่จ�านวน
ของปรมิาณสนิทรพัย์ท่ีอยู่ภายใต้การจดัการของบรษัิทฯ

	 การลงทุนซึง่มปีรมิาณสงูของบรษัิทฯ	ได้ส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้อยูใ่นระดบัสงูทีค่อื
สองเท่า	ณ	สิน้ปี	2556	บรษัิทฯ	จงึได้ท�าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนในไตรมาสท่ีสองของปี	2557	ผ่านการออก	Transferable	 
Subscription	Rights	(“TSR”)	ซึง่ภายหลงัการออก	TSR	บรษัิทฯ	มีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิม่ขึน้จ�านวน	157.67	ล้านหุ้น		 
ณ	สิน้ไตรมาสทีส่องของปีทีแ่ล้ว	 ในไตรมาสทีส่าม	บมจ.สวนอตุสาหกรรมโรจนะ	 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่รายหนึง่ของ 
บรษัิทฯ		ได้เข้าท�าการซือ้หุ้นสามัญของบรษัิทฯ	เพิม่ขึน้อกี	25.08	ล้านหุ้น	ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลอืจากการเพิม่ทนุโดยผู้ถอืหุ้น 
ของบรษัิทฯ	บางส่วนท่ีมีสทิธ์ิจองซ้ือหุ้นเพิม่ทนุของบรษัิทฯ	ในเดือนมถินุายน	2557	ได้สละสทิธิท์�าให้มีหุ้นเพ่ิมทุน
เหลอือยู	่จากเหตุผลดังทีก่ล่าวมาท้ังหมดท�าให้บรษัิทฯ	มีทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้เป็น	1,099.14	ล้านบาท	ณ	สิน้ปี	2557

แนวโน้มในอนาคต

	 คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	 (“คสช”)	 ได้เข้ายดึอ�านาจบรหิารประเทศจากรฐับาลชดุก่อนและเริม่ต้น
บรหิารประเทศต้ังแต่ไตรมาสทีส่องของปี	 2557	 โดยมุ่งฟ้ืนฟคูวามสงบเรยีบร้อยให้กบัประเทศไทยด้วยวธีิสร้าง 
ความปรองดองและความโปร่งใสให้เกดิขึน้ในสงัคม	ความเชือ่ม่ันท้ังจากภายในและภายนอกประเทศมเีพิม่ขึน้ต่อเน่ือง
นับต้ังแต่การเข้ามามอี�านาจของ	คสช.	การอนุมติัโครงการลงทุนต่าง	ๆ 	โดยคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนมปีรมิาณ 
เพิม่สงูข้ึนเป็นอย่างมากภายหลงัจากท่ีหัวหน้า	คสช.	ได้เข้าร่วมประชมุพจิารณาอนุมติัโครงการด้วย	โดยท�าหน้าท่ี
ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	 ซ่ึงมูลค่าของโครงการลงทุนใหม่ทีไ่ด้รบัการอนมัุติดังกล่าวมีจ�านวนถงึ	 
645,000	 ล้านบาท	 และถึงแม้ว่ายอดจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยในปี	 2557	 จะลดลงจากปี	 2556	ปริมาณ 
การผลติรถยนต์ในปี	2558	กย็งัเป็นท่ีคาดหมายว่าจะเพิม่มากขึน้	จากปีทีแ่ล้ว	บรษัิทฯ	มีความเชือ่ม่ันว่าธุรกจิของ 
บรษัิทฯ	จะยังคงเติบโตอย่างมัน่คงต่อไปได้ในปี	2558	จากการเติบโตของเศรษฐกจิโลก	การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน	และมาตรการต่าง	ๆ	ของภาครฐัเพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ

	 ในปี	 2558	บรษัิทฯ	 มีแผนทีจ่ะเพ่ิมจ�านวนโรงงานส�าเรจ็รปูและคลงัสนิค้าต่อไปในท�าเลท่ีต้ัง	 ซ่ึงบรษัิทฯ	
ได้มีการลงทุนในช่วงท่ีผ่านมา	ส่วนใหญ่ของเงินลงทุนในปี	2558	จะถกูใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร	ซ่ึงถ้าเทียบกบั
จ�านวนเงินลงทนุ	ในปี	2557	จ�านวนเงินลงทนุในปี	2558	จะมีจ�านวนลดลงเลก็น้อย	ส�าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ	
บรษัิทฯ	ได้รบัโอกาสมากมายผ่านการชกัชวนของลกูค้าและคู่ค้าของบรษัิทฯ	ให้ไปลงทุนขยายกจิการในประเทศต่าง	ๆ 	 
ซ่ึงมีบางประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนท่ีบรษัิทฯ	ก�าลงัอยูร่ะหว่างพจิารณาว่าจะไปลงทุนในอนาคตอนัใกล้

	 สดุท้ายนี	้บรษัิทฯ	ก�าลงัเฉลมิฉลองเน่ืองในวาระท่ีบรษัิทฯ	ได้ก่อตัง้มาจนครบ	25	ปี	ในปี	2558	ผมขอ 
ถอืโอกาสนีข้อบคุณท่านผูถ้อืหุ้นหลกัของบรษัิทฯ	นักลงทนุ	พนัธมิตรธุรกจิ	ลกูค้า	ผู้บรหิารและพนักงาน	ตลอดจน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ทุกท่าน	 ท่ีมีส่วนร่วมกับความส�าเร็จของบริษัทฯ	 ด้วยการสนับสนุนจากทุกท่าน 
อย่างต่อเน่ือง	ผมเชือ่ว่าปี	2558	นีจ้ะเป็นปีแห่งความส�าเรจ็อกีปีหน่ึงส�าหรบับรษัิทฯ



(นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์, F.C.A.)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	 2557	 
ของบริษัทและงบการเงินรวม	 	 รวมถึงรายการระหว่างกัน	 และรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์	 ร่วมกับฝ่ายจัดการ	 ผู้ตรวจสอบภายใน	 โดยมีผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มี 
การพจิารณาสอบทานงบการเงนิ	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้อบบญัชเีรือ่งความถกูต้อง
ครบถ้วนของงบการเงนิ	การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิ	ความเหมาะสม 
ของวธิกีารบนัทกึบญัชแีละขอบเขตการตรวจสอบ	และการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนเพยีงพอ	 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎเกณฑ์	 
ที่เกี่ยวข้อง	 มีความครบถ้วน	 เป็นที่น่าเชื่อถือได้	 สมเหตุสมผลตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท	 1	 ครั้ง	 เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและความเป็นอิสระในการ 
สอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไทคอน	อนิดัสเทรยีล	คอนเน็คชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	ตามท่ีได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจ�านวน	 3	 ท่าน	 ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน	 มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติทีดี่ส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ปัจจบุนัสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย	นายเดวิด	เดสมอนด์	แทร์เร้นท์	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายชัชวาลย์	เจียรวนนท์	และนายตรีขวัญ	บุนนาค

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 และ 
ตามระเบียบของบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	 
ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยเน้นการปฏิบัติตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี	 การมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี	 และส่งเสริมแนวทางการตรวจสอบเชิงป้องกัน	 
โดยครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง	 และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง 
เท่าเทียมกนั	ในปี	2557	มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม	4	ครัง้	กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชมุท้ัง	4	ครัง้	โดยมีการหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการ	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชใีนเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง	 
ซึ่งสรุปสาระส�าคัญ	ได้ดังนี้	

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

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

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
รายการ 

ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 

ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบญัชทีกุไตรมาส	โดยพจิารณาเรือ่ง 
การด�าเนินงาน	การดูแลรักษาทรัพย์สิน	 การป้องกัน	 หรือลดความผิดพลาด	ความเสียหาย	 และระบบการควบคุมภายในส�าหรับระบบงานที่ส�าคัญ 
ของบริษัท	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง	 ไม่พบจุดอ่อนหรือ 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	 มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม	 และมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานเหมาะสม	 เพียงพอ	 
และมีประสิทธิผล

3. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�าหนดไว้	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอืน่	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษัิท	คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเดน็
ท่ีเป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามระบบงาน	 กฎหมาย	 และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยมีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 รายการค้า 
กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีสาระส�าคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 
และรายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิท	ท้ังนี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ	ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี

4. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ	 ขอบเขตการปฏิบัติงาน	หน้าท่ีและความรับผิดชอบ	อัตราก�าลังคนและผลตอบแทนของพนักงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	และอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ�าปี	รวมทัง้ตดิตามการปฏิบติังานของบรษัิทตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการสอบทาน	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส	 ในปี	 2557	 ฝ่ายตรวจสอบภายในมุ่งเน้นท่ีระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ระบบเงินสดย่อย	 รวมทั้งติดตาม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	 และระบบควบคุมทรัพย์สิน	 โดยได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานให้เป็นไปตามกและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 
และได้ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 
บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่พอเพียง	เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	และฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	

5. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
	 ปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืก	และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชจีากผลการปฏบัิตงิาน	ความเป็นอสิระ	และความเหมาะสมของค่าตอบแทน	 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบในการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 ได้แก่	 นายโสภณ	 เพิ่มศิริวัลลภ	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3182	 (ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี	 2547	 ถึงปี	 2551)	 และ/หรือ	 นางสาวพิมพ์ใจ	 มานิตขจรกิจ	 ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่	4521	และ/หรือ	นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5659	และ/หรือ	นางสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขท่ี	 5872	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2557	พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม	 790,000	 บาท	 และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	

6. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (ColleCtive  
    Anti-Corruption : CAC)

	 บริษัทได้เข้าลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว 
เม่ือวนัท่ี	13	มีนาคม	2558	ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุนโยบายในเรือ่งดังกล่าว	เพือ่รอการประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ	 
เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

	 โดยสรุป	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบรษัิท	โดยใช้ความรูค้วามสามารถ	ความรอบคอบและระมัดระวงั	มีความเป็นอสิระเพียงพอเพือ่ปกป้องประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสยีอย่างเท่าเทียมกนั	 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 สอดคล้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
ปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทไทคอน	อนิดัสเทรยีล	 
คอนเน็คชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตามท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท	 ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย	 
นายตรีขวัญ	 บุนนาค	 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
(กรรมการอิสระ)	 นายวีรพันธ์	 พูลเกษ	 ดร.สมศักด์ิ	 ไชยพร	 นายปธาน	 
สมบูรณสนิ	นางสาวลลติพนัธ์ุ	พริยิะพนัธ์ุ	นายสามารถ	รศัมีโรจน์วงศ์	และ
นายพรีะพฒัน์	ศรสีคุนธ์	

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท		และตามระเบียบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบติัของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	 ซ่ึงสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล	โดยบรษัิทมุง่เน้นการบรหิารความเสีย่งท่ีส�าคัญ	ท้ัง	4	ด้าน 
คือ	ความเสีย่งด้านกลยทุธ์	 (Strategic	Risk)	ความเสีย่งด้านปฏิบัติการ	
(Operational	 Risk)	 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	 (Compliance	Risk)	
และความเสี่ยงด้านการเงิน	 (Financial	 Risk)	 ในปี	 2557	 มีการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรวม	4	ครัง้	ซึง่สรปุสาระส�าคัญได้ดังน้ี

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (StrAtegiC riSk)
	 ความเสีย่งด้านความพร้อมทางธรุกจิ	(Business	Readiness)	
เพื่อรองรับกับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจ	 และรองรับการแข่งขัน	
บรษัิทมีแผนการขยายธรุกจิในประเทศอย่างต่อเน่ือง	โดยเชือ่มโยงแผน			
กลยุทธ์ก�าลังคน	(Strategic	Workforce	Plan)	เข้ากับแผนกลยุทธ์
ขององค์กร	

	 ความเสีย่งด้านการลงทุนในต่างประเทศ	(Foreign	Investment	
Risk)	บริษัทมีแผนการขยาย	การลงทุนไปต่างประเทศเพื่อตอบสนอง
นโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง	 โดยบริษัทได้ตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของบุคลากร	 ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการวางนโยบาย 
ด้านการบริหารบุคลากรส�าหรับการปฏิบัติงานต่างประเทศ	และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จ
ของโครงการลงทุน

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
    (operAtionAl riSk)

	 ความเสีย่งด้านการประสบอนัตรายจากการท�างาน	อบุติัเหตุ	รวมถงึ
ความเสีย่งจากความไม่มีเสถยีรภาพทางการเมือง	การเกดิภัยธรรมชาติ
ต่าง	ๆ	และภัยอืน่	ๆ	ซ่ึงบรษัิทมีการจดัการความปลอดภัยในการท�างาน
โดยก�าหนดให้มีการต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(คปอ.)

	 ส�าหรับความเสี่ยงด้านอุทกภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัย	 เช่น	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 บริษัทมีการติดต้ังเครื่องสูบน�้า	 และจัดเตรียม
กระสอบทรายให้พร้อม	 โดยทีมงานมีความพร้อมในการรับมือกับ 
อทุกภัยท่ีอาจเกดิขึน้ได้

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
    (CompliAnCe riSk)

	 ความเสีย่งจากข้อจ�ากดัทางกฎหมาย	เนือ่งจากบรษัิทมีนโยบาย 
การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้มีแผนการขยายธุรกิจไปใน 
ต่างประเทศ	 ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และเตรียมพร้อม		 
โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย	 เพ่ือศึกษาข้อจ�ากัดทางกฎหมาย 
ต่าง	ๆ 	ติดตามและวเิคราะห์ผลกระทบซึง่อาจเป็นอปุสรรคต่อการขยายตัว 
ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (FinAnCiAl riSk)
	 ความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ	 เน่ืองจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนสูง	 เพื่อให้บริษัทคง
ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน 
ท่ีพอเพียง	 โดยมีต้นทุนท่ีเหมาะสม	 ท้ังน้ีเพ่ือให้บริษัทมีสภาพคล่อง
เพียงพอส�าหรับใช้ในการขยายธุรกิจ	 ลดความเสี่ยงด้านการเงิน	 
และแสดงสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง	 บริษัทจึงบริหารความเสี่ยง 
ด้านการเงินโดยจัดโครงสร้างเงินทุนท่ีมีอัตราหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
ต่อทนุในระดับท่ีเหมาะสมร่วมกบัใช้เครือ่งมอืทางการเงินในการระดมทุน	 
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษัทในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ขยาย
ธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

	 จากการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา	 เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า
ระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท	มีความเหมาะสม	มีประสทิธิภาพ	 
และได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งจงึมีการทบทวนกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง
และสม�่าเสมอ	ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจำาปี 2557 

นายตรขีวญั บุนนาค
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ขอ้มูลทางการเงินท่ีสำาคัญ

หน่วย : ล้านบาท

2557 2556 2555

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,561.28 4,663.04	 4,364.45	

ค่าเช่ารับและค่าบริการ 966.06 1,109.69	 1,053.01	

รายได้ค่าบริหารจัดการจาก	property	funds 165.34 152.59	 105.07	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน	property	funds/reit 267.13 216.57	 169.22	

ก�าไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้	property	funds/reit 41.37 154.45	 35.29	

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 3,192.14 2,886.28	 2,691.07	

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 243.45 261.52	 392.29	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 769.45 715.60	 432.00	

ก�าไรสุทธิ 761.57 1,414.23	 1,296.57	

สินทรัพย์ 31,209.12 26,451.39	 19,736.00	

หนี้สิน 19,743.50 17,763.63	 11,839.27	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,465.62 8,687.76	 7,896.73	

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 7.59 17.05 19.02	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(ร้อยละ) 5.15 10.06 12.90	

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 		72.15 		64.61 70.35	

สินทรัพย�

หนี้สิน ส�วนของผู�ถือหุ�น

กำไรสุทธิ

25572551 2552 2553 2554 2555 2556 25572551 2552 2553 2554 2555 2556
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ล�านบาท ล�านบาท

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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
รายงานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
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Indonesia

Cambodia

Malaysia

Laos

Singapore

Brunei Darussalam Philippines

Myanmar

Vietnam

Factories
Warehouses

KHONKAEN
TPARK KHONKAENAmata City Industrial Estate

RAYONG

Rojana Industrial Park (Rayong)

TPARK EASTERN SEABOARD 1 (1 Location)

SURAT THANI

TPARK SURAT THANI 

Amata Nakorn Industrial Estate
Hemaraj Chonburi Industrial Estate
Laemchabang Industrial Estate
Pinthong Industrial Estate (2 Locations)

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

CHONBURI

TPARK EASTERN SEABOARD 2 (2 Locations)
TPARK EASTERN SEABOARD 3
 TPARK AMATA CITY 

PATHUMTHANI
Navanakorn Industrial 
Promotion Zone

CHACHOENGSAO

TPARK BANGNA
TPARK BANGPAKONG

PRACHINBURI

Kabinburi Industrial Zone
Rojana Industrial Park (Prachinburi)

TPARK ROJANA (PRACHINBURI)

Asia Industrial Estate

TPARK BANGPLEE (5 Locations)

SAMUTPRAKARN

Bangpoo Industrial Estate

AYUDHYA

LAMPHUN

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

TPARK ROJANA (Ayudhya)
TPARK WANGNOI (3 Locations)

TPARK LAMPHUN
Ladkrabang Industrial Estate

BANGKOK

TPARK LADKRABANG
TPARK RAMA II

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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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SOCIAL RESPONSIBILITIES

Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจ�าปี	2557 
เพือ่ส่งเสรมิความรกัสามัคคีในหมู่พนกังานและเพือ่สขุภาพทีด่ขีองพนักงาน
ทุกคน	ณ	สนามกีฬาในร่ม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทได้จัดโครงการ	 “ไทคอนกรีนไลฟ์	 ตอน	 ปลูกปะการัง”	 
โดยคณะผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ร่วมแรงร่วมใจกันไปปลูกปะการังน�้าต้ืน 
ในทะเลแสมสาร	ณ	ชายหาดสอ	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจ�าปี 2557
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ



Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities Social Responsibilities

ผู้บรหิารและพนักงานของบรษัิท	เข้าร่วมกจิกรรมทีมบิลด้ิงประจ�าปี	2557 
	เพื่อเสริมสร้างทักษะในการท�างานเป็นทีม	ณ	เดอะเลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท	
จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช ้ส�านักงาน	 
ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว	 จังหวัดนนทบุรี	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีกระท�าติดต่อกัน
มาเป็นเวลาหลายปี

บรษัิทได้บรจิาคอปุกรณ์การแพทย์ฉกุเฉนิเพือ่ใช้เฝ้าตดิตามและดแูล
อาการของผู้ป่วยวิกฤติที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน่าน	จังหวัดน่าน

รายงานประจ�าปี 2557
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รายการ 
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1 2

นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

อายุ:	54	ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ		
							The	University	of	Chicago
• Director	Accreditation	Program	ปี	2548	
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ	3.30	(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
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)

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร 
กรรมการ

อายุ:	64	ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ		
							George	Washington	University
• Director	Accreditation	Program	ปี	2548									 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director	Certification	Program	ปี	2548												

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
-	ไม่มี	-	(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
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

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
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นายชาย วินิชบุตร
กรรมการ

อายุ:	41	ปี
การศึกษา:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	
							Boston	University
• Director	Accreditation	Program	ปี	2550	
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
-	ไม่มี	-	(ณ	วนัที	่16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
เป็นญาติกับนายจิระพงษ์	วินิชบุตร	
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2556 - ปัจจุบัน 
กรรมการ	บจก.	ไทคอน	แมนเนจเม้นท์	
(ผู้จดัการกองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์)
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.	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	(อสงัหารมิทรพัย์)
2547 - ปัจจุบัน 
กรรมการผู้จัดการ	บจก.	โรจนะ	พรอ็พเพอร์ต้ี	(อสงัหารมิทรพัย์)

นายไว เชง ควน 
กรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ

อายุ:	57	ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	
							The	University	of	Chicago
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
-	ไม่มี	-	(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
เป็นคู่สมรสของนางยุพดี	ควน
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2555 - ปัจจุบัน 
กรรมการ	TICON	Property,	Inc.	(ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์)
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)		

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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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นางยุพดี ควน
กรรมการ

อายุ:	53	ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	
							Michigan	State	University
• Director	Certification	Program	ปี	2556	
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ	2.84	(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร:
เป็นคู่สมรสของนายไว	เชง	ควน	
ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2555 - ปัจจุบัน 
กรรมการ	บจก.	อีโค	อินดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส	
(สร้างโรงงานให้เช่า)
2556 - 2558
กรรมการ	บจก.	ไทคอน	แมนเนจเม้นท์	
(ผู้จดัการกองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์)

นายวีรพันธ์ พูลเกษ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

อายุ:	54	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
• ประกาศนียบัตร	National	Association	of	Corporate	

Directors	ประเทศสหรัฐอเมริกา	หลักสูตร	Master	Class	
18	-	19	สิงหาคม	2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ	1.01	(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
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
รายงานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
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นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ:	72	ปี
การศึกษา:
• Fellow	of	the	Institute	of	Chartered	
							Accountants	in	England	&	Wales
• Director	Accreditation	Program	ปี	2550
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ	0.08	(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
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)			

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อาย:ุ	53	ปี
การศกึษา:
• ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ	 

University	of	Southern	California
• Director	Accreditation	Program	ปี	2551 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
• ประกาศนียบัตรหลกัสตูรผู้บรหิารระดับสงู	รุน่ที	่9	 

สถาบันวทิยาการตลาดทนุ
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท:
-	ไม่มี	-	(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร:
-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท:
2547 - 2555
ประธานกรรมการ
บมจ.	เมโทรสตาร์	พรอ็พเพอร์ต้ี	
(อสงัหารมิทรัพย์)

นายตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ:	58	ปี
การศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	
							University	of	North	Texas
• Director	Certification	Program	ปี	2544	
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director	Accreditation	Program	ปี	2549	
							สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:
ร้อยละ	0.15		(ณ	วนัท่ี	16	มีนาคม	2558)
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้ริหาร:
-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ	บจก.	ไทคอน	โลจสิติคส์	พาร์ค	
(สร้างคลงัสนิค้าให้เช่า)
2555 - ปัจจบุนั
กรรมการ	บจก.	เอม็เมอรลัด์	เบย์	รีสอร์ท	 
(อสงัหารมิทรพัย์)
2555 - ปัจจบุนั
กรรมการ	บจก.	เอม็เมอรลัด์	เบย์	วลิล่า	 
(อสงัหารมิทรพัย์)
2552 - 2555 
กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน																			
บมจ.	แผ่นดินทอง	พรอ็พเพอร์ตี	้
ดีเวลลอปเม้นท์	(อสงัหารมิทรพัย์)

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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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คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร 
ผู้จัดการทั่วไป
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	63	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์	Ecole	Centrale	de	Lyon
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	ร้อยละ	0.01	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	2544	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป
	 	 	 	 	 	 				 			บจก.	อีโค	อินดัสเทรียล	เซอร์วิสเซส	(สร้างโรงงานให้เช่า)

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	49	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 	 	 	 	 	 	 •	Company’s	Secretary	Program	ปี	2546	
	 	 	 	 	 	 	 			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	2556	-	2557	กรรมการ	
	 		 	 	 	 	 			 			บจก.	ไทคอน	แมนเนจเม้นท์	
	 	 	 	 	 	 				 			(ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

นายสามารถ รัศมีโรจน์วงศ์ 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	48	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	Notre	Dame	de	Namur	University	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	-	ไม่มี	-	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	-	ไม่มี	-

นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด 1 
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	55	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	2539	-	2547	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ											
	 	 	 	 	 	 				 			บมจ.	ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	(อสังหาริมทรัพย์)

นางยูโกะ โฮชิ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด 2 
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	44	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาตรีสังคมศาสตร์	Chiba	University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	-	ไม่มี	-

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงิน

ที่สำาคัญ
โรงงาน

และคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ
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นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	46	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์	Texas	A&M	University,	Kingsville
	 	 	 	 	 	 	 •	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	-	ไม่มี	-	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	-	ไม่มี	-

นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายธุรการ
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	52	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	ร้อยละ	1.75	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	-	ไม่มี	-

นายสิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายกฎหมาย
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	51	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาตรีนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	-	ไม่มี	-	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	-	ไม่มี	-

นางสาวรุ่งทิพย์ ภิยโยดิลกชัย 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	44	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	Monash	University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	-	ไม่มี	-	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	-	ไม่มี	-

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการเงิน
อายุ	 	 	 	 	 	 	 •	39	ปี
การศึกษา		 	 	 	 	 	 •	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 	 	 	 •	ร้อยละ	0.00	(ณ	วันที่	16	มีนาคม	2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	 	 •	-	ไม่มี	-
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 	 	 •	-	ไม่มี	-

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ขอ้มูลท ั �วไป 

บริษัท 

ชื�อ บริษทั  ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเนค็ช ั �น จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่า  

เลขทะเบยีนบริษทั 0107544000051 (บมจ. 666) 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ชั�น 13/1 อาคารสาธรซตีิ�ทาวเวอร ์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th 

อเีมล ticon@ticon.co.th  

ทนุจดทะเบยีน 1,115,941,811 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 1,099,142,375 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558)                  

มูลค่าที�ตราไว ้ 1 บาทต่อหุน้ 

บริษัทย่อย 

บริษทั  อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ก่อสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ช่าในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั  

ซึ�งไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน  

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

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 49/32 หมู่ที� 5 นคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

20230 

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

ทนุจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 50,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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 ชั�น 13/1 อาคารสาธรซตีิ�ทาวเวอร ์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

เวบ็ไซต ์ www.ticonlogistics.com 

อเีมล logistics@ticon.co.th 

ทนุจดทะเบยีน 14,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 14,500,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�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 

ทนุจดทะเบยีน 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 2,800,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

 

TICON Property, Inc. 

ประเภทธุรกจิ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 

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

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

ทนุชาํระแลว้ 6,000,000 ดอลลา่รส์หรฐัฯ (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

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

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ชั�น 13/1 อาคารสาธรซตีิ�ทาวเวอร ์เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

ทนุจดทะเบยีน 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

บริษัทรว่มคา้ 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั   (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 59 หมู่ที� 1 ตาํบลสวนพริกไทย อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี12000 

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

ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 5,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�ตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั   (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 59 หมู่ที� 1 ตาํบลสวนพริกไทย อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี12000 

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

ทนุจดทะเบยีน 4,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 4,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�ตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 
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บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

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

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ หอ้ง 1308 ชั�น 13/1 อาคารสาธรซตีิ�ทาวเวอร ์เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

ทนุจดทะเบยีน 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 10,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�ตราไว ้ 10 บาทต่อหุน้ 

บริษัทรว่มคา้ 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั   (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 59 หมู่ที� 1 ตาํบลสวนพริกไทย อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี12000 

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

ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 5,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�ตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั   (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

ผูถ้อืหุน้ บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 51 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ 59 หมู่ที� 1 ตาํบลสวนพริกไทย อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี12000 

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

ทนุจดทะเบยีน 4,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

ทนุชาํระแลว้ 4,000,000 บาท (ณ วนัที� 6 มนีาคม 2558) 

มูลค่าที�ตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

 

 

ผูเ้กี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ผูส้อบบญัชี นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 3182 

 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ชั�น 33  อาคารเลครชัดา  

 เลขที� 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

1. วิสยัทศัน์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

1.1  วสิยัทศัน ์

วิสยัทศันข์องบริษทั คือ การเป็นบริษทัช ั�นนําในการพฒันาและใหบ้ริการเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ที�มี

คุณภาพระดบัสากล โดยคาํนึงถงึสงัคมและสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญัและใหผ้ลตอบแทนที�ดีที�สุดแก่ผูล้งทุน 

1.2 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษทัคือการรกัษาตําแหน่งการเป็นผูน้ําดา้นการก่อสรา้งโรงงานและ

คลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่าที�มีคุณภาพระดบัสากลควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการครบวงจรโดยคาํนึงถงึความตอ้งการของลูกคา้เป็น

สาํคญัและบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลเพื�อประโยชนข์องผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

2. การเปลี�ยนแปลงและการพฒันาการที�สาํคญั 

ในปี 2557 บริษทัไดข้ยายการลงทุนต่อเนื�องจากปีที�ผ่านมา รวมมูลค่ากว่า 8,000 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนซื�อที�ดินและพฒันาคลงัสินคา้ เพื�อรองรบัความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้ที�ม ีการขยายตวัอย่างต่อเนื�องโดยเฉพาะ 

ในพื�นที�รอบนอกของกรุงเทพมหานครฝั �งตะวนัออก ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 อนัจะเห็นไดจ้ากพื�นที�เช่า

คลงัสนิคา้สุทธิของบรษิทัที�เพิ�มขึ�น 167,776 ตารางเมตร แมว่้าจะเป็นการเพิ�มขึ�นที�นอ้ยกว่าการเพิ�มขึ�นสุทธิในปี 2556 

นอกจากนี� บริษทัยงัมีการลงทุนซื�อที�ดินเพื�อพฒันาคลงัสนิคา้เพิ�มเติมในเขตภาคเหนือ ที�จงัหวดัลาํพูน และในนิคม

อุตสาหกรรมเอเซยี-สุวรรณภูมิ ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ โดยบริษทัไดก่้อสรา้ง

โรงงานอตุสาหกรรมสาํเรจ็รูปไวแ้ลว้ส่วนหนึ�งในที�ดินดงักลา่ว 

พื�นที�เช่าคลงัสินคา้สุทธิที�เพิ�มขึ�นดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามความตอ้งการคลงัสินคา้/ศูนยก์ระจายสินคา้ 

ที�ขยายตวัจากการเติบโตอย่างต่อเนื�องของกจิกรรมผูใ้หบ้ริการโลจสิติกสใ์นประเทศ และธุรกจิคา้ปลกี 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีพื�นที�เช่าโรงงานสุทธิลดลงจากปีก่อนหนา้ เนื�องจากการใหเ้ช่าพื�นที�ใหม่ของโรงงานลดลง

กวา่รอ้ยละ 50 เมื�อเทยีบกบัพื�นที�เช่าใหม่ของปีก่อนหนา้ สาเหตุจากผลกระทบของความไม่สงบภายในประเทศในช่วง

ครึ�งปีแรกของปี 2557 และความล่าชา้ในการแต่งต ั�งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ส่งผลใหน้กัลงทุน

ต่างชาตชิะลอการลงทนุใหม่ ๆ ออกไป 
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3. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัมบีริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล เซอรว์สิเซส จาํกดั บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ 

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

ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โดยบรษิทัและบรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์ิสเซส จาํกดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า 

ส่วนคลงัสินคา้ใหเ้ช่าดําเนินการโดยบริษทัไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค จาํกดั Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited และ TICON Property, Inc. จดัต ั�งขึ�นเพื�อรองรบัการขยายธุรกจิในประเทศจนี 

และประเทศสหรฐัอเมริกา สาํหรบั บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั จดัต ั�งขึ�นเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูจ้ดัการ 

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ท ั�งนี�  รายละเอยีดของบริษัทย่อย 

มดีงัต่อไปนี�  

1. บริษัท อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จาํกดั (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO) 

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน โดย EISCO ดําเนินธุรกจิเช่นเดียวกบับริษทั และถกูจดัต ั�งขึ�นเพื�อ

ขอร ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานสําเร็จรูปในนิคม

อตุสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งเป็นโครงการที�มรูีปแบบเช่นเดียวกบัโครงการของบริษทัโดยเริ�มดาํเนินการในเดือนเมษายน 

2544 และไดร้บัอนุมตัใิหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุเมื�อเดือนสงิหาคม 2544 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 EISCO มีทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดยในปี 2546 

EISCO ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 

 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จํากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อย 

บรษิทั อโีค อินดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จาํกดั 

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั 

      -  บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (51%) 

      -  บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (51%) 

Shanghai TICON Investment  

    Management Co., Ltd.           

 TICON Property, Inc. 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

100% 

100% 

 

 

100% 
 

 

100% 

70% 

บริษทัร่วม 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

    ไทคอน อินดสัเทรยีล โกรท 

ทรสัตเ์พ ื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

(ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 

24% 

20% 

27% 

 

12% 
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2. บริษัท ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จํากดั (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK)  

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน TPARK จดัตั�งขึ�นในเดือนสงิหาคม 2548 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อ

พฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า โดย TPARK ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอนบางนา 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย เขตอตุสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน  ศรีราชา  เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ์

ไทคอน แหลมฉบงั และการพฒันาคลงัสนิคา้จาํนวนหนึ�งในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (บอ่วนิ) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TPARK มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 14,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 

TPARK ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 

ของทุนจดทะเบยีน จดัตั�งขึ�นในประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อรองรบัการขยายธุรกิจ

เกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจนี ซึ�งปจัจบุนัอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทนุ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มีทุน

จดทะเบยีน 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีุนชาํระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

4. TICON Property, Inc. ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัต ั�งขึ�นในประเทศสหรฐัอเมริกา ในเดือน

มกราคม 2555 โดยมีวตัถปุระสงค ์เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ในประเทศ

สหรฐัอเมริกาซึ�งปจัจบุนัอยู่ระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TICON Property, Inc. มทุีนชาํระแลว้ 6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

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

บริษทัรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบยีน TMAN จดัตั�งขึ�นในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัต  ์โดยไดร้บัการอนุมตัิในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์จากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัยต์ ั�งแต่ วนัที� 6 สิงหาคม 2557 ในเดือนตุลาคม 2557 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAN จาํนวน 

300,000 หุน้ หรือเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนใหก้บับริษทั มติซยุ แอนด ์โก เอเซยี แปซฟิิก จาํกดั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TMAN มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

นอกจากนี�บรษิทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้

เพาเวอร ์6 จาํกดั และ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลติและ

จาํหน่วยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึ�งรายละเอยีดของบริษัทร่วมคา้มดีงัต่อไปนี� 

1. บริษัท ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6  จํากดั (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON 

DEMCO 6) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 6 ดาํเนินธุรกจิพฒันา

โครงการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึ�งปจัจบุนัอยู่ระหวา่งการพฒันาโครงการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TICON DEEMCO 6 มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

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

ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน TPARK จดัตั�งขึ�นในเดือนสงิหาคม 2548 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อ

พฒันาคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า โดย TPARK ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในการพฒันาเขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอนบางนา 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย เขตอตุสาหกรรมโลจิสติคสไ์ทคอน  ศรีราชา  เขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส ์

ไทคอน แหลมฉบงั และการพฒันาคลงัสนิคา้จาํนวนหนึ�งในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี (บอ่วนิ) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TPARK มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 14,500 ลา้นบาท โดยในปี 2552 

TPARK ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

3. Shanghai TICON Investment Management Company Limited ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 

ของทุนจดทะเบยีน จดัตั�งขึ�นในประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อรองรบัการขยายธุรกิจ

เกี�ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจนี ซึ�งปจัจบุนัอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทนุ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 Shanghai TICON Investment Management Company Limited มีทุน

จดทะเบยีน 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ และมทีุนชาํระแลว้ 2.8 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

4. TICON Property, Inc. ถอืหุน้โดยบริษทัรอ้ยละ 100 จดัต ั�งขึ�นในประเทศสหรฐัอเมริกา ในเดือน

มกราคม 2555 โดยมีวตัถปุระสงค ์เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ในประเทศ

สหรฐัอเมริกาซึ�งปจัจบุนัอยู่ระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TICON Property, Inc. มทุีนชาํระแลว้ 6 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ 

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

บริษทัรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบยีน TMAN จดัตั�งขึ�นในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัต  ์โดยไดร้บัการอนุมตัิในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์จากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัยต์ ั�งแต่ วนัที� 6 สิงหาคม 2557 ในเดือนตุลาคม 2557 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงนิลงทุนใน TMAN จาํนวน 

300,000 หุน้ หรือเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนใหก้บับริษทั มติซยุ แอนด ์โก เอเซยี แปซฟิิก จาํกดั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TMAN มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

นอกจากนี�บรษิทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้

เพาเวอร ์6 จาํกดั และ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลติและ

จาํหน่วยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึ�งรายละเอยีดของบริษัทร่วมคา้มดีงัต่อไปนี� 

1. บริษัท ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6  จํากดั (TICON DEMCO Power 6 Company Limited: TICON 

DEMCO 6) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 6 ดาํเนินธุรกจิพฒันา

โครงการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ซึ�งปจัจบุนัอยู่ระหวา่งการพฒันาโครงการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TICON DEEMCO 6 มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท 

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

DEMCO 11) ถอืหุน้โดย TPARK รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน โดย TICON DEMCO 11 ดาํเนินธุรกจิเช่นเดียวกบั 

TICON DEMCO 6 ซึ�งปจัจบุนัอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TICON DEMCO 11 มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 4 ลา้นบาท 

นอกจากนี� บริษ ัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหา ริมทร ัพย์ไทคอน กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรียล โกรท และทรสัตเ์พื�อ

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี� 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TICON Property Fund : TFUND) 

TFUND จดัต ั�งขึ�นในเดือนเมษายน 2548 เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์�เกี�ยวเนื�องกบั

กิจการอตุสาหกรรม (Industrial Properties) โดยอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON 

หรือ TPARK เป็นเจา้ของ TFUND เป็นกองทุนที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ  

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

การเพิ�มทุนอกี 6 คร ั�งในปี 2549-2555 เพื�อซื�อโรงงานและคลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK ซึ�งปจัจบุนัมีโรงงาน

จาํนวนรวม 237 โรงงาน (พื�นที�รวม 563,950 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้ 8 หลงั (พื�นที�รวม 19,600 ตารางเมตร) 

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

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงาน และคลงัสนิคา้ที�ขายใหแ้ก่ TFUND และ

ไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TFUND 

TFUND มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไม่ต ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

TFUND มมีูลค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 11.0021 บาท 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมกีารลงทุนใน TFUND คิดเป็นรอ้ยละ 24 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ออกทั�งหมด 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจสิติคส ์(TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS) 

TLOGIS จดัต ั�งขึ�นในเดือนธนัวาคม 2552 เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์�เกี�ยวเนื�องกบั

กิจการอตุสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK เป็น

เจา้ของ TLOGIS เป็นกองทุนที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีบริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดัเป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

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

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

243,625 ตารางเมตร) โดยมี TICON เป็นผูค้ ํ �าประกนัค่าเช่าสําหรบัการเช่าคลงัสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS  
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

เป็นจาํนวนเงนิเท่ากบัปีละ 187.5 ลา้นบาท จนถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ท ั�งนี�  TPARK มิไดม้ีขอ้ผูกพนัในการซื�อ

คลงัสนิคา้คืนจาก TLOGIS 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารคลงัสนิคา้ที�ขายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้ง

บริหารจาก TLOGIS 

TLOGIS มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไม่ต ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

TLOGIS มมีูลค่าสนิทรพัยสุ์ทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 11.6221 บาท 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมกีารลงทุนใน TLOGIS คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ออกทั�งหมด 

 กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนอนิดสัเทรียลโกรท (TICON Industrial Growth 

Leasehold Property Fund : TGROWTH) 

TGROWTH จดัต ั�งขึ�นในเดือนธนัวาคม 2556 เพื�อวตัถุประสงค์ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ที�เกี�ยวเนื�องกบักจิการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ 

TPARK เป็นเจา้ของ TGROWTH เป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย โดยมีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

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

ในสทิธิการเช่าที�ดินกรรมสทิธิ�  และสทิธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซึ�งปจัจบุนัมีโรงงานรวม 40 โรงงาน 

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

และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TGROWTH 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสนิคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TGROWTH 

และไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TGROWTH 

TGROWTH มีนโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่า 

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

31 ธนัวาคม 2557 TGROWTH มมูีลค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 10.2633 บาท 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมกีารลงทุนใน TGROWTH คิดเป็นรอ้ยละ 27 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ออกทั�งหมด 

 ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and 

Leasehold Real Estate Investment Trust : TREIT) 

TREIT จดัต ั�งขึ�นในเดือนธนัวาคม 2557 เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�องกบั

กิจการอตุสาหกรรม โดยอส งัหา ริมทร ัพย ์ด ังกล่าว ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK  

เป็นเจา้ของ TREIT เ ป็นทร ัสต ์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (TICON Management 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

เป็นจาํนวนเงนิเท่ากบัปีละ 187.5 ลา้นบาท จนถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ท ั�งนี�  TPARK มิไดม้ีขอ้ผูกพนัในการซื�อ

คลงัสนิคา้คืนจาก TLOGIS 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารคลงัสนิคา้ที�ขายใหแ้ก่ TLOGIS และไดร้บัค่าจา้ง

บริหารจาก TLOGIS 

TLOGIS มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไม่ต ํ �ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

กาํไรสุทธิของกองทุน ซึ�งกาํไรสุทธิของกองทุนดงักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีท ั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

TLOGIS มมีูลค่าสนิทรพัยสุ์ทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 11.6221 บาท 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมกีารลงทุนใน TLOGIS คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ออกทั�งหมด 

 กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนอนิดสัเทรียลโกรท (TICON Industrial Growth 

Leasehold Property Fund : TGROWTH) 

TGROWTH จดัต ั�งขึ�นในเดือนธนัวาคม 2556 เพื�อวตัถุประสงค์ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ที�เกี�ยวเนื�องกบักจิการอุตสาหกรรม โดยอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ 

TPARK เป็นเจา้ของ TGROWTH เป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่าที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย โดยมีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุ 

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

ในสทิธิการเช่าที�ดินกรรมสทิธิ�  และสทิธิการเช่าอาคารจาก TICON และ TPARK ซึ�งปจัจบุนัมีโรงงานรวม 40 โรงงาน 

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

และ TPARK มไิดม้ขีอ้ผูกพนัในการซื�อโรงงานและคลงัสนิคา้คืนจาก TGROWTH 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสนิคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TGROWTH 

และไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TGROWTH 

TGROWTH มีนโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 คร ั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่า 

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

31 ธนัวาคม 2557 TGROWTH มมูีลค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 10.2633 บาท 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมกีารลงทุนใน TGROWTH คิดเป็นรอ้ยละ 27 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�ออกทั�งหมด 

 ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and 

Leasehold Real Estate Investment Trust : TREIT) 

TREIT จดัต ั�งขึ�นในเดือนธนัวาคม 2557 เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�องกบั

กิจการอตุสาหกรรม โดยอส งัหา ริมทร ัพย ์ด ังกล่าว ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี� TICON หรือ TPARK  

เป็นเจา้ของ TREIT เ ป็นทร ัสต ์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี�เป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (TICON Management 

Company Limited: TMAN) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

เป็นทรสัต ี

ปจัจุบนั TREIT มจีาํนวนเงนิทุน 3,425 ลา้นบาท มีการระดมทุนครั�งแรกในปี 2557 เพื�อซื�อโรงงานและ

คลงัสนิคา้จาก TICON และ TPARK และลงทุนในสทิธิการเช่าที�ดินกรรมสิทธิ� และสิทธิการเช่าอาคารจาก TICON 

และ TPARK ซึ�งปจัจบุนัมีโรงงานจาํนวน 20 หลงั (พื�นที�รวม 54,000 ตารางเมตร) และคลงัสนิคา้จาํนวน 14 หลงั 

แบง่เป็น 25 ยูนิต (พื�นที�รวม 160,523 ตารางเมตร) ตามลาํดบั ทั�งนี�  TICON และ TPARK มไิดม้ีขอ้ผูกพนัในการซื�อ

โรงงานและคลงัสินคา้คืนจาก TREIT 

TICON และ TPARK ไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารโรงงานและคลงัสนิคา้ที�ขาย/ใหเ้ช่าแก่ TREIT และ

ไดร้บัค่าจา้งบริหารจาก TREIT 

TREIT มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 90 

ของกาํไรสุทธหิลงัปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัต ์ซึ�งกาํไรสุทธขิองกองทรสัตด์งักลา่วเป็นกาํไรที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิได ้

นิติบคุคล ท ั�งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 TREIT มมูีลค่าสนิทรพัยส์ุทธเิท่ากบั 10.0232 บาทต่อหน่วย 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัโดยการถอืหุน้ของ TPARK มีการลงทุนใน TREIT คิดเป็นรอ้ยละ 12 ของจาํนวน

หน่วยลงทนุที�ออกท ั�งหมด 

การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ถอืเป็นช่องทางการระดมทนุของ

บริษทัทางหนึ�ง เพื�อนาํเงนิที�ไดม้าใชข้ยายกจิการของบริษทั นอกเหนือจากแหลง่เงนิทนุจากผลการดาํเนินงานของบริษทั 

และแหลง่เงนิทุนจากการกูยื้ม การพิจารณาขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT 

นั�น บริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา โดยคาํนึงถงึผลตอบแทนสูงสุดต่อ 

ผูถ้อืหุน้  

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

คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบยีนของบริษทั บางกอกคลบั จาํกดั เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการใชบ้ริการของบริษทั

ดงักลา่ว 

 

 



รายงานประจ�าปี 2557

30

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.  ภาพรวมของธุรกจิ 

บริษ ัทประกอบธุรกิจเป็นผู ก่้อสร า้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม  

สวนอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาํเลอื�นที�มีศกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงาน 

ของบรษิทัต ั�งอยู่ในนิคม/สวน/เขต/เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 15 แห่ง ดงัต่อไปนี� 

ที�ต ั�ง จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมปิ�นทอง ชลบรุี 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี� ระยอง 

นิคมอตุสาหกรรมบางปู สมทุรปราการ 

นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี สมทุรปราการ 

เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง 

เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบุร ี

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ี ปราจนีบุร ี

คลงัสนิคา้ของบริษทัต ั�งอยู่ในพื�นที� 32 ทาํเล ดงัต่อไปนี�  

ที�ต ั�ง จงัหวดั 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิติคสไ์ทคอน บางนา 

ศูนยค์ลงัสนิคา้แหลมฉบงั  

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน แหลมฉบงั 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน วงันอ้ย (3 แห่ง) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ลาดกระบงั 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริ์นซบีอรด์ 

ศูนยค์ลงัสนิคา้อสีเทริ์นซบีอรด์ (5 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน ศรรีาชา 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศรีอยุธยา 

ชลบรุี 

กรุงเทพมหานคร 

ระยอง 

ชลบรุี 

ชลบรุี 
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ที�ต ั�ง จงัหวดั 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี(บ่อวนิ) 

ศูนยค์ลงัสนิคา้พานทอง (3 แห่ง) 

เขตอตุสาหกรรมโลจสิตคิสไ์ทคอน บางปะกง 

ศูนยค์ลงัสนิคา้บางพล ี(5 แหง่) 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ-ปราจนีบุร ี

ศูนยค์ลงัสนิคา้ขอนแก่น 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สุราษฎรธ์าน ี

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี� 

ศูนยค์ลงัสนิคา้สมทุรสาคร 

ศูนยค์ลงัสนิคา้ลาํพนู 

ชลบรุี 

ชลบรุี 

ฉะเชงิเทรา 

สมทุรปราการ 

ปราจนีบุร ี

ขอนแก่น 

สุราษฎรธ์านี 

ระยอง 

สมทุรสาคร 

ลาํพนู 

2. โครงสรา้งรายได ้

ปจัจุบนัรายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้มีสดัส่วนสูงที�สุดเมื�อเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทั เนื�องจาก 

หลายปีที� ผ่านมาบริษทัมีการขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยห์รือทรสัต์เพื�อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนเป็นจาํนวนมากเพื�อนาํเงนิที�ไดม้าใชข้ยายธุรกิจของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม รายไดค้่าเช่ารบัและบริการยงัคงเป็นรายไดห้ลกัที�สาํคญัของบริษทั เนื�องจากการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้

เป็นธุรกจิหลกัของบริษทั 

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

อกีหลายประเภท ซึ�งมสีดัสว่นมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ท ั�งนี�  โปรดดูการวิเคราะหโ์ครงสรา้งรายไดเ้พิ�มเติมใน

หวัขอ้ “คาํอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ” 

  

โครงสรา้งรายได ้
2555 2556 2557 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 4,364.45 72.16  4,663.04 69.80 4,561.28 73.98 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการบริการ 1,053.01 17.41  1,109.69 16.61 966.06 15.67 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 105.07 1.74   152.59 2.28 165.34 2.68 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมตามวธีิสว่นไดเ้สยี 169.22 2.80 216.57 3.24 267.13 4.33 

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 35.29 0.58 154.45 2.31 41.37 0.67 

รายไดอื้�นๆ 321.45 5.31  384.70 5.76 163.79 2.67 

รวม 6,048.49 100.00  6,681.04 100.00 6,164.97 100.00 
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3.  ผลติภณัฑแ์ละบริการ 

3.1  ผลติภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเร็จรูป 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานสําเร็จรูปที�ม ีคุณภาพระด ับสากลเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการที�เขา้มาตั�งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสิทธิ� ในโรงงาน เพื�อลดตน้ทุนในการ

ดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในทําเลที�ต ั�งที�มี

ศกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานที�มีรูปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการที�หลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี�  

เ นื� องจากกลุ่มผู เ้ช่ า โรงงานของบริษ ัท เกือบรอ้ยละ 90 เ ป็น ผูป้ระกอบการชาวต่า งชาติ  บริษ ัทจึงได เ้น ้น 

การใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเริ�มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลอืกทาํเลที�ต ั�งสาํหรบัการพฒันาโรงงานโดยพจิารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 

และการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนั�น ยงัพิจารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ สนามบิน ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ได ้

มาตรฐานของทาํเลที�ต ั�งน ั�น ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาโรงงานทั�งในเขตสง่ออกและเขตทั �วไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งจะแตกต่าง

กนัในแต่ละทาํเลที�ต ั�ง ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งอยู่ติดกบัท่าเรือน ํ �าลกึที�สาํคญั

ของประเทศไทย โดยสว่นใหญ่จะเป็นความตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบริษทัมีลกัษณะเป็นอาคารชั�นเดียวพรอ้มชั�นลอยเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึ�งก่อสรา้ง 

ในบริเวณพื�นที�ดินที�มรี ั�วก ั�นเป็นสดัสว่น พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื�นที�จอดรถ และพื�นที�สาํหรบัขนถ่ายสินคา้ ท ั�งนี�  โรงงาน 

ที�บริษทัพฒันาขึ�นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงาน 

มตี ั�งแต่ 550 ถงึ 12,000 ตารางเมตร ซึ�งโดยสว่นใหญ่มขีนาดประมาณ 1,500 ถงึ 3,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษทั 

ที�สรา้งมขีนาดเลก็ลง เนื�องจากปจัจบุนัแนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มีสูงขึ�น นอกจากนี�พื�นโรงงาน

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

รองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้ื�นที�ใชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ�งโดยท ั �วไป

จะมีขนาดใหญ่กว่าโรงงานสาํเร็จรูปของบริษทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกอืบทั�งหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืก

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

หรือขนาดที�แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื�อโรงงาน 

บริษทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน 3 - 6 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการตามแต่จะตกลง

กนั 
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3.  ผลติภณัฑแ์ละบริการ 

3.1  ผลติภณัฑ ์

ก. โรงงานสาํเร็จรูป 

บริษทัไดจ้ดัสรา้งโรงงานสําเร็จรูปที�ม ีคุณภาพระด ับสากลเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการที�เขา้มาตั�งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสิทธิ� ในโรงงาน เพื�อลดตน้ทุนในการ

ดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น บริษทัไดเ้ลอืกสรา้งโรงงานในทําเลที�ต ั�งที�มี

ศกัยภาพ และก่อสรา้งโรงงานที�มีรูปแบบมาตรฐานเหมาะสมสาํหรบัผูป้ระกอบการที�หลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี�  

เ นื� องจากกลุ่มผู เ้ช่ า โรงงานของบริษ ัท เกือบรอ้ยละ 90 เ ป็น ผูป้ระกอบการชาวต่า งชาติ  บริษ ัทจึงได ้เน ้น 

การใหบ้ริการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเริ�มตน้ประกอบการผลติในประเทศไทย 

บริษทัเลอืกทาํเลที�ต ั�งสาํหรบัการพฒันาโรงงานโดยพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 

และการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนั�น ยงัพิจารณาถงึเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ความสะดวกในการเดินทางไปยงัท่าเรือ สนามบิน ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ได ้

มาตรฐานของทาํเลที�ต ั�งน ั�น ๆ 

บริษทัมกีารพฒันาโรงงานทั�งในเขตสง่ออกและเขตทั �วไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ�งจะแตกต่าง

กนัในแต่ละทาํเลที�ต ั�ง ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัซึ�งอยู่ติดกบัท่าเรือน ํ �าลกึที�สาํคญั

ของประเทศไทย โดยสว่นใหญ่จะเป็นความตอ้งการของโรงงานในเขตส่งออก 

โรงงานของบริษทัมีลกัษณะเป็นอาคารชั�นเดียวพรอ้มชั�นลอยเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังาน ซึ�งก่อสรา้ง 

ในบริเวณพื�นที�ดินที�มรี ั�วก ั�นเป็นสดัสว่น พรอ้มดว้ยป้อมยาม พื�นที�จอดรถ และพื�นที�สาํหรบัขนถ่ายสินคา้ ท ั�งนี�  โรงงาน 

ที�บริษทัพฒันาขึ�นเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้ขนาดของโรงงาน 

มตี ั�งแต่ 550 ถงึ 12,000 ตารางเมตร ซึ�งโดยสว่นใหญ่มขีนาดประมาณ 1,500 ถงึ 3,000 ตารางเมตร โรงงานของบริษทั 

ที�สรา้งมขีนาดเลก็ลง เนื�องจากปจัจบุนัแนวโนม้ความตอ้งการโรงงานขนาดเลก็ของลูกคา้มีสูงขึ�น นอกจากนี�พื�นโรงงาน

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

รองรบัหลงัคาโรงงาน ทาํใหไ้ดพ้ื�นที�ใชส้อยสูงสุด 

นอกจากโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ บริษทัยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานตามแบบที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ�งโดยท ั �วไป

จะมีขนาดใหญ่กว่าโรงงานสาํเร็จรูปของบริษทั 

สญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบับริษทัเกอืบทั�งหมดมอีายุสญัญา 3 ปี โดยเปิดโอกาสใหลู้กคา้มทีางเลอืก

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

หรือขนาดที�แตกต่างไป ตลอดจนใหท้างเลอืกแก่ลูกคา้ในการซื�อโรงงาน 

บริษทักาํหนดใหลู้กคา้ชาํระเงนิมดัจาํ จาํนวน 3 - 6 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการตามแต่จะตกลง

กนั 

ณ สิ�นปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัมโีรงงานใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ โรงงานว่างพรอ้มใหเ้ช่า และโรงงาน

ที�อยู่ระหวา่งการพฒันา ดงันี�  

 สิ�นปี 2555 สิ�นปี 2556 สิ�นปี 2557 

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

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

โรงงานใหเ้ช่า 

โรงงานวา่งพรอ้มใหเ้ช่า 

โรงงานที�อยูร่ะหวา่งการพฒันา 

โรงงานที�อยูใ่นแผนการพฒันา 

 114 

 34 

 11 

 62 

 312,865 

 101,225 

 24,625 

 173,775 

 86 

 41 

 14 

 160 

252,190 

119,475 

39,300 

421,975 

64 

55 

28 

175 

175,080 

160,200 

67,325 

431,350 

รวม  221 612,490 301  832,940  322 833,955 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลของโรงงานภายหลงัการขายโรงงานจาํนวนหนึ�ง ซึ�งเกือบท ั�งหมดมีผูเ้ช่าแลว้ 

ใหแ้ก่ TFUND TGROWTH และ TREIT ท ั�งนี�  ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีการขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND 

TGROWTH และ TREIT ดงันี�  

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

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

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

โรงงานที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์

โรงงานที�ขายใหท้รสัตเ์พ ื�อการลงทนุใน          

 อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า

 อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 38 

 - 

106,000 

 - 

 40 

 - 

108,350 

 - 

 3 

 20 

20,250 

54,000 

อตัราการเช่าโรงงาน (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลี�ยในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 

เนื�องจากในปีที�ผ่านมาบริษทัมีพื�นที�เช่าสุทธิลดลง และยงัคงมีโรงงานว่างจาํนวนหนึ�งในพื�นที�ซึ�งเคยประสบอทุกภยั 

ประกอบกบับริษทัมกีารขายโรงงานที�ส่วนใหญ่มีผูเ้ช่าแลว้ให ้TREIT คิดเป็นพื�นที� 54,000 ตารางเมตร และกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละผูเ้ช่า รวมเป็นพื�นที� 24,400 ตารางเมตร โดยการลดลงของพื�นที�เช่าใหม่สุทธิมีสาเหตุหลกัมาจาก

สถานการณท์างการเมอืงภายในประเทศที�ก่อใหเ้กดิการชะลอการลงทุนของลูกคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมต่าง ๆ  รวมถงึกลุม่

อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสซ์ึ�งยงัคงไดร้บัผลกระทบจากความตอ้งการในตลาดโลกที�ลดลงอย่างต่อเนื�อง และกลุ่ม

อตุสาหกรรมยานยนตท์ี�ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของยอดจาํหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศ  

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมามดีงันี�  

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัราการเช่าโรงงานเฉลี�ย (รอ้ยละ) 81 73 62 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ณ สิ�นปี 2557 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท ดงันี�  

อุตสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมภิาค รอ้ยละ 

1. ยานยนต ์
2. อเิลก็ทรอนกิส ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
3.  อาหาร 
4.  บรรจุภณัฑ ์
5. พลาสติก 
6. อื�น ๆ 

 31.7 
 29.0 
 5.4 
 4.3 
 4.0 
 25.6 

1. ญี�ปุ่ น 
2. ยุโรป 
3.  อเมริกาเหนอื 
4.  สงิคโปร ์
5.  อื�น ๆ 

 42.4 
 31.5 
 11.7 
 7.6 
 6.8 
 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ: สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดอืนธนัวาคม ปี 2557 

ข.  คลงัสนิคา้ 

บริษทั ไทคอน โลจสิติกส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปที�มคีุณภาพระดบัสากลเพื�อใหเ้ช่า 

โลจสิติกสน์บัเป็นกิจกรรมที�สาํคญัในการกระจายวตัถดุิบ ชิ� นส่วนอุปกรณ์ สินคา้สาํเร็จรูป และ

ผลผลติอื�น ๆ ปจัจบุนักจิกรรมดา้นโลจสิติกสถ์อืเป็นกจิกรรมที�ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี 

ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส์่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอปุกรณต่์าง ๆ ที�สาํคญั รวมท ั�งบุคคลากรที�เกี�ยวขอ้ง บรษิทัจงึเล็งเหน็โอกาสของ

การพฒันาคลงัสนิคา้ที�มีคุณภาพเพื�อใหผู้ป้ระกอบการเหลา่น ั�นเช่าแทนการลงทนุสรา้งเพื�อเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในทาํเลที�เป็นยุทธศาสตรที์�สาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ 

ที�ดี อาคารคลงัสินคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสินคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะคาํนึงถงึระยะห่างของ 

ช่วงเสา การรบันํ �าหนกัของพื�นอาคาร ความสูงของอาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถา่ยสนิคา้ และอปุกรณ์ช่วยปรบัระดบั

พื�นใหม้ีความลาดชนัที�เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปที�บริษทัไดพ้ฒันาขึ�นพรอ้มให เ้ช่าเช่นเดียวกบัโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ 

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

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

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี โดยมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมีการ

กาํหนดใหลู้กคา้ชาํระค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3-6 เดือนของค่าเช่า อย่างไรก็ดีสญัญาเช่าที�มีอายุเกนิ 3 ปี เริ�มมีสดัส่วน

เพิ�มขึ�น สาํหรบัลูกคา้ที�เช่าคลงัสินคา้ที�มรูีปแบบเฉพาะ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ณ สิ�นปี 2557 ลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัเป็นผูผ้ลติจากประเทศต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท ดงันี�  

อุตสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมภิาค รอ้ยละ 

1. ยานยนต ์
2. อเิลก็ทรอนกิส ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
3.  อาหาร 
4.  บรรจุภณัฑ ์
5. พลาสติก 
6. อื�น ๆ 

 31.7 
 29.0 
 5.4 
 4.3 
 4.0 
 25.6 

1. ญี�ปุ่ น 
2. ยุโรป 
3.  อเมริกาเหนอื 
4.  สงิคโปร ์
5.  อื�น ๆ 

 42.4 
 31.5 
 11.7 
 7.6 
 6.8 
 

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ: สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการในเดอืนธนัวาคม ปี 2557 

ข.  คลงัสนิคา้ 

บริษทั ไทคอน โลจสิติกส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้

สาํเร็จรูปที�มคีุณภาพระดบัสากลเพื�อใหเ้ช่า 

โลจสิติกสน์บัเป็นกิจกรรมที�สาํคญัในการกระจายวตัถดุิบ ชิ� นส่วนอุปกรณ์ สินคา้สาํเร็จรูป และ

ผลผลติอื�น ๆ ปจัจบุนักจิกรรมดา้นโลจสิติกสถ์อืเป็นกจิกรรมที�ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี 

ผูป้ระกอบการตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสส์่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ยานพาหนะและอปุกรณต่์าง ๆ ที�สาํคญั รวมท ั�งบุคคลากรที�เกี�ยวขอ้ง บรษิทัจงึเล็งเหน็โอกาสของ

การพฒันาคลงัสนิคา้ที�มีคุณภาพเพื�อใหผู้ป้ระกอบการเหลา่น ั�นเช่าแทนการลงทนุสรา้งเพื�อเป็นเจา้ของเอง 

คลงัสนิคา้ของบริษทัตั�งอยู่ในทาํเลที�เป็นยุทธศาสตรที์�สาํคญั เหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ 

ที�ดี อาคารคลงัสินคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสินคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะคาํนึงถงึระยะห่างของ 

ช่วงเสา การรบันํ �าหนกัของพื�นอาคาร ความสูงของอาคาร จาํนวนประตูสาํหรบัขนถา่ยสนิคา้ และอปุกรณ์ช่วยปรบัระดบั

พื�นใหม้ีความลาดชนัที�เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิคา้ 

นอกจากคลงัสนิคา้สาํเร็จรูปที�บริษทัไดพ้ฒันาขึ�นพรอ้มให เ้ช่าเช่นเดียวกบัโรงงานสาํเร็จรูปแลว้ 

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

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

สญัญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี โดยมีการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ต่อสญัญาได ้และบริษทัมีการ

กาํหนดใหลู้กคา้ชาํระค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 3-6 เดือนของค่าเช่า อย่างไรก็ดีสญัญาเช่าที�มีอายุเกนิ 3 ปี เริ�มมีสดัส่วน

เพิ�มขึ�น สาํหรบัลูกคา้ที�เช่าคลงัสินคา้ที�มรูีปแบบเฉพาะ 

  

ณ สิ�นปี 2555 2556 และ2557 บรษิทัมีคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ คลงัสนิคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า และ

คลงัสนิคา้ที�อยู่ระหว่างการพฒันา ดงันี�  

  สิ�นปี 2555 สิ�นปี 2556 สิ�นปี 2557 

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

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

คลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

คลงัสินคา้ว่างพรอ้มใหเ้ช่า 

คลงัสินคา้ที�อยู่ระหว่างการพฒันา 

คลงัสินคา้ที�อยู่ในแผนการพฒันา 

 73 

 34 

 19 

 94 

295,778 

86,713 

159,082 

838,904 

47 

 62 

 31 

 207 

309,872 

187,963 

176,604 

1,537,082 

73 

65 

37 

193 

324,927 

173,923 

151,797 

1,865,281 

รวม  220 1,380,477  347 2,211,521 368 2,515,928 

ตารางขา้งตน้แสดงขอ้มูลภายหลงัการขายคลงัสนิคา้จาํนวนหนึ�ง ซึ�งเกอืบทั�งหมดมีผูเ้ช่าแลว้ ใหแ้ก่ 

TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT โดยมรีายละเอียดของการขายคลงัสนิคา้ ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาดงันี�  

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

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

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

คลงัสินคา้ที�ขายใหก้องทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์

คลงัสินคา้ที�ขายใหท้รสัตเ์พื�อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์

ไทคอน 

 36 

 - 

 117,664 

 - 

 50 

 - 

 182,095 

 - 

 - 

 25 

 - 

 160,523 

อตัราการเช่าคลงัสินคา้ (Occupancy rate) ของบริษทัโดยเฉลี�ยในปี 2557 ลดลงจากปี 2556  

ส่วนหนึ�งเนื�องมาจากการซื�อที�ดินและมทีาํเลที�ต ั�งเพิ�มมากขึ�น จงึมคีลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จพรอ้มใหเ้ช่าเพิ�มขึ�น ประกอบกบั

บริษทัมีการขายคลงัสินคา้ที�มีผูเ้ ช่าแลว้ใหก้บั TREIT คิดเป็นพื�นที� 160,523 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม พื�นที�เช่า

คลงัสนิคา้สุทธิของปี 2557 ยงัคงเพิ�มขึ�นแมจ้ะเพิ�มขึ�นนอ้ยกว่าในปีก่อนหนา้อยู่รอ้ยละ 14.6 เนื�องจากตลาดยงัมี 

ความตอ้งการใชพ้ื�นที�คลงัสนิคา้ในปรมิาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุม่ผูใ้หบ้ริการโลจสิติกสแ์ละกลุม่ธุรกจิคา้ปลกี 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้เฉล ี�ยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา มดีงันี� 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัราการเช่าคลงัสินคา้เฉล ี�ย (รอ้ยละ) 89 71 63 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ณ สิ�น ปี 2557 ลูกค า้ที� เ ช่าคลงัสินคา้ของบริษ ัทเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ใน

อตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี�  

อุตสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมภิาค รอ้ยละ 

1. ผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์
2. คา้ปลกี 
3. ยานยนต ์
4.  คา้ส่งระหว่างประเทศ 
5. อเิลก็ทรอนกิส ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
6. อุปโภค บรโิภค 
7. อาหาร 
8. อื�น ๆ 

  34.9 
 20.9 
 15.8 
 9.6 
 5.9 
 5.1 
 4.3 
 3.5 

1. ยุโรป 
2. ญี�ปุ่ น 
3.  ไทย 
4. อเมรกิาเหนอื 
5.  ไตห้วนั 
 

 39.9 
 25.0 
 21.9 
 7.7 
 5.5 
  

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดอืนธนัวาคม ปี 2557 

3.2  บริการ  

บริการที�เสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ 

บริษทัมีทีมงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทาํใหบ้ริษทัสามารถ 

ใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้ ีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ

เฉพาะของลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคที�เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืเพื�อใหไ้ดร้บัใบอนุญาติที�จาํเป็นต่อการเริ�มดาํเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว  

เช่น ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนั�น บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอและต่อใบอนุญาตทาํงาน 

ในราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้ซึ�งเป็นคนต่างดา้ว 

 บริการอื�น ๆ 

นอกจากที�กลา่วขา้งตน้ บริษทัมีการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื�องต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

เฉพาะของลูกคา้เท่าที�จะสามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และแนะนาํบุคคลากรที�สาํคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ณ สิ�น ปี 2557 ลูกค า้ที� เ ช่าคลงัสินคา้ของบริษ ัทเป็นผูป้ระกอบการจากประเทศต่าง ๆ ใน

อตุสาหกรรมหลายประเภท ดงันี�  

อุตสาหกรรม รอ้ยละ ประเทศ/ภูมภิาค รอ้ยละ 

1. ผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส ์
2. คา้ปลกี 
3. ยานยนต ์
4.  คา้ส่งระหว่างประเทศ 
5. อเิลก็ทรอนกิส ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
6. อุปโภค บรโิภค 
7. อาหาร 
8. อื�น ๆ 

  34.9 
 20.9 
 15.8 
 9.6 
 5.9 
 5.1 
 4.3 
 3.5 

1. ยุโรป 
2. ญี�ปุ่ น 
3.  ไทย 
4. อเมรกิาเหนอื 
5.  ไตห้วนั 
 

 39.9 
 25.0 
 21.9 
 7.7 
 5.5 
  

รวม  100.0 รวม  100.0 

หมายเหตุ : สดัส่วนขา้งตน้คาํนวณจากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการของบริษทัในเดอืนธนัวาคม ปี 2557 

3.2  บริการ  

บริการที�เสนอใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 

 การดดัแปลงงานอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ 

บริษทัมีทีมงานออกแบบ ก่อสรา้ง ตลอดจนบริหารโครงการดว้ยตนเอง ทาํใหบ้ริษทัสามารถ 

ใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการออกแบบ และดดัแปลงอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหม้ ีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ

เฉพาะของลูกคา้ได ้

 การจดัหาสาธารณูปโภค 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัหาระบบสาธารณูปโภคที�เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการ 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลอืเพื�อใหไ้ดร้บัใบอนุญาติที�จาํเป็นต่อการเริ�มดาํเนินการในเวลาอนัรวดเร็ว  

เช่น ใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนั�น บริษทัยงัมบีริการใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอและต่อใบอนุญาตทาํงาน 

ในราชอาณาจกัรสาํหรบัพนกังานของลูกคา้ซึ�งเป็นคนต่างดา้ว 

 บริการอื�น ๆ 

นอกจากที�กลา่วขา้งตน้ บริษทัมีการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ในเรื�องต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

เฉพาะของลูกคา้เท่าที�จะสามารถกระทาํได ้เช่น การแนะนาํผูจ้าํหน่ายสนิคา้ และแนะนาํบุคคลากรที�สาํคญัใหแ้ก่ลูกคา้ 

  

4. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

4.1 แนวคดิ อปุทาน/อปุสงค ์และสภาวะการแข่งขนั 

4.1.1  โรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ก.  แนวคดิของโรงงานสําเร็จรูปใหเ้ช่า 

การพฒันาอตุสาหกรรมโดยท ั �วไปจะเริ�มตน้จากการพฒันาที�ดินอุตสาหกรรม การจดัสรา้ง

โครงสรา้งพื�นฐานในที�ดินอตุสาหกรรม และการขายที�ดินใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเพื�อก่อสรา้งโรงงานผลติสนิคา้  

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาจจดัสรรเงนิลงทุนเพื�อเป็นเจา้ของโรงงานเอง หรืออาจเลอืกเช่า

โรงงานเพื�อลดตน้ทุนในการดาํเนินการ และลดความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�อาจเกดิขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

หากการใหเ้ช่าโรงงานมีบริการแบบครบวงจรเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ท ั�งนี�   

ในอดีตที�ผ่านมาจนถึงปจัจุบนัมีผูป้ระกอบการชาวต่างชาติจาํนวนมากที� เขา้มาต ั�งฐานการผลติในประเทศไทยโดย 

ไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิ�ในโรงงาน 

ข. อปุทานของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 

ผูพ้ฒันาโรงงานอุตสาหกรรมเพื�อขาย/ใหเ้ช่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี� 

 ผูพ้ ัฒนาโรงงานบนที� ดินอุตสาหกรรมที�ตนเองพฒันาขึ� น  ไดแ้ก่ เจา้ของนิคม

อตุสาหกรรม  

 ผูพ้ ัฒนาโรงงานบนที� ดินอุตสาหกรรมที�ซื� อ/เช่ าจากเจา้ของที�ดินอุตสาหกรรม  

เช่น บริษทั ซึ�งสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปเพื�อใหเ้ช่าบนที�ดินที�ซื�อจากเจา้ของที�ดินอุตสาหกรรมในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลาย 

ค. อปุสงคข์องโรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า 

การเลอืกเช่าโรงงานเป็นทางเลอืกหนึ�งของผูป้ระกอบการที�ไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของโรงงาน  

เพื�อลดตน้ทนุของโครงการ และเพื�อเพิ�มความยืดหยุ่นในการทาํธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�มีความไม่แน่นอน 

ของสถานการณต่์าง ๆ ที�มีอทิธิพลต่อบรรยากาศการลงทนุ  นอกจากนั�น วงจรชีวิตของผลิตภณัฑท์ี�มีแนวโนม้ส ั�นลง 

ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุลว้นแต่เป็นปจัจยัเสริมใหผู้ป้ระกอบการมคีวามตอ้งการ

เช่าโรงงานแทนการลงทุนเป็นเจา้ของโรงงานเอง  

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

อาเซียนนอกจากนั�น ประเทศไทยยงัมีแรงงานที�มีทกัษะมีระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�ดี รวมท ั�งมีกฎระเบียบต่าง ๆ  

ที�เอื�ออาํนวยต่อการลงทุนการเตบิโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย จะสง่ผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน

มากขึ�น 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ง. สภาวะการแข่งขนั 

การสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าในปัจจุบนัถอืว่ามีการแข่งขนัไม่สูงนกั ปจัจุบนัมีบริษทั 

ที�จดัสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าที�มีกลุม่ลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน 

จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) บริษทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี�  บิลด์ จาํกดั และ

บริษทั สวนอตุสาหกรรมปิ� นทอง จาํกดั   

อย่างไรก็ตาม บริษทัเป็นรายเดียวที�ทาํธุรกิจพฒันาโรงงานใหเ้ช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมี

ความไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั เนื�องจากบริษทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่าในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลายและ

มบีริการที�ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One stop service) ทั�งการติดต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ 

กบัหน่วยงานราชการที� ช่วยใหลู้กคา้ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติสามารถเริ�มดําเนินงานไดใ้นระยะเวลาอนัส ั �น  

การช่วยเหลอืเพื�อขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมท ั�งบริการหลงัการขายที�ใหก้าร

ดูแลอย่างใกลชิ้ดและรวดเร็ว นอกจากนั�น การที�บรษิทัอยู่ในธุรกจินี�มากว่า 20 ปี และมสี่วนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 

47 บรษิทัจึงมคีวามไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อีกดว้ย  

4.1.2  คลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคดิของคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที�สูงเมื�อเทียบกบั

ประเทศอื�น ๆ ในโลก ซึ�งส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการ

จดัการดา้นโลจิสตกิสใ์หม้ีประสทิธภิาพจะทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลงและยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิ�มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ�น และยงัช่วยใหส้ินคา้อุปโภคบริโภคของตลาด

ภายในประเทศมีราคาลดลง นอกจากนี�  ระบบการจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศที�ม ีประสิทธิภาพจะเป็นปจัจยั 

ที�ส่งเสริมใหม้ีการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศเพิ�มขึ�น 

คลงัสนิคา้ถอืเป็นส่วนประกอบหนึ�งที�สาํคญัของกิจกรรมโลจสิติกส ์คลงัสินคา้ที�มีคุณภาพ 

ไดม้าตรฐานสากลจะช่วยทาํใหร้ะบบโลจสิตกิสม์ีประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการดา้นโลจสิติกสจ์ดัว่าเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�มจีาํนวน

เพิ�มขึ�น และมคีวามสาํคญัมากขึ�น เนื�องจากผูผ้ลติสินคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ที�จะใชบ้ริการ

จากผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิติกสเ์พิ�มมากขึ�นแทนการมหีน่วยงานภายในเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมท ั�งบริษทัที�เชี�ยวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่านี�  ส่วนใหญ่ 

มีนโยบายไม่ตอ้งการลงทุน  เพื�อเ ป็น เจา้ของในอสงัหาริมทรัพย์ เช่น คลงัสินคา้ เนื�องจากเห็น ว่าการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยม์ิใช่กจิกรรมหลกัของกจิการ บริษทัเหลา่นี�ตอ้งการจาํกดัการลงทนุเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อปุกรณ ์

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมท ั�งการพฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการดําเนินธุรกิจ อนัเ ป็นสินทรพัยห์ลกัที�จาํเป็น 

ต่อกิจการ และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเท่าน ั�น นอกจากนี�  การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

ก่อใหเ้กิดตน้ทนุคงที�จาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ�มความเสี�ยงของกิจการในกรณีที�ลูกคา้ยกเลกิสญัญา 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ง. สภาวะการแข่งขนั 

การสรา้งโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าในปัจจุบนัถอืว่ามีการแข่งขนัไม่สูงนกั ปจัจุบนัมีบริษทั 

ที�จดัสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ช่าที�มีกลุม่ลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน 

จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) บริษทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี�  บิลด์ จาํกดั และ

บริษทั สวนอตุสาหกรรมปิ� นทอง จาํกดั   

อย่างไรก็ตาม บริษทัเป็นรายเดียวที�ทาํธุรกิจพฒันาโรงงานใหเ้ช่าเป็นธุรกิจหลกั บริษทัมี

ความไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั เนื�องจากบริษทัใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่าในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลายและ

มบีริการที�ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้แบบครบวงจร (One stop service) ทั�งการติดต่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ 

กบัหน่วยงานราชการที� ช่วยใหลู้กคา้ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติสามารถเริ�มดําเนินงานไดใ้นระยะเวลาอนัส ั �น  

การช่วยเหลอืเพื�อขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมท ั�งบริการหลงัการขายที�ใหก้าร

ดูแลอย่างใกลชิ้ดและรวดเร็ว นอกจากนั�น การที�บรษิทัอยู่ในธุรกจินี�มากว่า 20 ปี และมสี่วนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 

47 บรษิทัจึงมคีวามไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) อีกดว้ย  

4.1.2  คลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

ก.  แนวคดิของคลงัสินคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจุบนัตน้ทุนจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนที�สูงเมื�อเทียบกบั

ประเทศอื�น ๆ ในโลก ซึ�งส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในประเทศไทย การพฒันาการ

จดัการดา้นโลจิสตกิสใ์หม้ีประสทิธภิาพจะทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลงและยกระดบัคุณภาพการบริการ อนัจะช่วยเพิ�มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออกของประเทศไทยไดม้ากขึ�น และยงัช่วยใหส้ินคา้อุปโภคบริโภคของตลาด

ภายในประเทศมีราคาลดลง นอกจากนี�  ระบบการจดัการดา้นโลจิสติกสข์องประเทศที�ม ีประสิทธิภาพจะเป็นปจัจยั 

ที�ส่งเสริมใหม้ีการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศเพิ�มขึ�น 

คลงัสนิคา้ถอืเป็นส่วนประกอบหนึ�งที�สาํคญัของกิจกรรมโลจสิติกส ์คลงัสินคา้ที�มีคุณภาพ 

ไดม้าตรฐานสากลจะช่วยทาํใหร้ะบบโลจสิตกิสม์ีประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการดา้นโลจสิติกสจ์ดัว่าเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�มจีาํนวน

เพิ�มขึ�น และมคีวามสาํคญัมากขึ�น เนื�องจากผูผ้ลติสินคา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี และผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ที�จะใชบ้ริการ

จากผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิติกสเ์พิ�มมากขึ�นแทนการมหีน่วยงานภายในเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงักลา่วเอง 

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการรวมท ั�งบริษทัที�เชี�ยวชาญดา้นโลจิสติกสเ์หล่านี�  ส่วนใหญ่ 

มีนโยบายไม่ตอ้งการลงทุน  เพื�อเ ป็น เจา้ของในอสงัหาริมทรัพย์ เช่น คลงัสินคา้ เนื�องจากเห็น ว่าการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยม์ิใช่กจิกรรมหลกัของกจิการ บริษทัเหลา่นี�ตอ้งการจาํกดัการลงทนุเฉพาะสาํหรบัยานพาหนะ อปุกรณ ์

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ รวมท ั�งการพฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการดําเนินธุรกิจ อนัเ ป็นสินทรพัยห์ลกัที�จาํเป็น 

ต่อกิจการ และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเท่าน ั�น นอกจากนี�  การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

ก่อใหเ้กิดตน้ทนุคงที�จาํนวนมากเป็นระยะเวลานาน เป็นการเพิ�มความเสี�ยงของกิจการในกรณีที�ลูกคา้ยกเลกิสญัญา 

อกีทั�งบริษทัเหลา่นี�ยงัไม่ชาํนาญในการลงทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเองเนื�องจากมิใช่ธุรกจิหลกั เมื�อเป็นเช่นนี�  

ภาคอตุสาหกรรมดา้นโลจสิติกสโ์ดยรวมจงึมุ่งหวงัใหภ้าคธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูพ้ฒันาพื�นที�สาํหรบั

กิจการขนสง่และคลงัสนิคา้เพื�อใหเ้ช่า 

ข.  อปุทานของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ปจัจบุนัมผีูใ้หบ้ริการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก และปริมณฑล 

โดยอาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะต ั�งอยู่บรเิวณถนนสายเอเซยี ถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 คลงัสนิคา้ดงักลา่ว

ส่วนใหญ่มคีุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน เช่น พื�นอาคารรบันํ �าหนกัไดน้อ้ย มีรูปแบบอาคารที�ไม่สะดวกต่อการขนถา่ยสนิคา้ 

พื�นที�จดัเกบ็ไม่เหมาะสม ทาํใหจ้ดัเก็บสินคา้ไดน้อ้ย หรือคน้หาสนิคา้ไดย้าก ซึ�งสง่ผลใหเ้กิดการขนยา้ยที�ไม่จาํเป็นมาก

เกนิไปคลงัสนิคา้ดงักลา่วไม่มีระบบสาธารณูปโภคที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกจิขนส่งและคลงัสินคา้ได ้

เช่น ระบบระบายนํ �าที�ดี ระบบถนนที�สามารถรองรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่  นอกจากนี�  อาคารคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่จะต ั�งอยู่

ในเขตชุมชนและเขตที�อยู่อาศยัซึ�งไม่อยู่ในเขตผงัเมอืงสาํหรบัที�ดินประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ทาํใหเ้กดิปญัหา

ต่าง ๆ ตามมา เช่น ปญัหาจราจร อบุตัเิหต ุความเสียหายของผิวจราจร รวมท ั�งมลภาวะทางอากาศและทางเสยีง 

ค.  อปุสงคข์องคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

กลุม่ผูต้อ้งการใชอ้าคารคลงัสนิคา้ ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจขนส่งและบริหารคลงัสนิคา้ (Logistics service providers) ซึ�งโดยส่วนใหญ่

จะเป็นบริษทัช ั�นนาํจากในประเทศและต่างประเทศ บริษทัเหล่านี� จะมีความสามารถในการบริหารและจดัการโดยใช ้
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2. ผูป้ระกอบการประเภทศูนย์กระจายสินคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบที�ทนัสม ัย 
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procurement office) และกิจการศูนยก์ระจายสนิคา้ดว้ยระบบที�ทนัสมยั (Distribution center) 

3. ผูผ้ลติและผูค้ า้ปลีกขนาดใหญ่ โดยกลุ่มนี�มีความตอ้งการที�จะจดัต ั�งศูนยก์ระจาย

สินคา้ เพื�อจดัสง่สนิคา้ไปยงัลูกคา้และผูบ้รโิภคท ั�งในเขตกรุงเทพฯ และภูมภิาคต่าง ๆ 
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สนามบนิและท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ�งพื�นที�เขตปลอดอากร 

5. ธุรกจิโลจสิติกสส์นบัสนุนการกระจายสนิคา้และกิจการอื�น ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่ง

สินคา้และบริการขนส่งผูใ้หบ้ริการบรรจุสนิคา้และถา่ยบรรจสุนิคา้ ผูใ้หบ้ริการสรา้งมูลค่าเพิ�ม (การตรวจสอบคุณภาพ 

การติดฉลาก การซ่อมแซม และการประกอบ/บรรจุสนิคา้) รวมถงึผูใ้หบ้ริการเช่าอปุกรณ์ขนถ่าย ผูใ้หบ้ริการแรงงาน

ชั �วคราวและยกขนสนิคา้ เป็นตน้ 
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
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โรงงาน
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ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ง.  สภาวะการแข่งขนั 

ปจัจุบนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้ที�ม ีคุณภาพซึ�งถอืว่าเป็นคู่แข่งกบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน จาํกดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมี 

ความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจากการที�บ ริษทัมีการพฒันาคลงัสินคา้ในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลายและมีศกัยภาพ ในขณะที� 

คู่แข่งขนัมทีาํเลที�ต ั�งของคลงัสนิคา้เพยีงไม่กี�แห่ง 

4.2 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 ตาํแหน่งทางการตลาด 

บริษทัมสี่วนแบง่ในตลาดการใหเ้ช่าโรงงานอตุสาหกรรมสาํเร็จรูปรอ้ยละ 47.4 (รวมส่วนที�บริษทั

บริหารใหแ้ก่ TFUND และ TGROWTH รอ้ยละ 30.5) ตามการสาํรวจของบริษทั ซีบี ริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ณ สิ�นไตรมาส 3/2557 

บริษทัไดก้าํหนดตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูส้รา้งโรงงานใหเ้ช่ารายใหญ่ในประเทศไทย

บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะรกัษาและพฒันาตาํแหน่งทางการตลาดใหด้ียิ�งขึ�นดว้ยการเพิ�มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐาน

ลูกคา้ และรกัษาคุณภาพของการใหบ้รกิารที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซึ�งจะสง่ผลใหบ้ริษทัมคีวามไดเ้ปรียบจาก

การประหยดัต่อขนาด ไดผ้ลตอบแทนที�เพิ�มมากขึ�น และส่งเสริมตาํแหน่งทางการตลาดของบริษทัใหด้ียิ�งขึ�นในที�สุด 

สาํหรบัอาคารคลงัสนิคา้น ั�น บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะเป็นผูส้รา้งอาคารคลงัสินคา้ที�มีคุณภาพและ

มาตรฐานสูงที�มสี่วนแบ่งทางการตลาดมากที�สุดเช่นเดียวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า  

 กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย  

ลูกคา้เป้าหมายของโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า คือ ผูผ้ลติชิ�นส่วนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ดี บริษทัสามารถสรา้งโรงงานที�มีลกัษณะเฉพาะใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ� งส่วนใหญ่จะมีขนาด 

กลาง-ใหญ่ 

สาํหรบักลุม่ลูกคา้เป้าหมายที�เช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ ผูค้า้ส่งและคา้ปลกี 

และผูป้ระกอบการรวมถงึผูใ้หบ้ริการขนส่ง และบริหารคลงัสนิคา้  

 กลยุทธด์า้นราคา 

ค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัถกูกาํหนดจากตน้ทนุการก่อสรา้งและตน้ทุนทางการเงนิเป็น

หลกั อยา่งไรก็ด ีในการกาํหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้าํนึงถงึราคาค่าเชา่โรงงานและคลงัสนิคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย โดยบริษทั

ไดม้ีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอเพื�อใหแ้น่ใจว่าค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัอยู่ในระดบัที�สามารถ

แขง่ขนักบัคู่แข่งได ้

 



รายงานประจ�าปี 2557

41

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ง.  สภาวะการแข่งขนั 

ปจัจุบนัผูพ้ฒันาอาคารคลงัสินคา้ที�ม ีคุณภาพซึ�งถอืว่าเป็นคู่แข่งกบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน จาํกดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษทัมี 

ความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจากการที�บ ริษทัมีการพฒันาคลงัสินคา้ในทาํเลที�ต ั�งที�หลากหลายและมีศกัยภาพ ในขณะที� 

คู่แข่งขนัมทีาํเลที�ต ั�งของคลงัสนิคา้เพยีงไม่กี�แห่ง 
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สาํหรบักลุม่ลูกคา้เป้าหมายที�เช่าอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ ผูค้า้ส่งและคา้ปลกี 
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หลกั อยา่งไรก็ด ีในการกาํหนดค่าเช่าบริษทัยงัไดค้าํนึงถงึราคาค่าเชา่โรงงานและคลงัสนิคา้ของคู่แข่งขนัดว้ย โดยบริษทั

ไดม้ีการตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอเพื�อใหแ้น่ใจว่าค่าเช่าโรงงานและคลงัสินคา้ของบริษทัอยู่ในระดบัที�สามารถ

แขง่ขนักบัคู่แข่งได ้

 

 กลยุทธด์า้นการส่งเสริมการตลาด 

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที�สาํคญัไดแ้กก่ารตดิต่อลูกคา้เป้าหมายเองโดยตรง และการติดต่อ

ผ่านตวักลางต่าง ๆ เช่นติดต่อผูผ้ลติรายใหญ่เพื�อเสนอบริการใหเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่คู่คา้ของผูผ้ลติเหล่าน ั�น  

การติดต่อผ่านหน่วยงานรฐับาล สถานทูต สาํนกังานการคา้ สมาคมหอการคา้ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรม ตวัแทนซื�อขาย

อสงัหารมิทรพัย ์และตวักลางอื�น ๆ 

บริษทัมีการพฒันาสื�อเพื�อส่งเสริมการตลาด อนัไดแ้ก่ สิ�งพิมพเ์อกสารเชิญชวน การโฆษณา 

ในหนงัสอืต่าง ๆ อนิเทอรเ์น็ตเวบ็ไซต ์แผ่นป้ายโฆษณาที�ติดตั�งบริเวณหนา้โครงการ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขา้งทาง

ด่วน และการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์

นอกจากนี�  ยงัมีการใชส้ื�อทางการตลาดประเภทอื�นที�ม ีประสิทธิผลตามความเหมาะสมไดแ้ก่  

การเขา้ร่วมงานสมัมนางานแสดงสนิคา้ และการประชมุต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งท ั�งภายในและต่างประเทศ 

4.3 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

4.3.1 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรม 

ความตอ้งการเช่าท ั�งโรงงานและคลงัสนิคา้มีแนวโนม้การเติบโตที�ดีจากการเติบโตของอตุสาหกรรม

ยานยนตเ์พื�อการสง่ออกไปยงัตลาดในประเทศภูมิภาคเอเซยีแปซฟิิค การขยายการลงทุนของผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ไปตาม

ทาํเลที�มีศักยภาพในจงัหวดัที�สาํคญัตามภาคต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�น รวมท ั�งการขยายธุรกิจของผู ใ้หบ้ริการโลจิสติกส ์

นอกจากนี�  การยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศแถบเอเชียเพิ�มขึ�นโดยเฉพาะอย่างยิ�งอตุสาหกรรมยานยนต ์รวมท ั�ง 

การจดัต ั�งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ซึ�งจะทาํใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิที�หลากหลายในภูมภิาค นอกจากนั�น 

แนวโนม้ที�ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร แต่ตอ้งการใชเ้งนิทุนที�มีอยู่ใหเ้ป็นประโยชนท์ี�สุด จะเป็น

ปจัจยัสนบัสนุนใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้เพิ�มมากขึ�น 

4.3.2  การแข่งขนั  

ผูเ้ขา้มาแข่งขนัรายใหม่จะตอ้งใชเ้งนิทุนสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันาโครงการที�มี

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

ที�เกี�ยวขอ้งดงัเช่นที�บริษทัดาํเนินการอยู่ในปจัจบุนั 

5. การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษทัสรา้งโรงงาน/คลงัสินคา้บนที�ดินที�มีศกัยภาพ ดว้ยทีมงานออกแบบและทีมงานก่อสรา้งของบริษทัเอง  

ซึ�งช่วยใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการบรหิารงานก่อสรา้ง อกีท ั�งช่วยใหต้น้ทุนการก่อสรา้งของบริษทัอยู่ในระดบัตํ �า 

วสัดุก่อสรา้งที�สาํคญัในการก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั ไดแ้ก่เหลก็ และคอนกรีตท ั�งนี�บริษทัสามารถ

สั �งซื�อวสัดุก่อสรา้งไดจ้ากผูผ้ลติหลายรายดว้ยคุณภาพและราคาที�ใกลเ้คียงกนั 
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สาํหรบัการลงทุนจากประเทศญี�ปุ่นน ั�น ผูป้ระกอบการจากประเทศญี�ปุ่ นเป็นผูล้งทุนอนัดบัหนื�งในประเทศไทย  

จงึเป็นเหตุใหบ้ริษทัซึ�งมสี่วนแบง่การตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปสูงที�สุดและเป็นผูใ้หเ้ช่าคลงัสนิคา้รายใหญ่ของประเทศมี

ลูกคา้เช่าโรงงานและคลงัสนิคา้จากประเทศญี�ปุ่นมากเป็นไปตามสดัส่วน บริษทัมคีวามเหน็ว่าในภูมิภาคเอเชยีโดยเฉพาะ

อย่างยิ�งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้มื�อมีการรวมกลุ่มกนั เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic 

Community (AEC) แลว้ ประเทศไทยจะยงัคงเป็นประเทศที�อยู่ในลาํดับตน้ ๆ ที�นกัลงทุนมีความสนใจเขา้มาลงทุน

จากความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทนุการผลติ ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าที�มาจากประเทศญี�ปุ่นจึงเป็นความเสี�ยง

ที�บริษทัยอมรบัได ้

นอกจากนั�น จากการที�โรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทัมีรูปแบบมาตรฐานจึงสามารถรองรบัความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการจากทกุ ๆ อตุสาหกรรม  

4. ความเสี�ยงจากการไม่มผูีเ้ช่าโรงงาน/คลงัสินคา้ที�อยู่ในแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีโรงงาน 203 โรง และคลงัสนิคา้ 230 หลงั ที�อยู่ในแผนการก่อสรา้ง โดยบริษทั

อาจมคีวามเสี�ยงจากการไม่มีผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�จะสรา้งแลว้เสร็จตามแผนการก่อสรา้งในปจัจุบนั อนัจะส่งผลให ้

บริษทัมภีาระตน้ทุนการก่อสรา้งในช่วงเวลาดงักลา่ว  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัเชื�อว่าจะสามารถควบคุมความเสี�ยงดงักล่าวได ้เนื�องจากบริษทัมิไดม้ีนโยบายในการสรา้ง

โรงงาน/คลงัสนิคา้ เพื�อปลอ่ยทิ�งไวใ้หว้่างจาํนวนมาก กล่าวอกีนยัหนึ�งก็คือ บริษทัจะสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้เตรียมไว ้

พรอ้มใหเ้ช่าในแต่ละทาํเลโดยเฉลี�ยประมาณ 3 - 4 โรง และจะชะลอการก่อสรา้งหากมีโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จ

พรอ้มใหเ้ช่ามากกว่าจาํนวนที�ตอ้งการ ท ั�งนี� การที�บริษทัมีทมีงานก่อสรา้งของตนเอง ทาํใหก้ารบริหารการก่อสรา้งทาํได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามยดืหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสรา้ง หรือโยกยา้ยคนงานไปก่อสรา้งในทาํเลที�มี

ความตอ้งการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ไดโ้ดยงา่ย 

  

โครงสรา้งการถอืหุน้ 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี โดยบริษทัจะพิจารณา

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

ในปจัจบุนัไม่มีสญัญากูย้มืเงนิระหว่างบริษทักบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ที�มขีอ้จาํกดัของอตัราการจา่ยเงนิปนัผลของบริษทั 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 16 มีนาคม 2558 

 จํานวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 477,618,419 43.45 

   

2. กลุ่มซิตี� เรียลตี� 

 บริษทั ซติี� วลิล่า จาํกดั 

 นายชาล ีโสภณพนิช 

 นางสริิญา โสภณพนิช 

 บริษทั ซติี� เรียลตี� จาํกดั 

 

38,568,150 

24,773,910 

11,458,725 

2,582,684 

 

 3.51 

2.26 

1.04 

0.23 

 77,383,469 7.04 

3. กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 นางยุพดี ควน (กรรมการ) 

 นางสาวศิริพร สมบตัิวฒันา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ) และคู่สมรส 

 นายวรีพนัธ ์พูลเกษ (กรรมการผูจ้ดัการ) และคู่สมรส 

 นายตรีขวญั บุนนาค (กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ) และคู่สมรส 

 นายเดวิด เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์(กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ดร. สมศกัดิ� ไชยพร (ผูจ้ดัการท ั�วไป) 

นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ) 

นายสมศกัดิ� รตันวริะกุล (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1) 

 นางสาวลลิตพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์(ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี การเงนิ และสารสนเทศ 

     และเลขานุการบริษทั) 

 นางยูโกะ โฮชิ (ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2) 

 

31,236,904 

19,287,500 

11,073,823 

1,599,362 

844,135 

101,746 

40,890 

12,011 

79 

 

78 

 

2.84 

1.75 

1.01 

0.15 

0.08 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 64,196,528 5.84 

4. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 

5. นางสุชาดา ลีสวสัดิ�ตระกูล 

6. Chase Nominees Limited Group 

7. Nortrust Nominees Limited Group 

8. กองทุนรวมสาธรซิตี�ทาวเวอร ์

9. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 

10. East Fourteen Limited Group 

11. อื�น ๆ 

 รวม 

46,198,663 

41,492,970 

24,769,810 

23,394,932 

19,503,194 

18,817,200 

15,817,044 

289,950,146 

4.20 

3.78 

2.25 

2.13 

1.78 

1.71 

1.44 

26.38 

1,099,142,375   100.00 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

บริษทัมคีณะกรรมการบริษทั 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ9 ท่าน ดงันี�  

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการ 

3. นายชาย วนิิชบตุร กรรมการ 

4. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

5. นางยุพดี ควน กรรมการ 

6. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

9. นายตรีขวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษทัประกอบดว้ยนายชาล ีโสภณพนิช นายจิระพงษ์ วินิชบุตร  

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

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

ท ั�งนี�  นายชาล ี โสภณพนิช เป็นตวัแทนของกลุม่ซติี� เรียลตี�  นายจิระพงษ ์วินิชบุตร และนายชาย วินิชบุตร  

เป็นตวัแทนของกลุม่โรจนะ 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตวัแทนของผูถ้อืหุน้ เป็นผูก้าํหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตดัสินใจเรื�องสาํคญั

ของบรษิทั คณะกรรมการจงึตอ้งทาํหนา้ที�ในการดูแลผลประโยชนข์องทุกฝ่าย ดูแลการทาํงานและผลประกอบการของ

ฝ่ายจดัการ การบริหารความเสี�ยง รวมทั�งการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบธุรกจิของบริษทั 

2. ปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมของผูถ้อืหุน้

ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั และมคีวามรบัผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย 

3. คณะกรรมการตอ้งทุ่มเทเวลา และใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธ์ของบริษทั 

โดยร่วมกนัทบทวนวิสยัทศัน ์ทิศทาง และกลยุทธข์องบริษทัทุก ๆ 5 ปี มีการแสวงหาขอ้มูลที�เป็นประโยชนต่์อการ

กาํหนดทศิทางดงักลา่ว รวมถงึมกีารพิจารณาถงึประเด็นความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�น เพื�อใหม้ ั �นใจไดว่้าผูบ้ริหารจะสามารถ

นาํวสิยัทศัน ์ทศิทาง และกลยุทธท์ี�กาํหนดขึ�นไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

4. กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั และกาํกบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการเป็นไป

ตามนโยบาย และระเบยีบของบริษทัอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกจิการที�ดี เพื�อเพิ�มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กจิการ และความม ั�งค ั �งสูงสุดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

5. เป็นผูน้าํและเป็นแบบอย่างในการปฏบิติังานที�ดี ปฏิบติัตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดีของบริษทั 

6. เป็นแบบอย่างในการเพิ�มเตมิความรูค้วามสามารถ เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบริษทัมีศักยภาพ

มากขึ�น โดยบรษิทัมีการสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง 

7. ดาํเนินการใหบ้ริษทัมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในที�มปีระสทิธิผลและเชื�อถอืได ้

8. จดัใหม้กีารพิจารณาปจัจยัเสี�ยงสาํคญัที�อาจเกิดขึ�น และกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยงดงักล่าว

อย่างครอบคลมุ ดูแลใหผู้บ้รหิารมรีะบบหรือกระบวนการที�มปีระสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี�ยง รวมถงึการ

แสวงหาโอกาสทางธุรกจิที�อาจจะเกดิขึ�นจากความเสี�ยงดงักลา่ว 

9. จดัใหม้กีารปนัผลกาํไรเมื�อบริษทัมกีาํไรพอสมควรและไม่มขีาดทุนสะสม 

10. สอดสอ่งดูแลและจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�อาจจะเกดิขึ�น รวมถงึรายการที�เกี�ยวโยง

กนั และใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาธุรกรรมหลกัที�มคีวามสาํคญั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อผูถ้อืหุน้ และผู ้

มสี่วนไดเ้สยีโดยรวม 

11. กรรมการที�เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื�น มคีวามพรอ้มที�จะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระ ใน

การพิจารณากาํหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งต ั�งกรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนิน

กิจการ ตลอดจนพรอ้มที�จะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอื�น ๆ หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที�มีความเห็นขดัแยง้ในเรื�องที�

มผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

12. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” ต่อบริษทัตามเกณฑท์ี�บริษทั

กาํหนด 

13. หากกรรมการไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญัอนัจะมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์

กรรมการจะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาที�เหมาะสมก่อนที�ขอ้มูลภายในน ั�นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญัน ั�นต่อบคุคลอื�น โดยผูฝ่้าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

14. ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายบริหารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ีส่วนไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างมจีริยธรรมและมคีวามเท่าเทยีมกนั 

15. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีเป็นประจาํอยา่งสม ํ �าเสมอ 

16. กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัที�มปีระสทิธิภาพ เพื�อให ้

ม ั �นใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

17. ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และมีบทลงโทษเมื�อไม่ปฏบิติัตาม 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

18. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพื�อช่วยดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุม

กรรมการและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนการใหค้ําแนะนําแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบตัิตนและดาํเนินกิจการใหถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ํ �าเสมอ อีกทั�งดูแลใหก้รรมการและบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

19. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบริษทัในที�ประชมุผูถ้อืหุน้และในรายงานประจาํปีของบริษทั 

20. จดัใหม้ช่ีองทางในการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่อยา่งเหมาะสม 

21. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีการประเมินผลงานประจาํปีของทั�งคณะ เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจาํปีดว้ย และประเมินผลงานประจาํปีของ

กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมท ั�งกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ

ใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

22. ในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการสามารถขอคาํแนะนาํหรือความเหน็ทางวชิาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกเกี�ยวกบั

การดาํเนินกจิการ โดยบริษทัเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้าย 

การแต่งต ั�งคณะกรรมการบรษิัท 

การแต่งตั�งกรรมการบริษ ัทเ ป็นไปตามขอ้บ ังค ับของบริษทั และพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ํากัด  

โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษทัจะเป็นผูเ้สนอชื�อบคุคลเขา้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้เพื�อพิจารณา

ตามลาํดบั ทั�งนี�  ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้ารแต่งต ั�งกรรมการบริษทัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตั ิ

บริษทัมหาชนจาํกดั ดงันี� 

1. ที�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการเพิ�มเตมิ หรือแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีาร ดงัต่อไปนี� 

ก. ผูถ้อืหุน้หนึ�งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้ 

ข. ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ท ั�งหมดตาม (ก) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

เป็นกรรมการก็ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

ค. บคุคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั�งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการ

ที�จะมใีนการเลอืกต ั�งคร ั�งน ั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกต ั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการที�จะมไีดใ้นการเลอืกต ั�งคร ั�งน ั�น ใหป้ระธานในที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 

2. คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลงเพราะสาเหตุอื�นใด นอกจาก

ถงึคราวออกตามวาระ 
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3. คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชิก 5 ท่าน ดงันี� 

1. นายไว เชง ควน   ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการบริหาร 

4. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการบริหาร 

5. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

2. ปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี� 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3. นายตรีขวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

ทั�งนี�  กรรมการตรวจสอบท ั�งสามท่านมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทาน

ความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ  

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมรีายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กระบวนการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี และการ

บริหารความเสี�ยงที�มคีวามเหมาะสมและมีประสทิธภิาพเพียงพอ 

3. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี�ยง 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด ว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

5. พจิารณารายการระหว่างกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

6. สอบทานการประเมินความเสี�ยงและใหค้าํแนะนําต่อคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัการปฏิบตัิที�ควรมีเพื�อ 

ลดความเสี�ยงน ั�น โดยผูบ้รหิารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏิบตัิ 
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ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

7. สอบทานและพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการในเรื�องขอ้บกพร่องสาํคญัที�ตรวจพบและการสนองตอบจาก 

ฝ่ายจดัการ 

8. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เ กี�ยวขอ้ง ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมอีาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตัิตามระเบียบ

ของบรษิทั 

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

ผูส้อบบญัชีอย่างอสิระ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่างนอ้ยปีละหนึ�งครั�ง 

10. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในให ้

มคีวามสมัพนัธแ์ละเกื�อกูลกนั และลดความซํ�าซอ้นในสว่นที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

11. ประสานงานเกี�ยวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีและอาจเสนอแนะใหส้อบทานหรือตรวจสอบรายการใด

ที�เหน็วา่จาํเป็น 

12. ในการปฏิบตัหินา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํซึ�งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

13. กาํกบัดูแลกระบวนการและการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

14. สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหม้ ั �นใจว่ามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัมีความ

เพียงพอและมปีระสทิธิผล 

15. รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั

อย่างสม ํ �าเสมอ และใหค้าํแนะนาํขอ้ควรปฏบิตัิแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

16. ดาํเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้ีกระบวนการรบัและกาํกบัดูแลการรบัเรื�องรอ้งเรียน 

17. ประธานกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้บริษทั เพื�อชี� แจงและ/หรือ

ตอบขอ้ซกัถามในเรื�องที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั�งผูส้อบบญัชดีว้ย 

18. ประเมินผลการดําเนินงานเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีบญัชี 

การเงนิละ 1 ครั�งและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

19. จดัทํารายงานการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดรายละเ อียดขั�นตํ �า คือ  

การปฏบิตังิาน จาํนวนคร ั�งการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ รวมถงึความเหน็โดยรวมโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทั ซึ�งรายงานดงักลา่วมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

20. ควบคุม ดูแล ใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปีของบริษทั 

21. ใหค้วามเห็นชอบ กฎบตัร แผนงาน งบประมาณ และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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22. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั�ง และประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท ั�ง

ความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

23. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอย่างนอ้ย 3 ท่านซึ�งไม่เป็นผูบ้รหิารบริษทั 

และไดร้บัการแต่งต ั�งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชี

หรือการเงนิอย่างเพยีงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารเสนอชื�อและแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้สนอชื�อสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการบริษทั 

เป็นผูค้ดัเลอืกและแต่งตั�งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิออกเสยีงท ั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม 

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

2. หา้มผูที้�มคีวามสมัพนัธก์บับริษทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�มสี่วนไดเ้สยี หรือไดผ้ลประโยชน์ในดา้น

การเงนิหรือการบริหารงาน ท ั�งในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักลา่ว 

มตีวัอย่างเช่น 

 เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ที�ปรึกษาที�รบัเงนิเดือนประจาํหรือผูม้อีาํนาจ

ควบคุม 

 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น เป็นผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงนิ หรือผูป้ระเมิน

ราคาทรพัยส์นิ 

 เป็นผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ เช่น ซื�อ/ขายสนิคา้หรือบริการ ซื�อขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ เป็นตน้ 

3. หากดํารงต ําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัอื�นในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและ

ค่าตอบแทนที�ไดร้บัจากบริษทัน ั�นดว้ย 

4. หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษทัอื�นในกลุม่ที�เป็นบริษทัจดทะเบยีน 

5. เป็นกรรมการที�ไม่ใช่เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาตสินิทของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. เป็นกรรมการที�ไม่ไดร้บัการแต่งต ั�งขึ�นเป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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7. สามารถปฏิบติัหนา้ที� แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที�ที� ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือ

ญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้ี�มคีวามสมัพนัธห์รอืเกี�ยวขอ้งกบับริษทั จนทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างอิสระ

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

5. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติใหแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2558 

ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน โดยฝ่ายบริหารของบริษทัสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

ได ้ดงันี� 

1. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

2. ดร. สมศกัดิ� ไชยพร กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

3. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

5. นายสามารถ รศัมีโรจนว์งศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

6. นายพีระพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

7. นางสาวทศันีย ์คาดสนิท กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที�ดี 

1. จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื�องเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

4. ทบทวนแนวทางของหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากล และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ั �งยืน (Sustainability 

Management : SM) ซึ�งรวมถงึการดาํเนินงานดา้นการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. ตดิตามการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ั �งยนื 

7. จดัท ําและทบทวนนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
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6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบายและใหค้ําแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี�ย

ประชุม โบนสั สวสัดิการ และผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ท ั�งที�เป็นตวัเงนิและมิใช่ตวัเงนิที�จา่ยใหแ้ก่คณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการของบรษิทั โดยคาํนึงถงึค่าตอบแทนที�ปฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรม 

2. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. พจิารณากาํหนดสวสัดิการและผลประโยชนต์อบแทนอื�น ๆ ทั�งที�เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิใหแ้กพ่นกังานของ

บริษทั 

4. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมกีารเปิดเผยนโยบายเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ รวมท ั�งหลกัการและเหตผุล 

7. คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี� 

1. นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร รองประธานกรรมการสรรหา 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการสรรหา  

4. นายตรีขวญั บนุนาค กรรมการสรรหา 

บทบาท หน้าที� 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 
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8. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชิก 6 ท่าน ดงันี�  

1. นายตรีขวญั บนุนาค ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

6. นายสามารถ รศัมีโรจนว์งศ*์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

7. นายพีระพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ กร รมก ารบริ ห า รค วาม เ สี� ย งและ เ ลขา นุกา ร

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

*   นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นกรรมการบรหิารความเสี�ยง เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2557 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

1. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหม้ีการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมาย

ทางธุรกจิ รวมถงึสภาวการณท์ี�เปลี�ยนแปลงไป 

2. พจิารณานโยบายการบริหารความเสี�ยงของบริษทัใหค้รอบคลมุความเสี�ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความ

เสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk) ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic 

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

กฎระเบยีบ (Regulatory Risk) เป็นตน้ 

3. พจิารณาประเมนิความเสี�ยงของบริษทัใหค้รอบคลมุธุรกรรมตามขอ้ 2. 

4. พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมอืในการบริหารจดัการความเสี�ยงใหม้ีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

กบัลกัษณะและขนาดความเสี�ยงแต่ละดา้นของธุรกรรมที�บริษทัดาํเนินการ 

5. พจิารณาและทบทวนการกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดาํเนินการกรณีที� 

ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี�ยงที�กาํหนด (Corrective Measures) 

6. ตดิตามผลการประเมินความเสี�ยงท ั�งในภาวะปกติและภาวะวกิฤต (Stress Testing) 

7. ประเมินความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นจากผลติภณัฑใ์หม่ หรือความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นสาํหรบัธุรกรรมที�จะจดัต ั�งขึ�น

ใหม่ รวมถงึกาํหนดแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นกบัธุรกรรม 

8. ทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ขเปล ี�ยนแปลง (ถา้จาํเป็น) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยใหร้ายงาน

การปรบัปรุงดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

9. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ และในกรณีที�มปีจัจยัหรือเหตุการณ์สาํคญั 

ซึ�งอาจมผีลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อทราบและพจิารณาโดยเร็วที�สุด 
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ธุรกิจ

10. ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง 

11. กาํกบัดูแล และสนบัสนุนใหม้ีการบรหิารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั โดยการประเมินความเสี�ยง

ดา้นคอรร์ปัชนัและทบทวนมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

12. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9. ผูบ้ริหาร 

รายชื�อผูบ้ริหารของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 มดีงันี� 

1. นายไว เชง ควน กรรมการผูอ้าํนวยการ 

2. นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร ผูจ้ดัการท ั �วไป 

4. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี การเงนิ และสารสนเทศ 

และเลขานุการบรษิทั 

5. นายสามารถ รศัมีโรจนว์งศ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

6. นายสมศกัดิ�  รตันวริะกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 1 

7. นางยูโกะ โฮชิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 2 

8. นายพีระพฒัน ์ศรีสุคนธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

9. นางสาวศิริพร สมบติัวฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

10. นายสทิธิศกัดิ�  ธารรีชัต ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

11. นางสาวรุ่งทิพย ์ภยิโยดิลกชยั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

12. นางสาวพรพมิล ศุภวริชับญัชา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารมอีาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ท ั�งนี�  การใชอ้าํนาจของผูบ้รหิารดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํไดห้ากผูบ้รหิารมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

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

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 เกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

บริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยไดค้ํานึงถงึผล

ประกอบการของบริษ ัทรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท ั�งนี� 

ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ 
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โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

10.1 คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

ในปี 2557 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ตามเกณฑค์งคา้ง) 

ดงันี� 

 หน่วย : บาท 

กรรมการ 
เบี�ยประชมุ

คณะกรรมการ 

เบี�ยประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
โบนัสกรรมการ 

นายชาล ีโสภณพนิช  160,000 - 2,000,000 

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์  60,000 40,000 1,719,000 

นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร 

นายชาย วนิิชบุตร 

 80,000 

 60,000 

- 

- 

1,610,000 

1,610,000 

นายไว เชง ควน 

นางยุพดี ควน 

 - 

 50,000 

- 

- 

- 

1,652,000 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ  80,000 - 1,652,000 

นายตรีขวญั บนุนาค 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

 80,000 

 80,000 

40,000 

40,000 

1,295,000 

692,000 

รวม 650,000 120,000 12,230,000 

สาํหรบัผูบ้ริหารของบริษทันั�น ในปี 2557 บริษทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร (ตามเกณฑค์งคา้ง) 

ดงันี�  

 จาํนวนเงนิ (บาท)  

เงนิเดือน 

โบนสั 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพและกองทุนประกนัสงัคม 

32,188,520 

9,072,250 

1,171,393 

รวม 42,432,163 

10.2 คา่ตอบแทนอื�น ๆ 

ในปี 2557 บริษทัมไิดม้กีารจา่ยค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทั 
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การกํากบัดูแลกจิการ 

1. การปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้ 

บริษทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการปฏิบติัต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยไดค้าํนึงถงึสทิธิของ 

ผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอย่างเพียงพอและทนัเวลา อนัไดแ้ก่ การสง่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผ่านทาง

สื�ออิเล็กทรอนิกส ์ของตลาดหลกัทร ัพย์แห่งประเทศไทย การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตามพระราชบญัญัติ 

บริษทัมหาชนจาํกดั และการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ticon.co.th 

นอกจากข่าวสารขอ้มูลที�ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการประชมุเพื�อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัในระหวา่งผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การจดั

ประชุมผูถ้อืหุน้โดยกาํหนดใหว้นั เวลา และสถานที�ประชมุไม่เป็นอปุสรรคในการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มจดัส่งแผนที�ต ั�ง

ของสถานที�ประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การส่งหนงัสอืนดัประชุมที�ม ีวตัถปุระสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม 

ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย 7 วนัสาํหรบั

วาระปกติและอย่างนอ้ย 14 วนัสาํหรบัวาระพเิศษตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

หนงัสอืนดัประชมุของบริษทัมขีอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มีขอ้มูลประกอบการ

พจิารณาลงคะแนนเสยีงในการประชมุไดค้รบถว้นมากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัสง่รายงานประจาํปีซึ�งรวบรวมขอ้มูลสาํคญัของ

บริษทัในปีที�ผ่านมาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุม รวมถงึไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉันทะที�ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

กาํหนดทศิทางการออกเสยีงในแต่ละเรื�องไดโ้ดยหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วมีขอ้มูลกรรมการตรวจสอบเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้

เลอืกเป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ประชุมในกรณีที�ผูถ้ ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้นอกจากนี� บริษทัไดแ้นบ

ขอ้บงัค ับบริษทัส่วนที� เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ไปกบัหนงัสือน ัดประชุมดว้ย พรอ้มท ั�งการใหข้อ้มูลและ

รายละเอยีดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นหลกัฐานในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืนดัประชุม  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มีสทิธเิสนอเพิ�มวาระการประชุมและเสนอชื�อผูท้ี�มคีุณสมบตัิเหมาะสมที�จะมาเป็น

กรรมการบริษทัลว่งหนา้ โดยบรษิทัไดช้ี�แจงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเสนอเรื�องดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษทั โดย

เริ�มในปี 2550 เป็นปีแรก 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัมคีณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท ั�งผูบ้ริหารของบริษทั 

และผูส้อบบญัชีของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยประธานกรรมการของบริษทัหรือบุคคลที�ที�ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิให ้

เป็นประธานในที�ประชุม จะด ําเนินการใหม้ีการพิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลาํดบัวาระ 

ที�กาํหนดในหนงัสอืนดัประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนั�น บรษิทัไดแ้จง้วธิกีารลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน 

และระหว่างประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมอย่างเต็มที�และบริษทัไดต้อบคาํถามอย่างครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลใหม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหม้ีสาระสาํคญัครบถว้น อนัไดแ้ก่  

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

รายงานการประชุมบริษทั มีการจดัทาํรายงานการประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์ในเวลาที�กฎหมายกาํหนด รวมท ั�งมีระบบ 
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รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   

การจดัเกบ็รายงานการประชุมที�ดีสามารถตรวจสอบและอา้งองิได ้ท ั�งนี�  เพื�อใหร้ายงานการประชุมมีความครบถว้น

สมบูรณม์ากยิ�งขึ�น บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทึกผลการลงคะแนนเสยีง เพิ�มเติมในรายงานการประชุมดว้ย  

ทั�งนี�  บริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้บนเว็บไซตข์องบริษทัท ั�งใน

รูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่เอกสารเชญิประชุมซึ�งเผยแพร่ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และ

รายงานการประชุมที�เผยแพร่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมทั�งวดีีทศันซ์ึ�งบนัทึกภาพในวนัประชมุ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้

สามารถเขา้ถงึขอ้มูลต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทั บริษทัไดจ้ดัการประชุมขึ�นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 

เวลา 14:30 น. ณ โรงแรมตวนันา เลขที� 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี�พระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 

เขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน และลาประชมุ 3 ท่าน 

2. การปฏิบตัิต่อผูมี้สว่นไดส้่วนเสยี 

 บริษทัตระหนกัดีว่าความสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษทัเกิดขึ�นจากการสนบัสนุนจากผูม้ ีส่วนไดเ้สีย 

กลุม่ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พนกังานบริษทั คู่คา้ ลูกคา้ สถาบนัการเงนิผูใ้หกู้ย้มืเงิน ชุมชนและสงัคม ตลอดจนแรงผลกัดนั

จากคู่แข่งของบริษทั บรษิทัจงึไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ กลา่วคือ การปฏบิตัิต่อพนกังานอย่าง

เท่าเทยีมและเป็นธรรม การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามสญัญาและเงื�อนไขทางการคา้ การจดัหาผลติภณัฑท์ี�ไดม้าตรฐานใหแ้ก่

ลูกคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ท ั�งในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอดจนการรกัษา

ความลบัของลูกคา้  การปฏิบตัติามเงื�อนไขการกูยื้มเงนิจากสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั การปฏิบติัตามกรอบกติกา 

การแข่งขนัที�ดี ไม่ทาํลายคู่แข่งขนัดว้ยวิธกีารไม่สุจริต และการรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนื�องจากพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเร็จที�มคีุณค่า บรษิทัใหก้ารปฏิบติั

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

การพฒันาศกัยภาพ การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยส์ินของพนกังาน

อยู่เสมอ บริษทัดําเนินการตามมาตรการดา้นความปลอดภยั พรอ้มท ั�งจดัใหม้ ีสิ�งอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื�อป้องกนัการสูญเสยีชีวิตจากอบุตัิเหตุ ป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื�องจาก

การทาํงาน นอกจากนี�  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกจิกรรมสนัทนาการ เพื�อความสามคัคีและเป็นรางวลัสาํหรบัพนกังาน 

 ในส่วนของลูกคา้ บริษทัมคีวามมุ่งม ั �นที�จะแสวงหาวธิกีารที�จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลยิ�งขึ�นตลอดเวลา บริษทัยึดม ั �นในการรกัษาและปฏิบตัิตามสญัญาที�ทาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครดั โดยการ 

ส่งมอบผลติภณัฑ ์และใหบ้ริการหลงัการขายที�มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรม 

นอกจากนี�  ยงัเนน้ถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชนโ์ดยมิชอบ รวมท ั�งผ่อนปรนและร่วม

ช่วยเหลอืลูกคา้ยามที�เกิดความเดือดรอ้น 

 สาํหรบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี�  บริษทัปฏิบตัต่ิอคู่คา้และ/หรือเจา้หนี�อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คาํนึงถงึประโยชน์

สูงสุดของบริษทั และต ั�งอยู่บนพื�นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อทั�งสองฝ่าย หลกีเลี�ยงสถานการณท์ี�ทาํให ้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งปฏบิตัติามพนัธะสญัญาที�ตกลงกนัไว ้
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

   

 สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บริษทัปฏิบตัิต่อคู่แขง่ทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิความลบัหรือลว่งรูค้วามลบั

ทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธิีฉอ้ฉล บริษทัยึดม ั �นในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบติัทาง

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั ในปีที�ผ่านมา บรษิทัไม่มขีอ้พิพาทใด ๆ ในเรื�องที�เกี�ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 ส่วนชุมชนและสงัคมนั�น บริษทัมีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจที� เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  

มุ่งสรา้งสมดุลระหว่างการเตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชุมชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

 อย่างไรกต็าม ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีที�ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบติั 

ของบรษิทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัโดยตดิต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรือเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้  

3. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัม ี9 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอสิระและมตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ท ั�งนี�  บริษทัมีการแยกอาํนาจหนา้ที�ของประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการออก 

จากกนัอย่างชดัเจนเพื�อมใิหผู้ใ้ดผูห้นึ�งมอีาํนาจโดยไม่จาํกดั 

คณะกรรมการบริษทัมกีารประชมุเพื�อพิจารณากจิการท ั �วไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง โดยบริษทั

กาํหนดการจดัประชุมคณะกรรมการ และสง่หนงัสอืนดัประชุมซึ�งระบุถงึวาระการประชุมอย่างชดัเจนรวมท ั�งเอกสาร

ประกอบการประชุม ใหแ้ก่คณะกรรมการลว่งหนา้ก่อนการประชมุโดยท ั �วไปไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในปี 2557 กรรมการบริษทัแต่ละท่านมีการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�   

 จํานวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชมุในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 8 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วินิชบตุร 

4. นายชาย วนิิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นางยุพดี ควน 

7. นายวีรพนัธ ์พูลเกษ  

8. นายตรีขวญั บนุนาค  

9. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

8 

6 

8 

6 

- 

5 

5 

8 

8 
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 สาํหรบัคู่แขง่ทางการคา้ บริษทัปฏิบตัิต่อคู่แขง่ทางการคา้ตามหลกัสากล ไม่ละเมดิความลบัหรือลว่งรูค้วามลบั

ทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธิีฉอ้ฉล บริษทัยึดม ั �นในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบติัทาง

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั ในปีที�ผ่านมา บรษิทัไม่มขีอ้พิพาทใด ๆ ในเรื�องที�เกี�ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 ส่วนชุมชนและสงัคมนั�น บริษทัมีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจที� เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  

มุ่งสรา้งสมดุลระหว่างการเตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชุมชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกนั  

 อย่างไรกต็าม ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียอาจรอ้งเรียนต่อบริษทั ในกรณีที�ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบติั 

ของบรษิทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัโดยตดิต่อผ่านทางโทรศพัท ์หรือเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้  

3. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัม ี9 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอสิระและมตีาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ท ั�งนี�  บริษทัมีการแยกอาํนาจหนา้ที�ของประธานกรรมการบริษทั กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการออก 

จากกนัอย่างชดัเจนเพื�อมใิหผู้ใ้ดผูห้นึ�งมอีาํนาจโดยไม่จาํกดั 

คณะกรรมการบริษทัมกีารประชมุเพื�อพิจารณากจิการท ั �วไปของบริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง โดยบริษทั

กาํหนดการจดัประชุมคณะกรรมการ และสง่หนงัสอืนดัประชุมซึ�งระบุถงึวาระการประชุมอย่างชดัเจนรวมท ั�งเอกสาร

ประกอบการประชุม ใหแ้ก่คณะกรรมการลว่งหนา้ก่อนการประชมุโดยท ั �วไปไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณีเร่งด่วนตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในปี 2557 กรรมการบริษทัแต่ละท่านมีการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�   

 จํานวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชมุในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 8 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วินิชบตุร 

4. นายชาย วนิิชบุตร 

5. นายไว เชง ควน 

6. นางยุพดี ควน 

7. นายวีรพนัธ ์พูลเกษ  

8. นายตรีขวญั บนุนาค  

9. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

8 

6 

8 

6 

- 

5 

5 

8 

8 

 

 

 

   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร ั�ง เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัการประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระ 

การประชุม และเอกสารเพื�อส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัก่อนการประชุม เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมโดยมี

รายละเอยีดของสาระสาํคญัและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ครบถว้น และเสร็จสมบูรณภ์ายใน 14 วนั ภายหลงัการประชุม รวมทั�ง

มหีนา้ที�จดัเกบ็เอกสารเกี�ยวกบัการประชุมใหถ้กูตอ้งครบถว้น  นอกจากนั�น ยงัมีหนา้ที�ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการ

บริษทัในกฎระเบยีบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม 

คณะกรรมการของบรษิทัมีบทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดงัต่อไปนี� 

 ในทุก ๆ ตน้ปี คณะกรรมการบริษทัจะมกีารประชมุเพื�อพิจารณากาํหนดกลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนิน

ธุรกจิของบริษทั รวมท ั�งมีการติดตามผลการดาํเนินงานและทบทวนผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารในช่วงปีที�ผ่านมา  

ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที�วางไวใ้นช่วงตน้ปีหรือไม่ ผลงานที�ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะถูกทบทวนเพื�อประโยชนใ์นการ 

วางนโยบาย และการกาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมสาํหรบัปีต่อ ๆ ไป 

 เพื�อใหก้ารทาํงานเกดิประสทิธิผลมากยิ�งขึ�น คณะกรรมการบรษิทัจะมีการทบทวนผลงาน รวมท ั�งการวเิคราะห์

ป ัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ในระหว่ า งปีที� ผ่ านมา เพื�อใหม้ีขอ้มูลที� จะนํา ไปปร ับปรุงกา รกํากับ ดูแลและ 

การดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดท้าํการประเมินผลการดาํเนินงาน 

ของตนเองประจาํปีดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื�อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนที�บริษทัจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษทั (ซึ�งไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้) เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเสนอ

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ทั�งนี�  ที�ผ่านมาผูถ้อืหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน กลา่วคือ ประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื�น ๆ และกรรมการที�มี

หนา้ที�และความรบัผิดชอบมากขึ�นกจ็ะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มขึ�น เช่น กรรมการที�มีตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

จะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัหนา้ที�ตอ้งรบัผิดชอบเพิ�มเตมิดว้ย 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการที�บริษทัจา่ยใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2557  

ที�ผ่านมาไวใ้นหวัขอ้ “ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 เพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัไดม้ีการกาํหนดหนา้ที� 

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในเรื�องของระดบัอาํนาจด ําเนินการทางการเงนิ ที�สาํคญั

ไดแ้ก่ อาํนาจอนุมตัใินการซื�อ/เช่าทรพัยส์นิ อาํนาจอนุมตัิในการขาย/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิ อาํนาจในการลงนามในสญัญาเงนิกู ้

กบัสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ โดยไดก้าํหนดวงเงนิที�กรรมการและผูบ้รหิารในแต่ละระดบัมีอาํนาจในการอนุมตัิไวอ้ย่าง

ชดัเจน และไดแ้จง้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ  ผูบ้ริหาร และพนกังานที�เกี�ยวขอ้งทราบ 

ถงึอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบดงักลา่วแลว้ และทกุฝ่ายไดม้ีการปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการติดตามดูแล และรบัทราบถงึรายการระหว่างกนั 

และรายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการ 

อย่างรอบคอบ ควบคุมดูแลใหร้ายการดงักลา่วเกดิขึ�นตามราคาตลาด รวมทั�งดูแลใหบ้ริษทัมกีารปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

   

ที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ั�งนี�  ในการพจิารณารายการระหว่างกนั  กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่มีสทิธิออกเสยีงในเรื�อง

ดงักลา่ว 

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนั ซึ�งมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความ

เหมาะสมของการทาํรายการดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”  

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผิดชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงิน 

ของกิจการ ดงัที�แสดงไวก้่อนรายงานของผูส้อบบญัชี ทั�งนี�  เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั 

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

ใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมํ �าเสมอ 

 แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัจะเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่บริษทักม็ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูก้าํกบัดูแลใหก้ารตดัสนิใจอนุมตัิการทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม

ต่อทุก ๆ ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกิจการ ซึ�งไดป้ระมวลนโยบายและ 

ขอ้ปฏิบตัิหลกั ๆ ที�กรรมการผูบ้ริหารและพนักงาน จะยึดถือในการปฏิบติัหน า้ที�ของตน ตามความรบัผิดชอบ 

ที�ไดร้บัมอบหมาย รวมท ั�งแนวทางการปฏิบตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัที� 

www.ticon.co.th 

4.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที�มีความเป็นอิสระ ถอืหุน้ในบริษทั

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 มิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมีความรูค้วามเขา้ใจ รวมท ั�งมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือ

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�แบง่เบาภาระหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมีระบบ

การกาํกบัดูแลกจิการที�ดี โดยเฉพาะอย่างยิ�งหนา้ที�ในการใหว้ิสยัทศัน์ และใหค้วามเห็นที�ตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน

ดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งส่งผลให ้

รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชื�อถอื มคีุณภาพที�ดี และมีมูลค่าเพิ�มต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีบทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

ดงัต่อไปนี� 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีการประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง เพื�อกาํกบัดูแล และตดิตาม

เรื�องต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร ั�งในวาระที�มีการพิจารณารายงาน 

ทางการเงนิ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   

ที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ท ั�งนี�  ในการพจิารณารายการระหว่างกนั  กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่มีสทิธิออกเสยีงในเรื�อง

ดงักลา่ว 

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนั ซึ�งมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความ

เหมาะสมของการทาํรายการดงักลา่วไวใ้นหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”  

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผิดชอบต่อการจดัทาํ และการเปิดเผยรายงานทางการเงิน 

ของกิจการ ดงัที�แสดงไวก้่อนรายงานของผูส้อบบญัชี ทั�งนี�  เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั 

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

ใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมํ �าเสมอ 

 แมว้่าประธานกรรมการของบริษทัจะเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่บริษทักม็ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูก้าํกบัดูแลใหก้ารตดัสนิใจอนุมตัิการทาํรายการใด ๆ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม

ต่อทุก ๆ ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกิจการ ซึ�งไดป้ระมวลนโยบายและ 

ขอ้ปฏิบตัิหลกั ๆ ที�กรรมการผูบ้ริหารและพนักงาน จะยึดถือในการปฏิบติัหน า้ที�ของตน ตามความรบัผิดชอบ 

ที�ไดร้บัมอบหมาย รวมท ั�งแนวทางการปฏิบตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัที� 

www.ticon.co.th 

4.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที�มีความเป็นอิสระ ถอืหุน้ในบริษทั

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 มิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมีความรูค้วามเขา้ใจ รวมท ั�งมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือ

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�แบง่เบาภาระหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมีระบบ

การกาํกบัดูแลกจิการที�ดี โดยเฉพาะอย่างยิ�งหนา้ที�ในการใหว้ิสยัทศัน์ และใหค้วามเห็นที�ตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงนิ และระบบการควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน

ดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานทางการเงนิอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งส่งผลให ้

รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชื�อถอื มคีุณภาพที�ดี และมีมูลค่าเพิ�มต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีบทบาทสาํคญัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อทาํใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

ดงัต่อไปนี� 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีการประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ั�ง เพื�อกาํกบัดูแล และตดิตาม

เรื�องต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร ั�งในวาระที�มีการพิจารณารายงาน 

ทางการเงนิ 

 

 

   

ในปี 2557 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�    

 จํานวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชมุในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 4 คร ั�ง) 

1. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

2. นายตรีขวญั บนุนาค  

3. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

4 

4 

4 

ในปจัจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัประชุม 

จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั�นยงัมีหนา้ที�บนัทกึรายงานการประชมุ ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชมุ

ดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ตนรบัผิดชอบทั�งหมดแก่คณะกรรมการ

บริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัซึ�งจดัขึ�นอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมนีโยบายจะรายงานต่อคณะกรรมการทนัที

ที�มีเหตกุารณส์าํคญัเกิดขึ�น  นอกจากนี�  คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัทาํรายงานเพื�อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงาน

ประจาํปีดว้ย 

 บริษทัมกีารกาํหนดหลกัเกณฑข์องกรรมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนในเรื�อง

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

ในการเพิ�มประสทิธภิาพการปฏบิตัหินา้ที�ของกรรมการตรวจสอบ 

5.   คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยสมาชิก 5 ท่าน ซึ�งแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษทั เพื�อปฏิบติั

หนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ซึ�งแต่งต ั�งโดยผูถ้ือหุน้หรือ

คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที� ดูแลใหบ้ริษทัมีการด ําเนินการที� โปร่งใส  

และเป็นธรรม ในการใหผ้ลตอบแทนต่อกรรมการและผูบ้ริหาร รวมท ั�งการจดัหาสวสัดิการที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

ต่อพนกังานของบริษทั 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนั�น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

การเปรียบเทียบกบัระดบัที�ปฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมท ั�งหนา้ที�ความรบัผดิชอบ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

   

ในปี 2557 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมีการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�   

 จํานวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชมุในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 1 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วินิชบตุร 

1 

1 

1 

7. คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ�งแต่งต ั�งโดยคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการสรรหามีหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการคดัเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพื�อใหเ้กดิความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

ในปี 2557 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชุม ดงันี� 

 จํานวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชมุในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 1 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช  

2. นายจิระพงษ ์วินิชบตุร 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

4. นายตรีขวญั บนุนาค 

1 

1 

1 

1 

8. คณะกรรมการบรหิารความเสี�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�ยงมีหนา้ที�พจิารณาประเมนิและตดิตามความเสี�ยงในดา้นต่าง ๆ  

และทบทวนแนวทางและเครื�องมืออย่างสม ํ �าเสมอเพื�อใชใ้นการบริหารความเสี�ยงอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ต่อการดาํเนินธุรกรรมดา้นต่าง ๆ ของบริษทั  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   

ในปี 2557 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านมีการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�   

 จํานวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชมุในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 1 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช 

2. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

3. นายจิระพงษ ์วินิชบตุร 

1 

1 

1 

7. คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ซึ�งแต่งต ั�งโดยคณะกรรมการบริษ ัท  

โดยคณะกรรมการสรรหามีหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการคดัเลือกกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพื�อใหเ้กดิความโปร่งใสในการสรรหาผูท้ี�จะมาดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

ในปี 2557 กรรมการสรรหาแต่ละท่านมกีารเขา้ร่วมประชุม ดงันี� 

 จํานวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชมุในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 1 คร ั�ง) 

1. นายชาล ีโสภณพนิช  

2. นายจิระพงษ ์วินิชบตุร 

3. นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์

4. นายตรีขวญั บนุนาค 

1 

1 

1 

1 

8. คณะกรรมการบรหิารความเสี�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�ยงมีหนา้ที�พจิารณาประเมนิและตดิตามความเสี�ยงในดา้นต่าง ๆ  

และทบทวนแนวทางและเครื�องมืออย่างสม ํ �าเสมอเพื�อใชใ้นการบริหารความเสี�ยงอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ต่อการดาํเนินธุรกรรมดา้นต่าง ๆ ของบริษทั  

 

 

 

 

 

 

   

ในปี 2557 สมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงแต่ละท่านมกีารเขา้ประชุม ดงันี� 

 จาํนวนคร ั�งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2557 

(มกีารประชมุรวมท ั�งสิ�น 4 คร ั�ง) 

1. นายตรีขวญั บนุนาค  

2. นายวีรพนัธ ์พูลเกษ 

3. ดร. สมศกัดิ�  ไชยพร 

4. นายปธาน สมบูรณสนิ 

5. นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

6. นายสามารถ รศัมีโรจนว์งศ*์ 

7. นายพรีะพฒัน ์ศรสุีคนธ ์

4 

4 

4 

2 

4 

- 

4 

หมายเหต ุ * นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการบริหารความเสี�ยง เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2557 

9. คณะอนุกรรมการอื�น ๆ 

คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติใหแ้ต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีเมื�อวนัที� 26 กุมภาพันธ์ 2558 

ประกอบดว้ยสมาชิก 7 ท่าน โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มหีนา้ที�จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

และใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิทั ดูแล ทบทวน ติดตามแนวทางการปฏบิตังิาน เพื�อใหเ้ป็นไปตามของหลกัการ

กาํกบัดูแลกจิการที�ดี นอกจากนี�  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีหนา้ที�ในการ จดัทาํนโยบายและแนวปฏบิตัิในการ

ดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความย ั �งยนื (Sustainability Management : SM) ซึ�งใหค้วามสาํคญัในการดูแล
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

   

ชื�อ ตาํแหน่ง อเีมล ที�อยู่ 

นายสามารถ รศัมีโรจนว์งศ ์
ผูอ้าํนวยการอาวโุส  

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
samart.r@ticon.co.th 

หอ้ง 1308 ชั�น13/1   

อาคารสาธรซติี�ทาวเวอร ์  

175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์(662)  679-6565 

โทรสาร (662)  287-3153 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสใหน้ักวิเคราะห์หลกัทรพัย ์นักลงทุน เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัเพื�อสอบถาม 

ผลการดาํเนินงาน และเขา้เยี�ยมชมโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทั รวมท ั�งการจดัประชุมนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละจดั

แถลงขา่วแก่สื�อมวลชนเพื�อชี�แจงผลประกอบการและภาพรวมธุรกจิแลว้ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมบริษทัจดทะเบียนพบ

ผูล้งทนุ (Opportunity day) ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจาํทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะ 

นกัลงทุน/นกัวเิคราะหที์�จดัโดยบริษทัหลกัทรพัย ์เพื�อเป็นการส่งเสรมิการใหข้อ้มูล และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง

ผูบ้ริหารและนกัลงทุน และเพื�อใหม้คีวามเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัมากขึ�น นอกจากนั�น บริษทัยงัมีการเดินทางไป

ต่างประเทศเพื�อใหข้อ้มูลแก่นกัลงทนุที�มิไดอ้ยู่ในประเทศไทยดว้ย 

ในปี 2557 บรษิทัไดจ้ดัใหม้ีการนาํเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทนุต่างประเทศ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย และ

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ดงันี� 

กจิกรรมการนําเสนอขอ้มูล จาํนวนคร ั�ง 

บริษทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ 

นกัลงทุนพบผูบ้ริหารของบริษทั 

ประชุมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละจดัแถลงขา่วแกส่ื�อมวลชน 

ใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนในประเทศ 

ใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนต่างประเทศ 

 4 
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12. การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมนีโยบายและวธิีการดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชนส์ว่นตน ดงันี� 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลี�ยนแปลงการ

ถอืหลกัทรพัยข์องบริษทัตามมาตรา 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 
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 บริษทัจะชี�แจงต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทีในกรณีที�มีข่าวสาร 

ใด ๆ ท ั�งที�เป็นจรงิและไม่เป็นจรงิร ั �วไหลออกสูส่าธารณชน ทั�งนี�  เพื�อไม่ใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุน

ท ั �วไป 

13. การสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการบริษ ัทยึดม ั �นในการดําเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย  

หลกัจริยธรรม และแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี รวมทั�งสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั และตระหนกั

ดีว่าการทุจริตและคอร์รปัชนัส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความม ั �นคงของประเทศ โดยมี

นโยบายในการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั ดงันี� 

1.  บริษทัตอ้งสนบัสนุนการสรา้งจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบติังานอยา่งซื�อสตัย ์โปร่งใส 

เที�ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัใหเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร 

รวมท ั�งบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

2.  บคุลากรตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรอืรบัทรพัยส์นิ หรือผลประโยชนอ์ื�นใดจากบคุคลอื�น 

ที�มีหนา้ที�หรอืธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์ินนั�นตอ้งไม่ใช่

สิ�งผิดกฎหมาย รวมท ั�งไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ที�หรือแสวงหาผลประโยชนเ์พื�อตนเอง และ/หรือผูอ้ื�นโดยมิชอบ 

3.  บริษทัตอ้งจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบระบบข ั�นตอนการปฏิบตัิงาน รวมถงึการประเมินความเสี�ยงต่อ 

การเกดิคอรร์ปัชนั และบริหารจดัการใหม้วีธิีการแกไ้ขที�เหมาะสม 

4.  บริษทัตอ้งจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�เพยีงพอและเหมาะสม รวมท ั�งพฒันาระบบและกลไกในการ

ตรวจสอบ ควบคุม และถว่งดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสิทธิภาพ เพื�อป้องกนัและมิใหม้ีการทุจริต

หรือมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการทจุริต และคอรร์ปัชนั 

5.  บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสื�อสารและผึกอบรมแก่บุคลากรของบรษิทั เพื�อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริง

เกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

6.  บริษทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการรบัเรื�องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมนีโยบายในการคุม้ครอง

ผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมท ั�งมีมาตรการในการตรวจสอบและ

กาํหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

7.  บริษทัควรสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ที�จดัขึ�นโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ เพื�อประโยชน์ในการป้องกนั

และสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั 
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14. นโยบายการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรียน 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัดําเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ 

โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั 

โดยบรษิทัคาดหวงัใหทุ้กคนรายงานโดยสุจริตถงึการปฏิบติัที�ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื�องดงักลา่วใหบ้ริษทัรบัทราบ  

ซึ�งบริษทัจะไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรือดําเนินการใหเ้กดิความถกูตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุตธิรรม และเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�มีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริตแก่ฝ่ายงานกาํกบัดูแลดว้ย 

2. เพื�อใหม้ ั �นใจว่าผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทั ทาํหนา้ที�ดูแล และใหค้าํแนะนาํ ตลอดจน

สอดสอ่งการกระทาํต่าง ๆ ของบคุลากรของบรษิทัใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้ง และผูแ้จง้เรื�องดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครอง 

หากเป็นการกระทาํดว้ยความสุจริตใจ 

ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 

1. เมื�อมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนหลกัปฎิบตัทิี�ดี ในเรื�องต่อไปนี� 

1.1 การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามหลกัการ และแนวปฏิบติัของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

1.2 การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

1.3 การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏิบตังิาน 

1.4 การกระทาํทจุริต 

2. พบการกระทาํที�ทาํใหเ้กิดความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อบริษทั 

ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรยีน ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุ่ม 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

โทรศพัท:์ (662) 679-6565 ต่อ 205 

อเีมลล:์ virapan.p@ticon.co.th 

นางสาวลลติพนัธุ ์พิรยิะพนัธุ ์

เลขานุการบริษทั 

โทรศพัท:์ (662) 679-6565 ต่อ 204 

อเีมลล:์ lalitphant.p@ticon.co.th 

นางสาววฒิุนี พิทกัษส์งัข ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

โทรศพัท:์ (662) 679-6565 ต่อ 235 

อเีมลล:์ wutinee.p@ticon.co.th 
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นางสาวทศันีย ์คาดสนิท 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

โทรศพัท:์ (662) 679-6565 ต่อ 250 

อเีมลล:์ tasanee.k@ticon.co.th 

กระบวนการในการจดัการกบัเรื�องที�มกีารรอ้งเรียน 

1. การลงทะเบยีน และสง่เรื�อง 

1.1 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรยีน และกาํหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของเรื�องที�

รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงันี� 

• กรณีที�มผีลกระทบต่อชื�อเสยีงของบริษทัอย่างรา้ยแรง ใหด้าํเนนิการโดยด่วนที�สุด 

• กรณีอื�น ใหด้าํเนินการโดยเรว็ 

• กรณีที�เป็นการสอบถามท ั �วไป เช่น คาํถามเกี�ยวกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มีการ

ลงทะเบยีนรบัเรื�อง แต่จะสง่เรื�องใหก้บัฝ่ายงานที�รบัผิดชอบเรื�องน ั�น ๆ โดยตรง เพื�อตอบขอ้ซกัถามแก่ผูส้อบถาม 

1.2 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ลงบนัทกึขอ้มูลจากผูร้อ้งเรียน ดงันี� 

• ชื�อผูร้อ้งเรียน ยกเวน้กรณีที�ไม่ไดร้ะบชุื�อ 

• วนัที�รอ้งเรียน 

• ชื�อบุคคล หรอืเหตกุารณท์ี�รอ้งเรียน 

• ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

1.3 เมื�อลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้าํหนดข ั�นความลบัตามเนื�อหาของเรื�อง (ยกเวน้กรณีที�เป็น

การสอบถามท ั �วไป) และดาํเนินการดงันี� 

• ส่งใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนดาํเนินการหาขอ้เทจ็จริง และส ั �งการตามอาํนาจหนา้ที�ที�ม ี

• ส่งสาํเนาเรื�องใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยท์ราบเบื�องตน้ เพื�อเตรยีมใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการดา้น

ระเบยีบวนิยั หรอือื�น ๆ 

• ส่งสาํเนาเรื�องใหก้รรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื�อง 
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2. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และส ั �งการ 

2.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดาํเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะนาํผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือ

ปฏิบตัิที�เหมาะสมต่อไป หากตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ส ั �งลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์พื�อใหก้ารลงโทษ

เป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนไม่มีอาํนาจส ั �งลงโทษใหเ้สนอเป็นลาํดบัชั�นไปจนถงึผูม้ีอาํนาจ

แลว้แต่กรณี และใหส้่งผลการหาขอ้เท็จจริง การดาํเนินการและการส ั�งลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ  

โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อทราบ หรือพจิารณาสั �งการ 

2.2 กรณีเป็นเรื�องรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื�อ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ�มเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรื�อง

รอ้งเรยีนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนน ั�นไปที�กรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่าน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อขอแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป หากกรรมการผูจ้ดัการเห็นว่าไม่สามารถ

ดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนั�นจะถกูปิดเรื�องไป และใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนส่งสาํเนาใหผู้ป้ระสานงาน

เรื�องรอ้งเรยีนทราบ เพื�อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.3 หากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื�อง 

ที�เกิดจากความเขา้ใจผิด หรือไดใ้หข้อ้แนะนําแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ี� เกี�ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบตัิ 

ที�เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่า ควรใหปิ้ดเรื�องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนเสนอเรื�องดงักล่าว

แก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดับเหนือขึ�นไป เพื�อขออนุมตัิปิดเรื�อง และสาํเนาเรื�องใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน เพื�อแจง้แก่ 

ผูร้อ้งเรียนทราบ จากน ั�นรายงานแก่กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การสอบสวนขอ้เท็จจริง 

3.1 ในกรณีที�ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เห็นว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวินยั ใหฝ่้าย

ทรพัยากรมนุษยเ์สนอเรื�องต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เท็จจริงต่อไป 

3.2 เมื�อมีผลส ั �งการของกรรมการผูจ้ดัการแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนทราบ เพื�อดําเนินการ 

ตามขั�นตอนต่อไป 

4. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

4.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดาํเนินการตามคาํส ั�งของกรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้แนะนาํใหม้กีารประพฤติ หรือ

ปฏิบตัิที�เหมาะสมต่อไป แลว้แจง้ผลการดาํเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียนทราบดว้ย 

4.2 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน แจง้ผลการดําเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทึกผลของการ

ดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนไว ้โดยนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

4.3 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการ 

และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   

2. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และส ั �งการ 

2.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดาํเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะนาํผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือ

ปฏิบตัิที�เหมาะสมต่อไป หากตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั ส ั �งลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์พื�อใหก้ารลงโทษ

เป็นไปตามมาตรการลงโทษ และหากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนไม่มีอาํนาจส ั �งลงโทษใหเ้สนอเป็นลาํดบัชั�นไปจนถงึผูม้ีอาํนาจ

แลว้แต่กรณี และใหส้่งผลการหาขอ้เท็จจริง การดาํเนินการและการส ั�งลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหก้รรมการผูจ้ดัการ  

โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อทราบ หรือพจิารณาสั �งการ 

2.2 กรณีเป็นเรื�องรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื�อ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ�มเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรื�อง

รอ้งเรยีนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนน ั�นไปที�กรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่าน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัช ั�น เพื�อขอแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป หากกรรมการผูจ้ดัการเห็นว่าไม่สามารถ

ดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนนั�นจะถกูปิดเรื�องไป และใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนส่งสาํเนาใหผู้ป้ระสานงาน

เรื�องรอ้งเรยีนทราบ เพื�อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.3 หากผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ผูถู้กรอ้งเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื�อง 

ที�เกิดจากความเขา้ใจผิด หรือไดใ้หข้อ้แนะนําแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท้ี� เกี�ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือปฏิบตัิ 

ที�เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่า ควรใหปิ้ดเรื�องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนเสนอเรื�องดงักล่าว

แก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดับเหนือขึ�นไป เพื�อขออนุมตัิปิดเรื�อง และสาํเนาเรื�องใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน เพื�อแจง้แก่ 

ผูร้อ้งเรียนทราบ จากน ั�นรายงานแก่กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. การสอบสวนขอ้เท็จจริง 

3.1 ในกรณีที�ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เห็นว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวินยั ใหฝ่้าย

ทรพัยากรมนุษยเ์สนอเรื�องต่อกรรมการผูจ้ดัการ สอบสวนขอ้เท็จจริงต่อไป 

3.2 เมื�อมีผลส ั �งการของกรรมการผูจ้ดัการแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ดู้แลเรื�องรอ้งเรียนทราบ เพื�อดําเนินการ 

ตามขั�นตอนต่อไป 

4. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

4.1 ผูดู้แลเรื�องรอ้งเรียน ดาํเนินการตามคาํส ั�งของกรรมการผูจ้ดัการ ใหข้อ้แนะนาํใหม้กีารประพฤติ หรือ

ปฏิบตัิที�เหมาะสมต่อไป แลว้แจง้ผลการดาํเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียนทราบดว้ย 

4.2 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน แจง้ผลการดําเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรียนทราบ และบนัทึกผลของการ

ดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนไว ้โดยนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

4.3 ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรียน ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) และรายงานใหก้รรมการผูจ้ดัการ 

และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

   

การรอ้งเรยีนโดยไม่สุจริต 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยคํา หรือใหข้อ้มูลใด ๆ ที�พสูิจนไ์ดว้่าเป็นการกระทาํโดยไม่สุจริต กรณี

เป็นบุคลากรของบริษทัจะไดร้ ับการลงโทษทางวิน ัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที� เป็นผูก้ระทําใหบ้ริษทัไดร้ ับ 

ความเสยีหาย ทางบริษทัจะดาํเนินคดีกบับคุคลนั�นต่อไป 

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

1.  บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรือผูถ้กูรอ้งเรียน เป็นความลบั 

2.  บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งที�มา

ของขอ้มูล หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

3.  ผูที้�ไดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.  กรณีที�ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี�ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เหน็ว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั 

หรืออาจเกดิความเดือดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผู ใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถรอ้งขอให ้

บริษทักาํหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมกไ็ด ้หรือบริษทัอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนหรือผูท้ี�ใหค้วาม

ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเห็นว่าเป็นเรื�องที�มีแนวโนม้ที�จะเกิดความเดือดรอ้นเสยีหาย 

หรือความไม่ปลอดภยั 

5.  บริษทัจะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี�ยนแปลง

ตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�ทาํงาน ส ั�งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลกิจา้ง หรือกระทําการอื�นใดที�มี

ลกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

15. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการเป็นธุรกิจที�มธีรรมาภบิาล เป็นที�ยอมรบันบัถอืของผูม้ีส่วนไดเ้สียของ

บริษทัในทุกภาคส่วน ดงัน ั�น คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้ีมติใหส้นบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัช ั�นโดยมี

นโยบายที�ถกูกาํหนดออกมาชดัเจนเพื�อสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัท ั�งภายในและภายนอกองคก์ร 

 นอกจากนั�น บริษทัยงัคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อพนกังานของบริษทั จงึกาํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรยีน เพื�อใหพ้นกังานตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�นๆของบริษทั ไดม้ีส่วนร่วมในการทาํใหก้ารดําเนินธุรกิจของบริษทั

เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถที�จะตรวจสอบได ้อนัจะนาํไปสู่ความเป็นธุรกจิที�มีความย ั�งยนืต่อไปในอนาคต 

 บริษทัไม่เคยละเลยที�จะใส่ใจในความเป็นอยู่ท ั�งของพนกังานบริษทัและของผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ�งอาศยัอยู่ในชุมชน

แวดลอ้มสถานประกอบการของบริษทัตามพื�นที�ต่างๆท ั �วท ั�งประเทศ การกอ่สรา้งอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ใดๆทุกครั�ง

ของบรษิทัจะใหค้วามสาํคญัต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรกๆเพื�อใหค้นในชุมชนซึ�งอาศยัอยู่ใกลเ้คียงกนักบั

สถานที� ก่อสรา้งสามารถที�จะใชชี้วิตประจาํวนัต่อไปไดต้ามปกติ ในส่วนของพนกังานบริษทัที�พกัอาศยัอยู่ใกลก้นักบั

สถานที�ก่อสรา้งนั�น บริษทัยงัมีบริการรบัเลี�ยงบุตรหลาน (Day Care Nursery) ใหก้บัพนกังานที�ตอ้งการจะฝากบุตร

หลานใหช่้วยดูแลในระหว่างที�ออกไปทาํงานโดยไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายอกีดว้ย 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
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 ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดักจิกรรมเพื�อสาธารณประโยชนอ์ย่างต่อเนื�องเพื�อมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคมไทยให ้

มพีฒันาการที�ย ั �งยนื โดยมรีายละเอียดดงันี� 

 วนัที�  20 มีนาคม 2557 บริษทับริจาคเครื�องมือแพทยเ์ป็นเครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหวัใจ EKG ใหก้บั

โรงพยาบาลน่าน จงัหวดัน่าน เพื�อใหท้างโรงพยาบาลนําไปใชต้รวจรกัษาโรคใหก้บัผูป่้วยในพื�นที�จงัหวดัน่านและพื�นที�

ใกลเ้คียงที�รอความช่วยเหลอือยู่ เนื�องจากโรงพยาบาลยงัขาดแคลนอุปกรณ์การแพทยอ์ยู่อีกเป็นจาํนวนมาก และขาด

งบประมาณที�จะนาํไปใชจ้ดัซื�ออปุกรณด์งักลา่ว 

 วนัที� 22-23 มนีาคม 2557 ที�กรมสรรพาวธุทหารเรือ หาดสอ อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรุี TICON มโีครงการ

รกัษาสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ มากมายเพื�อแสดงออกถงึความมุ่งม ั �นของบริษทัที�จะฟื� นฟูสภาพแวดลอ้มของโลกเราใหด้ีขึ�น

อย่างต่อเนื�อง หนึ�งในโครงการเหล่าน ั�นก็คือโครงการ TICON Green Life ซึ�งบริษทัไดร่้วมกนักบัพนกังานและ

ครอบครวัทาํกจิกรรม CSR โดยการปลูกปะการงัเทียมเพื�อคืนบา้นใหก้บัสิ�งมีชีวิตในทอ้งทะเลอย่างย ั �งยืน ณ หาดสอ  

อ.สตัหบี จ.ชลบุรี   

 วนัที� 3 เมษายน 2557 บริษทัไดท้าํการบริจาคคอมพิวเตอรแ์บบต ั�งโต๊ะพรอ้มจอภาพจาํนวนหนึ�ง ใหแ้ก่

โรงเรียนมสุลมิพฒันศาสตร ์จงัหวดัปตัตานี เพื�อใชพ้ฒันาเป็นสื�อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียนในพื�นที�สามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตซ้ึ�งประสบปญัหาภยัก่อการรา้ยและยงัขาดแคลนอปุกรณก์ารเรียนอยู่อกีเป็นจาํนวนมาก 

 วนัที� 17-18 พฤษภาคม 2557 ที�โรงแรม The Legacy River Kwai Resort จงัหวดักาญจนบุรี TICON  

ไดจ้ดักจิกรรมฝึกอบรมกลยุทธเ์พื�อปลูกฝงัความสามคัคีและความผูกผนัใหก้บับุคลากรในองคก์ร เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมายของบริษทัที�ตอ้งการจะสรา้งเสริมวฒันธรรมองคก์รที�เหมาะสมกบัลกัษณะงานต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และ

เพื�อใหเ้กิดการประสานงานที�ดีระหว่างหน่วยงานของบริษทัตลอดจนระหวา่งหน่วยงานกบับคุคลหรือองคก์รที�อยู่ภายนอก

ดว้ย 

 เดือนกนัยายน 2557 บริษทัไดบ้ริจาคอปุกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละเครื�องใชส้าํนกังาน อาทิเช่น คอมพิวเตอร์

แบบตั�งโตะ๊ เครื�องสาํรองไฟฟ้าสาํหรบัคอมพิวเตอร ์เครื�องพิมพ์เอกสาร และเครื�องโทรสาร เป็นตน้ ใหแ้ก่มูลนิธิ 

สวนแกว้ จงัหวดันนทบุร ี  

 วนัที� 8 พฤศจิกายน 2557 ที�อาคาร Chula Sports Complex จงัหวดักรุงเทพมหานคร TICON ไดจ้ดั

กิจกรรมกฬีาสสีมัพนัธภ์ายในองคก์ร ประจาํปี 2557 ขึ�น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพทางดา้น

ร่างกาย อารมณ ์จติใจ และสรา้งเสริมความสมัพนัธท์ี�ดีระหว่างกนัของเหลา่พนกังาน กิจกรรมเนน้ใหพ้นกังานไดม้ีโอกาส

แสดงความสามารถทางดา้นกีฬา และทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เป็นการเพิ�มปฏิสมัพนัธข์องพนกังานท ั�งกบัเพื�อน

ร่วมงาน กบัผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย ท ั�งที�อยู่ในแผนกเดียวกนัและที�อยู่ต่างแผนกกนัใหม้ีมาก

ยิ�งขึ�น 

 เดือนธนัวาคม 2557 บริษทัไดท้าํการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละเครื�องใชส้าํนกังาน ซึ�งประกอบดว้ย 

โตะ๊กบัเกา้อี�สาํนกังาน โตะ๊คอมพวิเตอร ์เครื�องถ่ายเอกสาร ใหแ้ก่มูลนิธิสวนแกว้ จงัหวดันนทบรุี 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยงที�มีประสทิธิภาพ เหมาะสม

พอเพยีง ทั�งในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิงาน ซึ�งถอืว่าเป็นกระบวนการที�สาํคญัของการดาํเนินธุรกจิของบริษทั ทาํให ้

การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความม ั �นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของบริษทัสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ สรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอ้มูลทางการเงนิและการดําเนินงานครบถว้น

น่าเชื�อถอื การปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�น โดยที�

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัคร ั�งที� 1/2558 ไดม้กีารพิจารณาทบทวนการประเมนิความเพียงพอและความเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยอา้งองิ “แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที�เขา้ร่วม

ประชุมมีความเหน็ว่า บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานการณใ์นปจัจบุนั และครอบคลมุ

ใน 5 เรื�อง คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี�ยง การควบคุมการปฏบิตัิงาน ระบบสารสนเทศและการ

สื�อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี� 

1.  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที�ดี โดยกาํหนดเป้าหมาย 

การดาํเนินธุรกจิของบริษทัที�ชดัเจนและวดัผลไดใ้นรูปของกาํไรต่อหุน้ประจาํปีนั�น ๆ รวมท ั�งไดม้ีการเปรียบเทียบผล 

การดาํเนินงานในปีที�ผ่านมากบัเป้าหมายที�กาํหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัจะทาํการวิเคราะหห์าสาเหตุ

เพื�อประโยชนใ์นการปรบัปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทั�งนี�  โครงสรา้งองคก์รของบริษทัมีสายการบงัคบับญัชา มีการ

กาํหนดอาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่างชดัเจน โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื�องใด จะไม่สามารถให ้

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

การบนัทึกรายการทางบญัช ีและการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 

บริษทักาํหนดโครงสรา้งการบริหารประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรบัผดิชอบ

ต่อผูถ้อืหุน้เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษทัและกาํกบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ อยู่ในกรอบของการมจีริยธรรมที�ดี และรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี สง่เสริมและติดตามความคืบหนา้

ของกระบวนการพฒันาการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื�อง โดยการพิจารณาปรบัปรุง

คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมท ั�งใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอื�นที�จําเป็น 

เพื�อการพฒันา 
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บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition)  

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ ปจัจบุนัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงนโยบายในเรื�องดงักลา่ว เพื�อรอการประเมิน

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อไป 

2.  การบริหารความเสี�ยง 

บริษทักาํหนดนโยบายการบรหิารความเสี�ยงเป็นนโยบายสาํคญั โดยไดแ้ต่งต ั�งคณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร ทาํหนา้ที�ในการประเมินปจัจยัเสี�ยงท ั�งจากปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพ

เศรษฐกิจ นโยบายภาครฐั และความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ และปัจจยัภายในที�มีผลกระทบต่อเป้าหมายและ 
การดาํเนินธุรกจิของบริษทั และกาํหนดผูร้บัผิดชอบความเสี�ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พรอ้มท ั�ง มอบหมายใหก้ารบริหาร

ความเสี�ยงเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารทุกคน มกีารวางแผนและกาํหนดมาตรการบริหารความเสี�ยง มกีารประเมิน

ปจัจยัความเสี�ยง ที�อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิและเป้าหมายของบริษทั จดัใหม้ีการติดตามการบริหารความ

เสี�ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร เป็นประจาํทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั บริษทัมีการ

จดัการใหค้วามรูก้บัพนกังานทกุระดบัใหม้คีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง 

3.  การควบคมุการปฏบิตัิงาน 

บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในที�มีความเหมาะสมกบัความเสี�ยง ลกัษณะเฉพาะขององค์กร และ

ครอบคลมุกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการจดัซื�อ การเงนิ และการ

บริหารทั �วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในการทาํรายการต่าง ๆ อย่าง

ชดัเจน โดยผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยีในเรื�องใดจะไม่สามารถใหก้ารอนุมติัในเรื�องน ั�น ๆ ได ้เพื�อใหส้ามารถป้องกนัการทจุริตได ้

เช่น มีการกาํหนดวงเงนิ และอาํนาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ข ั�นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน ข ั�นตอน 

การจดัซื�อและวธิีการคดัเลอืกผูข้าย เป็นตน้ นอกจากนั�น ยงัมกีารแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่าง

การอนุมตั ิการบนัทึกรายการทางบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และการดูแลทรพัยส์นิ เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั 

รวมท ั�งควบคุมดูแลใหท้กุหน่วยงานมกีารปฏิบตัติามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง

อย่างเคร่งครดั โดยบริษทัมีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏบิตัิใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ สาํหรบัระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังาน บริษทัมกีารควบคุมดูแลดา้นการพฒันา การบาํรุงรกัษา และดา้นความ

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

บริษทัมีการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักลา่ว รวมทั�งบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการ 

ที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมท ั�งมีการปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจบุนัเสมอ เมื�อมีการพจิารณาอนุมตัิธุรกรรม

ระหว่างกนัน ั�น บริษทัมนีโยบายใหค้าํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบรษิทัเป็นสาํคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการ

ที�กระทาํกบับคุคลภายนอก และตอ้งกระทาํโดยผูท้ี�ไม่มีสว่นไดส้ว่นเสยีในธุรกรรมนั�น เพื�อป้องกนัการหาโอกาสหรือนํา

ผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส้่วนตวั สาํหรบับริษทัในเครือ บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินการ รวมท ั�ง
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กาํหนดแนวทางใหบุ้คคลที�บริษทัแต่งต ั�งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัในเครือน ั�น ถอืปฏิบตัิ เพื�อใหบ้รรลุ

เป้าหมายในการลงทุนของบริษทั 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูลที�ไดร้บัท ั�งจากภายในและภายนอก ซึ�งถอื

เป็นเครื�องมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลเกี�ยวกบัผลการปฏิบติังาน และรายงาน

ทางการเงนิ เพื�อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กี�ยวขอ้ง อยู่บนพื�นฐานของขอ้มูล 

ที�เพยีงพอ ถกูตอ้งสมบูรณ ์เป็นปจัจบุนั เชื�อถอืได ้เขา้ใจงา่ย เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิและการแข่งขนั  

บริษทัไดจ้ดัใหม้ีขอ้มูลที�สาํคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื�อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

โดยการจดัทาํรายงานเชิงวิเคราะหเ์ปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เท็จจริง จดัส่งขอ้มูล 

เพื�อศึกษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการลว่งหนา้ 7 วนั โดยมีเลขานุการบริษทั ซึ�งมหีนา้ที�ใหค้าํแนะนาํดา้นขอ้บงัคบัและ

กฎเกณฑต่์าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ

บริษทั รวมท ั�งเป็นหน่วยงานที�เป็นศูนยก์ลางในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือ 

นดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงาน 

การประชุมผูถ้อืหุน้ ไวเ้ป็นระบบ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการได ้

บริษทัมกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ ซึ�งรวมถงึข ั�นตอนการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อจดัทาํรายงาน

ทางการเงิน การตรวจสอบ/สอบทานของผูส้อบบญัชี การพจิารณา ทบทวน รายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั โดยใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี�รบัรองทั �วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ

ธุรกิจ และการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษทัก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน  

ทั�งนี� เพื�อเป็นการตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น

และโปร่งใส 

5. ระบบการตดิตาม 

บริษทัมรีะบบการติดตามการดาํเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบติังาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ที�กาํหนด คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะแกไ้ขปญัหาที�อาจเกดิขึ�น และกาํหนดแนวทางที�ชดัเจนในกรณีที� 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีประเด็นสาํคญัที�อาจมีผลกระทบต่อองค์กร จะกาํหนดใหผู้ร้บัผิดชอบนําเสนอรายงาน 

เพื�อทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื�ออนุมตัิแกไ้ขปญัหาภายในเวลา 

ที�คณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม และใหร้ายงานการปฏบิตัแิละติดตามผลอย่างต่อเนื�อง 

บริษทัมฝ่ีายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที� 

สอบทานขอ้มูลการด ําเนินงานและการควบคุมภายในเพื�อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในซึ�งครอบคลุมระบบงานที�สาํคญัของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการ

วิเคราะหผ์ลจากการตรวจสอบและสรุปประเด็นที�มีสาระสาํค ัญ และนําเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาประเด็นที�ตรวจพบร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพื�อวางแนวทางในการปรบัปรุง  
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ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 

อนัเป็นการสรา้งแนวทางเชิงป้องกนั คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

เป็นประจาํ 

ผูด้ํารงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั คือนางสาววุฒินี พิทกัษส์งัข ์ซึ�งเป็นผูที้�มีความรู ้

และประสบการณ์การทาํงานดา้นงานตรวจสอบภายในของบริษทัมาเป็นระยะเวลา 11 ปี ซึ�งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี� ในการแต่งต ั�ง โยกยา้ย และเลกิจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายการระหว่างกนั 

1. รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 

1.1 การซื� อที�ดนิจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

1.1.1 บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 

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

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  จาํกดั (มหาชน) ซึ�งถอืว่าเป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนื�องจากบริษทั  

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั และมีกรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทั คือ นายจริะพงษ ์วนิิชบตุร และนายชาย วนิิชบตุร 

ในปี 2557 บริษทัไม่มีการซื�อที�ดินจากบริษทัสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

1.1.2 บริษัท นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จํากดั  

บริษทัมีการซื�อที�ดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จาํกดั ซึ�งมีกรรมการดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบรษิทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช 

ในปี 2557 บริษทัไม่มีการซื�อที�ดินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซยี จาํกดั 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่วขา้งตน้แลว้ โดยมกีารพจิารณา

จากราคาตลาดของที�ดินบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที�ม ี

ความจาํเป็นและสมเหตสุมผล และเกดิขึ�นตามราคาตลาด บนเงื�อนไขที�ปฏิบตัิกนัอยู่โดยท ั �วไป 

1.2 การเช่าพื�นที�สาํนักงานจากบคุคลเกี�ยวขอ้ง 

บริษทัมีการเช่าพื�นที�สาํนกังานจากกองทุนรวมสาธรซิตี�ทาวเวอร ์ซึ�งกองทุนดงักล่าวมีผูถ้อืหุน้ใหญ่ซึ�ง 

มคีวามสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้และกรรมการของบริษทั ดงันี� 

1.  กลุม่ซติี� เรียลตี� ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซติี�ทาวเวอร ์ถอืหุน้ในบริษทัท ั�งทางตรง 

และทางออ้ม รอ้ยละ 7.04 (ณ วนัที� 16 มนีาคม 2558) 

2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม 

ซติี�เรียลตี�  

ในปี 2557 บรษิทัมีการชาํระค่าเช่าพื�นที�สาํนกังานใหแ้ก่กองทุนดงักลา่วรวม 14.76 ลา้นบาท  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไมม่ียอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการดงักลา่วแลว้ โดยมกีารพจิารณาประกอบกบัขอ้มูล

อตัราค่าเช่าอาคารสาํนกังานที�อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสาํนกังานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ�นตามราคาตลาด โดยมีการใหบ้ริการและมีเงื�อนไข

เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ารายอื�นท ั �วไป 

1.3  การทําธุรกรรมทางการเงนิกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษทัมีการทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) โดยธนาคารดงักล่าวมีกลุ่ม

โสภณพนิชเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และกลุม่โสภณพนิชมีความสมัพนัธก์บัผูถ้อืหุน้ และกรรมการของบริษทั คือ นายชาล ี

โสภณพนิช 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้ริการทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงันี� 

รายการ 
อตัราดอกเบี�ย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จํานวนเงนิ  

(ลา้นบาท) 

เงนิกูร้ะยะยาว 

หนงัสอืคํ �าประกนั 

เงนิฝากประจาํ 

เงนิฝากออมทรพัย ์

อตัราดอกเบี�ยสาํหรบัลูกคา้ช ั�นดี (MLR) ลบอตัราคงที� 

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

748.38 

197.22 

  1.49 

95.85 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมยีอดดอกเบี�ยเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชีจาํนวน 0.09 ลา้นบาท โดย 

ยอดคา้งจ่ายดงักลา่วไดม้กีารชาํระแลว้ในตน้ปี 2558 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพิจารณาความเหมาะสมของรายการดงักลา่วขา้งตน้ และมีความเห็นว่า

รายการดงักลา่วขา้งตน้ เป็นรายการที�มคีวามสมเหตุสมผล และเกดิขึ�นตามราคาตลาด นอกจากนี�ขอ้กาํหนดและเง ื�อนไข

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งมคีวามเหมาะสมและปฏบิตักินัโดยทั �วไป 

1.4 การทําธุรกรรมดา้นการซื�อขายหลกัทรพัยก์บับรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง  

บริษทัมกีารซื�อขายหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์

โลจสิตคิส ์และกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ผ่านบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง คือ บริษทั

หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน) ซึ�งมกีรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบริษทั 

คือ นายชาล ีโสภณพนิช  

บริษทัมกีารชาํระค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ�ง 

จาํกดั (มหาชน) ในปี 2557 เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 0.97 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไมม่ียอดคงคา้งของรายการดงักลา่วขา้งตน้ 
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้ีการพิจารณาการซื�อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซื�อขาย

หลกัทรพัยด์งักล่าว และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที�มีความจาํเป็น และเกิดขึ�นตามราคาตลาด  

บนเงื�อนไขที�ปฏบิตัิกนัอยู่โดยทั �วไป 

ทั�งนี�  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 4/2551 เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2551 ไดม้มีติอนุมตัใินหลกัการ

ใหฝ่้ายจดัการของบริษทัมอีาํนาจทาํรายการระหว่างกนัซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขทางการคา้โดยทั �วไป 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

การทาํรายการระหว่างกนัดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจาํเป็นเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และบริษทั 

ไดจ่้าย/รบัค่าตอบแทนในราคาตลาดที�ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ดงัที�คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นในการทาํ

รายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

3. มาตรการหรอืขั�นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของบริษทัใหเ้ป็นรายการที�เกิดขึ�น

ตามราคาและเงื�อนไขที�ยุติธรรม โดยคํานึงถงึผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั อีกท ั�งดูแลการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

ครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ั�งนี�  บริษทัมมีาตรการเกี�ยวกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

ดงันี� 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั�งที� 4/2551 ในวนัที� 13 สิงหาคม 2551 ไดม้ีมติอนุมตัิในหลกัการให ้

ฝ่ายจดัการของบริษทั มีอาํนาจในการทํารายการระหว่างกนัซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั �วไป  

ทั�งรายการที�อยู่ระหวา่งดาํเนินการในขณะน ั�น และรายการที�จะเกดิขึ�นในอนาคต โดยฝ่ายจดัการจะมีการรายงานสรุป 

การทาํรายการดงักลา่วต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัการทาํรายการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะดูแลใหร้ายการดงักลา่วเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม 

โดยคณะกรรมการหรือผูถ้อืหุน้ของบริษทัจะเป็นผูอ้นุมตัิการทาํรายการระหว่างกนัในกรณีที�รายการดงักลา่วไม่เป็น

เงื�อนไขทางการคา้โดยท ั �วไป ท ั�งนี� กรรมการหรือผูถ้อืหุน้ซึ�งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื�องใด ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�อง

น ั�น 

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามประกาศและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัที�ไดร้ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัตามมาตรฐานการบญัชทีี�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

4. นโยบายหรอืแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัจะยงัคงเกดิขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคตตราบเท่าที�รายการน ั�นยงัคงเป็นประโยชนต่์อบริษทั 
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คาํอธบิายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

1. ผลการดาํเนินงาน  

1.1 รายได ้

บริษทัมธุีรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอตุสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้

เพื�อใหเ้ช่า และขายเมื�อมีโอกาสเหมาะสม ซึ�งในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการคิดเป็น

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 18.0 รอ้ยละ 17.6 และรอ้ยละ 16.5 เมื�อเทียบกบัรายไดร้วม ตามลาํดบั ขณะที�รายไดจ้าก 

การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ยงัคงมสีดัส่วนที�สูงที�สุดเมื�อเทียบกบัรายได ้

รวม คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 74.1 รอ้ยละ 73.9 และรอ้ยละ 76.2 ตามลาํดบั การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหแ้ก่

กองทุนและทรสัตด์งักล่าว มีวตัถปุระสงคเ์พื�อนาํเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทัในแต่ละปี 

ในบางช่วงเวลาบริษทัมีรายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้ที�สามารถใชส้ิทธิในการซื�อโรงงาน  

ตามเงื�อนไขที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถคาดการณ์รายไดด้งักล่าวได ้ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบั 

การตดัสนิใจของลูกคา้เป็นหลกั 

สาํหรบัรายไดจ้ากการลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งกาํไร

จากเงนิลงทุน รายไดค่้าบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์กาํไรจากการขายหน่วยลงทนุ และกาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเตมิจากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  

นอกจากนี�  บริษทัมีรายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง และรายไดค้่าสาธารณูปโภค ซึ�งโดยปกติจะเป็น

สดัส่วนนอ้ยเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วม  

1.1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมารายไดค้่าเช่ารบัและค่าบริการมีจาํนวน 1,053.0 ลา้นบาท 1,109.7 ลา้นบาท 

และ 966.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 19.6 รอ้ยละ 5.4 และลดลงรอ้ยละ 12.9 ตามลาํดบั ขณะที�

ตน้ทนุจากการใหเ้ช่าและบริการมีจาํนวน 392.3 ลา้นบาท 261.5 ลา้นบาท และ 243.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งคิดเป็น

กาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่า และบริการเท่ากบั รอ้ยละ 62.8 รอ้ยละ 76.4 และรอ้ยละ 74.8 ตามลาํดบั 

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

เนื�องจากความตอ้งการเช่าโรงงานเติบโตนอ้ยกว่าที�คาดหมายไว ้อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการคลงัสินคา้ของบริษทัได ้

เพิ�มขึ�นอย่างมากตามการขยายตวัของธุรกจิโลจสิตกิส ์และธุรกิจคา้ปลกี ในปี 2556 บริษทัสามารถใหเ้ช่าพื�นที�โรงงาน

และคลงัสนิคา้ไดเ้พิ�มขึ�นสุทธริวม 240,932 ตารางเมตร  

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการในปี 2557 ลดลง เนื�องจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TGROWTH 

เป็นจาํนวนมากในช่วงไตรมาส 4/2556 และการขายบางส่วนในไตรมาส 1/2557 นอกจากนี�ความตอ้งการเช่าโรงงาน

ลดลง และความตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้มีการขยายตวันอ้ยลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการปรบัลดตน้ทุนของ

ภาคการผลติ และสภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั  
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1.1.2 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษ ัทมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ให ้TFUND TLOGIS 

TGROWTH TREIT มูลค่า 4,332.9 ลา้นบาท 4,663.0 ลา้นบาท และ 4,460.1 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

359.2 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.6 และลดลงรอ้ยละ 4.4 ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษ ัทมีการขายอสงัหาริมทร ัพย์ สูงกว่ าการขายในทุกปีที�ผ่ านมา การขาย

อสงัหารมิทรพัยท์ี�มากกวา่ทุกปีดงักลา่วถูกใชเ้ป็นแหลง่เงนิทุนในการขยายธุรกจิที�มากกว่าทุกปีเช่นกนั เพื�อรองรบัความ

ตอ้งการเช่าที�เพิ�มขึ�นอย่างมาก โดยเป็นการขายใหแ้ก่ TFUND จาํนวน 2 โรงงาน มูลค่า 104.8 ลา้นบาท ในเดือน

กนัยายน และขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TGROWTH ในเดือนธนัวาคม ซึ�งบนัทึกเป็นรายไดจ้ากการขาย

จาํนวน 4,558.2 ลา้นบาท  

ในปี 2557 บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากปี 2556 เนื�องจากมีความตอ้งการ

ใชเ้งนิทุนนอ้ยกว่าปีก่อนหนา้จงึขายพื�นที�ลดลง โดยเป็นการใหเ้ช่าอาคารโรงงานใหแ้ก่ TGROWTH จาํนวน 2 โรงงาน 

และขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND จาํนวน 1 โรงงานในช่วงไตรมาส 1/2557 และเป็นการขายอาคารโรงงาน และขาย/ใหเ้ช่า

คลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT ในช่วงไตรมาส 4/2557  

การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS นั�นเป็นการขายขาดในกรรมสทิธิ�ของ 

ท ั�งที�ดินและอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ บริษทัจึงบนัทึกรายการขายสินทรัพย์ด ังกล่าว เป็นรายไดจ้ากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์นงบกาํไรขาดทุนไดท้ ั�งจาํนวน ในขณะที�การขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH และ 

TREIT ในปี 2556 และ 2557 เป็นการใหเ้ช่า/ใหเ้ช่าช่วงที�ดินระยะยาว พรอ้มการขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

โดยบรษิทับนัทกึการใหเ้ช่าที�ดินเป็นรายไดค่้าเช่าที�ดินรบัลว่งหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิท ั�งจาํนวน ซึ�งจะทยอยรบัรูเ้ป็น

รายไดค้่าเช่าตามอายุสญัญาเช่าที�ดิน และบนัทึกการขายขาดในกรรมสิทธิ�  และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสนิคา้  

เป็นรายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทนุท ั�งจาํนวน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 (ปรบัปรุง 2552) ที�ถอืวา่การใหเ้ช่า

อาคารระยะยาวเป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อยา่งไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหก้องทุนรวม/ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ในแต่ละปีจะมากหรือนอ้ยยงัขึ�นอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพื�อขยายธุรกจิของบริษทั 

1.1.3  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรือกจิการอื�น 

นอกจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ลว้ บริษทัยงัมีรายได ้

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที�เป็นผูเ้ช่า รวมถงึบุคคล/กิจการอื�นตามโอกาสที�เหมาะสม 

ท ั�งนี�  ในปี 2557 บริษทัมกีารขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้กบุ่คคลหรอืกิจการอื�น จาํนวน 2 โรงงาน 

อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการขายโรงงานใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายไดท้ี�มิไดเ้กิดขึ�นอย่างสมํ �าเสมอ  

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

กาํไรข ั�นตน้ของการขายโรงงานแต่ละโรงงานมีความแตกต่างกนั ขึ�นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ ขนาด ลกัษณะของ

โรงงาน รวมทั�งทาํเลที�ต ั�งของโรงงานที�ขาย  
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1.1.4  รายไดท้ี�เกี�ยวเนื�องกบับรษิัทร่วม (TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT) 

1)  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ขึ�นอยู่กบั

สดัส่วนการลงทุนของบริษทัและกาํไรของ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT   

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 169.2  

ลา้นบาท 216.6 ลา้นบาท และ 267.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 28.0 ต่อปี และรอ้ยละ 

23.3 ต่อปี ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมส่ีวนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมเท่ากบั 216.6 ลา้นบาทเพิ�มขึ�น

จากปี 2555 จาํนวน 47.4 ลา้นบาท เนื�องจาก TFUND และ TLOGIS มีผลประกอบการดีขึ�น และบริษทัมีเงนิลงทุน 

ใน TGROWTH ในระหวา่งปี 

ในปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 

50.5 ลา้นบาท เนื�องจาก บริษทัไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TGROWTH จากผลการดาํเนินงานทั�งปี 2557 

(TGROWTH จดัต ั�งขึ�นเมื�อปลายปี 2556) รวมท ั�งจาก TREIT ซึ�งเป็นทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ที�จดัตั�งขึ�นเมื�อปลายปี 2557 

2)  รายได ้จากการเป็น ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ที�บ ริษทั ขายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS 

TGROWTH  

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 105.1  

ลา้นบาท 152.6 ลา้นบาท และ 165.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2556 บริษทัมีรายไดด้งักลา่วเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 45.2 เนื�องจากกองทุน TFUND และ 

TLOGIS มผีลประกอบการดีขึ�น รวมท ั�งกองทุน TLOGIS ไดร้บัเงนิชดเชยประกนัความเสยีหายจากนํ �าท่วม  

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 165.3 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 8.3 เนื�องจากการเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TGROWTH ซึ�งจดัต ั�งขึ�นเมื�อไตรมาส 

4/2556 

ในการเป็นผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH นั�น บริษทัมีภาระ

ผูกพนัในเรื�องการค ํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าคลงัสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS จนถงึสิ�นปี 2559 และคํ �าประกนัรายได ้

ใหแ้ก่ TGROWTH สาํหรบัโรงงานที�ไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสทิธิ� ใหก้องทุน โดยคํ �าประกนัรายไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี 

ส่วนการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT บริษทัมีภาระผูกพนัในการค ํ�าประกนัรายได ้รวมถงึรายการอื�น ๆ 

ใหแ้ก่ TREIT (ดูเพิ�มเตมิที�หวัขอ้ 1.2.1 ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหารมิทรพัย)์ 
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1.1.4  รายไดท้ี�เกี�ยวเนื�องกบับรษิัทร่วม (TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT) 

1)  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT ขึ�นอยู่กบั

สดัส่วนการลงทุนของบริษทัและกาํไรของ TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT   

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 169.2  

ลา้นบาท 216.6 ลา้นบาท และ 267.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 28.0 ต่อปี และรอ้ยละ 

23.3 ต่อปี ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมส่ีวนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมเท่ากบั 216.6 ลา้นบาทเพิ�มขึ�น

จากปี 2555 จาํนวน 47.4 ลา้นบาท เนื�องจาก TFUND และ TLOGIS มีผลประกอบการดีขึ�น และบริษทัมีเงนิลงทุน 

ใน TGROWTH ในระหวา่งปี 

ในปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 

50.5 ลา้นบาท เนื�องจาก บริษทัไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TGROWTH จากผลการดาํเนินงานทั�งปี 2557 

(TGROWTH จดัต ั�งขึ�นเมื�อปลายปี 2556) รวมท ั�งจาก TREIT ซึ�งเป็นทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ที�จดัตั�งขึ�นเมื�อปลายปี 2557 

2)  รายได ้จากการเป็น ผูบ้ริหารอสงัหาริมทร ัพย์ที�บ ริษทั ขายใหแ้ก่ TFUND TLOGIS 

TGROWTH  

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 105.1  

ลา้นบาท 152.6 ลา้นบาท และ 165.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2556 บริษทัมีรายไดด้งักล่าวเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 45.2 เนื�องจากกองทุน TFUND และ 

TLOGIS มผีลประกอบการดีขึ�น รวมท ั�งกองทุน TLOGIS ไดร้บัเงนิชดเชยประกนัความเสยีหายจากนํ �าท่วม  

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 165.3 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 8.3 เนื�องจากการเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์นิใหแ้ก่ TGROWTH ซึ�งจดัต ั�งขึ�นเมื�อไตรมาส 

4/2556 

ในการเป็นผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH นั�น บริษทัมีภาระ

ผูกพนัในเรื�องการค ํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าคลงัสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ TLOGIS จนถงึสิ�นปี 2559 และคํ �าประกนัรายได ้

ใหแ้ก่ TGROWTH สาํหรบัโรงงานที�ไม่มีผูเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสทิธิ� ใหก้องทุน โดยคํ �าประกนัรายไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี 

ส่วนการเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT บริษทัมีภาระผูกพนัในการค ํ�าประกนัรายได ้รวมถงึรายการอื�น ๆ 

ใหแ้ก่ TREIT (ดูเพิ�มเตมิที�หวัขอ้ 1.2.1 ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหารมิทรพัย)์ 

  

 

3)  กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีการขายเงนิลงทุนบางส่วนใน TFUND และ TLOGIS และ 

TGROWTH เพื�อการบริหารกระแสเงินสดของบริษทั ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าว จาํนวน 36.5 

ลา้นบาท 170.1 ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งบนัทึกกาํไรดงักลา่วเป็นรายไดอ้ื�น  

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

บริษทัจะสามารถรบัรูก้าํไรเพิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND TLOGIS 

TGROWTH และ TREIT เมื�อกองทุนมีการขายสินทรพัยที์�ซื�อจากบริษทัใหแ้ก่บุคคล/กิจการอื�น หรือเมื�อบริษทั 

ลดสดัสว่นการลงทุนในกองทนุดงักลา่ว  

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บรษิทัมีกาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND 

TLOGIS  TGROWTH และ TREIT จาํนวน 35.3 ลา้นบาท 154.5 ลา้นบาท และ 41.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทั 

มกีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติม เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวนมากในปี 2556 เนื�องจาก TFUND มกีารขายโรงงานใหบ้คุคลอื�น 3 โรงงาน และ

บริษทัลดสดัส่วนการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS รอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 6.1 ตามลาํดบั ในปี 2557 บริษทัมกีาํไร

ที�รบัรูเ้พิ�มเตมิลดลง เนื�องจากบริษทัมกีารลดสดัส่วนการลงทนุนอ้ยกวา่การลดลงของปีก่อนหนา้ โดยมีการลดสดัส่วน

การลงทนุใน TGROWTH เพียงรอ้ยละ 1.2 และ TFUND มกีารขายโรงงานใหบ้คุคลอื�นเพยีง 1 โรงงาน 

1.1.5  รายไดอ้ื�น ๆ 

นอกจากรายไดท้ี�กลา่วขา้งตน้ บริษทัยงัมรีายไดป้ระเภทอื�นอีก ซึ�งประกอบดว้ย  

1) รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้ง  

รายไดด้งักลา่วเกิดจากการที�บริษทัไดร้บัว่าจา้งจากลูกคา้ที�เช่าโรงงานของบริษทัใหท้าํการ 

ต่อเติม/ดดัแปลงโรงงานที�เช่าอยู่ ซึ�งปกติบริษทัมีรายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวนนอ้ยเมื�อเทียบกบัรายไดร้วม 

อย่างไรก็ตาม การที�รายไดจ้ากงานรบัเหมาก่อสรา้งในปี 2555 มีจาํนวนมากกว่าเมื�อเทียบกบัปี 2556 และปี 2557 

เนื�องจากผูเ้ช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ว่าจา้งบริษทัใหท้าํการซอ่มแซมปรบัปรุงอาคารที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั 

ในขณะที�ปี 2556 และปี 2557 รายไดด้งักลา่วเกดิจากการที�ผู เ้ช่าจา้งบริษทัใหท้าํการซ่อมแซม ต่อเตมิอาคาร ตามการใช ้

งานปกติของผูเ้ช่า จงึทาํใหร้ายไดด้งักลา่วมีจาํนวนลดลงมากเมื�อเทยีบกบัปี 2555 

2) รายไดค้่าสาธารณูปโภค  

รายไดค้่าสาธารณูปโภคเกดิจากการที�บริษทัเป็นผูจ้ดัหาสาธารณูปโภคเป็นการชั �วคราวใหแ้ก่

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

โดยปกติบริษทัมไิดแ้สวงหากาํไรจากการให ้บริการดงักลา่วจากลูกคา้ 
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3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในปี 2555 และ 2556 บริษทัไดร้บัเงนิค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพื�อชดเชย

ความเสยีหายในทรพัยส์นิและชดเชยการสูญเสยีรายไดก้รณีธุรกจิหยุดชะงกัของบริษทัที� เกิดจากเหตุการณ์อทุกภยั 

เมื�อปลายปี 2554 จาํนวน 82.7 ลา้นบาท 69.7 ลา้นบาท 

ในขณะที�ในปี 2557 บริษทัไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนประกนัภยัจากความเสยีหายในทรพัยส์นิ

จาํนวน 2.4 ลา้นบาท จากเหตกุารณอุ์ทกภยัเมื�อปี 2556 

1.2 ค่าใชจ่้าย 

1.2.1 ประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2557 บริษทัต ั�งประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 

118.0 ลา้นบาท ซึ�งเกดิจากการขาย/ใหเ้ช่า อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมื�อเดือนธนัวาคม 2557 ทาํใหบ้ริษทัมีภาระ

ผูกพนัในการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT สาํหรบัอาคารที�ไม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสิทธิ�  และเกดิจากการที�บรษิทัมีภาระ

ผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสาํหรบักรณีที�ผูเ้ช่าใชส้ทิธิในการซื�ออสงัหาริมทรพัย ์

(Option to buy) หากราคายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยน์ ั�น ณ วนัที�ผูเ้ช่าใชส้ทิธิซื�อสูงกว่าราคาใชส้ทิธ ิรายการดงักล่าว

ถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ และบนัทึกเป็นหนี�สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยแสดงในประมาณการหนี�สนิ

ระยะส ั�น และระยะยาว รวมท ั�งสิ�นจาํนวน 133.2 ลา้นบาท ท ั�งนี�ส่วนต่างจาํนวน 15.24 ลา้นบาท ถกูแสดงในกาํไรที� 

ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วมตามสดัส่วนการลงทุนใน TREIT (รอ้ยละ 12.0) 

1.2.2 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในช่วง 3 ปีที�ผา่นมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมจีาํนวน 432.0 ลา้นบาท 715.6 ลา้นบาท 

และ 769.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 32.5 รอ้ยละ 65.6 และรอ้ยละ 7.53 ต่อปี ตามลาํดบั  

ท ั�งนี�  องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน และ

ค่าเสื�อมราคาของโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จแต่ยงัไม่มีผูเ้ช่า โดยคิดเป็นสดัสว่นรวมกนัประมาณรอ้ยละ 60.5   

ในปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�นมาก ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของ 

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

ของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกจิของบริษทั รวมท ั�งค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจดัต ั�ง TGROWTH 

ซึ�งส่วนใหญ่บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายด ังกล่าวจะเกิดขึ�นเฉพาะเมื�อมีการจดัต ั�งกองทุนใหม่เท่าน ั�น  

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดร้บัการชดเชยอยู่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายและรายไดอ้ื�น 

ในปี 2557 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 769.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 53.9 

ลา้นบาท หรือคิด เป็นการเพิ�ม ขึ�นรอ้ยละ 7.53 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ� นของค่าเสื�อมราคาของทร ัพย์สินใน 

โรงงาน/คลงัสนิคา้ที�วา่งพรอ้มใหเ้ช่า และการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกิจของบริษทั  
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3) ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั  

ในปี 2555 และ 2556 บริษทัไดร้บัเงนิค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั เพื�อชดเชย

ความเสยีหายในทรพัยส์นิและชดเชยการสูญเสยีรายไดก้รณีธุรกจิหยุดชะงกัของบริษทัที� เกิดจากเหตุการณ์อทุกภยั 

เมื�อปลายปี 2554 จาํนวน 82.7 ลา้นบาท 69.7 ลา้นบาท 

ในขณะที�ในปี 2557 บริษทัไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนประกนัภยัจากความเสยีหายในทรพัยส์นิ

จาํนวน 2.4 ลา้นบาท จากเหตกุารณอุ์ทกภยัเมื�อปี 2556 

1.2 ค่าใชจ่้าย 

1.2.1 ประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2557 บริษทัต ั�งประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 

118.0 ลา้นบาท ซึ�งเกดิจากการขาย/ใหเ้ช่า อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เมื�อเดือนธนัวาคม 2557 ทาํใหบ้ริษทัมีภาระ

ผูกพนัในการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ TREIT สาํหรบัอาคารที�ไม่มผูีเ้ช่า ณ วนัโอนกรรมสิทธิ�  และเกดิจากการที�บรษิทัมีภาระ

ผูกพนัในการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสาํหรบักรณีที�ผูเ้ช่าใชส้ทิธิในการซื�ออสงัหาริมทรพัย ์

(Option to buy) หากราคายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยน์ ั�น ณ วนัที�ผูเ้ช่าใชส้ทิธิซื�อสูงกว่าราคาใชส้ทิธ ิรายการดงักล่าว

ถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ และบนัทึกเป็นหนี�สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยแสดงในประมาณการหนี�สนิ

ระยะส ั�น และระยะยาว รวมท ั�งสิ�นจาํนวน 133.2 ลา้นบาท ท ั�งนี�ส่วนต่างจาํนวน 15.24 ลา้นบาท ถกูแสดงในกาํไรที� 

ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วมตามสดัส่วนการลงทุนใน TREIT (รอ้ยละ 12.0) 

1.2.2 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในช่วง 3 ปีที�ผา่นมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมจีาํนวน 432.0 ลา้นบาท 715.6 ลา้นบาท 

และ 769.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 32.5 รอ้ยละ 65.6 และรอ้ยละ 7.53 ต่อปี ตามลาํดบั  

ท ั�งนี�  องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน และ

ค่าเสื�อมราคาของโรงงาน/คลงัสนิคา้ที�สรา้งเสร็จแต่ยงัไม่มีผูเ้ช่า โดยคิดเป็นสดัสว่นรวมกนัประมาณรอ้ยละ 60.5   

ในปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�นมาก ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ�นของ 

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

ของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกจิของบริษทั รวมท ั�งค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจดัต ั�ง TGROWTH 

ซึ�งส่วนใหญ่บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายด ังกล่าวจะเกิดขึ�นเฉพาะเมื�อมีการจดัต ั�งกองทุนใหม่เท่าน ั�น  

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดร้บัการชดเชยอยู่ในสว่นของรายไดจ้ากการขายและรายไดอ้ื�น 

ในปี 2557 บริษทัมค่ีาใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 769.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 53.9 

ลา้นบาท หรือคิด เป็นการเพิ�ม ขึ�นรอ้ยละ 7.53 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ� นของค่าเสื�อมราคาของทร ัพย์สินใน 

โรงงาน/คลงัสนิคา้ที�วา่งพรอ้มใหเ้ช่า และการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกิจของบริษทั  

  

 

1.2.3 ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมจีาํนวน 410.8 ลา้นบาท 546.4 ลา้นบาท และ 642.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 53.7 รอ้ยละ 33.0 และรอ้ยละ 17.6 ต่อปี ตามลาํดบั 

องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงิน คือ ดอกเบี�ยจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 

98.7 ส่วนที�เหลอืเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูยื้มของบริษทั 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิ�มขึ�นมากในช่วง 2 ปีหลงั เนื�องจากบริษทัมกีารกูย้มืเงนิเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน

มากเพื�อใชใ้นการขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบริษทั 

1.2.4 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ในปี 2555 บริษทัมกีารโอนกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัย ์เนื�องจากบริษทั 

มีการบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดินจาํนวน 2 แปลงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมจาํนวน 15.4 ลา้นบาท 

ในปี 2554 แต่ต่อมาในปี 2555 ที�ดินดงักลา่วมีมูลค่ายุตธิรรมสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 

ในปี 2556 และ ปี 2557 ไม่มีรายการดงักลา่ว 

1.3 กาํไร 

1.3.1 กาํไรขั�นตน้ 

บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้) 

ในรอบ 3 ปีที�ผ่านมาเท่ากบัรอ้ยละ 43.1 รอ้ยละ 45.5 และรอ้ยละ 37.8 ตามลาํดบั  

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

บริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเพิ�มขึ�น การปรบัขึ�นราคาค่าเช่าและบริการ การลดลงของค่าซ่อมแซมทรพัยส์ินในส่วน 

ที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 และการหยุดคิดค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อ 

การลงทนุใหเ้ช่าที�จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขายตั�งแต่ไตรมาส 2 จนถงึเดือนธนัวาคมที�บริษทั 

ไดข้ายสนิทรพัยด์งักลา่วเสรจ็สิ�น  

ในปี 2557 บริษทัมอีตัรากาํไรข ั�นตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรา

กาํไรข ั�นตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลง เนื�องจากบริษทัมีการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี� เป็นคลงัสินคา้ 

ในสดัส่วนที�สูงกว่าอาคารโรงงานซึ�งคลงัสินคา้มีอตัรากาํไรข ั�นตน้จากการขายตํ �ากว่าโรงงาน นอกจากนี�คลงัสินคา้ 

ที�ขาย/ใหเ้ช่า เป็นคลงัสนิคา้ที�สรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้มากขึ�น ซึ�งมีอตัรากาํไรข ั�นตน้ตํ �ากว่าคลงัสินคา้สาํเร็จรูป 

นอกจากนี�มีอตัรากาํไรข ั�นตน้จากรายไดค่้าเช่าลดลง 
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 

1.3.2 กาํไรสุทธิ 

บริษทัมีกาํไรสุทธิซึ�งคิดตามวธีิส่วนไดเ้สียและแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา

เท่ากบั 1,296.6 ลา้นบาท 1,414.2 ลา้นบาท และ 761.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 1.62 บาท 1.56 

บาท และ 0.76 บาท ตามลาํดบั 

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

9.1 เนื�องจากบริษทัมีกาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเพิ�มขึ�นดงัที�กล่าวขา้งตน้ รวมท ั�งมกีาํไรจากขายอสงัหาริมทรพัย์

เพิ� ม ขึ� น จากปีก่อนหนา้  นอกจากนี� บริษ ัทมีร าย ได ้ค่ าบ ริห ารจ ัดการ และส่วนแบ่ งกํา ไรจากเงินลงทุนใน

TFUND/TLOGIS/TGROWTH เพิ�มขึ�น เนื�องจากกองทุน TFUND/TLOGIS มีผลประกอบการดีขึ�น อีกท ั�งบริษทั 

มีก ําไรที�ร ับ รูเ้พิ�ม เ ติมจากการขายอสงัหาริมทร ัพย์ให ้TFUND/TLOGIS และกํา ไรจากการขายหน่วยลงทุน 

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

จากการปรบัลดอตัราภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20  

ในปี 2557 บริษทัมกีาํไรสุทธิลดลงจากปีกอ่นหนา้จาํนวน 652.7 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 46.2 

เนื�องจากมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้ ดงัที�กลา่วขา้งตน้ รายไดอ้ื�น

ลดลงเนื�องจากบริษทัไม่มีการขายเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS ในระหว่างปี ในขณะที�ปี 2556 มีการขายเงนิลงทุน

เป็นจาํนวนมาก และปี 2557 บริษทัมกีารลดสดัสว่นการลงทุนในกองทนุนอ้ยกว่าปี 2556 ทาํใหม้กีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจาก

การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนลดลง นอกจากนี�บริษทัมีค่าใชจ่้ายที�เกดิจากการต ั�งประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2557 เป็นจาํนวนมาก รวมท ั�งมีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร และค่าใชจ่้ายทางการเงนิที�เพิ�มขึ�น ตามการขยายการพฒันาโครงการของบริษทั 

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สินทรพัย ์

ณ สิ�นปี 2557 บรษิทัมีสนิทรพัยร์วมท ั�งสิ�น 31,209.1 ลา้นบาท ซึ�งรอ้ยละ 76.6 ของสินทรพัยร์วมเป็น

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ และรอ้ยละ 10.6 เป็นเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัเพิ�มขึ�นจากปี 2556 ประมาณ 4,757.7 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 18.0 

สาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์และค่าเช่าที�ดินจ่ายลว่งหนา้  

2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยท์ี�อยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มให ้

เช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมจาํนวน 13,688.3 ลา้นบาท 17,261.3  

ลา้นบาท และ 23,914.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
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แก่ผู้สอบบัญชี

 

1.3.2 กาํไรสุทธิ 

บริษทัมีกาํไรสุทธิซึ�งคิดตามวธีิส่วนไดเ้สียและแสดงอยู่ในงบการเงนิรวมในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา

เท่ากบั 1,296.6 ลา้นบาท 1,414.2 ลา้นบาท และ 761.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 1.62 บาท 1.56 

บาท และ 0.76 บาท ตามลาํดบั 

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

9.1 เนื�องจากบริษทัมีกาํไรข ั�นตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเพิ�มขึ�นดงัที�กล่าวขา้งตน้ รวมท ั�งมกีาํไรจากขายอสงัหาริมทรพัย์

เพิ� ม ขึ� น จากปีก่อนหนา้  นอกจากนี� บริษ ัทมีร าย ได ้ค่ าบ ริห ารจ ัดการ และส่วนแบ่ งกํา ไรจากเงินลงทุนใน

TFUND/TLOGIS/TGROWTH เพิ�มขึ�น เนื�องจากกองทุน TFUND/TLOGIS มีผลประกอบการดีขึ�น อีกท ั�งบริษทั 

มีก ําไรที�ร ับ รูเ้พิ�ม เ ติมจากการขายอสงัหาริมทร ัพย์ให ้TFUND/TLOGIS และกํา ไรจากการขายหน่วยลงทุน 

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

จากการปรบัลดอตัราภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20  

ในปี 2557 บริษทัมกีาํไรสุทธิลดลงจากปีกอ่นหนา้จาํนวน 652.7 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 46.2 

เนื�องจากมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้ ดงัที�กลา่วขา้งตน้ รายไดอ้ื�น

ลดลงเนื�องจากบริษทัไม่มีการขายเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS ในระหว่างปี ในขณะที�ปี 2556 มีการขายเงนิลงทุน

เป็นจาํนวนมาก และปี 2557 บริษทัมกีารลดสดัสว่นการลงทุนในกองทนุนอ้ยกว่าปี 2556 ทาํใหม้กีาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจาก

การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้องทุนลดลง นอกจากนี�บริษทัมีค่าใชจ่้ายที�เกดิจากการต ั�งประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในช่วงปลายปี 2557 เป็นจาํนวนมาก รวมท ั�งมีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร และค่าใชจ่้ายทางการเงนิที�เพิ�มขึ�น ตามการขยายการพฒันาโครงการของบริษทั 

2. ฐานะทางการเงนิ 

2.1 สินทรพัย ์

ณ สิ�นปี 2557 บรษิทัมีสนิทรพัยร์วมท ั�งสิ�น 31,209.1 ลา้นบาท ซึ�งรอ้ยละ 76.6 ของสินทรพัยร์วมเป็น

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ และรอ้ยละ 10.6 เป็นเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH และ TREIT 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัเพิ�มขึ�นจากปี 2556 ประมาณ 4,757.7 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 18.0 

สาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์และค่าเช่าที�ดินจ่ายลว่งหนา้  

2.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยท์ี�อยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มให ้

เช่า/ใหเ้ช่า ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บริษทัมีอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนรวมจาํนวน 13,688.3 ลา้นบาท 17,261.3  

ลา้นบาท และ 23,914.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  

 

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

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT) ในปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 26.1 และในปี 2557 รอ้ยละ 38.5 สะทอ้นให ้

เห็นถงึการขยายธุรกจิของบริษทัผ่านการลงทุนในที�ดินและการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ เพิ�มเป็นจาํนวนมาก 

2.1.2 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�พรอ้ม 

ใหเ้ช่า/ขาย และ/หรือ อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าที�คาดว่าจะขายในระยะเวลา 1 ปีขา้งหนา้  

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

ลา้นบาท ตามที�ไดม้ ีมติอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัในไตรมาส 1/2557 ใหข้ายและ/หรือใหเ้ช่า 

โรงงาน/คลงัสนิคา้เพิ�มเติมใหแ้ก่ TGROWTH รวมท ั�งการขายและ/หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทรสัตเ์พื�อการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REIT) ที�จะถูกจดัตั�งขึ�นภายหลงั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 

2.1.3 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

ประมาณรอ้ยละ 85.3 ของที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์คือที�ดินและส่วนปรบัปรุงที�ดิน ในปี 2556 

และปี 2557 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 26.4 และรอ้ยละ 45.5 โดยหลกัเกิดจากการขยายการพฒันา

โครงการ ตามที�ไดก้ลา่วขา้งตน้  

2.1.4 เงนิลงทนุช ั �วคราว  

ณ สิ�นปี 2557 บรษิทัมีเงนิลงทนุชั �วคราวจาํนวน 257.7 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ตั �วแลกเงนิที�ออก

โดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศจาํนวน 133.0 ลา้นบาท และการลงทนุในหน่วยลงทนุจาํนวน 124.7 ลา้นบาท การลงทนุ

ดงักลา่วจดัว่ามคีวามเสี�ยงตํ �า และถอืเป็นทางเลอืกทางหนึ�งในการบริหารเงนิของบริษทัที�ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุน 

ในอตัราที�สูงกว่าการฝากเงนิประเภทออมทรพัยก์บัธนาคาร 

2.1.5 ลูกหนี� การคา้-สุทธิ 

ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา บรษิทัมียอดลูกหนี�การคา้-สุทธิ จาํนวน 82.4 ลา้นบาท 43.5 ลา้นบาท และ 

63.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2556 ลูกหนี�การคา้-สุทธิลดลงจากปีกอ่นหนา้จาํนวน 38.9 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

การลดลงของลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�ยงัไม่เรียกชําระ จาํนวน 31.3 ลา้นบาท อนัเนื�องมาจากการขาย

อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวนหนึ�งใหแ้ก่ TGROWTH  

ณ สิ�นปี 2557 ลูกหนี�การคา้-สุทธิ จาํนวน 63.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ลูกหนี�คา้งชาํระไม่เกนิ  

3 เดือน จาํนวน 42.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.0 ของลูกหนี�การคา้-สุทธิ และเป็นลูกหนี� ตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานที�ยงัไม่เรยีกชาํระ จาํนวน 11.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.4 ของลูกหนี�การคา้-สุทธิ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการเกบ็ค่ามดัจาํการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจาํนวน 3-6 เท่าของค่าเช่า

และค่าบริการรายเดือนที�บริษทัไดร้บัจากผูเ้ช่า เพื�อบรรเทาความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นจากการผิดนดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 

2.1.6 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมียอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ �าประกนั จาํนวน 70.6 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 70.4 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัไดว้างเงนิฝากประจาํเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัชดเชย 

ส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสุทธิ ใหแ้ก่ TREIT กรณีที� ผูเ้ช่าใชส้ ิทธิในการซื�ออสงัหาริมทรพัย ์

นอกจากนี�มีการวางเงนิสดบางส่วนเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดิต และทรสัตรี์ซีทสพ์รอ้มวงเงนิ

สาํหรบัจองอตัราแลกเปลี�ยน และหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก ่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิ และบริษทัเอกชน 

2.1.7 เงนิลงทนุในบริษทัย่อย/ร่วม/ร่วมคา้ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

ดงันี�  

1)  บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ 

ทนุชาํระแลว้ของบรษิทัย่อย ทั�งนี�  เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 

ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั  

2)  บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระ

แลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 14,515.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 49.7 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทั 

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

รอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคํานวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 85.4 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.3 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

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

ย่อย เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 189.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.6 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

5)  บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระ

แลว้ของบรษิทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทนุเท่ากบั 7.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสินทรพัย์

รวมของบรษิทั 

6)  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 23.63 ของทุนชาํระ

แลว้ของ TFUND เงนิลงทุนดงักลา่วค ํานวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 1,446.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และคาํนวณตามวธิีราคาทนุเท่ากบั 2,807.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.6 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทั 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการเกบ็ค่ามดัจาํการเช่าโรงงาน/คลงัสนิคา้ เป็นจาํนวน 3-6 เท่าของค่าเช่า

และค่าบริการรายเดือนที�บริษทัไดร้บัจากผูเ้ช่า เพื�อบรรเทาความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นจากการผิดนดั/ผดิสญัญาของผูเ้ช่า 

2.1.6 เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมียอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ �าประกนั จาํนวน 70.6 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปี 2556 จาํนวน 70.4 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัไดว้างเงนิฝากประจาํเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัชดเชย 

ส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิสุทธิ ใหแ้ก่ TREIT กรณีที� ผูเ้ช่าใชส้ ิทธิในการซื�ออสงัหาริมทรพัย ์

นอกจากนี�มีการวางเงนิสดบางส่วนเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดิต และทรสัตรี์ซีทสพ์รอ้มวงเงนิ

สาํหรบัจองอตัราแลกเปลี�ยน และหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก ่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิ และบริษทัเอกชน 

2.1.7 เงนิลงทนุในบริษทัย่อย/ร่วม/ร่วมคา้ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมเีงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

ดงันี�  

1)  บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอรว์ิสเซส จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ 

ทนุชาํระแลว้ของบรษิทัย่อย ทั�งนี�  เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 

ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั  

2)  บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระ

แลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 14,515.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 49.7 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทั 

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

รอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคํานวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 85.4 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.3 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

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

ย่อย เงนิลงทนุดงักลา่วคาํนวณตามวธิรีาคาทนุเท่ากบั 189.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.6 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

5)  บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระ

แลว้ของบรษิทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทนุเท่ากบั 7.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสินทรพัย์

รวมของบรษิทั 

6)  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 23.63 ของทุนชาํระ

แลว้ของ TFUND เงนิลงทุนดงักลา่วค ํานวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 1,446.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และคาํนวณตามวธิีราคาทนุเท่ากบั 2,807.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.6 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทั 

  

 

7)  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์(บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.04 ของ

ทนุชาํระแลว้ของ TLOGIS เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีสว่นไดเ้สยีเท่ากบั 613.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.0 ของ

สินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษ ัทย่อย ค ํานวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 916.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.1 ของ

สินทรพัยร์วมของบรษิทั 

8) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินด ัสเทรียล โกรท (บริษัทร่วม )  

ในสดัส่วนรอ้ยละ 27.36 ของทุนชาํระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธีิสว่นไดเ้สยีเท่ากบั 944.2 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.0 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คํานวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 1,516.5  

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

9) ทร ัสต์เพื�อการลงทุนในอส ังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการ เ ช่าอสงัหาริมทร ัพย์ไทคอน  

(บริษทัร่วม) ถอืโดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 12.00 ของทุนชาํระแลว้ของ TREIT เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตาม 

วิธีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 312.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คํานวณตาม 

วธิรีาคาทนุเท่ากบั 411.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.97 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัย่อย 

10)  บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วน

รอ้ยละ 51 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธีิสว่นไดเ้สยีเท่ากบั 2.3 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 2.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัย่อย 

11)  บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อยในสดัส่วน

รอ้ยละ 51 ของทนุชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธีิสว่นไดเ้สยีเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวิธีราคาทุนเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

0.01 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทัย่อย 

12)  บริษ ัท บางกอกคลบั จาํกดั (บริษ ัทที� เกี�ยวขอ้ง)  ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุน 

จดทะเบยีนของบรษิทัดงักลา่ว คิดเป็นเงนิลงทนุหลงัหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ 0.26 ลา้นบาท 

2.1.8 สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชีจาํนวน 91.0 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการรอตดั

บญัชีของภาษีเงนิไดท้ี�เกดิจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห  ้ TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT และ 

ส่วนหนึ�งเกดิจากประมาณการค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดขึ�นเนื�องจากการที�บริษทัไม่สามารถรบัรูก้าํไรจากการขาย

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

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT การบนัทึกภาษใีนงบกาํไรขาดทุนจงึมไิดบ้นัทึกภาษที ั�งจาํนวน แต่หกัดว้ยภาษี

จาํนวนหนึ�งตามสดัสว่นที�บริษทัมกีารลงทนุใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT อย่างไรกด็ี ภาษีที�เกิดจากกาํไร

จากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ทั�งจาํนวนไดถ้กูจ่ายชาํระเป็นเงนิสด ดงัน ั�น  
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จึงเกิดรายการสินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างภาษีที�ช ําระแลว้เป็นเงินสดกบัภาษีที�บนัทึก 

ใ น ง บ กํา ไ ร ข า ด ทุ น  ท ั� ง นี�  ห า ก บ ริ ษ ัท มี ก า ร ร ับ รู ้ก ํ า ไ ร เ พิ� ม เ ติ ม จ า ก ก า ร ข า ย อ ส ัง ห า ริ ม ท ร ัพ ย์ ใ ห ้

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ยอดภาษเีงนิไดร้อตดับญัชีจะถูกปรบัลดลง  

ทั�งนี�สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชีที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ เป็นยอดสุทธิจากหนี�สิน

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชีแลว้ 

2.1.9 เงนิมดัจาํที�ดิน 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมีเงนิมดัจาํค่าที�ดินจาํนวน 461.7 ลา้นบาท โดยเป็นการมดัจาํค่าที�ดิน 

ที�บริษทัไดล้งนามในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดิน  

2.1.10 ค่าเช่าที�ดนิจ่ายล่วงหนา้ 
ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมค่ีาเช่าที�ดินจ่ายลว่งหนา้จาํนวน 758.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 409.4 ลา้นบาท

จากสิ�นปี 2556 ค่าเช่าที�ดินจา่ยลว่งหนา้เป็นรายการที�เกิดจากการเช่าที�ดินระยะยาวเพื�อพฒันาคลงัสนิคา้ ทั�งนี� รายการ

ดงักลา่วจะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2 หนี� สนิ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมีหนี�สนิรวมทั�งสิ�น 19,743.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 1,979.9 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ 11.1 จากสิ�นปี 2556     

หนี�สนิรวมของบริษทัมีเงนิกูย้ืมและหุน้กูเ้ป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 87.2 ของหนี�สินรวม  

การเพิ�มขึ�นของหนี�สนิรวม เกดิจากรายการที�สาํคญัดงัต่อไปนี� 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูยื้มท ั�งหมดของบริษทั ณ สิ�นปี 2557 มจีาํนวน 17,225.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 1,546.6 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการกูย้ืมเพื�อใชล้งทุนซื�อที�ดินและการขยายงานก่อสรา้ง 

โรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมากในระหว่างปี  

เงนิกูยื้มของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะส ั�นรอ้ยละ 3.8 เงนิกูยื้มระยะยาวรอ้ยละ 10.2 และ

หุน้กูร้อ้ยละ 86.0 ของเงนิกูยื้มทั�งหมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัซึ�งถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาวน ั�น บริษทัจะใชเ้งนิจาก

แหลง่เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นน ั�น บริษทัจะใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีนในการดาํเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ�ง สาํหรบัจ่ายชาํระค่าที�ดินในช่วงก่อนที�บริษทัจะไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกู ้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็าม การกูย้มืระยะส ั�นเป็นจาํนวนมากในบางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงนิสด

ของบริษทั ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้ีการตรวจสอบอยา่งสม ํ �าเสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�น 

ต่อเงนิกูร้วมของบริษทัอยู่ในอตัราที�เหมาะสม  
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ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

จึงเกิดรายการสินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างภาษีที�ช ําระแลว้เป็นเงินสดกบัภาษีที�บนัทึก 

ใ น ง บ กํา ไ ร ข า ด ทุ น  ท ั� ง นี�  ห า ก บ ริ ษ ัท มี ก า ร ร ับ รู ้ก ํ า ไ ร เ พิ� ม เ ติ ม จ า ก ก า ร ข า ย อ ส ัง ห า ริ ม ท ร ัพ ย์ ใ ห ้

TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ยอดภาษเีงนิไดร้อตดับญัชีจะถูกปรบัลดลง  

ทั�งนี�สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชีที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ เป็นยอดสุทธิจากหนี�สิน

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชีแลว้ 

2.1.9 เงนิมดัจาํที�ดิน 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมีเงนิมดัจาํค่าที�ดินจาํนวน 461.7 ลา้นบาท โดยเป็นการมดัจาํค่าที�ดิน 

ที�บริษทัไดล้งนามในสญัญาจะซื�อจะขายที�ดิน  

2.1.10 ค่าเช่าที�ดนิจ่ายล่วงหนา้ 
ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมค่ีาเช่าที�ดินจ่ายลว่งหนา้จาํนวน 758.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 409.4 ลา้นบาท

จากสิ�นปี 2556 ค่าเช่าที�ดินจา่ยลว่งหนา้เป็นรายการที�เกิดจากการเช่าที�ดินระยะยาวเพื�อพฒันาคลงัสนิคา้ ทั�งนี� รายการ

ดงักลา่วจะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุตลอดอายุสญัญาเช่า 

2.2 หนี� สนิ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมีหนี�สนิรวมทั�งสิ�น 19,743.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 1,979.9 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ 11.1 จากสิ�นปี 2556     

หนี�สนิรวมของบริษทัมีเงนิกูย้ืมและหุน้กูเ้ป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 87.2 ของหนี�สินรวม  

การเพิ�มขึ�นของหนี�สนิรวม เกดิจากรายการที�สาํคญัดงัต่อไปนี� 

2.2.1 เงนิกูย้มื 

เงนิกูยื้มท ั�งหมดของบริษทั ณ สิ�นปี 2557 มจีาํนวน 17,225.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 1,546.6 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการกูย้ืมเพื�อใชล้งทุนซื�อที�ดินและการขยายงานก่อสรา้ง 

โรงงาน/คลงัสนิคา้เป็นจาํนวนมากในระหว่างปี  

เงนิกูยื้มของบริษทัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะส ั�นรอ้ยละ 3.8 เงนิกูยื้มระยะยาวรอ้ยละ 10.2 และ

หุน้กูร้อ้ยละ 86.0 ของเงนิกูยื้มทั�งหมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้ของบริษทัซึ�งถอืว่าเป็นการลงทุนระยะยาวน ั�น บริษทัจะใชเ้งนิจาก

แหลง่เงนิกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�นน ั�น บริษทัจะใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีนในการดาํเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ�ง สาํหรบัจ่ายชาํระค่าที�ดินในช่วงก่อนที�บริษทัจะไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกู ้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็าม การกูย้มืระยะส ั�นเป็นจาํนวนมากในบางช่วงเวลาเป็นการบริหารกระแสเงนิสด

ของบริษทั ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้ีการตรวจสอบอยา่งสม ํ �าเสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะส ั�น 

ต่อเงนิกูร้วมของบริษทัอยู่ในอตัราที�เหมาะสม  

 

ณ สิ�นปี 2557 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มีจาํนวน 14,810.0 ลา้นบาท ซึ�งหุน้กูท้ ั�งหมดที�ออกมีอายุ

ระหว่าง 2 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมกีารตกลงในเงื�อนไขของการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้อืหุน้กูที้�สาํคญัคือ 

การดาํรงอตัราส่วนหนี�สนิ/หนี�สนิที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่เกนิ 2.5-3.0 เท่า ซึ�งที�ผ่านมาบริษทั 

ไม่เคยผดิเงื�อนไขของการกูย้มืที�สาํคญัดงักลา่ว 

2.2.2 เจา้หนี� การคา้ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมียอดเจา้หนี� การคา้จาํนวน 405.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 

149.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.9 ซึ�งเกือบท ั�งจาํนวนของเจา้หนี�การคา้เป็นเจา้หนี� ค่าก่อสรา้ง   

2.2.3 ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่าย  

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมียอดภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลคา้งจ่ายจาํนวน 83.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 

81.3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เนื�องจากกาํไรจากขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT 

2.2.4 ประมาณการหนี� สิน 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมียอดประมาณการหนี� สินทั�งสิ�นจาํนวน 133.2 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

ประมาณการหนี�สนิระยะส ั�นจาํนวน 39.41 ลา้นบาท และประมาณการหนี�สนิระยาวจาํนวน 93.79 ลา้นบาท จากการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ตามที�ไดก้ลา่วในขอ้ 1.2.1 

2.2.5 สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

ณ สิ� นปี 2557 บริษ ัทมีจ ํานวนเงินส ํารองผลประโยชน ์ระยะยาวของพน ักงานซึ�ง เป็นการ 

ประมาณการภาระของบริษทัในการจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงาน จาํนวน 28.4 ลา้นบาท 

บริษทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน ตั�งแต่ปี 

2554 เป็นตน้มา โดยบนัทึกส่วนที�เป็นยอดสะสมที�คาํนวณจนถงึสิ�นปี 2553 รบัรูเ้ป็นหนี�ส ิน และบนัทึกส่วนที�เป็นการ 

กนัสาํรองผลประโยชน์ของพนกังานในแต่ละปีเป็นค่าใชจ่้าย  

2.2.6 รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมีรายไดค่้าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ จาํนวน 1,185.8 ลา้นบาท เกิดจากการที� 

ในปี 2556 บริษทัมกีารใหเ้ช่าที�ดินแก่ TGROWTH เป็นระยะเวลา 30 ปี และในปี 2557 มีการใหเ้ช่า/เช่าช่วงที�ดินแก่ 

TREIT เป็นระยะเวลา 28-30 ปี โดยบริษทัจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเสน้ตรง 

ตลอดอายุสญัญาเช่า 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 

2.3 ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมีส่วนของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 11,465.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปีก่อนจาํนวน 

2,777 .9 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 32.0 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของทุนที�ออกและชําระแลว้ และส่วนเกินมูลค่า 

หุน้สามญั จากการใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W3 และ TICON-W6 ในไตรมาส 1/2557 

รวมท ั�ง TICON-T2 และ TICON-W6 ในไตรมาส 2/2557 และ จากการใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัที�คงเหลอืจากการใชส้ทิธิ 

TICON-T2 ที�เสนอขายใหแ้ก ่บมจ.สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ในไตรมาส 4/2557  

นอกจากนี� ในช่วงไตรมาส 4/2557 บริษทัมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“TMAN’) ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ใหแ้ก่ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  

โดยการจาํหน่ายดงักลา่วทาํใหบ้ริษทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน TMAN ลดลงเหลอืรอ้ยละ 70 ของทุนที�ออกและชาํระแลว้

ของ TMAN และมกีารรบัรูก้าํไรจากการขายเงนิลงทุนดงักลา่วจาํนวน 67 ลา้นบาท ซึ�งบนัทึกอยูใ่นองค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิรวม และแสดงอยู่ในรายไดอ้ื�นในงบกาํไรขาดทนุในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทั คือ การจดัใหม้ีซึ�งโครงสรา้งเงนิทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิของบริษทัและเสริมสรา้งมูลค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดีตที�ผ่านมาบริษทัมีแหลง่เงนิทนุหลกัเพื�อใชใ้นการขยายธุรกจิการจดัสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้ คือ 

เงนิทนุจากการดาํเนินงาน เงนิเพิ�มทุนจากผูถ้อืหุน้ และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกด็ี ในช่วง 8-9 ปีที�ผ่านมา 

ซึ�งธุรกิจโรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสินคา้ใหเ้ช่ามีการขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ีส่วนร่วมในการจดัต ั�ง TFUND  

ในปี 2548 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT ในปี 2557 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางระดมทุน

ของบรษิทั ซึ�งทาํใหบ้ริษทัลดการพึ�งพาการจดัหาเงนิทนุจากการกูยื้มเงนิจากสถาบนัการเงนิและการเพิ�มทนุซึ�งมีค่าใชจ้่าย

ที�มากกว่า 

นอกจากแหลง่เง ินทุนดงักลา่ว บริษทัยงัมีการออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึ�งถือเป็นแหล่งเงินทุนที�สาํคัญ 

อกีแหลง่หนึ�งของบริษทัที�มีตน้ทุนตํ �ากว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากนี�  บริษทัมใีบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 ที�ออกเมื�อปี 2555 และ ใบแสดงสิทธิ TICON-T2 

ที�ออกเมื�อช่วงไตรมาส 2/2557 ซึ�งใบสาํคญัแสดงสทิธิและใบแสดงสทิธิดงักลา่วมกีารใชส้ทิธิและหมดอายุแลว้ในปี 2557  

2.5 สภาพคลอ่ง 

ในปี 2557 บรษิทัมีกระแสเงนิสดสุทธิที�ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,098.3 ลา้นบาท มีกระแสเงนิสด

สุทธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ 8,016.4 ลา้นบาท และมีกระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 3,493.5 ลา้นบาท  

  



รายงานประจ�าปี 2557

93

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

2.3 ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ณ สิ�นปี 2557 บริษทัมีส่วนของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 11,465.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปีก่อนจาํนวน 

2,777 .9 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 32.0 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของทุนที�ออกและชําระแลว้ และส่วนเกินมูลค่า 

หุน้สามญั จากการใชส้ิทธิซื�อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TICON-W3 และ TICON-W6 ในไตรมาส 1/2557 

รวมท ั�ง TICON-T2 และ TICON-W6 ในไตรมาส 2/2557 และ จากการใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัที�คงเหลอืจากการใชส้ทิธิ 

TICON-T2 ที�เสนอขายใหแ้ก ่บมจ.สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ในไตรมาส 4/2557  

นอกจากนี� ในช่วงไตรมาส 4/2557 บริษทัมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ไทคอน  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“TMAN’) ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ใหแ้ก่ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  

โดยการจาํหน่ายดงักลา่วทาํใหบ้ริษทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน TMAN ลดลงเหลอืรอ้ยละ 70 ของทุนที�ออกและชาํระแลว้

ของ TMAN และมกีารรบัรูก้าํไรจากการขายเงนิลงทุนดงักลา่วจาํนวน 67 ลา้นบาท ซึ�งบนัทึกอยูใ่นองค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิรวม และแสดงอยู่ในรายไดอ้ื�นในงบกาํไรขาดทนุในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2.4 ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทั คือ การจดัใหม้ีซึ�งโครงสรา้งเงนิทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิของบริษทัและเสริมสรา้งมูลค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดีตที�ผ่านมาบริษทัมีแหลง่เงนิทนุหลกัเพื�อใชใ้นการขยายธุรกจิการจดัสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้ คือ 

เงนิทนุจากการดาํเนินงาน เงนิเพิ�มทุนจากผูถ้อืหุน้ และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกด็ี ในช่วง 8-9 ปีที�ผ่านมา 

ซึ�งธุรกิจโรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสินคา้ใหเ้ช่ามีการขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ีส่วนร่วมในการจดัต ั�ง TFUND  

ในปี 2548 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH ในปี 2556 และ TREIT ในปี 2557 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางระดมทุน

ของบรษิทั ซึ�งทาํใหบ้ริษทัลดการพึ�งพาการจดัหาเงนิทนุจากการกูยื้มเงนิจากสถาบนัการเงนิและการเพิ�มทนุซึ�งมีค่าใชจ้่าย

ที�มากกว่า 

นอกจากแหลง่เง ินทุนดงักลา่ว บริษทัยงัมีการออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซึ�งถือเป็นแหล่งเงินทุนที�สาํคัญ 

อกีแหลง่หนึ�งของบริษทัที�มีตน้ทุนตํ �ากว่าการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากนี�  บริษทัมใีบสาํคญัแสดงสทิธิ TICON-W6 ที�ออกเมื�อปี 2555 และ ใบแสดงสิทธิ TICON-T2 

ที�ออกเมื�อช่วงไตรมาส 2/2557 ซึ�งใบสาํคญัแสดงสทิธิและใบแสดงสทิธิดงักลา่วมกีารใชส้ทิธิและหมดอายุแลว้ในปี 2557  

2.5 สภาพคลอ่ง 

ในปี 2557 บรษิทัมีกระแสเงนิสดสุทธิที�ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,098.3 ลา้นบาท มีกระแสเงนิสด

สุทธิใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ 8,016.4 ลา้นบาท และมีกระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 3,493.5 ลา้นบาท  

  

 

จากขอ้มูลการไดม้าและใชไ้ปของกระแสเง ินสดตามที�กล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมีสภาพคล่อง 

ทางการเงนิเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิ (การคํานวณอตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบาย

สภาพคลอ่งของบริษทัได ้เนื�องจากบริษทัไม่มีการบนัทกึรายการสนิคา้คงเหลอืในสนิทรพัยห์มนุเวยีน (เนื�องจากลกัษณะ

สินทรพัยข์องบรษิทัส่วนใหญ่เป็นที�ดินและโรงงานซึ�งจะไม่บนัทึกเป็นสินทรพัยห์มุนเวยีนของบริษทั) ในขณะที�รายการ

เจา้หนี�การคา้ค่าที�ดินและค่าก่อสรา้งจะถกูบนัทึกเป็นหนี�สนิหมนุเวยีน จงึทาํใหอ้ตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อหนี�สิน

หมุนเวยีนมีค่าตํ �า) 

ณ สิ�นปี 2557 บรษิทัมีอตัราส่วนหนี�สนิที�มีภาระดอกเบี�ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ซึ�งคาํนวณจาก 

(เงนิกูยื้ม+หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ากบั 1.50 เท่า ลดลงจาก ณ สิ�นปี 2556 ซึ�งเท่ากบั 1.80 เท่า เนื�องจากในปี 2557 บริษทัมีการจดัหาแหล่งเงนิทุน 

จากออกใบแสดงสิทธิในการซื�อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสทิธิ (TICON-T2) เป็นจาํนวน 182.8 ลา้นบาท ซึ�งทําใหส่้วนของ 

ผูถ้อืหุน้เพิ�มมากขึ�น และทาํใหบ้ริษทัสามารถบริหารโครงสรา้งเงนิทนุของกิจการที�มีสดัส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย 

เมื�อเทยีบกบัฐานเงนิทนุของบริษทัไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตเ้งื�อนไขการดาํรงอตัราส่วนหนี�สิน/หนี� สนิที�มีภาระดอกเบี�ย 

ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปจัจุบนั 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย คาํนวณจาก 

(กาํไรสุทธิ+ดอกเบี�ยจ่าย+ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคล+กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วม) 

ดอกเบี�ยจ่าย 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยเท่ากบั 2.74 เท่า แสดงไดถ้งึความสามารถในการชาํระดอกเบี�ยของ

บริษทัไดเ้ป็นอย่างดี ซึ�งบรษิทัไม่เคยประสบปญัหาในการชาํระดอกเบี�ย 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั คาํนวณจาก 

(เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนนิงาน+ดอกเบี�ยจ่าย) 

(จ่ายคืนเงนิกูยื้มระยะยาวและหุน้กู+้เงนิปนัผล+ดอกเบี�ยจ่าย) 

บริษทัมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 1.30 เท่า แสดงถงึความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั

ของบรษิทั     

3. แนวโนม้ในอนาคต 

- โปรดดูใน “สารจากประธานกรรมการ” - 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการจดัทาํงบการเงนิเพื�อแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษทั

ประจาํปี 2557 ภายใตพ้ระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงภาระหนา้ที�และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจดทะเบียน 

ในการกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงนิของบริษทัมีขอ้มูลทางบญัชีที�ถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเพียงพอที�จะดํารง

รกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์ินของบริษทั ป้องกนัการทุจริตและการดาํเนินการที�ผิดปกติ รวมทั�งไดถ้อืปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

การบญัชทีี�รบัรองโดยท ั �วไป เพื�อเป็นประโยชนต่์อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไปที�จะไดร้บัทราบขอ้มูลที�แสดงฐานะการเงนิ

และผลการดาํเนินงานที�เป็นจริงและสมเหตสุมผล 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า งบการเงินรวมประจําปี 2557 ของบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล  

คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ที�คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมชื�อ บริษทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) ไดแ้สดงฐานะการเงนิ

และผลการดาํเนินงาน ครบถว้น และเชื�อถอืได ้สมเหตุสมผล โดยถอืปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองโดยท ั �วไป 

มกีารใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถอืปฏิบตัิสมํ �าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และปฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมาย

และกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 
            

 

              (นายชาลี  โสภณพนิช) 

              ประธานคณะกรรมการ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2557 
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ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเนค็ช ั�น จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั  

รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิเหลา่นี� โดยถกูตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรบัผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน 

ที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได ้

ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึ

วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อม ั �นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มูลที� 

ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิีการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงนิและการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบที�เลอืกใชข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัชี ซึ�งรวมถงึการประเมินความเสี�ยงจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี�ยงดงักลา่ว ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิ

โดยถกูตอ้งตามที�ควรของกจิการ เพื�อออกแบบวธิีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ใน

การแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีี�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการ

ประเมินการนาํเสนองบการเงนิโดยรวม  

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะ

ของบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ   

 

 

 

โสภณ เพิ�มศิริวลัลภ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3182 

 

บริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ ์2558 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6, 7 202,079,981        347,864,631        77,842,107         93,287,464         

เงนิลงทุนชั �วคราว 8 257,684,596        420,658,704        130,000,000        410,000,000        

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 9 87,093,174         90,671,676         45,465,470         128,123,998        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 6 313,260,236        185,704,039        39,350,570         59,305,291         

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 860,117,987        1,044,899,050     292,658,147        690,716,753        

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย -                    2,683,965,029     -                    750,965,029        

860,117,987        3,728,864,079     292,658,147        1,441,681,782     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั 6, 10 70,622,500         240,000            70,382,500         -                    

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไมเ่รียกชาํระ 49,649,272         30,268,027         9,228,637          6,293,445          

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                    -                    1,820,000,000     9,075,955,242     

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                    -                    14,846,573,800    2,849,573,800     

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 12 4,204,581          -                    -                    -                    

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 13 3,316,426,735     3,242,406,082     5,240,529,157     5,305,173,765     

เงนิลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 256,500            256,500            256,500            256,500            

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและ

   พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 14.1 17,179,746,392    13,726,597,884    4,462,940,954     2,431,772,171     

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า 14.2 6,734,568,197     3,534,653,294     2,083,528,053     2,189,368,030     

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 1,593,453,385     1,094,903,173     116,464,973        84,084,008         

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 16 5,175,770          5,388,657          3,572,530          3,500,712          

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 28 90,974,343         108,755,499        -                    -                    

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน 6 461,741,775        610,794,845        228,385,200        515,521,970        

ค่าเช่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้ 758,269,438        348,935,359        -                    -                    

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น 6 83,914,681         19,325,718         15,511,425         17,947,403         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 30,349,003,569    22,722,525,038    28,897,373,729    22,479,447,046    

รวมสินทรพัย ์ 31,209,121,556    26,451,389,117    29,190,031,876    23,921,128,828    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6, 7 202,079,981        347,864,631        77,842,107         93,287,464         

เงนิลงทุนชั �วคราว 8 257,684,596        420,658,704        130,000,000        410,000,000        

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 9 87,093,174         90,671,676         45,465,470         128,123,998        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 6 313,260,236        185,704,039        39,350,570         59,305,291         

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 860,117,987        1,044,899,050     292,658,147        690,716,753        

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย -                    2,683,965,029     -                    750,965,029        

860,117,987        3,728,864,079     292,658,147        1,441,681,782     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั 6, 10 70,622,500         240,000            70,382,500         -                    

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไมเ่รียกชาํระ 49,649,272         30,268,027         9,228,637          6,293,445          

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                    -                    1,820,000,000     9,075,955,242     

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                    -                    14,846,573,800    2,849,573,800     

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 12 4,204,581          -                    -                    -                    

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 13 3,316,426,735     3,242,406,082     5,240,529,157     5,305,173,765     

เงนิลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 256,500            256,500            256,500            256,500            

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและ

   พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 14.1 17,179,746,392    13,726,597,884    4,462,940,954     2,431,772,171     

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า 14.2 6,734,568,197     3,534,653,294     2,083,528,053     2,189,368,030     

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 1,593,453,385     1,094,903,173     116,464,973        84,084,008         

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 16 5,175,770          5,388,657          3,572,530          3,500,712          

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 28 90,974,343         108,755,499        -                    -                    

เงนิมดัจาํค่าที�ดิน 6 461,741,775        610,794,845        228,385,200        515,521,970        

ค่าเช่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้ 758,269,438        348,935,359        -                    -                    

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น 6 83,914,681         19,325,718         15,511,425         17,947,403         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 30,349,003,569    22,722,525,038    28,897,373,729    22,479,447,046    

รวมสินทรพัย ์ 31,209,121,556    26,451,389,117    29,190,031,876    23,921,128,828    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี� สนิและส่วนของผูถ้ือหุน้

หนี� สนิหมนุเวียน

เงนิกูย้ืมระยะส ั�น 6, 17 660,000,000        2,108,000,000     660,000,000        2,108,000,000     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 18 660,753,670        765,622,145        329,307,500        311,154,002        

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 685,676            -                    -                    -                    

เงนิกูย้ืมระยะยาวที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 55,000,000         45,000,000         55,000,000         45,000,000         

หุน้กูท้ี�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 2,170,000,000     1,080,000,000     2,170,000,000     1,080,000,000     

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 83,498,409         2,224,369          83,430,230         2,224,369          

ประมาณการหนี�สนิระยะสั�น 26 39,406,040         -                    5,562,097          -                    

หนี�สนิหมุนเวียนอื�น 6 139,188,168        62,517,447         38,844,639         32,846,446         

รวมหนี� สนิหมนุเวียน 3,808,531,963     4,063,363,961     3,342,144,466     3,579,224,817     

หนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน

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

3,808,531,963     4,176,105,961     3,342,144,466     3,640,166,817     

หนี� สนิไม่หมนุเวยีน

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 19 2,531,583          -                    -                    -                    

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 748,380,000        707,300,000        -                    -                    

เงนิกูย้ืมระยะยาว 20 952,383,116        1,208,866,487     451,501,941        306,245,312        

หุน้กู ้ 21 12,640,000,000    10,530,000,000    12,640,000,000    10,530,000,000    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22 28,404,540         25,344,785         24,581,796         22,351,025         

ประมาณการหนี�สนิระยะยาว 26 93,785,312         -                    65,228,113         -                    

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 28 -                    -                    138,730,407        105,231,151        

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 283,718,574        193,261,702        119,271,715        107,085,577        

รายไดค่้าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 6 1,185,761,781     922,750,806        355,203,635        328,094,445        

รวมหนี� สนิไม่หมนุเวยีน 15,934,964,906    13,587,523,780    13,794,517,607    11,399,007,510    

รวมหนี� สนิ 19,743,496,869    17,763,629,741    17,136,662,073    15,039,174,327    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (2556: หุน้สามญั 1,263,740,168 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 23 1,115,941,811     1,263,740,168     1,115,941,811     1,263,740,168     

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,099,142,375  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (2556: หุน้สามญั 912,376,439 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 23 1,099,142,375     912,376,439        1,099,142,375     912,376,439        

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 23 7,343,380,077     4,669,471,944     7,343,380,077     4,669,471,944     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 126,374,017        126,374,017        126,374,017        126,374,017        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,831,850,724     2,983,901,837     3,484,473,334     3,173,732,101     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 63,613,940         (4,364,869)         -                    -                    

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 11,464,361,133    8,687,759,368     12,053,369,803    8,881,954,501     

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,263,554          8                    -                    -                    

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 11,465,624,687    8,687,759,376     12,053,369,803    8,881,954,501     

รวมหนี� สนิและส่วนของผูถ้ือหุน้ 31,209,121,556    26,451,389,117    29,190,031,876    23,921,128,828    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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) และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (2556: หุน้สามญั 1,263,740,168 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 23 1,115,941,811     1,263,740,168     1,115,941,811     1,263,740,168     

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,099,142,375  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (2556: หุน้สามญั 912,376,439 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 23 1,099,142,375     912,376,439        1,099,142,375     912,376,439        

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 23 7,343,380,077     4,669,471,944     7,343,380,077     4,669,471,944     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 126,374,017        126,374,017        126,374,017        126,374,017        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,831,850,724     2,983,901,837     3,484,473,334     3,173,732,101     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 63,613,940         (4,364,869)         -                    -                    

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 11,464,361,133    8,687,759,368     12,053,369,803    8,881,954,501     

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,263,554          8                    -                    -                    

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 11,465,624,687    8,687,759,376     12,053,369,803    8,881,954,501     

รวมหนี� สนิและส่วนของผูถ้ือหุน้ 31,209,121,556    26,451,389,117    29,190,031,876    23,921,128,828    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ

 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 966,056,776        1,109,690,372     456,144,938        586,236,312        

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 54,158,944         56,450,230         40,936,996         49,621,915         

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 6, 26 4,561,275,648     4,663,038,146     1,989,763,854     1,737,477,744     

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 37,951,787         25,987,752         10,960,052         8,638,237          

เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อย 6, 11 -                    -                    16,749,946         38,249,878         

เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วม 6, 13 -                    -                    380,516,435        216,547,435        

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 6 165,340,654        152,590,550        127,295,354        133,370,948        

ดอกเบี�ยรบั 6 8,248,646          7,153,132          439,467,930        391,156,242        

ค่าสินไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั 2,428,421          69,653,654         2,322,171          10,000,000         

รายไดอ้ื�น 11 60,996,489         225,449,458        112,735,109        186,032,040        

รวมรายได้ 5,856,457,365     6,310,013,294     3,576,892,785     3,357,330,751     

ค่าใชจ้่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 243,451,489        261,519,013        87,454,875         116,832,717        

ตน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้ง 46,922,933         40,680,629         35,590,085         36,918,346         

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 26 3,192,138,735     2,886,282,933     999,061,233        929,046,587        

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 34,495,282         24,375,726         10,712,901         8,629,486          

ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย์ 26 117,963,265        -                    70,928,113         -                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 68,110,148         159,411,491        16,405,787         62,314,590         

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 6 445,599,126        381,802,386        290,688,690        265,396,107        

ค่าเสื�อมราคา 255,745,555        174,382,134        63,707,423         52,411,331         

ค่าใชจ่้ายอื�น 4,012,381          9,649,755          3,986,426          (36,142)             

รวมค่าใชจ้่าย 4,408,438,914     3,938,104,067     1,578,535,533     1,471,513,022     

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเตมิจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

   ใหบ้รษิทัร่วม กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

   ใหบ้รษิทัร่วม ค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ 1,448,018,451     2,371,909,227     1,998,357,252     1,885,817,729     

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 267,126,079        216,570,828        -                    -                    

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 12 (385,419)            -                    -                    -                    

กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 13 41,367,476         154,452,915        -                    -                    

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 13 (213,420,009)       (505,069,153)       -                    -                    

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ 1,542,706,578     2,237,863,817     1,998,357,252     1,885,817,729     

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 6 (642,612,985)       (546,426,733)       (621,190,504)       (514,575,342)       

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 900,093,593        1,691,437,084     1,377,166,748     1,371,242,387     

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 28 (138,523,135)       (277,202,089)       (152,639,352)       (227,175,599)       

กาํไรสําหรบัปี 761,570,458        1,414,234,995     1,224,527,396     1,144,066,788     

การแบ่งปนักาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 761,735,050        1,414,234,953     1,224,527,396     1,144,066,788     

ส่วนที�เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (164,592)            42                  

761,570,458        1,414,234,995     

กาํไรต่อหุน้ 30

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.76                1.56                1.22                1.26                

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.76                1.54                1.22                1.24                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�  
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กาํไรสําหรบัปี 761,570,458        1,414,234,995     1,224,527,396     1,144,066,788     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (592,999)            20,045,191         -                    -                    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรบัปี (592,999)            19,593,557         -                    (1,309,247)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 760,977,459        1,433,828,552     1,224,527,396     1,142,757,541     

การแบ่งปนักาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 761,142,051        1,433,828,510     1,224,527,396     1,142,757,541     

ส่วนที�เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สียที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (164,592)            42                  -                    -                    

760,977,459        1,433,828,552     1,224,527,396     1,142,757,541     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กาํไรสําหรบัปี 761,570,458        1,414,234,995     1,224,527,396     1,144,066,788     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (592,999)            20,045,191         -                    -                    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรบัปี (592,999)            19,593,557         -                    (1,309,247)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 760,977,459        1,433,828,552     1,224,527,396     1,142,757,541     

การแบ่งปนักาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 761,142,051        1,433,828,510     1,224,527,396     1,142,757,541     

ส่วนที�เป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สียที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (164,592)            42                  -                    -                    

760,977,459        1,433,828,552     1,224,527,396     1,142,757,541     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง
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การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
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(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 900,093,593        1,691,437,084      1,377,166,748      1,371,242,387      

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั(จ่าย)

   จากการดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 432,867,339        376,495,056        132,926,353        146,708,312        

   ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 3,954,503           (663,089)            3,986,423           (637,602)            

   เงนิปนัผลรบัจากบริษทัย่อย -                     -                     (16,749,946)         (38,249,878)         

   เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม -                     -                     (380,516,435)        (216,547,435)        

   ตน้ทุนของอสงัหาริมทรพัยส์่วนที�ขาย 3,037,013,320      2,766,100,581      929,985,556        912,270,854        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์

      และอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า (299,240)            6,212,627           (303,014)            (2,997,006)          

   กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                     -                     (67,000,000)         -                     

   กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม  (1,495,500)          (170,095,589)        (4,473,250)          (143,900,862)        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,059,755           3,320,422           2,230,771           2,714,209           

   ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย์ 117,963,265        -                     70,928,113          -                     

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (267,126,079)        (216,570,828)        -                     -                     

   ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 385,419             -                     -                     -                     

   กาํไรที�รบัรูเ้พิ�มเติมจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม (41,367,476)         (154,452,915)        -                     -                     

   กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 213,420,009        505,069,153        -                     -                     

   ดอกเบี�ยรบั (8,248,645)          (7,153,132)          (439,467,930)        (391,156,242)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 634,410,604        537,221,635        612,988,124        505,770,699        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 5,024,630,867      5,336,921,005      2,221,701,513      2,145,217,436      

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (19,881,793)         52,571,121          75,695,067          (59,317,247)         

   สินทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (69,887,645)         (38,578,122)         1,032,393           4,196,803           

   ค่าเช่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้ (409,334,079)        (348,935,359)        -                     -                     

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น (64,588,964)         (2,938,002)          2,435,979           (2,981,117)          

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�อื�น (6,689,258)          (28,157,268)         3,537,143           (53,033,486)         

   หนี�สินหมนุเวยีนอื�น (57,412,398)         17,951,120          (64,963,873)         5,138,670           

   ประมาณการหนี�สนิ 133,191,352        -                     70,790,210          -                     

   เงนิมดัจาํจากลูกคา้ (22,285,128)         (61,131,279)         (48,755,862)         (36,660,699)         

   รายไดค่้าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 263,010,975        922,750,806        27,109,190          328,094,445        

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,770,753,929      5,850,454,022      2,288,581,760      2,330,654,805      

   รบัดอกเบี�ย 8,373,193           7,382,413           7,509,774           6,017,198           

   จ่ายดอกเบี�ย (563,679,674)        (528,431,682)        (541,984,336)        (497,335,392)        

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (117,105,232)        (263,072,448)        (38,980,648)         (242,811,032)        

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,098,342,216      5,066,332,305      1,715,126,550      1,596,525,579      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิลงทุนชั �วคราวเพิ�มขึ�น (115,525,892)        (8,540,980)          -                     -                     

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิ�มขึ�น (701,749,642)        (1,630,933,858)      (290,749,642)        (1,630,933,858)      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น -                     -                     (12,000,000,000)    (33,719,960)         

เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพิ�มขึ�น (4,590,000)          -                     -                     -                     

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 359,867,500        963,106,035        359,867,500        963,106,035        

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 70,000,000          -                     70,000,000          -                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) (70,382,500)         1,777,560           (70,382,500)         -                     

รบัคืนเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย -                     -                     14,182,955,242     4,753,293,808      

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษิทัย่อย -                     -                     (6,927,000,000)      (8,439,500,000)      

เงนิสดจ่ายซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหว่าง

   การพฒันาสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขาย (7,038,526,606)      (8,210,375,777)      (1,788,187,992)      (993,788,102)        

เงนิสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (18,412,444)         (22,400,444)         (11,153,435)         (14,419,912)         

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าที�ดิน (876,368,665)        (1,160,221,442)      (218,230,620)        (263,967,440)        

เงนิสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,790,931)          (4,930,941)          (1,737,613)          (3,091,636)          

รบัดอกเบี�ยจากบริษทัย่อย -                     -                     432,000,000        385,353,535        

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัย่อย -                     -                     16,749,946          38,249,878          

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม 380,516,435        216,547,435        380,516,435        216,547,435        

เงนิสดรบัจากการขายอปุกรณ์ 582,907             4,069,155           582,569             3,618,905           

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (8,016,379,838)      (9,851,903,257)      (5,864,770,110)      (5,019,251,312)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูยื้มระยะสั�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (1,448,000,000)      1,362,915,703      (1,448,000,000)      1,362,915,703      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 41,080,000          707,300,000        -                     -                     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 791,774,000        1,028,556,675      491,774,000        374,755,500        

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 4,280,000,000      4,460,000,000      4,280,000,000      4,460,000,000      

ชาํระคืนเงนิกูยื้มระยะยาว (1,038,257,371)      (129,350,188)        (336,517,371)        (129,350,188)        

ชาํระคืนหุน้กู ้ (1,080,000,000)      (2,350,000,000)      (1,080,000,000)      (2,350,000,000)      

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทนุ 2,860,674,069      269,266,419        2,860,674,069      269,266,419        

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทนุจดัต ั�งบรษิทัย่อย -                     40                   -                     -                     

เงนิปนัผลจ่าย (913,732,549)        (912,050,090)        (913,732,495)        (912,049,968)        

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3,493,538,149      4,436,638,559      3,854,198,203      3,075,537,466      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ�มขึ�น 214,823             16,253,912          -                     -                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (424,284,650)        (332,678,481)        (295,445,357)        (347,188,267)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 758,864,631        1,091,543,112      503,287,464        850,475,731        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 334,579,981        758,864,631        207,842,107        503,287,464        

333,579,981        207,842,107        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

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

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิลงทุนชั �วคราวเพิ�มขึ�น (115,525,892)        (8,540,980)          -                     -                     

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิ�มขึ�น (701,749,642)        (1,630,933,858)      (290,749,642)        (1,630,933,858)      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิ�มขึ�น -                     -                     (12,000,000,000)    (33,719,960)         

เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพิ�มขึ�น (4,590,000)          -                     -                     -                     

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 359,867,500        963,106,035        359,867,500        963,106,035        

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 70,000,000          -                     70,000,000          -                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) (70,382,500)         1,777,560           (70,382,500)         -                     

รบัคืนเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย -                     -                     14,182,955,242     4,753,293,808      

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษิทัย่อย -                     -                     (6,927,000,000)      (8,439,500,000)      

เงนิสดจ่ายซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหว่าง

   การพฒันาสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/ขาย (7,038,526,606)      (8,210,375,777)      (1,788,187,992)      (993,788,102)        

เงนิสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (18,412,444)         (22,400,444)         (11,153,435)         (14,419,912)         

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าที�ดิน (876,368,665)        (1,160,221,442)      (218,230,620)        (263,967,440)        

เงนิสดจ่ายซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,790,931)          (4,930,941)          (1,737,613)          (3,091,636)          

รบัดอกเบี�ยจากบริษทัย่อย -                     -                     432,000,000        385,353,535        

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัย่อย -                     -                     16,749,946          38,249,878          

รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม 380,516,435        216,547,435        380,516,435        216,547,435        

เงนิสดรบัจากการขายอปุกรณ์ 582,907             4,069,155           582,569             3,618,905           

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (8,016,379,838)      (9,851,903,257)      (5,864,770,110)      (5,019,251,312)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูยื้มระยะสั�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (1,448,000,000)      1,362,915,703      (1,448,000,000)      1,362,915,703      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 41,080,000          707,300,000        -                     -                     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 791,774,000        1,028,556,675      491,774,000        374,755,500        

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 4,280,000,000      4,460,000,000      4,280,000,000      4,460,000,000      

ชาํระคืนเงนิกูยื้มระยะยาว (1,038,257,371)      (129,350,188)        (336,517,371)        (129,350,188)        

ชาํระคืนหุน้กู ้ (1,080,000,000)      (2,350,000,000)      (1,080,000,000)      (2,350,000,000)      

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทนุ 2,860,674,069      269,266,419        2,860,674,069      269,266,419        

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทนุจดัต ั�งบรษิทัย่อย -                     40                   -                     -                     

เงนิปนัผลจ่าย (913,732,549)        (912,050,090)        (913,732,495)        (912,049,968)        

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3,493,538,149      4,436,638,559      3,854,198,203      3,075,537,466      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ�มขึ�น 214,823             16,253,912          -                     -                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (424,284,650)        (332,678,481)        (295,445,357)        (347,188,267)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 758,864,631        1,091,543,112      503,287,464        850,475,731        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 334,579,981        758,864,631        207,842,107        503,287,464        

333,579,981        207,842,107        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557

 
 

 

 

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

เงนิสดจ่ายระหว่างปี:

   ดอกเบี�ยจ่ายที�บนัทึกเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย์ 109,507,758        53,366,921          51,904,966          44,816,796          

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด:

   โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัย์

      พรอ้มใหเ้ช่า/ขายและอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าเป็น

      ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ 3,037,013,320      2,766,100,581      929,985,556        912,270,854        

   รายการซื�ออสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ และที�ดิน อาคาร

      และอปุกรณ์ที�ยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระ 407,514,013        554,073,293        100,340,384        136,778,790        

   เงนิมดัจาํค่าที�ดินที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 1,025,421,735      1,292,925,569      505,367,390        190,918,192        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชั�น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

1. ขอ้มูลทั �วไป 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึ�งจดัต ั�งและมภูีมลิาํเนา

ในประเทศไทย โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยมธุีรกจิหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอตุสาหกรรมโดยการสรา้ง

โรงงานและคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่าและขายเมื�อมีโอกาสเหมาะสมและธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

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

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงนินี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�กําหนดในพระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี  

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัที�บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงนินี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

ก) งบการเงนิรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุม่บริษทั”) โดยการถอืหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยสรุปไดด้งันี� 

 จดัต ั�งขึ�น  รอ้ยละ 

บริษทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกจิ ของการถอืหุน้ 

   2557 2556 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 99.99 99.99 

   เซอรว์ิสเซส จาํกดั  โดยการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 99.99 99.99 

   จาํกดั  โดยการสรา้งคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

   จาํกดั 

      ไทย ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัย ์

69.99 99.99 

Shanghai TICON Investment จีน ธุรกิจบริหารการลงทุน 100.00 100.00 

   Management Company Limited     

TICON Property, Inc. สหรฐัอเมรกิา ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ ั �วไป 100.00 100.00 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

1. ขอ้มูลทั �วไป 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึ�งจดัต ั�งและมภูีมลิาํเนา

ในประเทศไทย โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยมธุีรกจิหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการอตุสาหกรรมโดยการสรา้ง

โรงงานและคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่าและขายเมื�อมีโอกาสเหมาะสมและธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

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

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงนินี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�กําหนดในพระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี  

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัที�บริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงนินี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

ก) งบการเงนิรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุม่บริษทั”) โดยการถอืหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยสรุปไดด้งันี� 

 จดัต ั�งขึ�น  รอ้ยละ 

บริษทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกจิ ของการถอืหุน้ 

   2557 2556 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บริษทั อโีค อนิดสัเทรียล  ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 99.99 99.99 

   เซอรว์ิสเซส จาํกดั  โดยการสรา้งโรงงานเพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ ไทย ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 99.99 99.99 

   จาํกดั  โดยการสรา้งคลงัสินคา้เพื�อใหเ้ช่า/ขาย   

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

   จาํกดั 

      ไทย ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื�อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัย ์

69.99 99.99 

Shanghai TICON Investment จีน ธุรกิจบริหารการลงทุน 100.00 100.00 

   Management Company Limited     

TICON Property, Inc. สหรฐัอเมรกิา ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ ั �วไป 100.00 100.00 

ตามที�กลา่วในหมายเหต ุ11 ในระหว่างปีปจัจบุนั บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั  

ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ใหแ้ก่บคุคลภายนอกจาํนวน 300,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

30 ในบริษทัดงักลา่ว ในราคาหุน้ละ 233.33 บาท คิดเป็นจาํนวนเงนิรวม 70 ลา้นบาท การขายเงินลงทุนดงักลา่วไม่ได ้

ทาํใหส้ถานะบรษิทัย่อยของบรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เปลี�ยนแปลงไป   

งบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ของ Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited ซึ�งรวมในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชภีายนอก 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ของ TICON Property, Inc. (“บริษทั

ย่อย”) ซึ�งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย และยงัมไิดต้รวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีภายนอก ท ั�งนี�  บริษทัยอ่ยดงักลา่วยงัมิไดเ้ริ�มดาํเนินงาน 

ข) บริษทัฯ นาํงบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯ มีอาํนาจ

ในการควบคุมบรษิทัย่อย จนถงึวนัที�บรษิทัฯ สิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

ค) งบการเงนิของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิทัฯ 

ง) สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามงบการเงนิของบริษทัย่อยซึ�งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ�งเกดิขึ�นจากการแปลงค่าดงักลา่วไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกจาก

งบการเงนิรวมนี�แลว้ 

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มอีาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยสว่นที�ไม่ไดเ้ป็นของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

2.3 บริษทัฯ จดัทาํงบการเงนิเฉพาะกิจการเพื�อประโยชนต่์อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบริษทัย่อย และ

บริษทัร่วมตามวธิรีาคาทุน 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจบุนัและที�จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด

ดงันี� 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนั 

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที� 1 (ปรบัปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที� 7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที� 12 (ปรบัปรุง 2555) ภาษีเงนิได ้
ฉบบัที� 17 (ปรบัปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัที� 21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัที� 24 (ปรบัปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับคุคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 28 (ปรบัปรุง 2555) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที� 31 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 34 (ปรบัปรุง 2555) งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที� 36 (ปรบัปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที� 38 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 2 (ปรบัปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรบัปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที� 5 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 
ฉบบัที� 8 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดาํเนนิงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 27 การประเมนิเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที� 32 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต ์

 



รายงานประจ�าปี 2557

111

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจบุนัและที�จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด

ดงันี� 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนั 

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที� 1 (ปรบัปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที� 7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที� 12 (ปรบัปรุง 2555) ภาษีเงนิได ้
ฉบบัที� 17 (ปรบัปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัที� 21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัที� 24 (ปรบัปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับคุคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 28 (ปรบัปรุง 2555) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที� 31 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 34 (ปรบัปรุง 2555) งบการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที� 36 (ปรบัปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที� 38 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 2 (ปรบัปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรบัปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที� 5 (ปรบัปรุง 2555) สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 
ฉบบัที� 8 (ปรบัปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดาํเนนิงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 27 การประเมนิเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที� 32 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิที�เกดิขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ และ

หนี�สนิที�มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที� 4 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� 5 สิทธิ ในส่วนได เ้สียจากกองทุนการรื� อถอน การบูรณะและ 

การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 เรื�อง  

การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจที�มภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 10 งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 โปรแกรมสทิธพิิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� 17 การจ่ายสนิทรพัยท์ี�ไม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที� 18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบตัทิางการบญัชีสาํหรบัการบนัทกึบญัชีหุน้ปนัผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท ั�งหมดตามที�กลา่วขา้งตน้ไดร้บัการปรบัปรุงและจดัใหม้ีขึ�นเพื�อใหม้ี

เนื� อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึ�งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและ

คาํศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนินี� 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก  

ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�นเพื�อใหม้ีเนื� อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 

โดยการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในคร ั�งนี� ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตคีวามและ

การใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เชื�อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั 

ต่องบการเงนินี� ในปีที�นาํมาตรฐานดงักลา่วมาถอืปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที�กลา่วขา้งตน้

บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั ซึ�งประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี� 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชนข์องพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี� กาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรูร้ายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหก้ิจการเลอืกรบัรูร้ายการ

ดงักลา่วทนัทใีนกาํไรขาดทุน หรอืในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น หรอืทยอยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงด ังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรู ้

รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นอยู่แต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยใช ้

แทนเนื�อหาเกี�ยวกบัการบญัชีสาํหรบังบการเงนิรวมที�เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  27 เรื�อง งบการเงนิ

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปล ี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจ 

การควบคุมหรือไม่ กลา่วคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี� ผูล้งทนุจะถอืว่าตนควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิ

ไดร้บัหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกจิการที�เขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการส ั �งการกจิกรรมที�ส่ง 

ผลกระทบต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนนั�นได ้ถงึแมว่้าตนจะมีสดัสว่นการถอืหุน้หรือสทิธใินการออกเสยีงโดยรวมนอ้ยกว่า

กึ�งหนึ�งกต็าม การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญันี�ส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯ และ

บริษทัย่อยมอีาํนาจควบคุมในกจิการที�เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุม่กจิการมาจดัทาํงบการเงนิรวม

บา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานฉบบัด ังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง สว่นไดเ้สยีในการ

ร่วมคา้ ซึ�งไดถ้กูยกเลกิไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดใหก้จิการบนัทกึเงนิลงทนุในกิจการที�ควบคุมร่วมกนัที�เขา้นิยามของ

การร่วมคา้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สยี ในขณะที�มาตรฐานฉบบัที� 31 กาํหนดใหก้ิจการสามารถเลอืกนําเงนิลงทุนในกจิการ 

ที�ควบคุมร่วมกนัมาจดัทาํงบการเงนิรวมโดยใชว้ธิีรวมตามสดัสว่น หรือบนัทกึเป็นเงนิลงทุนตามวิธสี่วนไดเ้สยีกไ็ด ้

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน นี�  

เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยเลอืกใชว้ธิีส่วนไดเ้สยีในการบนัทกึเงนิลงทุนในกจิการที�ควบคุมร่วมกนัอยู่แต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สยีในกจิการอื�น  

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกิจการในบรษิทัย่อย การร่วม

การงาน บริษทัร่วม รวมถงึกจิการที�มโีครงสรา้งเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี�จงึไม่มผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงนิของ

บริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชนข์องพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี� กาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรูร้ายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหก้ิจการเลอืกรบัรูร้ายการ

ดงักลา่วทนัทใีนกาํไรขาดทุน หรอืในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น หรอืทยอยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงด ังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรู ้

รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นอยู่แต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยใช ้

แทนเนื�อหาเกี�ยวกบัการบญัชีสาํหรบังบการเงนิรวมที�เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  27 เรื�อง งบการเงนิ

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปล ี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจ 

การควบคุมหรือไม่ กลา่วคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี� ผูล้งทนุจะถอืว่าตนควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิ

ไดร้บัหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกจิการที�เขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการส ั �งการกจิกรรมที�ส่ง 

ผลกระทบต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนนั�นได ้ถงึแมว่้าตนจะมีสดัสว่นการถอืหุน้หรือสทิธใินการออกเสยีงโดยรวมนอ้ยกว่า

กึ�งหนึ�งกต็าม การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญันี�ส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯ และ

บริษทัย่อยมอีาํนาจควบคุมในกจิการที�เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุม่กจิการมาจดัทาํงบการเงนิรวม

บา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานฉบบัด ังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง สว่นไดเ้สยีในการ

ร่วมคา้ ซึ�งไดถ้กูยกเลกิไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดใหก้จิการบนัทกึเงนิลงทนุในกิจการที�ควบคุมร่วมกนัที�เขา้นิยามของ

การร่วมคา้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สยี ในขณะที�มาตรฐานฉบบัที� 31 กาํหนดใหก้ิจการสามารถเลอืกนําเงนิลงทุนในกจิการ 

ที�ควบคุมร่วมกนัมาจดัทาํงบการเงนิรวมโดยใชว้ธิีรวมตามสดัสว่น หรือบนัทกึเป็นเงนิลงทุนตามวิธสี่วนไดเ้สยีกไ็ด ้

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน นี�  

เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยเลอืกใชว้ธิีส่วนไดเ้สยีในการบนัทกึเงนิลงทุนในกจิการที�ควบคุมร่วมกนัอยู่แต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สยีในกจิการอื�น  

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกิจการในบรษิทัย่อย การร่วม

การงาน บริษทัร่วม รวมถงึกจิการที�มโีครงสรา้งเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี�จงึไม่มผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงนิของ

บริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดั

มูลค่ายุติธรรม กลา่วคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยห์รือหนี�สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน 

ที�เกี�ยวขอ้งอื�น กจิการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี�  และใชว้ธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

ในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�  

จากการประเมนิเบื�องตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบ

อย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

4. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

4.1 การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายรบัรู เ้ป็นรายไดท้ ั�งจาํนวนเมื�อบริษทัฯ และบริษ ัทย่อยไดโ้อนความเสี�ยงและ

ผลประโยชนท์ี�มีนยัสาํคญัในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื�อแลว้ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการที�เกี�ยวขอ้งรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า รายไดที้�รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระตามสญัญาเช่าดําเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ” ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามวิธีอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ (percentage of 

completion method) อตัราสว่นของงานที�ทาํเสร็จคํานวณโดยการเปรียบเทยีบตน้ทุนงานที�เกดิขึ�นจรงิจนถงึวนัสิ�นงวด

กบัตน้ทนุงานพฒันาท ั�งหมดที�คาดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตามสญัญา 

เงนิปนัผลรบั 

เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯ มสีทิธิในการรบัเงนิปนัผล 

ดอกเบี�ยรบั 

ดอกเบี�ยรบัถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนที�เเทจ้รงิ 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะส ั�นที�มสีภาพ

คลอ่งสูง ซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบกิใช ้
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

4.3 ลูกหนี� การคา้ 

ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดร้บั บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญสาํหรบั 

ผลขาดทนุโดยประมาณที�อาจเกดิขึ�นจากการเกบ็เงนิจากลูกหนี� ไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงนิและ

การวเิคราะหอ์ายุหนี�  

4.4 เงนิลงทนุ 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุตธิรรม การเปล ี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรพัยบ์นัทึกในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน  

ข) เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี รวมท ั�งที�จะถอืจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกนิ/รบัรูส้่วนตํ �ากว่ามูลค่าตราสารหนี�ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

ซึ�งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รบัรูน้ี�จะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบี�ยรบั 

ค) เงนิลงทุนในตราสารทนุที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทุนท ั �วไป ซึ�งแสดงในราคา

ทนุสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี   

ง) เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมูลค่าตามวธิีสว่นไดเ้สยี  

จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมูลค่าตามวิธี 

ราคาทุน  

บริษทัฯ ใชว้ธิีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที� ไดร้บักบัมูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุน 

จะถกูบนัทึกในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

4.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึมูลค่าเริ�มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากน ั�น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา

สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดินและงานระหว่างกอ่สรา้ง  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูผ้ลต่างระหว่างจาํนวนเงนิที�ไดร้บัสุทธจิากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในงวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุออกจากบญัช ี
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

4.3 ลูกหนี� การคา้ 

ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดร้บั บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญสาํหรบั 

ผลขาดทนุโดยประมาณที�อาจเกดิขึ�นจากการเกบ็เงนิจากลูกหนี� ไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงนิและ

การวเิคราะหอ์ายุหนี�  

4.4 เงนิลงทนุ 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุตธิรรม การเปล ี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรพัยบ์นัทึกในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน  

ข) เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี รวมท ั�งที�จะถอืจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกนิ/รบัรูส้่วนตํ �ากว่ามูลค่าตราสารหนี�ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

ซึ�งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รบัรูน้ี�จะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบี�ยรบั 

ค) เงนิลงทุนในตราสารทนุที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทุนท ั �วไป ซึ�งแสดงในราคา

ทนุสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี   

ง) เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมแสดงมูลค่าตามวธิีสว่นไดเ้สยี  

จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมูลค่าตามวิธี 

ราคาทุน  

บริษทัฯ ใชว้ธิีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที� ไดร้บักบัมูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุน 

จะถกูบนัทึกในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

4.5 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึมูลค่าเริ�มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากน ั�น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา

สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดินและงานระหว่างกอ่สรา้ง  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูผ้ลต่างระหว่างจาํนวนเงนิที�ไดร้บัสุทธจิากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในงวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุออกจากบญัช ี

4.6 ที�ดิน อาคารและอปุกรณแ์ละค่าเสื�อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร ส่วนปรบัปรุงที�ดิน และอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกั            

ค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

ค่าเสื�อมราคาของอาคาร ส่วนปรบัปรุงที�ดินและอุปกรณค์าํนวณจากราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรง

ตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี� 

อาคาร 
 

       20 ปี 

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ      20 ปี 

สนิทรพัยถ์าวรอื�น  3 และ 5 ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดินและงานระหว่างกอ่สรา้ง 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรพัยห์รือ

คาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรพัย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน 

จากการจาํหน่ายสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรือขาดทนุเมื�อบริษทัฯ ตดัรายการสนิทรพัยน์ั�นออกจากบญัช ี

4.7 ตน้ทนุการกูย้ืม 

ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ี�ใชใ้นการไดม้าหรือการก่อสรา้งสินทรพัยที์�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํใหอ้ยู่

ในสภาพพรอ้มใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ ั�นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ด ้

ตามที�มุ่งประสงค ์ สว่นตน้ทุนการกูย้มือื�นถอืเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ย

และตน้ทนุอื�นที�เกดิขึ�นจากการกูย้มืน ั�น  

4.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรู ้

รายการเริ�มแรก สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 

ของสนิทรพัยน์ั�น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ 

ตลอดอายุการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�

ว่าสนิทรพัยน์ ั�นเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธิีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักลา่วทกุสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัมดีงันี� 

      อายุการใหป้ระโยชน ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3, 5 และ 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บคุคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถงึ บคุคลหรือกจิการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถกู

บริษทัฯ ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียง 

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหม้อีทิธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า

การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยท์ี�เช่าหรอืมูลค่าปจัจบุนัสุทธิของ

จาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ �ากวา่ ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

จะบนัทึกเป็นหนี�สนิระยะยาว สว่นดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์

ที�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยท์ี�เช่า 

สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานจะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรือขาดทนุโดยใชว้ิธีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิบาท ซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกจิการที�รวมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของแต่ละกจิการน ั�น 

รายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  ณ วนัที�เกดิรายการ

สินทรพัยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงนิซึ�งอยู่ในสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัมดีงันี� 

      อายุการใหป้ระโยชน ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3, 5 และ 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บคุคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถงึ บคุคลหรือกจิการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถกู

บริษทัฯ ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียง 

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหม้อีทิธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหผู้เ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า

การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยท์ี�เช่าหรอืมูลค่าปจัจบุนัสุทธิของ

จาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ �ากวา่ ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

จะบนัทึกเป็นหนี�สนิระยะยาว สว่นดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์

ที�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยท์ี�เช่า 

สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานจะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรือขาดทนุโดยใชว้ิธีเสน้ตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิบาท ซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกจิการที�รวมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของแต่ละกจิการน ั�น 

รายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  ณ วนัที�เกดิรายการ

สินทรพัยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงนิซึ�งอยู่ในสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

4.12 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทกุวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัย์

เพื�อการลงทนุ ที�ดิน อาคารและอุปกรณห์รือสนิทรพัยท์ี�ไม่มตีวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หากมีขอ้บง่ชี�วา่สนิทรพัย์

ดงักลา่วอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของสนิทรพัย ์

มมีูลค่าตํ �ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัยน์ ั�น ท ั�งนี�มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถงึมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขายของสินทรพัยห์รือมูลค่าจากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชส้ินทรพัย ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคํานวณคิดลด 

เป็นมูลค่าปจัจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถงึการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปจัจบุนัของเงนิสด 

ตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัยท์ี�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 

หกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ และบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที� สุดซึ�งเหมาะสมกบัสินทรพัย ์ 

ซึ�งสะทอ้นถงึจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสนิทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ

จาํหน่ายน ั�นผูซ้ื� อกบัผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าในสว่นของกาํไรหรือขาดทนุ 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยท์ี�รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สินทรพัยน์ ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าที�รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการ 

ที�ใชก้าํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร ั�งลา่สุด โดยมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกจิการ 

ไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการ 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัสว่นของกาํไรหรือขาดทนุทนัที 

4.13 ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะส ั�นของพนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูเ้งนิเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อ

เกดิรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยและพนกังานไดร้่วมกนัจดัต ั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงิน 

ที�พนกังานจ่ายสะสมและเงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

ไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย เงนิที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกดิรายการ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ�งบริษทัฯ และบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยคาํนวณหนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี

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

ภาระผูกพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 

4.14 ประมาณการหนี� สนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี�สนิไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์

ในอดีตไดเ้กดิขึ�นแลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อย จะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไป

เพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนัน ั�น และบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื 

4.15 ภาษีเงนิได ้

ภาษีเงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจบุนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ของรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั �วคราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งน ั�น โดยใชอ้ตัรา

ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูห้นี� สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั �วคราวที�ตอ้งเสียภาษี 

ทกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมท ั�งผลขาดทนุทางภาษี

ที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯ จะมีกาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างช ั�วคราวที�ใชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชน้ ั�น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมูลค่าตามบญัชีดงักลา่วหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยจะไม่มกีาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนาํสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชีท ั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษี 

ที�เกดิขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ�งบริษทัฯ และบริษทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยคาํนวณหนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี

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

ภาระผูกพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 

4.14 ประมาณการหนี� สนิ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี�สนิไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์

ในอดีตไดเ้กดิขึ�นแลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อย จะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไป

เพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนัน ั�น และบริษทัฯ และบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื 

4.15 ภาษีเงนิได ้

ภาษีเงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจบุนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ของรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั �วคราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งน ั�น โดยใชอ้ตัรา

ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูห้นี� สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั �วคราวที�ตอ้งเสียภาษี 

ทกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมท ั�งผลขาดทนุทางภาษี

ที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯ จะมีกาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างช ั�วคราวที�ใชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชน้ ั�น 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมูลค่าตามบญัชีดงักลา่วหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยจะไม่มกีาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนาํสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชีท ั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษี 

ที�เกดิขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้  

5. การใชด้ลุยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณ

การในเรื�องที�มคีวามไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักลา่วนี�สง่ผลกระทบต่อจาํนวนเงนิที�แสดง

ในงบการเงนิและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลที�เกดิขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณ

การไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี� 

สญัญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบริหารไดใ้ช ้

ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื�อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื�อพิจารณาว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรบัโอน

ความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักลา่วแลว้หรือไม่ 

ค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  

ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสยัจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 

ผลขาดทนุที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถงึประสบการณก์ารเกบ็เงนิในอดีต อายุของหนี�ที�คงคา้งและ

สภาวะเศรษฐกจิที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นตน้ 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

ในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงนิที�ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น

ตลาดซื�อขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงนิดงักลา่ว โดยใช ้

เทคนิคและแบบจาํลองการประเมนิมูลค่า ซึ�งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด 

โดยคาํนึงถงึสภาพคลอ่งขอ้มูลความสมัพนัธ ์และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์

บริษทัฯ จะต ั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื�อขายและเงนิลงทุนท ั �วไปเมื�อมูลค่ายุติธรรมของ

เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่า 

เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่น ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบรษิัทร่วม 

บริษทัฯ จะต ั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม เมื�อมูลค่ายุติธรรมของ 

เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่า 

เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่น ั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

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

อปุกรณแ์ละค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ใหเ้ช่า อาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื�อเลกิใชง้าน

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ ์และตอ้ง

ทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลี�ยนแปลงเกดิขึ�น 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า และที�ดิน อาคารและอปุกรณใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

หากคาดวา่มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนตํ �ากวา่มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสนิทรพัยน์ั�น 

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต 

เพียงพอที�จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างช ั �วคราวและขาดทนุน ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

และบริษทัย่อยควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษี

ที�คาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน ์ 

หนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เชน่ อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงนิเดือนในอนาคต อตัรามรณะ 

และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมาณการหนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในการบนัทึกประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณผลประกอบการของอสงัหาริมทรพัย ์ โดยพิจารณาจากขอ้มูลรายไดค่้าเช่าและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบั

อสงัหารมิทรพัยใ์นอดีตประกอบกบัขอ้มูลที�มอียู่ในปจัจบุนั รวมถงึการประมาณเงนิชดเชยสว่นต่างระหว่างราคายุติธรรม

กบัราคาใชส้ทิธิสุทธแิก่ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) 

สาํหรบักรณีที� ผู เ้ช่ารายย่อยใชส้ิทธิเลือกซื�อทรพัย ์สิน (Option to buy) ดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลการประเมินมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูป้ระเมนิอสิระ และบนัทึกประมาณการหนี�สนิตามจาํนวนเงนิที�คาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตฯ์  
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

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

อปุกรณแ์ละค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ใหเ้ช่า อาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืเมื�อเลกิใชง้าน

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า อาคารและอุปกรณ ์และตอ้ง

ทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลี�ยนแปลงเกดิขึ�น 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า และที�ดิน อาคารและอปุกรณใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

หากคาดวา่มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนตํ �ากวา่มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสนิทรพัยน์ั�น 

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างช ั �วคราวที�ใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต 

เพียงพอที�จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างช ั �วคราวและขาดทนุน ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

และบริษทัย่อยควรรบัรูจ้าํนวนสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษี

ที�คาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน ์ 

หนี�สนิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เชน่ อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงนิเดือนในอนาคต อตัรามรณะ 

และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมาณการหนี� สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ในการบนัทึกประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณผลประกอบการของอสงัหาริมทรพัย ์ โดยพิจารณาจากขอ้มูลรายไดค่้าเช่าและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบั

อสงัหารมิทรพัยใ์นอดีตประกอบกบัขอ้มูลที�มอียู่ในปจัจบุนั รวมถงึการประมาณเงนิชดเชยสว่นต่างระหว่างราคายุติธรรม

กบัราคาใชส้ทิธิสุทธแิก่ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) 

สาํหรบักรณีที� ผู เ้ช่ารายย่อยใชส้ิทธิเลือกซื�อทรพัย ์สิน (Option to buy) ดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลการประเมินมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูป้ระเมนิอสิระ และบนัทึกประมาณการหนี�สนิตามจาํนวนเงนิที�คาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตฯ์  

6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

6.1 ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ กบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี� 

  
รอ้ยละ 

  ของการถือหุน้ 
รายชื�อกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ ของบริษทัฯ 

บรษิทั อโีค อินดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จาํกดั บรษิทัย่อย 99.99% 

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั บรษิทัย่อย 99.99% 
 บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั บรษิทัย่อย 69.99% 

Shanghai TICON Investment  
 

บรษิทัย่อย 100.00% 

   Management Company Limited   

TICON Property, Inc. บรษิทัย่อย 100.00% 

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั  การร่วมคา้ (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 51.00% 

 (เดิมชื�อ บรษิทั เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั)   
   
บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั การร่วมคา้ (ถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 51.00% 

 (เดิมชื�อ บรษิทั เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั)   

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน บรษิทัร่วม  23.63% 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์ บรษิทัร่วม 20.04% 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ บรษิทัร่วม 27.36% 

   ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท   

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ บรษิทัร่วม (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) 12.00% 

   สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน   

บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั - 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั - 

บรษิทั นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี จาํกดั มกีรรมการร่วมกนั - 

บรษิทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั - 

กองทุนรวมสาธรซติี�ทาวเวอร ์ ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั - 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มกีรรมการเป็นสมาชกิในครอบครวั - 

    เดยีวกนั  

6.2 รายละเอียดของรายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญั 

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษ ัทย่อยมีรายการธุรกิจที�ส ําคญักบับุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวขอ้งกนั  

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกจิการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัเหลา่น ั�น ซึ�งเป็นไปตามปกตธุิรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี� 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย 
    

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้)      

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1 1 รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของบริษทัย่อย และรอ้ยละ 2.5 ของ

รายไดค่้า เ ช่า โรงงานและค่าบริการ 

ที�เกี�ยวขอ้งของทรัสต์เพื�อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเ ช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน และอ ัตรา 

ผนัแปรระหว่างรอ้ยละ 0-19.5 ของ

กําไรจากการดาํ เนินงาน หกัรอ้ยละ 

8.3 ของอตัราผนัแปร และค่านายหนา้

รบัจากการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยในอตัรา 

2-3 เดอืนของค่าเช่าและค่าบริการและ

ค่านายหนา้จากการขาย / โอนสิทธิ 

การเช่า รอ้ยละ 3 ของมลูค่าดงักล่าว 

รายไดค่้าบริการก่อสรา้ง - - 2 7 รอ้ยละ 2 ของค่าใชจ่้ายที�เ กี�ยวขอ้งกับ

การก่อสรา้งที�เกิดขึ� นร ะหว่ างปีของ

บริษทัย่อย 

ดอกเบี�ยรบั - - 432 385 ก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2556 อ ัตรา

ดอกเบี� ยถ ัว เฉลี�ยขอ ง หุน้ กู ้ที�อ อก 

ในไตรมาสสามปี 2553 บวกอตัราคงที� 

และตั�งแต่ว ันที� 1 มิถุนายน 2556 

อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยของหุน้กูแ้ละ

เงินกูย้ืมระยะส ั�นบวกอ ัตรารอ้ยละ 

0.15 

เงินปนัผลรบั - - 17 38 ตามที�บริษทัย่อยประกาศจ่าย 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ - - 5 5 รอ้ยละ 4 ของราคาที�ดินที�บริษ ัทฯ ซื�อ

จากบริษทัย่อย 

รายไดอ้ื�น - - 3 1 มลูค่าตามสญัญา 

ค่าบริหารจดัการท ั �วไป - - 7 7 รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของบริษทัร่วม 

ค่าบริหารส่วนกลาง - - - 1 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย 
    

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้)      

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 1 1 รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของบริษทัย่อย และรอ้ยละ 2.5 ของ

รายไดค่้า เ ช่า โรงงานและค่าบริการ 

ที�เกี�ยวขอ้งของทรัสต์เพื�อการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเ ช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน และอ ัตรา 

ผนัแปรระหว่างรอ้ยละ 0-19.5 ของ

กําไรจากการดาํ เนินงาน หกัรอ้ยละ 

8.3 ของอตัราผนัแปร และค่านายหนา้

รบัจากการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยในอตัรา 

2-3 เดอืนของค่าเช่าและค่าบริการและ

ค่านายหนา้จากการขาย / โอนสิทธิ 

การเช่า รอ้ยละ 3 ของมลูค่าดงักล่าว 

รายไดค่้าบริการก่อสรา้ง - - 2 7 รอ้ยละ 2 ของค่าใชจ่้ายที�เ กี�ยวขอ้งกับ

การก่อสรา้งที�เกิดขึ� นร ะหว่ างปีของ

บริษทัย่อย 

ดอกเบี�ยรบั - - 432 385 ก่อนวนัที� 1 มิถุนายน 2556 อ ัตรา

ดอกเบี� ยถ ัว เฉลี�ยขอ ง หุน้ กู ้ที�อ อก 

ในไตรมาสสามปี 2553 บวกอตัราคงที� 

และตั�งแต่ว ันที� 1 มิถุนายน 2556 

อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยของหุน้กูแ้ละ

เงินกูย้ืมระยะส ั�นบวกอ ัตรารอ้ยละ 

0.15 

เงินปนัผลรบั - - 17 38 ตามที�บริษทัย่อยประกาศจ่าย 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ - - 5 5 รอ้ยละ 4 ของราคาที�ดินที�บริษ ัทฯ ซื�อ

จากบริษทัย่อย 

รายไดอ้ื�น - - 3 1 มลูค่าตามสญัญา 

ค่าบริหารจดัการท ั �วไป - - 7 7 รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของบริษทัร่วม 

ค่าบริหารส่วนกลาง - - - 1 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัร่วม 

ขายที�ดนิและอาคารโรงงาน 1,889 1,737 1,889 1,737 ใกลเ้คยีงราคาประเมนิ (หมายเหตุ13.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจาก 

   กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

    

86 107 86 107 รอ้ยละ 4 ของรายไดค่้า เช่าและบริการ

ของกอ ง ทุนฯ  และอ ัตร าผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0-19.5 ของกําไรจาก

การดํา เ นินงานและค่านายหนา้ร ับ 

ในอัตร า  2 เดือนขอ งค่ า เ ช่ า และ

ค่าบริการและค่านายหนา้จากการขาย

ในอตัราสูงสุดไม่เกิน รอ้ยละ 3 ของ

ราคาขาย 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์ทพีารค์ โลจิสติคส ์

13 25 13 25 รอ้ยละ 55 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกองทุนฯ ที� เ กิดขึ� นจริงหล ังห ัก

รายไดข้ั�นตํ �าตามสญัญารับประกัน

รายไดค่้าเช่าและบริการ ค่าใชจ่้ายใน

การบริหาร และเงินสํารอง ต่าง  ๆ 

สิ� น สุดว ัน ที�  3 1  ธันว าคม 2 5 5 9 

หลงัจากนั�นคิดรอ้ยละ 3 ของรายได ้

ค่าเช่าและค่าบริการของกองทุนฯ และ

อ ัตราผ ันแปรระหว่างรอ้ยละ 0-10 

ของกาํไรข ั�นตน้ 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน   

อินดสัเทรียล โกรท   

29 1 29 1 รอ้ ยละ  4 ของร ายไดสุ้ทธิ ที� ได จ้ า ก                                                                                                      

กองทุนฯ และอ ัตราผันแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-19.5 ของกํา ไรจากการ

ดาํเนนิงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการและ 

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

กา รเ ช่ า แล ะรับ โอนสิ ทธิ กา ร เ ช่า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน

รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว 

เงินปนัผลรบั - - 381 217 ตามที�กองทุนฯ ประกาศจ่าย 

เงินประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  8 2 8 2 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 5 5 5 5 มลูค่าตามสญัญารบัเหมา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 13 1 13 1 มลูค่าตามสญัญา 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงินมดัจาํค่าที�ดิน 56 124 56 124 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ซื�อเงินลงทุน - 450 - 450 ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 15 15 15 14 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

   ที�เกี�ยวขอ้ง      

ดอกเบี�ยรบั 1 2 1 1 อตัราตลาด 

ดอกเบี�ยจ่าย 32 23 1 7 MLR ลบอตัราคงที�, อตัราตลาด 

ค่านายหนา้ซื�อหลกัทรพัย ์ - 1 - 1 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม    

ขายที�ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ 2,572 2,926 - - ใกลเ้คยีงราคาประเมนิ (หมายเหตุ 13.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

2 2 - - รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกอ ง ทุนฯ และอ ัตร าผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0.5-10.5 ของกําไร

จากการดาํเนินงาน และค่านายหนา้รบั

ในอัตร า 2  เดือนของ ค่า เ ช่ าและ

ค่าบริการ และค่านายหนา้จากการขาย

ในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ

ราคาขาย 
รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์พีาร์ค โลจิสติคส ์

14 16 - - รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของกอ ง ทุนฯ และอ ัตร าผ ันแป ร

ระหว่างรอ้ยละ 0-10 ของกําไรข ั�นตน้ 

และค่านายหนา้รบัในอัตรา 2 เดือน

ของค่าเช่าและค่าบริการ 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรียล โกรท   

21 1 - - ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรายไดสุ้ทธิที�ไดจ้าก

กองทุนฯ และอ ัตราผันแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-10.0 ของกําไร จากการ

ดาํเนนิงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการและ 

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

กา รเ ช่ า แล ะรับ โอนสิ ทธิ กา ร เ ช่า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน 

รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว และ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเ นินงานในอ ัตรา

คงที�เท่ากบั 1 ลา้นบาทต่อปี 

เงินประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 63 3 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าบริการส่วนกลาง 3 1 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 2 2 - - มลูค่าตามสญัญารบัเหมา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 21 1 - - มลูค่าตามสญัญา 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงินมดัจาํค่าที�ดิน 56 124 56 124 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ซื�อเงินลงทุน - 450 - 450 ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 15 15 15 14 ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

   ที�เกี�ยวขอ้ง      

ดอกเบี�ยรบั 1 2 1 1 อตัราตลาด 

ดอกเบี�ยจ่าย 32 23 1 7 MLR ลบอตัราคงที�, อตัราตลาด 

ค่านายหนา้ซื�อหลกัทรพัย ์ - 1 - 1 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม    

ขายที�ดนิและอาคารคลงัสนิคา้ 2,572 2,926 - - ใกลเ้คยีงราคาประเมนิ (หมายเหตุ 13.3) 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

2 2 - - รอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าเช่าและบริการ

ของกอ ง ทุนฯ และอ ัตร าผ ันแปร

ระหว่างรอ้ยละ 0.5-10.5 ของกําไร

จากการดาํเนินงาน และค่านายหนา้รบั

ในอัตร า 2  เดือนของ ค่า เ ช่ าและ

ค่าบริการ และค่านายหนา้จากการขาย

ในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของ

ราคาขาย 
รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์พีาร์ค โลจิสติคส ์

14 16 - - รอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ

ของกอ ง ทุนฯ และอ ัตร าผ ันแป ร

ระหว่างรอ้ยละ 0-10 ของกําไรข ั�นตน้ 

และค่านายหนา้รบัในอัตรา 2 เดือน

ของค่าเช่าและค่าบริการ 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากกองทุนรวม

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรียล โกรท   

21 1 - - ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรายไดสุ้ทธิที�ไดจ้าก

กองทุนฯ และอ ัตราผันแปรระหว่าง

รอ้ยละ 0-10.0 ของกําไร จากการ

ดาํเนนิงานและค่านายหนา้รบัในอตัรา 

2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการและ 

ค่านายหนา้จากการซื�อ ขาย โอนสิทธิ

กา รเ ช่ า แล ะรับ โอนสิ ทธิ กา ร เ ช่า

อสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราสูงสุดไม่เกิน 

รอ้ยละ 3 ของมูลค่าดงักล่าว และ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเ นินงานในอ ัตรา

คงที�เท่ากบั 1 ลา้นบาทต่อปี 

เงินประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 63 3 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

ค่าบริการส่วนกลาง 3 1 - - ราคาที�เป็นปกติทางการคา้ 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 2 2 - - มลูค่าตามสญัญารบัเหมา 

รายไดค่้าเช่าที�ดนิ 21 1 - - มลูค่าตามสญัญา 

 

6.3 ยอดคงเหลอืของรายการธุรกิจระหว่างบรษิทัฯ กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

  (หน่วย: พนับาท)

 
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงนิฝากธนาคาร (แสดงภายใตเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด) 
  

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

97,340 

 

124,963 

 

62,757 

 

86,495 

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

     บริษทัย่อย - - 521 73,522 

     บริษทัร่วม 17,498 44,173 10,317 30,161 

     รวม 17,498 44,173 10,838 103,683 

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

     บริษทัย่อย - - 1,152 1,101 

ดอกเบี� ยจา่ยล่วงหนา้ (แสดงภายใตส้ินทรพัยห์มุนเวียนอื�น) 
   

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) - 32 - 32 

เงนิทดรองจ่าย (แสดงภายใตส้ินทรพัยห์มุนเวียนอื�น) 
   

     บริษทัร่วม - 2,096 - 1,954 

เงนิฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั     

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

70,623 

 

240 

 

70,383 

 

- 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาวแกบ่ริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั    

     บริษทัย่อย - - 1,820,000 9,075,955 

เงนิมดัจําคา่ที�ดิน 
    

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้ือหุน้/มกีรรมการ     

        ร่วมกนั) - 132,586 - 106,193 

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 65,785 323,128 65,785 323,128 

     รวม    65,785 455,714 65,785 429,321 

เงนิมดัจํา (แสดงภายใตส้ินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น)     

     บริษทัร่วม 45 - 45 - 

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้ือหุน้ร่วมกนั) 3,705     3,705 3,705 3,705 

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้ือหุน้/มกีรรมการร่วมกนั)  

660 

 

 214 

 

612 

 

214 

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) 2,025 - 2,025 - 

      รวม   6,435 3,919 6,387 3,919 
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  (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หนี� อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 

     บริษทัย่อย - - 564 2,395 

     บริษทัร่วม 7,867 3,288 1,848 3,032 

     รวม 7,867 3,288 2,412 5,427 

ดอกเบี� ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 
  

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

87 

 

85 

 

- 

 

- 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 
  

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้ือหุน้/มกีรรมการ     

 ร่วมกนั) - 214 - 214 

 

  (หน่วย: พนับาท)

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ค่าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ (แสดงภายใตห้นี� สินหมุนเวียนอื�น)    

     บริษทัย่อย - - 3,281 3,281 

     บริษทัร่วม 42,639 31,875 12,699 11,334 

     รวม 42,639 31,875 15,980 14,615 

ค่าเช่าอปุกรณ์รบัล่วงหนา้ (แสดงภายใตห้นี� สินหมุนเวียนอื�น) 
   

     บริษทัย่อย - - 139 139 

เงนิกูยื้มระยะส ั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) - 50,000 - 50,000 

เงนิกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
    

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน     

 ครอบครวัเดยีวกนั) 748,380 707,300 - - 

รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 
    

     บริษทัร่วม 1,185,762 922,751 355,204 328,094 
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  (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หนี� อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 

     บริษทัย่อย - - 564 2,395 

     บริษทัร่วม 7,867 3,288 1,848 3,032 

     รวม 7,867 3,288 2,412 5,427 

ดอกเบี� ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 
  

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน

ครอบครวัเดยีวกนั) 

 

87 

 

85 

 

- 

 

- 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (แสดงภายใตเ้จา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น) (หมายเหต ุ18) 
  

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ผูถ้ือหุน้/มกีรรมการ     

 ร่วมกนั) - 214 - 214 

 

  (หน่วย: พนับาท)

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ค่าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ (แสดงภายใตห้นี� สินหมุนเวียนอื�น)    

     บริษทัย่อย - - 3,281 3,281 

     บริษทัร่วม 42,639 31,875 12,699 11,334 

     รวม 42,639 31,875 15,980 14,615 

ค่าเช่าอปุกรณ์รบัล่วงหนา้ (แสดงภายใตห้นี� สินหมุนเวียนอื�น) 
   

     บริษทัย่อย - - 139 139 

เงนิกูยื้มระยะส ั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการร่วมกนั) - 50,000 - 50,000 

เงนิกูยื้มระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
    

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มกีรรมการเป็นสมาชิกใน     

 ครอบครวัเดยีวกนั) 748,380 707,300 - - 

รายไดค้่าเช่าที�ดินรบัล่วงหนา้ 
    

     บริษทัร่วม 1,185,762 922,751 355,204 328,094 

 

6.4 ยอดคงเหลอืและการเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2556 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหว่างปี 

 

 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2557 

 

 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - 13,100,000       (13,100,000) - 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 50,000 - (50,000) - 

รวม 50,000     13,100,000    (13,150,000) - 

เงนิกูยื้มระยะยาว     

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    707,300 41,080 - 748,380 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  

2556 

 

 

เพิ�มขึ�น 

ระหว่างปี 

 

 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2557 

 

 

เงนิใหกู้ยื้มระยะยาว     

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั 9,075,955 6,927,000 (14,182,955) 1,820,000 

เงนิกูยื้มระยะส ั�น     

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั(มหาชน) 50,000 - (50,000) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวจาํนวน 1,820 ลา้นบาท (2556: 9,076 ลา้นบาท)  

เป็นเงนิใหกู้ย้มืที�ไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบี�ย

เท่ากบัรอ้ยละ 4.05 ถงึ 4.23 ต่อปี (2556: รอ้ยละ 3.94 ถงึ 4.35 ต่อปี) 

ยอดคงเหลอืของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ไดร้บัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งซึ�งเป็นกิจการที� เกี�ยวขอ้งกนั 

มรีายละเอยีดดงันี� 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   

งบการเงนิรวม 

                                                                                                                                        

เงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้ืม 

ลาํดบั    ระยะเวลา งวดชาํระคนื   

ที� วนัที�ทาํสญัญา 2557 2556 เงินกู ้ เงินตน้ ระยะเวลาชาํระคนืเงินตน้ อตัราดอกเบี�ย 

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

2. 3 เมษายน 2557 20     - 9 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2566 MLR ลบอตัราคงที� 

3. 3 เมษายน 2557 21 - 9 ปี ทุก 6 เดือน พฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2566 MLR ลบอตัราคงที� 

เงินกูย้ืมระยะยาว  748 707     



รายงานประจ�าปี 2557

128

สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่นระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า ที�ดินและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึ�งซึ�งมีราคาตามบญัชีรวม 3,201 ลา้นบาท 

(2556: 944 ลา้นบาท) ถกูจดจาํนองเป็นประกนัการกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัย่อยคงเหลอืจาํนวนเงนิที�ยงัมิไดเ้บกิใชข้องวงเงนิกูย้ืมจากกจิการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักลา่วเป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,605 ลา้นบาท (2556: 152 ลา้นบาท) 

6.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชนร์ะยะส ั�น 72,900 49,426 55,432 41,538 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,314 1,245 941 1,095 

รวม 74,214 50,671 56,373 42,633 

6.6 ภาระคํ �าประกนักบับรษิทัย่อย 

บริษทัฯ มภีาระจากการค ํ �าประกนัใหแ้ก่บริษทัย่อยตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 

และ 34.3 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายความรวมถงึ เงนิสดและ

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุช ั �วคราวซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน 

       เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดตามที�แสดงอยู่ในงบกระแสเงนิสด ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงนิสด             637 569  365 285 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 201,443 347,296 77,477 93,002 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 202,080 347,865 77,842 93,287 

เงนิลงทนุชั �วคราว - ตั �วแลกเงนิ     
   ซึ�งถงึกาํหนดจา่ยคืน     
   ในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน 132,500 411,000 130,000  410,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด     
   ในงบกระแสเงนิสด 334,580 758,865 207,842 503,287 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่นระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า ที�ดินและอาคารของบริษทัย่อยแห่งหนึ�งซึ�งมีราคาตามบญัชีรวม 3,201 ลา้นบาท 

(2556: 944 ลา้นบาท) ถกูจดจาํนองเป็นประกนัการกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัย่อยคงเหลอืจาํนวนเงนิที�ยงัมิไดเ้บกิใชข้องวงเงนิกูย้ืมจากกจิการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักลา่วเป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,605 ลา้นบาท (2556: 152 ลา้นบาท) 

6.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชนร์ะยะส ั�น 72,900 49,426 55,432 41,538 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,314 1,245 941 1,095 

รวม 74,214 50,671 56,373 42,633 

6.6 ภาระคํ �าประกนักบับรษิทัย่อย 

บริษทัฯ มภีาระจากการค ํ �าประกนัใหแ้ก่บริษทัย่อยตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20 

และ 34.3 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดหมายความรวมถงึ เงนิสดและ

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุช ั �วคราวซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน 

       เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดตามที�แสดงอยู่ในงบกระแสเงนิสด ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงนิสด             637 569  365 285 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 201,443 347,296 77,477 93,002 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 202,080 347,865 77,842 93,287 

เงนิลงทนุชั �วคราว - ตั �วแลกเงนิ     
   ซึ�งถงึกาํหนดจา่ยคืน     
   ในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน 132,500 411,000 130,000  410,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด     
   ในงบกระแสเงนิสด 334,580 758,865 207,842 503,287 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เงนิฝากออมทรพัย ์เงินฝากประจาํและเงนิลงทุนชั �วคราวซึ�งถงึกาํหนดจ่ายคืน 

ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.1 ถงึ 2.5 ต่อปี (2556: รอ้ยละ 0.1 ถงึ 3.0 ต่อปี) 

8. เงนิลงทนุชั �วคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้    

หน่วยลงทุน 124,685 1,593 - - 

ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด    

 ภายใน 1 ปี     

ตั �วแลกเงนิ 133,000 419,066 130,000 410,000 

รวมเงนิลงทุนชั �วคราว 257,685 420,659 130,000 410,000 

9. ลกูหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 

9.1 ยอดคงเหลอืของลูกหนี�การคา้จาํแนกตามอายุหนี�คงคา้ง 

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถงึกาํหนดชาํระ     

 คา้งชาํระ ไมเ่กิน 3 เดอืน 42,909 13,380 21,845 10,753 

 คา้งชาํระ 3 - 6 เดอืน 2,132 2,476 1,560 2,154 

 คา้งชาํระ 6 - 12 เดอืน 7,074 15,773 7,072 1,327 

 คา้งชาํระ มากกวา่ 12 เดอืน 4,050 590 4,050 590 

รวม 56,165 32,219 34,527 14,824 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงานที�ยงัไมเ่รยีกชาํระ 11,026 11,844 1,540 7,549 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (4,114) (565) (4,114) (565) 

รวมลูกหนี�การคา้ - กจิการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั, สุทธ ิ 63,077 43,498 31,953 21,808 

ลูกหนี�อื�น     

ลูกหนี�อื�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17,498 44,173 10,838 103,683 

ลูกหนี�อื�นแก่กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  1,683 238 967 72 

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 1,152 1,101 

ดอกเบี�ยคา้งรบัจากกิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 47 171 40 132 

รายไดค้า้งรบั 4,788 2,592 515 1,328 

รวมลูกหนี�อื�น 24,016 47,174 13,512 106,316 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธ ิ 87,093 90,672 45,465 128,124 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

9.2 ลูกหนี�การคา้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

(หน่วย: พนับาท) 

ประเภทลูกหนี� งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�ค่าเช่าและค่าบริการ 49,143 21,256 21,464 14,159 

ลูกหนี�จากการรบัเหมาก่อสรา้ง  13,934 22,242 10,489 7,649 

 63,077 43,498 31,953 21,808 

10. เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้ําเงนิฝากสถาบนัการเงนิจาํนวน 70.6 ลา้นบาท  

(2556: 0.2 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ทิธิ

สุทธิแก่ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนสาํหรบักรณีที�ผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธิ

เลือกซื� อทร ัพย์สิน  (Option to Buy) วงเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทสพ์ร อ้มวงเงินสําหร ับจอง 

อตัราแลกเปลี�ยนและหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิและบริษทัเอกชน  

11. เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 

จดัตั�งข ึ�น 

ในประเทศ ทุนเรยีกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทนุ เงนิลงทนุตามราคาทุน 

เงนิปนัผลที �บริษทัฯ           

รบัระหว่างปี 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

     (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล  

 เซอรว์สิเซส จาํกดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

โดยการสรา้งโรงงานให ้

 เช่า/ขาย 

ไทย 50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 16,750 38,250 

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 14,500,000 2,500,000 99.99 99.99 14,515,000 2,515,000 - - 

 พาร์ค จาํกดั โดยการสรา้งคลงัสนิคา้          

 ใหเ้ช่า/ขาย          

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

 จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื �อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรัพย ์

ไทย 10,000 10,000 69.99 99.99 7,000 10,000 - - 

Shanghai TICON Investment ธุรกิจบรหิารการลงทุน จีน 85,384 85,384 100.00 100.00 85,384 85,384 - - 

Management Company           

Limited*           

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

     ท ั �วไป อเมรกิา         

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย       14,846,574 2,849,574 16,750 38,250 

*  ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอื�น 

**   งบการเงนิถูกจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

9.2 ลูกหนี�การคา้จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

(หน่วย: พนับาท) 

ประเภทลูกหนี� งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�ค่าเช่าและค่าบริการ 49,143 21,256 21,464 14,159 

ลูกหนี�จากการรบัเหมาก่อสรา้ง  13,934 22,242 10,489 7,649 

 63,077 43,498 31,953 21,808 

10. เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้ําเงนิฝากสถาบนัการเงนิจาํนวน 70.6 ลา้นบาท  

(2556: 0.2 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ทิธิ

สุทธิแก่ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนสาํหรบักรณีที�ผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธิ

เลือกซื� อทร ัพย์สิน  (Option to Buy) วงเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทสพ์ร อ้มวงเงินสําหร ับจอง 

อตัราแลกเปลี�ยนและหนงัสอืคํ �าประกนัที�ธนาคารออกใหแ้ก่หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิและบริษทัเอกชน  

11. เงนิลงทนุในบริษทัย่อย 

 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ มรีายละเอียดดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 

จดัตั�งข ึ�น 

ในประเทศ ทุนเรยีกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทนุ เงนิลงทนุตามราคาทุน 

เงนิปนัผลที �บริษทัฯ           

รบัระหว่างปี 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

     (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล  

 เซอรว์สิเซส จาํกดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

โดยการสรา้งโรงงานให ้

 เช่า/ขาย 

ไทย 50,000 50,000 99.99 99.99 50,000 50,000 16,750 38,250 

บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ไทย 14,500,000 2,500,000 99.99 99.99 14,515,000 2,515,000 - - 

 พาร์ค จาํกดั โดยการสรา้งคลงัสนิคา้          

 ใหเ้ช่า/ขาย          

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

 จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื �อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรัพย ์

ไทย 10,000 10,000 69.99 99.99 7,000 10,000 - - 

Shanghai TICON Investment ธุรกิจบรหิารการลงทุน จีน 85,384 85,384 100.00 100.00 85,384 85,384 - - 

Management Company           

Limited*           

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

     ท ั �วไป อเมรกิา         

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย       14,846,574 2,849,574 16,750 38,250 

*  ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอื�น 

**   งบการเงนิถูกจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 

  

 ในระหว่างปี 2557 มกีารเปล ี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทนุในบริษทัย่อย ดงันี� 

(ก) เมื�อวนัที� 25 มีนาคม  2557 ที�ประชุมคณะกรรมการคร ั�งที� 1/2557 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์สิเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดม้มีตอินุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรประจาํปี 2556 และผลกาํไร

สาํหรบัไตรมาสแรกปี 2557 ในสว่นที�ไดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิได ้นิติบุคคลในอตัรากึ�งหนึ�งในจาํนวนหุน้ละ 1.10 บาท 

รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 5.5 ลา้นบาท โดยมกีารจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 27 มนีาคม 2557     

(ข) เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 2/2557 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์ิสเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนปี 2557 ในส่วน 

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

การจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 29 กนัยายน 2557 

(ค) เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั�งที� 6/2557 มีมติอนุมตัิการเพิ�มทุน 

จดทะเบยีนในบริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย จาํนวน 12,000 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดม้ีการ

ชาํระเงนิเพิ�มทนุดงักลา่วในวนัที� 30 ตลุาคม 2557 และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 

31 ตลุาคม 2557 

(ง) เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร ั�งที� 6/2557 มีมติอนุมตัิการจาํหน่าย

เงนิลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ใหแ้ก่ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  

ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของ Mitsui & Co., Ltd. โดยจาํหน่ายหุน้สามญัจาํนวน 300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของจาํนวน

หุน้สามญัท ั�งหมดในราคาหุน้ละ 233.33 บาท คิดเป็นเงนิ 70 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดกาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุดงักลา่ว

เป็นจาํนวนเงนิ 67 ลา้นบาท ซึ�งแสดงไวเ้ป็นรายไดอ้ื�นในงบกาํไรขาดทนุเฉพาะกจิการ ภายหลงัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน

ดงักลา่ว บริษทัฯ ถอืหุน้ในบริษทัย่อยจาํนวน 699,996 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.99 ของจาํนวนหุน้สามญัท ั�งหมด 

เนื�องจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุดงักลา่วไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัฯ สูญเสยีการควบคุมในบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

บริษทัฯ จึงรบัรูร้ายการดังกล่าวในส่วนของบริษทัฯ เป็นส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ 

ในบริษทัย่อยโดยแสดงในส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ  

(จ) เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการครั�งที� 3/2557 ของบริษทั อีโค อินดสัเทรียล  

เซอรว์ิสเซส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลกาํไรบางส่วนปี 2557 ในส่วน 

ที�ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลในอตัรากึ�งหนึ�งในจาํนวนหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงนิท ั�งสิ�น 5.0 ลา้นบาท โดยมี

การจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 26 ธนัวาคม 2557 
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12. เงินลงทนุในการร่วมคา้ 

12.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ซึ�งเป็นเงนิลงทนุในกจิการที�บริษทัฯ และบริษทัอื�นควบคุมร่วมกนัมีรายละเอยีด

ดงันี� 
 

งบการเงินรวม 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั ประเภทกิจการ จดัต ั�งขึ�นในประเทศ ทุนจดทะเบยีน ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทุน 

   2557 2557 2557 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 
บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 5.00 5.00 51.00 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 4.00 4.00 51.00 

12.2 รายละเอียดของเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 

(ก) มูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
กจิการที�ควบคมุร่วมกนั ราคาทุน ส่วนไดเ้สยี 

 2557 2557 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั 2,550  2,282 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 2,040 1,923 

รวม 4,590 4,205 

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดซ้ื�อหุน้

สามญัของบริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (เดิมชื�อบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั) และบริษทั ไทคอน เด็มโก ้

เพาเวอร ์11 จาํกดั (เดิมชื�อบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั) ตามมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท จาํนวน 0.03 ลา้นหุน้

และ 0.02 ลา้นหุน้ ตามลาํดบัคิดเป็นรอ้ยละ 51.00 ของหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทัทั�งสองแห่ง โดยบริษทั 

ทั�งสองแห่งไดเ้รียกชาํระเงนิค่าหุน้ครั�งแรกรอ้ยละ 25 จากหุน้ที�บริษทัย่อยถอือยู่เป็นจาํนวนเงนิ 0.64 ลา้นบาทและ  

0.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระเงนิค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในวนัที� 5 มิถนุายน 2557 เงนิลงทุนดงักลา่ว 

ถอืเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ เนื�องจากบริษทัย่อยและผูถ้อืหุน้อกีฝ่ายหนึ�งมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัท ั�งสองแห่ง

ดงักลา่วร่วมกนั อย่างไรก็ดี บริษทัทั�งสองแห่งดงักล่าวคาดว่าจะเริ�มผล ิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในไตรมาสที� 1                  

ของปี 2558  

เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการคร ั�งที� 1/2557 ของบริษทั ไทคอน เด็มโก ้ 

เพาเวอร ์6 จาํกดั และบริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั มมีติอนุมตัิใหเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนที�เหลอืรอ้ยละ 75 

จากหุน้ที�บริษทัย่อยถอือยู่เป็นจาํนวนเงนิ 1.91 ลา้นบาทและ 1.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายชาํระเงนิ 

ค่าหุน้ดงักลา่วแลว้ในวนัที� 23 กรกฎาคม 2557 
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ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

12. เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 

12.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ซึ�งเป็นเงนิลงทนุในกจิการที�บริษทัฯ และบริษทัอื�นควบคุมร่วมกนัมีรายละเอยีด

ดงันี� 
 

งบการเงินรวม 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั ประเภทกิจการ จดัต ั�งขึ�นในประเทศ ทุนจดทะเบยีน ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทุน 

   2557 2557 2557 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) 
บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 5.00 5.00 51.00 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 4.00 4.00 51.00 

12.2 รายละเอียดของเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 

(ก) มูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
กจิการที�ควบคมุร่วมกนั ราคาทุน ส่วนไดเ้สยี 

 2557 2557 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั 2,550  2,282 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 2,040 1,923 

รวม 4,590 4,205 

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ไดซ้ื�อหุน้

สามญัของบริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (เดิมชื�อบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั) และบริษทั ไทคอน เด็มโก ้

เพาเวอร ์11 จาํกดั (เดิมชื�อบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั) ตามมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท จาํนวน 0.03 ลา้นหุน้

และ 0.02 ลา้นหุน้ ตามลาํดบัคิดเป็นรอ้ยละ 51.00 ของหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทัทั�งสองแห่ง โดยบริษทั 

ทั�งสองแห่งไดเ้รียกชาํระเงนิค่าหุน้ครั�งแรกรอ้ยละ 25 จากหุน้ที�บริษทัย่อยถอือยู่เป็นจาํนวนเงนิ 0.64 ลา้นบาทและ  

0.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระเงนิค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในวนัที� 5 มิถนุายน 2557 เงนิลงทุนดงักลา่ว 

ถอืเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ เนื�องจากบริษทัย่อยและผูถ้อืหุน้อกีฝ่ายหนึ�งมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัท ั�งสองแห่ง

ดงักลา่วร่วมกนั อย่างไรก็ดี บริษทัทั�งสองแห่งดงักล่าวคาดว่าจะเริ�มผล ิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในไตรมาสที� 1                  

ของปี 2558  

เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการคร ั�งที� 1/2557 ของบริษทั ไทคอน เด็มโก ้ 

เพาเวอร ์6 จาํกดั และบริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั มมีติอนุมตัิใหเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนที�เหลอืรอ้ยละ 75 

จากหุน้ที�บริษทัย่อยถอือยู่เป็นจาํนวนเงนิ 1.91 ลา้นบาทและ 1.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายชาํระเงนิ 

ค่าหุน้ดงักลา่วแลว้ในวนัที� 23 กรกฎาคม 2557 

(ข) ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

กิจการที�ควบคมุร่วมกนั 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที�  
31 ธนัวาคม 2557 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (268) 
บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (117) 

รวม (385) 

12.3 ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของกจิการที�ควบคุมร่วมกนั 

ก) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สยีในสนิทรพัย ์หนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�บริษทัฯ มอียู่ในบริษทั ไทคอน 

เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั คิดตามสดัส่วนของการร่วมทุนเป็นดงันี� 

 
(หน่วย: พนับาท)

  ณ วนัที�                        

31 ธนัวาคม 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  3,640 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  5,935 

  9,575 

หนี�สินหมนุเวยีน  (1,338) 

หนี�สินไม่หมนุเวยีน  (5,999) 

  (7,337) 

สนิทรพัยส์ุทธิ  2,238 

(หน่วย: พนับาท)

  สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม 2557 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  (168) 

ขาดทนุก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ  (168) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ  (100) 

ขาดทนุสาํหรบัปี  (268) 
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ข) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สยีในสนิทรพัย ์หนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�บริษทัฯ มอียู่ในบริษทั ไทคอน 

เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั คิดตามสดัส่วนของการร่วมทุนเป็นดงันี� 

 
(หน่วย: พนับาท)

  ณ วนัที�                         

31 ธนัวาคม 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  1,874 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  4,493 

  6,367 

หนี�สินหมนุเวยีน  (1,024) 

หนี�สินไม่หมนุเวยีน  (3,462) 

  (4,486) 

สนิทรพัยสุ์ทธิ  1,881 

(หน่วย: พนับาท)

  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที�  

31 ธนัวาคม 2557 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  (59) 

ขาดทนุก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ  (59) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ  (58) 

ขาดทนุสาํหรบัปี  (117) 

13. เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 

จดัตั�งขึ�น 

ในประเทศ ทนุเรียกชาํระแลว้ 

 

 

จาํนวนหน่วยลงทุนที�บริษทัฯ ถือ สดัส่วนการลงทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์         

 ไทคอน ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 11,824,790 11,824,790 271,583 271,583 23.63 23.63 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์         

 ทพีาร์คโลจิสตคิส ์ ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 4,469,062 4,469,062 82,920 82,920 20.04 20.04 

กองทนุรวมสทิธิการเช่า           

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์    

   และ/หรือสทิธิการเช่า 

       

 อินดสัเทรียล โกรท    อสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 5,550,000 5,550,000 151,834  158,301 27.36  28.52 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์    

   และ/หรือสทิธิการเช่า 

   อสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 3,425,000 - 41,100 - 12.00 - 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ข) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั 

จาํนวนรวมของส่วนไดเ้สยีในสนิทรพัย ์หนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�บริษทัฯ มอียู่ในบริษทั ไทคอน 

เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั คิดตามสดัส่วนของการร่วมทุนเป็นดงันี� 

 
(หน่วย: พนับาท)

  ณ วนัที�                         

31 ธนัวาคม 2557 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  1,874 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  4,493 

  6,367 

หนี�สินหมนุเวยีน  (1,024) 

หนี�สินไม่หมนุเวยีน  (3,462) 

  (4,486) 

สนิทรพัยสุ์ทธิ  1,881 

(หน่วย: พนับาท)

  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที�  

31 ธนัวาคม 2557 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  (59) 

ขาดทนุก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ  (59) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ  (58) 

ขาดทนุสาํหรบัปี  (117) 

13. เงนิลงทนุในบริษทัรว่ม 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 

จดัตั�งขึ�น 

ในประเทศ ทนุเรียกชาํระแลว้ 

 

 

จาํนวนหน่วยลงทุนที�บริษทัฯ ถือ สดัส่วนการลงทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์         

 ไทคอน ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 11,824,790 11,824,790 271,583 271,583 23.63 23.63 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์         

 ทพีาร์คโลจิสตคิส ์ ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 4,469,062 4,469,062 82,920 82,920 20.04 20.04 

กองทนุรวมสทิธิการเช่า           

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์    

   และ/หรือสทิธิการเช่า 

       

 อินดสัเทรียล โกรท    อสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 5,550,000 5,550,000 151,834  158,301 27.36  28.52 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์    

   และ/หรือสทิธิการเช่า 

   อสงัหาริมทรพัย ์ ไทย 3,425,000 - 41,100 - 12.00 - 

 

13.2 รายละเอียดของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

(ก) มูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทั วธิสี่วนไดเ้สยี ราคาทุน 

 2557 2556 2557 2556 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน     

เงนิลงทุน 2,578,543 2,641,187 2,807,921 2,807,921 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (1,132,590) (1,128,400) - - 

   เงนิลงทนุ - สุทธ ิ 1,445,953 1,512,787 2,807,921 2,807,921 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยที์พารค์     

   โลจิสติคส ์     

เงนิลงทุน 869,897 897,498 916,129 916,129 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (256,485) (256,485) - - 

เงนิลงทุน - สุทธ ิ 613,412 641,013 916,129 916,129 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์   

ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

    

เงนิลงทุน 1,494,324 1,585,647 1,516,479 1,581,124 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (550,136) (497,041) - - 

เงนิลงทุน - สุทธ ิ 944,188 1,088,606 1,516,479 1,581,124 

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน               

    

เงนิลงทุน  411,555 - - - 

หกั: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขาย     

          อสงัหารมิทรพัย ์ (114,767) - - - 

บวก: ค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจาก     

          ประมาณการหนี�สินที�เกี�ยวขอ้ง           

          กบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์  16,086 - - - 

เงนิลงทุน - สุทธ ิ  312,874 - - - 

รวมเงนิลงทนุในบริษทัร่วม-สุทธิ  3,316,427 3,242,406 5,240,529 5,305,174 

   (หน่วย: พนับาท) 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทั วธิสี่วนไดเ้สยี ราคาทนุ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าต่อหน่วยของเงินลงทุน (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน    

 

5.32 

 

5.57 

 

10.34 

 

 10.34 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์ 7.40 7.73 11.05 11.05 

กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรียล โกรท 

 

6.22 

 

6.88 

 

9.99 

 

9.99 

ทรสัตเ์พ ื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 7.61  -   - - 

กาํไรจากการขายที�ดิน อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหแ้กก่องทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (“กองทุนฯ”) 

และทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) ตามสดัส่วนที� 

บริษทัฯ ไดถ้อืหุน้ในกองทุนฯ และกองทรสัตฯ์ เป็นกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง โดยแยกแสดงเป็นรายการต่างหากในงบ 

กาํไรขาดทุนภายใตห้วัขอ้ “กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม” 

(ข) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัรว่ม  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

บรษิทั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 131,538 157,653 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์ 42,549 54,396 

กองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 92,484 4,522 

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน 555 - 

รวม 267,126 216,571 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษทั วธิสี่วนไดเ้สยี ราคาทนุ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าต่อหน่วยของเงินลงทุน (บาท) 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน    

 

5.32 

 

5.57 

 

10.34 

 

 10.34 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์ 7.40 7.73 11.05 11.05 

กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อินดสัเทรียล โกรท 

 

6.22 

 

6.88 

 

9.99 

 

9.99 

ทรสัตเ์พ ื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 7.61  -   - - 

กาํไรจากการขายที�ดิน อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหแ้กก่องทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (“กองทุนฯ”) 

และทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) ตามสดัส่วนที� 

บริษทัฯ ไดถ้อืหุน้ในกองทุนฯ และกองทรสัตฯ์ เป็นกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง โดยแยกแสดงเป็นรายการต่างหากในงบ 

กาํไรขาดทุนภายใตห้วัขอ้ “กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม” 

(ข) ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัรว่ม  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

บรษิทั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 131,538 157,653 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิติคส ์ 42,549 54,396 

กองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 92,484 4,522 

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน 555 - 

รวม 267,126 216,571 

  

(ค) เงนิปนัผลรบัจากบริษทัร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บรษิทั สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 194,182 156,750 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์ 70,150 59,797 

กองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 116,184 - 

รวม 380,516 216,547 

13.3 การเปลี�ยนแปลงของบญัชเีงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหว่างปี เกดิจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุนฯ และกองทรสัตฯ์ ส่วนกาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยที์�ลดลงระหว่างปี เกดิจากการที�กองทุนฯ

และกองทรสัตฯ์ มกีารขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอก และจากการที�บริษทัฯ มีสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน 

ในกองทนุฯ และกองทรสัตฯ์ ลดลง 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงนิลงทนุในบริษัทร่วม      

   ยอดยกมาตน้ปี 5,124 4,286 5,305 4,493 

   ซื�อเงนิลงทนุ 702 1,631 291 1,631 

   ขายเงนิลงทุน (358) (793) (355) (819) 

   สว่นแบ่งกาํไรในเงนิลงทุน 267 217 - - 

   เงนิปนัผลรบั (381) (217) - - 

   ยอดคงเหลอืปลายปี 5,354 5,124 5,241 5,305 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์   

   ยอดยกมาตน้ปี 1,882 1,531   

   เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 213 505   

   ลดลงระหวา่งปี (41) (154)   

   ยอดคงเหลอืปลายปี 2,054 1,882   

ค่าใชจ้า่ยที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากประมาณการหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

   เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 16 -   

   ยอดคงเหลอืปลายปี 16 -   

เงนิลงทนุในบริษัทร่วม - สทุธิ 3,316 3,242   
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สารจากประธาน
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บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ
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และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
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การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 
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ในระหว่างปี 2557 การเปลี�ยนแปลงในกาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 

ที�สาํคญัมีดงันี�  

วนัที� รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี 2557 

จาํนวนที�ดนิ 

และอาคาร/จาํนวน

หน่วยลงทุน 

ราคาขาย/

ใหเ้ช่า 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจาก 

การขายอสงัหาริมทรพัย ์

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

28 ก.พ. 57 บริษทัฯ ใหเ้ช่าที�ดินและโรงงานใหแ้ก่     

    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์     

    ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 2 โรงงาน 455  88 * 

27 ม.ีค. 57 บริษทัฯ ขายที�ดินและโรงงานใหแ้ก่     

  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 1 โรงงาน 84  10 ** 

22-23 ธ.ค. 57  

    

บริษทัย่อยใหเ้ช่าและเช่าช่วงที�ดินและเช่า 

คลงัสินคา้ ใหเ้ช่าที�ดินและขายคลงัสนิคา้ 

และขายที�ดินและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ทรสัต์ 

เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 25 คลงัสินคา้ 2,838  42 *** 

23 ธ.ค. 57  

 

บริษทัฯ ขายที�ดินและโรงงานใหแ้ก่ทรสัต ์

เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

 สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 20 โรงงาน 1,390  73 **** 

     213  

13 ม.ีค. 57 จาํหน่ายเงนิลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

 

31 ลา้นหน่วย 

 

310 

 

(34)  

7 พ.ค. 57 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนขายที�ดิน

และโรงงานที�ซื�อจากบริษทัฯ ให ้

บุคคลภายนอก 1 โรงงาน 78 

 

 

  (5)  

21, 24 พ.ย. 57 จาํหน่ายเงนิลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการ     

       เช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน      

    อนิดสัเทรียล โกรท 5 ลา้นหน่วย 47      (2)  

       (41)  

*     มูลค่ายุติธรรมของการใหเ้ช่าที�ดินและโรงงานประเมนิตามวิธีพิจารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมินราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 378  

ลา้นบาท และ 393 ลา้นบาท 

**    มูลค่ายุตธิรรมของที�ดินและโรงงานประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย เป็นจาํนวน 82 ลา้นบาท และ  

83 ลา้นบาท 

***   มูลค่ายุตธิรรมของการใหเ้ช่าและเช่าช่วงที�ดนิและเช่าคลงัสนิคา้ เช่าที�ดินและขายคลงัสินคา้ และขายที�ดินและคลงัสินคา้ประเมินตามวิธี

พจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมินราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 2,439 ลา้นบาท และ 2,612 ลา้นบาท 

****  มลูค่ายุติธรรมของที�ดินและโรงงานประเมินตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย  เป็นจาํนวน 1,270 ลา้นบาท และ 

1,289 ลา้นบาท 
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ของฝ่ายจัดการ
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ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ในระหว่างปี 2557 การเปลี�ยนแปลงในกาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 

ที�สาํคญัมีดงันี�  

วนัที� รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี 2557 

จาํนวนที�ดนิ 

และอาคาร/จาํนวน

หน่วยลงทุน 

ราคาขาย/

ใหเ้ช่า 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจาก 

การขายอสงัหาริมทรพัย ์

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

28 ก.พ. 57 บริษทัฯ ใหเ้ช่าที�ดินและโรงงานใหแ้ก่     

    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์     

    ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 2 โรงงาน 455  88 * 

27 ม.ีค. 57 บริษทัฯ ขายที�ดินและโรงงานใหแ้ก่     

  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 1 โรงงาน 84  10 ** 

22-23 ธ.ค. 57  

    

บริษทัย่อยใหเ้ช่าและเช่าช่วงที�ดินและเช่า 

คลงัสินคา้ ใหเ้ช่าที�ดินและขายคลงัสนิคา้ 

และขายที�ดินและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ทรสัต์ 

เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 25 คลงัสินคา้ 2,838  42 *** 

23 ธ.ค. 57  

 

บริษทัฯ ขายที�ดินและโรงงานใหแ้ก่ทรสัต ์

เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

 สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 20 โรงงาน 1,390  73 **** 

     213  

13 ม.ีค. 57 จาํหน่ายเงนิลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

 

31 ลา้นหน่วย 

 

310 

 

(34)  

7 พ.ค. 57 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนขายที�ดิน

และโรงงานที�ซื�อจากบริษทัฯ ให ้

บุคคลภายนอก 1 โรงงาน 78 

 

 

  (5)  

21, 24 พ.ย. 57 จาํหน่ายเงนิลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการ     

       เช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน      

    อนิดสัเทรียล โกรท 5 ลา้นหน่วย 47      (2)  

       (41)  

*     มูลค่ายุติธรรมของการใหเ้ช่าที�ดินและโรงงานประเมนิตามวิธีพิจารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมินราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 378  

ลา้นบาท และ 393 ลา้นบาท 

**    มูลค่ายุตธิรรมของที�ดินและโรงงานประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย เป็นจาํนวน 82 ลา้นบาท และ  

83 ลา้นบาท 

***   มูลค่ายุตธิรรมของการใหเ้ช่าและเช่าช่วงที�ดนิและเช่าคลงัสนิคา้ เช่าที�ดินและขายคลงัสินคา้ และขายที�ดินและคลงัสินคา้ประเมินตามวิธี

พจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมินราคาอสิระ 2 ราย เป็นจาํนวน 2,439 ลา้นบาท และ 2,612 ลา้นบาท 

****  มลูค่ายุติธรรมของที�ดินและโรงงานประเมินตามวธิีพจิารณาจากรายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย  เป็นจาํนวน 1,270 ลา้นบาท และ 

1,289 ลา้นบาท 

13.4 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบริษทัร่วมที�เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ชื�อบริษทั 

มลูค่ายุติธรรม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มลูค่ายุติธรรมต่อหน่วย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (บาท) (บาท) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 2,824 2,906 10.4 10.7 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์ 978 912 11.8 11.0 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน  

อินดสัเทรียล โกรท 

 

1,655 

 

1,393 

 

10.9 

 

8.8 

รวม 5,457 5,211   

13.5 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 66 ลา้นหน่วย (2556:  

66 ลา้นหน่วย) ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สยี 355 ลา้นบาท (2556: 370 ลา้นบาท) และมีมูลค่าตามราคาตลาด 692  

ลา้นบาท (2556: 712 ลา้นบาท) ถูกจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัเงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้ืมระยะยาว และ 

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์โลจสิติคสจ์าํนวน 22 ลา้นหน่วย (2556: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมีมูลค่า

ตามวิธีส่วนไดเ้สยี 165 ลา้นบาท (2556: 172 ลา้นบาท) และมีมูลค่าตามราคาตลาด 263 ลา้นบาท (2556: 245  

ลา้นบาท) ถกูจาํนาํไวก้บัธนาคารเพื�อคํ �าประกนัรายไดค่้าเช่าและบริการตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหต ุ34.5 

13.6 ในระหว่างปี 2557 มกีารเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิลงทนุในบริษทัร่วมที�สาํคญัดงันี� 

(ก)  เมื�อวนัที� 11 ธนัวาคม 2557 บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยไดล้งทุน

ในทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) เป็นจาํนวน 41  

ลา้นหน่วย ในราคา 411 ลา้นบาท โดยเป็นสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตร์อ้ยละ 12 ของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตฯ์ 

บริษทัฯ ถอืว่ากองทรสัตฯ์ เป็นบริษทัร่วม เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัต่อกองทรสัตฯ์ 

โดยมีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

(ข) เมื�อวนัที� 9 มกราคม 2558 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ฯ 

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยมทีุนจาํนวน 343 ลา้นหน่วย คิดเป็นทนุท ั�งสิ�นจาํนวน 3,425 ลา้นบาท  
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
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ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

13.7 ขอ้มูลทางการเงนิของบริษทัร่วม 

ขอ้มูลทางการเงนิตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี� 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

หนี�สินรวม 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสําหรบัปี 

สิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรบัปี 

สิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ไทคอน 12,997 12,990 350 375 951 1,041 855 1,136 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจิสติคส ์           4,922 4,805 112 121 414 469 475 399 

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อนิดสัเทรียล โกรท 6,370 5,838 674 260 609 31 531 27 

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 4,507 - 1,074 - 12 - 8 - 

14. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

14.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

14.1.1 การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าสุทธติามบญัช ี
 

(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 

ราคาทนุ        

1 มกราคม 2556 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

หมนุเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย (154,712) (840,310) (995,022) (15,000) (45,000) (60,000) (1,055,022) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทนุ 16,023 37,344 53,367 - - - 53,367 

31 ธนัวาคม 2556 8,243,772 1,873,806 10,117,578 915,569 3,035,751 3,951,320 14,068,898 

ซื�อเพิ�ม 3,040,560 4,782,607 7,823,167 - - - 7,823,167 

จาํหน่าย - - - (15,552) (327,097) (342,649) (342,649) 

โอนเขา้/โอนออก (1,183,404) (4,149,045) (5,332,449) 252,263 1,128,549 1,380,812 (3,951,637) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทนุ 7,648 101,860 109,508 - - - 109,508 

31 ธนัวาคม 2557 10,108,576 2,609,228 12,717,804 1,152,280 3,837,203 4,989,483 17,707,287 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

13.7 ขอ้มูลทางการเงนิของบริษทัร่วม 

ขอ้มูลทางการเงนิตามที�แสดงอยู่ในงบการเงนิของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี� 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

หนี�สินรวม 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสําหรบัปี 

สิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรบัปี 

สิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ไทคอน 12,997 12,990 350 375 951 1,041 855 1,136 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจิสติคส ์           4,922 4,805 112 121 414 469 475 399 

กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

อนิดสัเทรียล โกรท 6,370 5,838 674 260 609 31 531 27 

ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 4,507 - 1,074 - 12 - 8 - 

14. อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 

14.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

14.1.1 การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าสุทธติามบญัช ี
 

(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 

ราคาทนุ        

1 มกราคม 2556 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

หมนุเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย (154,712) (840,310) (995,022) (15,000) (45,000) (60,000) (1,055,022) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทนุ 16,023 37,344 53,367 - - - 53,367 

31 ธนัวาคม 2556 8,243,772 1,873,806 10,117,578 915,569 3,035,751 3,951,320 14,068,898 

ซื�อเพิ�ม 3,040,560 4,782,607 7,823,167 - - - 7,823,167 

จาํหน่าย - - - (15,552) (327,097) (342,649) (342,649) 

โอนเขา้/โอนออก (1,183,404) (4,149,045) (5,332,449) 252,263 1,128,549 1,380,812 (3,951,637) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทนุ 7,648 101,860 109,508 - - - 109,508 

31 ธนัวาคม 2557 10,108,576 2,609,228 12,717,804 1,152,280 3,837,203 4,989,483 17,707,287 

 

 

 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน  

 ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย  

 ที�ดินและ   ที�ดินและ    

 ส่วนปรบัปรุง งานระหว่าง  ส่วนปรบัปรุง อาคารโรงงาน   

 ที�ดิน ก่อสรา้ง รวม ที�ดิน และคลงัสินคา้ รวม ยอดรวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 - - - - 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 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 192,436 192,436 192,436 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - - (13,124) (13,124) (13,124) 

โอนเขา้/โอนออก - - - - 5,929 5,929 5,929 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - 527,541 527,541 527,541 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2556 4,087,706 1,308,584 5,396,290 782,182 1,626,805 2,408,987 7,805,277 

31 ธนัวาคม 2556 8,243,772 1,873,806 10,117,578 915,569 2,693,451 3,609,020 13,726,598 

31 ธนัวาคม 2557 10,108,576 2,609,228 12,717,804 1,152,280 3,309,662 4,461,942 17,179,746 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้า่ยในการบริหาร) 
  

2556    125,221 

2557    192,436 
  

 
(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 

ราคาทนุ        

1 มกราคม 2556 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

หมนุเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย (118,712) (229,310) (348,022) - - - (348,022) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทนุ 16,023 28,794 44,817 - - - 44,817 

31 ธนัวาคม 2556 997,853 276,013 1,273,866 466,054 928,231 1,394,285 2,668,151 

ซื�อเพิ�ม 1,362,197 843,015 2,205,212 - - - 2,205,212 

จาํหน่าย - - - (9,414) (10,820) (20,234) (20,234) 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 
(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 

โอนเขา้/โอนออก (209,792) (536,287) (746,079) 184,917 439,928 624,845 (121,234) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทนุ 7,648 44,257 51,905 - - - 51,905 

31 ธนัวาคม 2557 2,157,906 626,998 2,784,904 641,557 1,357,339 1,998,896 4,783,800 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 - - - - 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 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 55,798 55,798 55,798 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั - - - - (6,700) (6,700) (6,700) 

   ส่วนที�จาํหน่าย        

โอนเขา้/โอนออก - - - - 35,382 35,382 35,382 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - 320,859 320,859 320,859 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2556 1,129,964 438,380 1,568,344 483,739 665,149 1,148,888 2,717,232 

31 ธนัวาคม 2556 997,853 276,013 1,273,866 466,054 691,852 1,157,906 2,431,772 

31 ธนัวาคม 2557 2,157,906 626,998 2,784,904 641,557 1,036,480 1,678,037 4,462,941 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้า่ยในการบริหาร) 
    

2556 46,417 

2557 55,798 

14.1.2 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ  

(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ที�ดนิและสว่นปรบัปรุงที�ดนิที�อยูใ่นระหวา่งการ

พฒันา 10,326,387 8,924,067 2,332,795 1,165,993 
ที�ดนิและสว่นปรบัปรุงที�ดนิ พรอ้มอาคาร

โรงงานและคลงัสินคา้พรอ้มใหเ้ช่า 6,916,978 6,111,801 5,383,922 2,845,628 

ในปี 2557 และ 2556 มูลค่ายุตธิรรมใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอสิระของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย 2 แห่ง ท ั�งนี�การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดินรอการพฒันาและ/หรือ

ที�ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคาอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเตบิโตระยะยาวของค่าเช่า อย่างไรกต็าม มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่รวม
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 
(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 

โอนเขา้/โอนออก (209,792) (536,287) (746,079) 184,917 439,928 624,845 (121,234) 

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถอืเป็นตน้ทนุ 7,648 44,257 51,905 - - - 51,905 

31 ธนัวาคม 2557 2,157,906 626,998 2,784,904 641,557 1,357,339 1,998,896 4,783,800 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 - - - - 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 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - - - - 55,798 55,798 55,798 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั - - - - (6,700) (6,700) (6,700) 

   ส่วนที�จาํหน่าย        

โอนเขา้/โอนออก - - - - 35,382 35,382 35,382 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - 320,859 320,859 320,859 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

1 มกราคม 2556 1,129,964 438,380 1,568,344 483,739 665,149 1,148,888 2,717,232 

31 ธนัวาคม 2556 997,853 276,013 1,273,866 466,054 691,852 1,157,906 2,431,772 

31 ธนัวาคม 2557 2,157,906 626,998 2,784,904 641,557 1,036,480 1,678,037 4,462,941 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้า่ยในการบริหาร) 
    

2556 46,417 

2557 55,798 

14.1.2 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ  

(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ที�ดนิและสว่นปรบัปรุงที�ดนิที�อยูใ่นระหวา่งการ

พฒันา 10,326,387 8,924,067 2,332,795 1,165,993 
ที�ดนิและสว่นปรบัปรุงที�ดนิ พรอ้มอาคาร

โรงงานและคลงัสินคา้พรอ้มใหเ้ช่า 6,916,978 6,111,801 5,383,922 2,845,628 

ในปี 2557 และ 2556 มูลค่ายุตธิรรมใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอสิระของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย 2 แห่ง ท ั�งนี�การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดินรอการพฒันาและ/หรือ

ที�ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคาอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเตบิโตระยะยาวของค่าเช่า อย่างไรกต็าม มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวไม่รวม

งานระหว่างก่อสรา้งซึ�งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 2,609 ลา้นบาท (2556: 1,873 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ:  

627 ลา้นบาท 2556: 276 ลา้นบาท) 

14.1.3 รายจ่ายทางการเงนิที�บนัทึกเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่นระหว่างการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนท ี�อยู่ในระหวา่งการ 

   พฒันา 12,717,804 10,117,578 2,784,904 1,273,866 

ดอกเบี�ยจา่ยจากเงนิกูย้มืสถาบนั     

   การเงนิและหุน้กูท้ ี�ถอืเป็นตน้ทุนสินทรพัย ์ 109,508 53,367 51,905 44,817 

อตัราการต ั�งขึ�นเป็นทุน (รอ้ยละ) 4.28 4.21 4.26 4.18 

14.1.4 ภาระค ํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและอสงัหาริมทรพัย์

เพื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

ณ ว ันที�  31 ธ ันวาคม 2557 อสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทุนในระหว่างการพฒันาและ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุพรอ้มใหเ้ช่า/ขายของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมีราคาตามบญัชีจาํนวน 5,520 ลา้นบาท 

(2556: 4,676 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,092 ลา้นบาท 2556: 1,682 ลา้นบาท) ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

เงนิเบกิเกนิบญัชี เงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

14.2 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่า  

14.2.1  การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าสุทธติามบญัช ี

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที�ดนิและ อาคารโรงงาน  

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสินคา้ รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2556 1,753,529 4,924,948 6,678,477 

จาํหนา่ย (20,007) (3,012,401) (3,032,408) 

โอนเขา้/โอนออก 698,045 1,508,231 2,206,276 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน    

 ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (327,288) (1,464,655) (1,791,943) 

31 ธนัวาคม 2556 2,104,279 1,956,123 4,060,402 

จาํหนา่ย (90,223) (897,401) (987,624) 

โอนเขา้/โอนออก 817,627 3,610,166 4,427,793 

31 ธนัวาคม 2557 2,831,683 4,668,888 7,500,571 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที�ดนิและ อาคารโรงงาน  

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสินคา้ รวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2556 - 795,426 795,426 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 196,939 196,939 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (320,146) (320,146) 

โอนเขา้/โอนออก - 16,530 16,530 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไว ้

เพื�อขาย - (163,000) (163,000) 

31 ธนัวาคม 2556 - 525,749 525,749 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 175,129 175,129 

โอนเขา้/โอนออก - 65,125 65,125 

31 ธนัวาคม 2557 - 766,003 766,003 

มูลค่าสทุธิตามบญัชี    

1 มกราคม 2556 1,753,529 4,129,522 5,883,051 

31 ธนัวาคม 2556 2,104,278 1,403,375 3,534,653 

31 ธนัวาคม 2557 2,831,683 3,902,885 6,734,568 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในตน้ทุนเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง) 

2556  196,939 

2557 175,129 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ที�ดนิและ   

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ อาคารโรงงาน รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2556   1,079,617 1,939,547 3,019,164 

จาํหนา่ย (20,007) (946,962) (966,969) 
โอนเขา้/โอนออก 366,751 660,846 1,027,597 
โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน    

 ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (137,288) (318,655) (455,943) 

31 ธนัวาคม 2556 1,289,073 1,334,776 2,623,849 

จาํหนา่ย (17,279) (106,302) (123,581) 

โอนเขา้/โอนออก 8,227 31,731 39,958 

31 ธนัวาคม 2557 1,280,021 1,260,205 2,540,226 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที�ดนิและ อาคารโรงงาน  

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสินคา้ รวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2556 - 795,426 795,426 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 196,939 196,939 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (320,146) (320,146) 

โอนเขา้/โอนออก - 16,530 16,530 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไว ้

เพื�อขาย - (163,000) (163,000) 

31 ธนัวาคม 2556 - 525,749 525,749 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 175,129 175,129 

โอนเขา้/โอนออก - 65,125 65,125 

31 ธนัวาคม 2557 - 766,003 766,003 

มูลค่าสทุธิตามบญัชี    

1 มกราคม 2556 1,753,529 4,129,522 5,883,051 

31 ธนัวาคม 2556 2,104,278 1,403,375 3,534,653 

31 ธนัวาคม 2557 2,831,683 3,902,885 6,734,568 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในตน้ทุนเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง) 

2556  196,939 

2557 175,129 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ที�ดนิและ   

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ อาคารโรงงาน รวม 

ราคาทนุ    

1 มกราคม 2556   1,079,617 1,939,547 3,019,164 

จาํหนา่ย (20,007) (946,962) (966,969) 
โอนเขา้/โอนออก 366,751 660,846 1,027,597 
โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน    

 ที�ถอืไวเ้พื�อขาย (137,288) (318,655) (455,943) 

31 ธนัวาคม 2556 1,289,073 1,334,776 2,623,849 

จาํหนา่ย (17,279) (106,302) (123,581) 

โอนเขา้/โอนออก 8,227 31,731 39,958 

31 ธนัวาคม 2557 1,280,021 1,260,205 2,540,226 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที�ดนิและ อาคารโรงงาน  

 ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ และคลงัสินคา้ รวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม    

1 มกราคม 2556 - 483,555 483,555 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 89,806 89,806 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (108,537) (108,537) 

โอนเขา้/โอนออก - 22,657 22,657 

โอนออกเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน    

 ที�ถอืไวเ้พื�อขาย - (53,000) (53,000) 

31 ธนัวาคม 2556 - 434,481 434,481 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี - 67,564 67,564 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วนที�จาํหน่าย - (9,966) (9,966) 

โอนเขา้/โอนออก - (35,381) (35,381) 

31 ธนัวาคม 2557 - 456,698 456,698 

มูลค่าสทุธิตามบญัชี    

1 มกราคม 2556 1,079,617 1,455,992 2,535,609 

31 ธนัวาคม 2556 1,289,073 900,295 2,189,368 

31 ธนัวาคม 2557 1,280,021 803,507 2,083,528 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (รวมอยู่ในตน้ทุนเช่าและบริการที�เกี�ยวขอ้ง) 

2556  89,806 

2557  67,564 

14.2.2 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุ  

(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ที�ดนิและสว่นปรบัปรุงที�ดนิพรอ้ม     

   อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 8,348,743 9,210,799 3,405,696 5,302,713 

ในปี 2557 และ 2556 มูลค่ายุตธิรรมใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอสิระของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย 2 แห่ง ท ั�งนี�การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรบัที�ดินรอการพฒันาและ/หรือ

ที�ดินอยู่ระหว่างการพฒันา และใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรบัอาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย ขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชใ้นการประเมนิราคาอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่วประกอบดว้ย 

อตัราผลตอบแทน อตัราพื�นที�ว่าง และอตัราการเตบิโตระยะยาวของค่าเช่า 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

14.2.3 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีญัญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่าที�ดิน อาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้ อายุของสญัญามรีะยะเวลาต ั�งแต่ 6 เดือนถงึ 12 ปี โดยอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานดงักลา่ว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จะก่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่าข ั�นตํ �าในอนาคตดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

   ภายใน 1 ปี 361 407 178 237 

14.2.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมี

ราคาตามบญัชีจาํนวน 2,297 ลา้นบาท (2556: 2,302 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 626 ลา้นบาท  

2556: 979 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัชี เงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิ 

15. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
ที�ดนิและส่วน  

 
เครื�องมอื 

เครื�องตกแต่ง
ติดต ั�ง และ   

 ปรบัปรุงที�ดิน อาคาร และเครื�องใช ้ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2556 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 
ซื�อเพิ�ม - 191 5,037 5,015 8,169 18,412 
จาํหน่าย - - (682) (1,081) - (1,763) 
โอนเขา้/โอนออก 503,204 30,581 13,976 - - 547,761 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - (839) - (31) (17) (887) 

31 ธนัวาคม 2557 1,483,134 187,332 104,439 61,280 29,666 1,865,851 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

14.2.3 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสีญัญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่าที�ดิน อาคารโรงงานและ

คลงัสนิคา้ อายุของสญัญามรีะยะเวลาต ั�งแต่ 6 เดือนถงึ 12 ปี โดยอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงานดงักลา่ว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จะก่อใหเ้กดิรายไดค้่าเช่าข ั�นตํ �าในอนาคตดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

   ภายใน 1 ปี 361 407 178 237 

14.2.4 ภาระคํ �าประกนัของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมี

ราคาตามบญัชีจาํนวน 2,297 ลา้นบาท (2556: 2,302 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 626 ลา้นบาท  

2556: 979 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกินบญัชี เงนิกูย้มืระยะส ั�น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิ 

15. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
ที�ดนิและส่วน  

 
เครื�องมอื 

เครื�องตกแต่ง
ติดต ั�ง และ   

 ปรบัปรุงที�ดิน อาคาร และเครื�องใช ้ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2556 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 
ซื�อเพิ�ม - 191 5,037 5,015 8,169 18,412 
จาํหน่าย - - (682) (1,081) - (1,763) 
โอนเขา้/โอนออก 503,204 30,581 13,976 - - 547,761 
ผลต่างจากการ       
   แปลงค่างบการเงนิ - (839) - (31) (17) (887) 

31 ธนัวาคม 2557 1,483,134 187,332 104,439 61,280 29,666 1,865,851 

 

 

 

 

  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

    เครื�องตกแต่ง   
 ที�ดนิและส่วน  เครื�องมอื ติดต ั�ง และ   
 ปรบัปรุงที�ดิน อาคาร และเครื�องใช ้ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2556 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 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 36,708 8,775 7,313 7,596 2,918 63,310 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบั       

   ส่วนที�จาํหน่าย - - (565) (925) - (1,490) 

โอนเขา้/โอนออก (664) (14) 3,910 - - 3,232 

ผลต่างจากการ       

   แปลงค่างบการเงนิ - (55) - (12) (12) (79) 

31 ธนัวาคม 2557 123,557 25,251 62,545 45,101 15,944 272,398 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี       
1 มกราคม 2556 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 

31 ธนัวาคม 2557 1,359,577 162,081 41,894 16,179 13,722 1,593,453 

ค่าเสื�อมราคาสําหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้า่ยในการบริหาร) 
   

2556 49,161 

2557 63,310 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   เครื�องตกแต่ง   
 ที�ดินและส่วน เครื�องมอื ติดต ั�ง และ   
 ปรบัปรุงที�ดิน และเครื�องใช ้ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2556 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 

ซื�อเพิ�ม - 3,853 2,888 4,413 11,154 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (486) (1,027) - (1,513) 

โอนเขา้/โอนออก 31,939 - 504 - 32,443 

31 ธนัวาคม 2557 92,179 33,833 36,890 22,424 185,326 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2556 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 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 1,684 - 4,196 2,029 7,909 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน      

   ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (369) (875) - (1,244) 

โอนเขา้/โอนออก - 3,038 - - 3,038 

31 ธนัวาคม 2557 2,884 23,104 28,919 13,954 68,861 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี      

1 มกราคม 2556 12,776 5,568 6,467 6,295 31,106 

31 ธนัวาคม 2556 59,040 10,031 8,927 6,086 84,084 

31 ธนัวาคม 2557 89,295 10,729 7,971 8,470 116,465 

ค่าเสื�อมราคาสําหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้า่ยในการบริหาร)    

2556 5,995 

2557 7,909 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัย่อยมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะซึ�งไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ โดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงนิ 3 ลา้นบาท 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   เครื�องตกแต่ง   
 ที�ดินและส่วน เครื�องมอื ติดต ั�ง และ   
 ปรบัปรุงที�ดิน และเครื�องใช ้ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2556 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 

ซื�อเพิ�ม - 3,853 2,888 4,413 11,154 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (486) (1,027) - (1,513) 

โอนเขา้/โอนออก 31,939 - 504 - 32,443 

31 ธนัวาคม 2557 92,179 33,833 36,890 22,424 185,326 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2556 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 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี 1,684 - 4,196 2,029 7,909 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัส่วน      

   ที�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (369) (875) - (1,244) 

โอนเขา้/โอนออก - 3,038 - - 3,038 

31 ธนัวาคม 2557 2,884 23,104 28,919 13,954 68,861 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี      

1 มกราคม 2556 12,776 5,568 6,467 6,295 31,106 

31 ธนัวาคม 2556 59,040 10,031 8,927 6,086 84,084 

31 ธนัวาคม 2557 89,295 10,729 7,971 8,470 116,465 

ค่าเสื�อมราคาสําหรบัปี (รวมอยู่ในค่าใชจ้า่ยในการบริหาร)    

2556 5,995 

2557 7,909 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัย่อยมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะซึ�งไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ โดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงนิ 3 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอุปกรณจ์าํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงั 

ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของทรพัยส์นิดงักลา่วมจีาํนวน 74 ลา้นบาท (2556: 67 ลา้นบาท) 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 46 ลา้นบาท 2556: 45 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ที�ดิน ส่วนปรบัปรุงที�ดินและอาคารของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ซึ�งมีราคาตามบญัชี

จาํนวน 575 ลา้นบาท (2556: 462 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 46 ลา้นบาท 2556: 23 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็น

หลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัชี เงนิกูยื้มระยะส ั�น และเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

16. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ราคาทุน   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 23,761 19,903 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 4,931 3,092 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 28,692 22,995 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี 1,791 1,737 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (15) (15) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 30,468 24,717 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 18,130 15,003 

ค่าตดัจาํหน่ายระหว่างปี 5,173 4,491 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 23,303 19,494 

ค่าตดัจาํหน่ายระหว่างปี 1,994 1,655 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (5) (5) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 25,292 21,144 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 5,631 4,900 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 5,389 3,501 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 5,176 3,573 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์าํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าตดัจาํหน่าย

หมดแลว้แตย่งัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของทรพัยส์ินดงักล่าวมีจาํนวน 22 ลา้นบาท  

(2556: 20 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 19 ลา้นบาท 2556: 18 ลา้นบาท) 
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17. เงนิกูยื้มระยะส ั�น 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบี�ย งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (รอ้ยละต่อปี) 2557 2556 2557 2556 

เงินกูย้ืมระยะส ั�น 2.47 - 3.06 660,000 2,108,000 660,000 2,108,000 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีวงเงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกูย้ืมระยะส ั�นที�ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน  

755 ลา้นบาท (2556: 1,055 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขายและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมีราคาตามบญัชีรวม 187 ลา้นบาท (2556: 746  

ลา้นบาท) และหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนบางส่วน ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 354 ลา้นบาท 

(2556: 370 ลา้นบาท) และมีมูลค่าตามราคาตลาด 692 ลา้นบาท (2556: 712 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองหรือจาํนํา 

เป็นประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญา ทรสัตร์ีซทีส ์วงเงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะส ั�นจากสถาบนัการเงนิ 

18. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 
     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั  405,112  554,073  100,340  136,779 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  7,867  3,288  2,412  5,427 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  87  85 -  - 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  171,409  120,649  171,281  120,246 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  214 -  214 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 76,279 87,313 55,274  48,488 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 660,754 765,622 329,307  311,154 
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17. เงนิกูยื้มระยะส ั�น 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบี�ย งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (รอ้ยละต่อปี) 2557 2556 2557 2556 

เงินกูย้ืมระยะส ั�น 2.47 - 3.06 660,000 2,108,000 660,000 2,108,000 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีวงเงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกูย้ืมระยะส ั�นที�ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน  

755 ลา้นบาท (2556: 1,055 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขายและ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่าของบริษทัฯ และบริษทัย่อยซึ�งมีราคาตามบญัชีรวม 187 ลา้นบาท (2556: 746  

ลา้นบาท) และหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนบางส่วน ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 354 ลา้นบาท 

(2556: 370 ลา้นบาท) และมีมูลค่าตามราคาตลาด 692 ลา้นบาท (2556: 712 ลา้นบาท) ถูกจดจาํนองหรือจาํนํา 

เป็นประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญา ทรสัตร์ีซทีส ์วงเงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะส ั�นจากสถาบนัการเงนิ 

18. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 
     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั  405,112  554,073  100,340  136,779 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  7,867  3,288  2,412  5,427 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  87  85 -  - 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  171,409  120,649  171,281  120,246 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  214 -  214 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 76,279 87,313 55,274  48,488 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 660,754 765,622 329,307  311,154 

 

19.  หนี� สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงนิรวม 

  2557 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  3,850 

หกั : ดอกเบี�ยรอตดัจาํหน่าย  (632) 

รวม  3,218 

หกั : ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  (686) 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธิจากสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี  2,532 

บริษทัย่อยไดท้าํสญัญาเช่าการเงนิกบับริษทัลสีซิ�งเพื�อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมี

กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสญัญามรีะยะเวลา 4 ปี  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มภีาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าข ั�นตํ �าตามสญัญาเช่าการเงนิดงันี�   

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ถงึ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิข ั�นตํ �าที�ตอ้งจ่ายท ั�งสิ�นตาม    
   สญัญาเช่าการเงนิ 871 2,979  3,850 
ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงนิรอการตดับญัช ี                                                                                                                                  (185) (447) (632) 
มูลค่าปจัจบุนัของจาํนวนเงนิขั�นตํ �าที�ตอ้งจา่ยทั�งส ิ�นตาม                

สญัญาเช่าการเงนิ 686 2,532  3,218 

20. เงนิกูยื้มระยะยาว 

20.1 ยอดคงเหลอืของเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

  เงนิกูย้มืคงเหลอื  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ เง ื �อนไขที �สาํคญัของสญัญาเงนิกูย้มื 

 

ลาํดบัที � 

 

วนัที �ทาํสญัญา 

 

2557 

 

2556 

 

2557 

 

2556 

ระยะเวลา

เงนิกู ้

งวดชาํระคืน

เงนิตน้ 

 

ระยะเวลาชาํระคืนเงนิตน้ 

 

อตัราดอกเบี�ย 

1. 2 กรกฎาคม 2555  182  74  182  74 8 ปี ทุก 6 เดอืน ธนัวาคม 2556 - ธนัวาคม 2562 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

2. 29 สงิหาคม 2555  -  108  -  108 7 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2558 - ธนัวาคม 2562 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

3. 5 กนัยายน 2555  -  300  -  - 9 ปี ทุก 6 เดอืน กนัยายน 2558 - กนัยายน 2564 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

4. 30 ตุลาคม 2555  500  603  -  - 10 ปี ทุก 6 เดอืน มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

5. 22 พฤศจกิายน 2555  319  164  319  164 8 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2559 - ธนัวาคม 2563 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

6. 29 พฤศจกิายน 2556  6  5  6  5 9 ปี ทุก 6 เดอืน มถินุายน 2560 - ธนัวาคม 2565 MLR ต่อปีลบอตัราคงที � 

รวมเงินกูย้มื  1,007 1,254 507  351     

หกั ส่วนที �ถึงกาํหนดชาํระ         

         ภายในหนึ�งปี  (55)  (45)  (55)  (45)     

รวมเงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิ 952 1,209 452  306     
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20.2 การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 1,253,867 351,245 

บวก: กูเ้พ ิ�มระหว่างปี 791,774 491,774 

หกั: จ่ายคืนระหว่างปี (1,038,257) (336,517) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,007,384 506,502 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหนึ�งมีวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ที�ยงัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,074 ลา้นบาท (2556: 4,866 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่นระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย และที�ดินและอาคารของบรษิทัย่อยแห่งหนึ�ง ซึ�งมีราคา

ตามบญัชีรวม 5,004 ลา้นบาท (2556: 5,750 ลา้นบาท) ถกูจดจาํนองเป็นประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว นอกจากนี�  ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มภีาระคํ �าประกนัวงเงนิสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิของบริษทัย่อยในวงเงนิ 4,067 ลา้นบาท 

(2556: 4,067 ลา้นบาท)  

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งปฏิบตัติามเง ื�อนไขทางการเงนิบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราสว่นหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราที�กาํหนดไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 

21. หุน้กู ้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มียอดคงเหลอืของหุน้กูร้วม 14,810 ลา้นบาท (2556: 11,610 ลา้นบาท) 

โดยหุน้กูท้ ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื�อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มีหลกัประกนั มมูีลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ท ั�งนี� หุน้ กูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดที�สาํคญับางประการ เช่น การดํารง

อตัราสว่นหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยรายละเอยีดที�สาํคญัของหุน้กูม้ีดงันี� 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

20.2 การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 1,253,867 351,245 

บวก: กูเ้พ ิ�มระหว่างปี 791,774 491,774 

หกั: จ่ายคืนระหว่างปี (1,038,257) (336,517) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,007,384 506,502 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหนึ�งมีวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ที�ยงัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,074 ลา้นบาท (2556: 4,866 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�อยูใ่นระหวา่งการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุใหเ้ช่าของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย และที�ดินและอาคารของบรษิทัย่อยแห่งหนึ�ง ซึ�งมีราคา

ตามบญัชีรวม 5,004 ลา้นบาท (2556: 5,750 ลา้นบาท) ถกูจดจาํนองเป็นประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว นอกจากนี�  ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มภีาระคํ �าประกนัวงเงนิสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิของบริษทัย่อยในวงเงนิ 4,067 ลา้นบาท 

(2556: 4,067 ลา้นบาท)  

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยตอ้งปฏิบตัติามเง ื�อนไขทางการเงนิบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราสว่นหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราที�กาํหนดไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 

21. หุน้กู ้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มียอดคงเหลอืของหุน้กูร้วม 14,810 ลา้นบาท (2556: 11,610 ลา้นบาท) 

โดยหุน้กูท้ ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื�อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มีหลกัประกนั มมูีลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ท ั�งนี� หุน้ กูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดที�สาํคญับางประการ เช่น การดํารง

อตัราสว่นหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยรายละเอยีดที�สาํคญัของหุน้กูม้ีดงันี� 

 

      วนัครบกาํหนด 

ครั�งที� วนัที�ออก จาํนวนหน่วย จาํนวน อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ ไถ่ถอน 

  2557 2556 2557 2556    

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)   

1/2553 12 กุมภาพนัธ ์2553 0.25 0.25  250  250 4.280% 5 ปี 12 กุมภาพนัธ ์2558 

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  -  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  -  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 0.50 500  500 3.620% 3 ปี 11 กุมภาพนัธ ์2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 0.30 0.30 300  300 3.600% 3 ปี 15 พฤษภาคม 2559 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 1.20 1.20 1,200  1,200 4.000% 5 ปี 15 พฤษภาคม 2561 

2/2556 15 พฤษภาคม 2556 0.50 0.50 500  500 4.300% 7 ปี 15 พฤษภาคม 2563 

3/2556 12 กนัยายน 2556 0.60 0.60 600  600 4.130% 3 ปี 12 กนัยายน 2559 

3/2556 12 กนัยายน 2556 0.30 0.30 300  300 4.730% 5 ปี 12 กนัยายน 2561 

4/2556 8 ตุลาคม 2556 0.44 0.44 440  440 4.490% 3 ปี 11 เดือน 

12 วนั 

20 กนัยายน 2560 

5/2556 18 ตุลาคม 2556 0.62 0.62 620  620 4.850% 6 ปี 18 ตุลาคม 2562 

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 

2/2557 18 กรกฎาคม 2557 1.15 - 1,150  - 3.820% 3 ปี 18 กรกฎาคม 2560 

2/2557 18 กรกฎาคม 2557 0.80 - 800  - 4.800% 7 ปี 18 กรกฎาคม 2564 

3/2557 21 กรกฎาคม 2557 0.53 - 530  - 3.820% 3 ปี 4 วนั 25 กรกฎาคม 2560 

4/2557 3 ธนัวาคม 2557 0.20 - 200  - 2.900% 2 ปี 4 วนั 7 ธนัวาคม 2559 

  14.81 11.61 14,810 11,610    

21.1 ยอดคงเหลอืของหุน้กู ้

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 
หุน้กู ้ 14,810,000  11,610,000 

 หกั: หุน้กูที้�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (2,170,000)  (1,080,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12,640,000  10,530,000 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

21.2 การเปลี�ยนแปลงของหุน้กู ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 11,610,000 9,500,000 

บวก: ออกเพิ�มระหวา่งปี 4,280,000 4,460,000 

หกั: ไถถ่อนระหวา่งปี (1,080,000) (2,350,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 14,810,000 11,610,000 

22. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได ้
ดงันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 25,345 21,573 22,351 18,328 

ตน้ทนุบริการในปจัจบุนั  2,365 2,541 1,649 2,028 

ตน้ทนุดอกเบี�ย 775 859 662 766 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหวา่งปี (80) (80) (80)  (80) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

- 

 

452 

 

- 

 

 1,309 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนป์ลายปี 28,405 25,345 24,582 22,351 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในสว่นของกาํไรหรือขาดทนุแสดงไดด้งันี�   

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทนุบริการในปจัจบุนั 2,365 2,541 1,649 2,028 
ตน้ทนุดอกเบี�ย 775 859 662 766 

รวมค่าใชจ่้ายที�รบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 3,140 3,400 2,311 2,794 

ค่าใชจ่้ายดงักลา่วรบัรูใ้นรายการต่อไปนี�ในสว่นของกาํไร
หรือขาดทนุ 

    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 3,140 3,400 2,311 2,794 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

21.2 การเปลี�ยนแปลงของหุน้กู ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 11,610,000 9,500,000 

บวก: ออกเพิ�มระหวา่งปี 4,280,000 4,460,000 

หกั: ไถถ่อนระหวา่งปี (1,080,000) (2,350,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 14,810,000 11,610,000 

22. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงนิชดเชยใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได ้
ดงันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 25,345 21,573 22,351 18,328 

ตน้ทนุบริการในปจัจบุนั  2,365 2,541 1,649 2,028 

ตน้ทนุดอกเบี�ย 775 859 662 766 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหวา่งปี (80) (80) (80)  (80) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

- 

 

452 

 

- 

 

 1,309 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนป์ลายปี 28,405 25,345 24,582 22,351 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในสว่นของกาํไรหรือขาดทนุแสดงไดด้งันี�   

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทนุบริการในปจัจบุนั 2,365 2,541 1,649 2,028 
ตน้ทนุดอกเบี�ย 775 859 662 766 

รวมค่าใชจ่้ายที�รบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 3,140 3,400 2,311 2,794 

ค่าใชจ่้ายดงักลา่วรบัรูใ้นรายการต่อไปนี�ในสว่นของกาํไร
หรือขาดทนุ 

    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 3,140 3,400 2,311 2,794 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จาํนวนสะสมของผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัซึ�งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมจีาํนวน 0.5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1.3 ลา้นบาท) 

สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) (รอ้ยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.9 3.9 3.9 3.9 

อตัราการขึ�นเงนิเดอืนในอนาคต 4.0 - 5.0 4.0 - 14.0 4.0 - 5.0 4.0 - 14.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวน

พนกังาน (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 

    - สาํนกังานใหญ่ 

    - หน่วยงานก่อสรา้ง 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

 

 

0.0 - 18.0 

36.0 - 50.0 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

 

 

0.0 - 18.0 

35.0 - 50.0 

จาํนวนเงนิภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนแ์ละจาํนวนภาระผูกพนัที�ถกูปรบัปรุงจากผลของประสบการณ์

สาํหรบัปีปจัจบุนัและสี�ปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี�  

  
(หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวนภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์

จาํนวนภาระผูกพนัที�ถกูปรบัปรุงจาก

ผลของประสบการณ ์

  

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

ปี 2557 28,405 24,582 - - 

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 - - 

23. ทนุเรือนหุน้ 

23.1 ทนุจดทะเบยีน 

การเปลี�ยนแปลงในทนุจดทะเบยีนระหว่างปี 2557 สรุปไดด้งันี�  

เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ไดม้ีมติดงัต่อไปนี� 

ก) อนุมติัการลดทุนจดทะเบยีนจาก 1,263.7 ลา้นบาท เป็น 932.7 ลา้นบาท โดยยกเลกิหุน้สามญั            

ที�ยงัมไิดอ้อกจาํนวน 331 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 331 ลา้นบาท 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

ข) อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 932.7 ลา้นบาท เป็น 1,115.9 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

จาํนวนรวม 183.2 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท ั�งนี� เพื�อจดัสรรไวส้าํหรบัการใชส้ทิธิของ TSRs  

23.2 รายการกระทบยอดทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

   
ส่วนเกิน วนัที�จดทะเบียนกบั 

รายการ จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ กระทรวงพาณิชย ์

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)  

หุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้     

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 ตุลาคม 2556 

คร ั�งที� 3/2556     

   TICON-W6 95 95 651 4 ตุลาคม 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 912,376  912,376 4,669,472  

คร ั�งที� 1/2557     

   TICON-W3  20  20  350 4 กุมภาพนัธ์ 2557 

   TICON-W6 1,393  1,393 9,427 4 เมษายน 2557 

คร ั�งที� 2/2557     

   TICON-T2 157,670  157,670 2,207,383 2 กรกฎาคม 2557 

   TICON-W6 1,344  1,344 8,786 7 กรกฎาคม 2557 

คร ั�งที� 3/2557     

   TICON-W6 1,252  1,252 8,190 8 ตุลาคม 2557 

การเสนอขายหุน้ใหบุ้คคลในวงจาํกดั  

 (Private placement) 25,087  25,087 439,772 15 ตุลาคม 2557 

ยอดคงเหลอื ณวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,099,142  1,099,142 7,343,380  

เมื�อวนัที�  7 ตุลาคม 2557 บริษ ัทฯ ไดข้ายหุน้สามญัคงเหลือจากการออกเพื�อรองรบัการใชส้ิทธิ 

แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสทิธิได ้(TICON-T2) จาํนวน 25,086,812 หุน้ มูลค่า 

ที�ตราไวหุ้น้ ละ 1 บาท โดยขายในราคาหุน้ ละ 18.53 บาท เป็นจํานวนเงิน 464 .86 ลา้นบาทใหแ้ก่บริษ ัท  

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ท ั�งนี� บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 1,099,142,375 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ข) อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 932.7 ลา้นบาท เป็น 1,115.9 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

จาํนวนรวม 183.2 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท ั�งนี� เพื�อจดัสรรไวส้าํหรบัการใชส้ทิธิของ TSRs  

23.2 รายการกระทบยอดทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

   
ส่วนเกิน วนัที�จดทะเบียนกบั 

รายการ จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ กระทรวงพาณิชย ์

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท)  

หุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้     

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 ตุลาคม 2556 

คร ั�งที� 3/2556     

   TICON-W6 95 95 651 4 ตุลาคม 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 912,376  912,376 4,669,472  

คร ั�งที� 1/2557     

   TICON-W3  20  20  350 4 กุมภาพนัธ์ 2557 

   TICON-W6 1,393  1,393 9,427 4 เมษายน 2557 

คร ั�งที� 2/2557     

   TICON-T2 157,670  157,670 2,207,383 2 กรกฎาคม 2557 

   TICON-W6 1,344  1,344 8,786 7 กรกฎาคม 2557 

คร ั�งที� 3/2557     

   TICON-W6 1,252  1,252 8,190 8 ตุลาคม 2557 

การเสนอขายหุน้ใหบุ้คคลในวงจาํกดั  

 (Private placement) 25,087  25,087 439,772 15 ตุลาคม 2557 

ยอดคงเหลอื ณวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,099,142  1,099,142 7,343,380  

เมื�อวนัที�  7 ตุลาคม 2557 บริษ ัทฯ ไดข้ายหุน้สามญัคงเหลือจากการออกเพื�อรองรบัการใชส้ิทธิ 

แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุน้เพิ�มทุนที�โอนสทิธิได ้(TICON-T2) จาํนวน 25,086,812 หุน้ มูลค่า 

ที�ตราไวหุ้น้ ละ 1 บาท โดยขายในราคาหุน้ ละ 18.53 บาท เป็นจํานวนเงิน 464 .86 ลา้นบาทใหแ้ก่บริษ ัท  

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ท ั�งนี� บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 1,099,142,375 

บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 15 ตลุาคม 2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของ

บริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต ั�งแต่วนัที� 21 ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป 

24.  ใบสาํคญัแสดงสทิธิและใบแสดงสิทธิ 

24.1 รายละเอียดที�สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิ มดีงันี� 
      

ราคาใชส้ิทธิ 
 

     อตัราใชส้ทิธิ ที�มผีลบงัคบัใช ้  

ใบสาํคญั   จาํนวนหน่วย  ที�มผีลบงัคบัใช ้ ล่าสุด ต่อ   

แสดงสทิธิ ออกใหแ้ก่ วนัที�ออก ที�ออก อาย ุ ล่าสุดต่อ 1 หน่วย 1 หุน้สามญั วนัที�ใชส้ิทธิ 

TICON-W3 ผูถ้อืหุน้เดิม 3 กุมภาพนัธ ์2552 219,353,636 5 ปี 1.06150  18.841 วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

        ตั�งแต่วนัที� 31 มนีาคม 2553  

เป็นตน้ไป 

        

TICON-W6 กรรมการและ 4 ตุลาคม 2555 32,883,000 2 ปี 1.06113  7.539* วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

    พนกังาน       ตั�งแต่วนัที� 28 ธนัวาคม 2555 

         เป็นตน้ไป 

TICON-T2 ผูถ้อืหุน้เดิม 7 พฤษภาคม 2557 182,757,024   52 วนั 1.00000  15.000 27 มถินุายน 2557 

  รวม 434,993,660     

*  อตัราและราคาใชส้ทิธิถูกปรบัจาก “ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ที �ราคา 7.769 บาทต่อหุน้” ณ วนัที �ที �ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 มมีตอินุมตัิใหบ้ริษทัฯ ออกใบแสดง

สิทธิในการซื�อหุน้ เพิ�มทุนที�โอนสทิธิได ้(Transferable Subscription Rights “TSRs”) หรือ TICON-T2 จาํนวน 

ไม่เกนิ 183,262,047 หน่วย เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

จาํนวนใบแสดงสทิธิที�ออก:  ไม่เกนิ 183,262,047 หน่วย 

จาํนวนหุน้ที�รองรบัการใชส้ทิธิ:  ไม่เกนิ 183,262,047 หุน้ 

อายใุบแสดงสทิธิ:  52 วนั นบัจากวนัที�ออกใบแสดงสทิธ ิ

วนัที�ออกใบแสดงสทิธิ: 7 พฤษภาคม 2557 

วนัสิ�นสุดอายขุองใบแสดงสทิธิ:  27 มถินุายน 2557 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:  0 บาท 

ราคาการใชส้ิทธิ:  15 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชส้ทิธิ:  ใบแสดงสทิธิ 1 หน่วยมีสทิธิซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ลกัษณะการเสนอขาย:  จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม 
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24.2 การเปลี�ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ในระหว่างปี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั 

 แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ 

 ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ/ คงเหลอื ณ วนัที� ที�มกีารออก ที�มกีารใชส้ทิธิ ที�มกีารยกเลกิ คงเหลอื ณ วนัที� 

ใบแสดงสทิธิ 31 ธนัวาคม 2556 ในระหว่างปี ในระหว่างปี ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2557 

TICON-W3 214,677,769               - (18,461) (214,659,308)* - 

TICON-W6 3,800,310               - (3,799,243)  (1,067)*** - 

TICON-T2 - 182,757,024 (157,670,212) (25,086,812)** - 

รวม 218,478,079 182,757,024 (161,487,916) (239,747,187) - 

* พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2557 

** พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 28 มถินุายน 2557 

*** พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 4 ตุลาคม 2557 

ในเดือนมนีาคม 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิจาํนวน 1,352,600 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,393,131 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.767 บาท ท ั�งนี�   

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 913,789,163 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 4 เมษายน 

2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต ั�งแต่วนัที�  

10 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 

ในเดือนมถินุายน 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-T2 ไดใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิจาํนวน 157,670,212 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 157,670,212 หุน้ ในราคาหุน้ละ 15 บาทและผูถ้อื 

ใบแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ทิธิตามใบแสดงสทิธจิาํนวน 1,266,200 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 1,343,598 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.539 บาท ท ั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 

1,071,459,375 บาทและ 1,072,802,973 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 2 และ 7 กรกฎาคม 2557 ตามลาํดบั และ       

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต ั�งแต่วนัที� 8 และ  

14 กรกฎาคม 2557 ตามลาํดบัเป็นตน้ไป 

ในเดือนตุลาคม 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิจาํนวน 1,180,443 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,252,590 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.539 บาท ท ั�งนี�  

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 1,074,055,563 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 8 ตุลาคม 

2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต ั�งแต่วนัที�  

13 ตลุาคม 2557 เป็นตน้ไป 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

24.2 การเปลี�ยนแปลงใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ในระหว่างปี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั 

 แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ แสดงสทิธิ/ 

 ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธิ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ/ คงเหลอื ณ วนัที� ที�มกีารออก ที�มกีารใชส้ทิธิ ที�มกีารยกเลกิ คงเหลอื ณ วนัที� 

ใบแสดงสทิธิ 31 ธนัวาคม 2556 ในระหว่างปี ในระหว่างปี ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2557 

TICON-W3 214,677,769               - (18,461) (214,659,308)* - 

TICON-W6 3,800,310               - (3,799,243)  (1,067)*** - 

TICON-T2 - 182,757,024 (157,670,212) (25,086,812)** - 

รวม 218,478,079 182,757,024 (161,487,916) (239,747,187) - 

* พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2557 

** พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 28 มถินุายน 2557 

*** พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตั�งแต่วนัที� 4 ตุลาคม 2557 

ในเดือนมนีาคม 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิจาํนวน 1,352,600 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,393,131 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.767 บาท ท ั�งนี�   

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 913,789,163 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 4 เมษายน 

2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต ั�งแต่วนัที�  

10 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 

ในเดือนมถินุายน 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-T2 ไดใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิจาํนวน 157,670,212 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 157,670,212 หุน้ ในราคาหุน้ละ 15 บาทและผูถ้อื 

ใบแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ทิธิตามใบแสดงสทิธจิาํนวน 1,266,200 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 1,343,598 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.539 บาท ท ั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 

1,071,459,375 บาทและ 1,072,802,973 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 2 และ 7 กรกฎาคม 2557 ตามลาํดบั และ       

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต ั�งแต่วนัที� 8 และ  

14 กรกฎาคม 2557 ตามลาํดบัเป็นตน้ไป 

ในเดือนตุลาคม 2557 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั TICON-W6 ไดใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิจาํนวน 1,180,443 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,252,590 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.539 บาท ท ั�งนี�  

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงนิ 1,074,055,563 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 8 ตุลาคม 

2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัขา้งตน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต ั�งแต่วนัที�  

13 ตลุาคม 2557 เป็นตน้ไป 

25. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกวา่ทนุสาํรองนี�จะมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงนิปนัผลได ้

26. รายไดแ้ละตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์

26.1 รายไดแ้ละตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี�  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์     

 ขายอาคารและที�ดนิ 3,159 3,037 1,576 481 

 ขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,402 1,626 414 1,256 

 4,561 4,663 1,990 1,737 

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์     

 ขายอาคารและที�ดนิ 2,017 1,993 853 223 

 ขายอาคารตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,175 893 146 706 

 3,192 2,886 999 929 

26.2 ประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ประกนัรายได ้    

ค่าเช่าและคา่บริการ 

ประกนัราคาซื�อจาก

การใชส้ทิธเิลอืกซื�อ

จากผูเ้ช่ารายยอ่ย

ดว้ยราคาตลาด รวม 

เพิ�มขึ�นในระหว่างปี 68,821 65,228 134,049 

ลดลงจากรายจา่ยที�เกดิขึ�นจรงิ (858) - (858) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 67,963 65,228 133,191 

ปี 2557    

หมนุเวยีน  39,406 - 39,406 

ไมห่มนุเวยีน  28,557 65,228 93,785 

  67,963 65,228 133,191 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ประกนัรายได ้    

ค่าเช่าและคา่บริการ 

ประกนัราคาซื�อจาก

การใชส้ทิธเิลอืกซื�อ

จากผูเ้ช่ารายยอ่ย

ดว้ยราคาตลาด รวม 

เพิ�มขึ�นในระหว่างปี 5,700 65,228 70,928 

ลดลงจากรายจา่ยที�เกดิขึ�นจรงิ (138) - (138) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 5,562 65,228 70,790 

ปี 2557    

หมนุเวยีน  5,562 - 5,562 

ไมห่มนุเวยีน  - 65,228 65,228 

  5,562 65,228 70,790 

ยอดประมาณการหนี�สนิดงักลา่วไดร้วมส่วนที�บริษทัยอ่ยลงทนุในทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) จาํนวน 16 ลา้นบาท ซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นในงบการเงนิ

รวม 

ประกนัรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูป้ระมาณการหนี�สินสาํหรบัทรพัยส์ินเฉพาะรายการที�ว่างจากการมีผูเ้ ช่า  

โดยใชส้มมติฐานในการคาํนวณประมาณการหนี�สินสาํหรบัการประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการนี� โดยอิงจากจาํนวน

ทรพัยส์ินที�ว่างและอตัราค่าเช่าและค่าบริการปัจจุบนั ท ั�งนี� บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัประกนัรายไดด้งักล่าวแก่ 

กองทรสัตฯ์ เป็นเวลาหนึ�งปี สองปี และหา้ปี เป็นจาํนวนเงิน 22.2 ลา้นบาท 22.5 ลา้นบาท และ 24.1 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

ประกนัราคาซื�อจากการใชสิ้ทธิเลือกซื�อจากผูเ้ช่ารายย่อยดว้ยราคาตลาด 

บริษทัฯ รบัรูป้ระมาณการหนี�สนิสาํหรบัการประกนัราคาซื�อจากการใชส้ทิธเิลอืกซื�อจากผูเ้ช่ารายย่อยดว้ย

ราคาตลาด โดยประมาณเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ทิ ธิสุทธิแก่กองทรสัตฯ์ สาํหรบัผูเ้ช่า 

รายย่อยใชส้ทิธิเลอืกซื�อทรพัยส์นิ (Option to buy) ดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยโ์ดย 

ผูป้ระเมนิอสิระ และบนัทึกประมาณการหนี�สนิตามจาํนวนเงนิที�คาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ ทั�งนี�บริษทัฯ รบัประกนั

ราคาซื�อดงักลา่วสาํหรบัผูเ้ช่ารายย่อยจาํนวนสามรายแก่กองทรสัตฯ์ โดยผูเ้ช่ารายย่อยสองรายจะตอ้งใชส้ิทธิเลอืกซื�อ

ภายในไตรมาสที� 1 ของปี 2559 และผูเ้ช่ารายยอ่ยอกีรายจะตอ้งใชส้ทิธิเลอืกซื�อภายในไตรมาสที� 2 ของปี 2562 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ประกนัรายได ้    

ค่าเช่าและคา่บริการ 

ประกนัราคาซื�อจาก

การใชส้ทิธเิลอืกซื�อ

จากผูเ้ช่ารายยอ่ย

ดว้ยราคาตลาด รวม 

เพิ�มขึ�นในระหว่างปี 5,700 65,228 70,928 

ลดลงจากรายจา่ยที�เกดิขึ�นจรงิ (138) - (138) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 5,562 65,228 70,790 

ปี 2557    

หมนุเวยีน  5,562 - 5,562 

ไมห่มนุเวยีน  - 65,228 65,228 

  5,562 65,228 70,790 

ยอดประมาณการหนี�สนิดงักลา่วไดร้วมส่วนที�บริษทัยอ่ยลงทนุในทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) จาํนวน 16 ลา้นบาท ซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นในงบการเงนิ

รวม 

ประกนัรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูป้ระมาณการหนี�สินสาํหรบัทรพัยส์ินเฉพาะรายการที�ว่างจากการมีผูเ้ ช่า  

โดยใชส้มมติฐานในการคาํนวณประมาณการหนี�สินสาํหรบัการประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการนี� โดยอิงจากจาํนวน

ทรพัยส์ินที�ว่างและอตัราค่าเช่าและค่าบริการปัจจุบนั ท ั�งนี� บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัประกนัรายไดด้งักล่าวแก่ 

กองทรสัตฯ์ เป็นเวลาหนึ�งปี สองปี และหา้ปี เป็นจาํนวนเงิน 22.2 ลา้นบาท 22.5 ลา้นบาท และ 24.1 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

ประกนัราคาซื�อจากการใชสิ้ทธิเลือกซื�อจากผูเ้ช่ารายย่อยดว้ยราคาตลาด 

บริษทัฯ รบัรูป้ระมาณการหนี�สนิสาํหรบัการประกนัราคาซื�อจากการใชส้ทิธเิลอืกซื�อจากผูเ้ช่ารายย่อยดว้ย

ราคาตลาด โดยประมาณเงนิชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ทิ ธิสุทธิแก่กองทรสัตฯ์ สาํหรบัผูเ้ช่า 

รายย่อยใชส้ทิธิเลอืกซื�อทรพัยส์นิ (Option to buy) ดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยโ์ดย 

ผูป้ระเมนิอสิระ และบนัทึกประมาณการหนี�สนิตามจาํนวนเงนิที�คาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่กองทรสัตฯ์ ทั�งนี�บริษทัฯ รบัประกนั

ราคาซื�อดงักลา่วสาํหรบัผูเ้ช่ารายย่อยจาํนวนสามรายแก่กองทรสัตฯ์ โดยผูเ้ช่ารายย่อยสองรายจะตอ้งใชส้ิทธิเลอืกซื�อ

ภายในไตรมาสที� 1 ของปี 2559 และผูเ้ช่ารายยอ่ยอกีรายจะตอ้งใชส้ทิธิเลอืกซื�อภายในไตรมาสที� 2 ของปี 2562 

 

27.  ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงนิเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื�น     

   ของพนกังาน 196,897 169,986 137,345 126,834 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 432,867 376,495 132,926 146,708 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 56,252 62,283 21,713 27,579 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 60,739 43,712 37,886 33,988 

28. ภาษีเงนิได ้

28.1 ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดป้จัจุบนั:     

ภาษเีงนิไดน้ิติบคุคลสาํหรบัปี 120,742 118,987 119,140 116,834 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างช ั �วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างช ั �วคราว 

 

 

17,781 

 

 

158,215 

 

 

33,499 

 

 

110,342 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิไดที้�แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทนุ 

 

138,523 

 

277,202 

 

152,639 

 

227,176 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

รายการกระทบยอดจาํนวนเงนิระหว่างกาํไรทางบญัชกีบัค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดม้ ีดงันี� 

 (หน่วย:พนับาท) 

28.2 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

ส่วนประกอบของสนิทรพัยภ์าษีเง ินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการขาย     

   อสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 250,966 247,537 - - 

สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 5,638 5,069 4,917 4,470 

หนี�สงสยัจะสูญ 903 106 903 106 

ประมาณการหนี�สนิ 31,907 - 16,777 - 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 12,137 9,682 6,614 6,703 

รวม 301,551 262,394 29,211 11,279 

หนี�สินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี     

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน 3,352 2,390 1,689 2,107 

รายไดจ้ากการขายอาคารตามสญัญาเช่า

การเงนิ 207,225 151,248 166,252 114,403 

รวม 210,577 153,638 167,941 116,510 

 90,974 108,756 (139,730) (105,231) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล 900,094 1,691,437 1,377,167 1,371,242 

     

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล:  0%-20% 0%-20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลคูณ 

 อตัราภาษ ี

 

180,019 

 

338,287 

  

275,433 

 

274,248 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ29) (82,435) (173,895) (41,879) (3,986) 

เงินปนัผลรบัจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - - (79,022) (49,834) 

ค่าใชจ่้ายและรายไดท้ี�ไมส่ามารถนาํมา (หกั)  

   บวกทางภาษไีด ้

 

40,939 

 

112,810 

 

(1,893) 

 

6,748 

รวม (41,496) (61,085) (122,794) (47,072) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทนุ 138,523 277,202 152,639 227,176 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

รายการกระทบยอดจาํนวนเงนิระหว่างกาํไรทางบญัชกีบัค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดม้ ีดงันี� 

 (หน่วย:พนับาท) 

28.2 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

ส่วนประกอบของสนิทรพัยภ์าษีเง ินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากการขาย     

   อสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 250,966 247,537 - - 

สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 5,638 5,069 4,917 4,470 

หนี�สงสยัจะสูญ 903 106 903 106 

ประมาณการหนี�สนิ 31,907 - 16,777 - 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 12,137 9,682 6,614 6,703 

รวม 301,551 262,394 29,211 11,279 

หนี�สินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี     

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน 3,352 2,390 1,689 2,107 

รายไดจ้ากการขายอาคารตามสญัญาเช่า

การเงนิ 207,225 151,248 166,252 114,403 

รวม 210,577 153,638 167,941 116,510 

 90,974 108,756 (139,730) (105,231) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล 900,094 1,691,437 1,377,167 1,371,242 

     

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล:  0%-20% 0%-20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลคูณ 

 อตัราภาษ ี

 

180,019 

 

338,287 

  

275,433 

 

274,248 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ29) (82,435) (173,895) (41,879) (3,986) 

เงินปนัผลรบัจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - - (79,022) (49,834) 

ค่าใชจ่้ายและรายไดท้ี�ไมส่ามารถนาํมา (หกั)  

   บวกทางภาษไีด ้

 

40,939 

 

112,810 

 

(1,893) 

 

6,748 

รวม (41,496) (61,085) (122,794) (47,072) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทนุ 138,523 277,202 152,639 227,176 

29. การส่งเสรมิการลงทุน 

บริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อยสองแ ห่งได ร้ ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทุนภายใตเ้งื�อนไขต่าง ๆ ที�กาํหนดไว ้ดงันี�   

   ระยะเวลาไดร้บั ระยะเวลาไดร้บั ประเภทสทิธิประโยชนท์างภาษ ี

 เลขที�บตัร วนัที�เริ�มได ้ ยกเวน้ภาษ ี ลดหย่อนภาษีเงินได ้ จากคณะกรรมการส่งเสริม 

บริษทั ส่งเสริม รบัการส่งเสริม เงนิไดนิ้ตบิคุคล นิตบิคุคลกึ�งหนึ�ง การลงทนุ 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล 2321(2)/2555 24 พฤษภาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

   คอนเน็คช ั �น จาํกดั (มหาชน)     และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 

 2320(2)/2555 24 พฤษภาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 

 2322(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2324(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2325(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2323(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ไฮเทค) 

 2326(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2327(2)/2555 29 มถิุนายน 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2407(2)/2555 31 กรกฎาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2408(2)/2555 31 กรกฎาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2760(2)/2555 16 ตลุาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2931(2)/2555 29 ตลุาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1129(2)/2556 18 ธนัวาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1128(2)/2556 20 ธนัวาคม 2555 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1282(2)/2556 10 มกราคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 1283(2)/2556 10 มกราคม 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (กบนิทรบ์รีุ) 

 1363(2)/2556 25 มกราคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 1676(2)/2556 7 มนีาคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 1814(2)/2556 30 เมษายน 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 2482(2)/2556 6 สงิหาคม 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (กบนิทรบ์รีุ) 

 2616(2)/2556 13 กนัยายน 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1412(2)/2557 13 กุมภาพนัธ์ 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

   ระยะเวลาไดร้บั ระยะเวลาไดร้บั ประเภทสทิธิประโยชนท์างภาษ ี

 เลขที�บตัร วนัที�เริ�มได ้ ยกเวน้ภาษ ี ลดหย่อนภาษีเงินได ้ จากคณะกรรมการส่งเสริม 

บริษทั ส่งเสริม รบัการส่งเสริม เงนิไดนิ้ตบิคุคล นิตบิคุคลกึ�งหนึ�ง การลงทนุ 

 1411(2)/2557 21 กุมภาพนัธ์ 2557 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 1413(2)/2557 24 กุมภาพนัธ์ 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1417(2)/2557 25 พฤศจิกายน 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 1775(2)/2557 22 พฤษภาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1776(2)/2557 29 พฤษภาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 2196(2)/2557 8 กรกฎาคม  2557 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 2195(2)/2557 15 กรกฎาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ ปราจนีบรีุ) 

 2165(2)/2557 25 กรกฎาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 2504(2)/2557 8 ตลุาคม 2557 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2542(2)/2557 11 พฤศจิกายน 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1082(2)/2558 3 ธนัวาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1083(2)/2558 8 ธนัวาคม 2557 3 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เอเซีย) 

 1084(2)/2558 11 ธนัวาคม 2557 3 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เอเซีย) 

บริษทั อีโค อินดสัเทรียล  1720(1)/2544 20 ธนัวาคม 2544 8 ปี  5 ปี การพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

   เซอรว์สิเซส จาํกดั      

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์ 2142(2)/2550 1 กรกฎาคม 2550 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(บางนา-ตราด) 

   พาร์ค จาํกดั 1766(2)/2551 1 กรกฎาคม 2551 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(วงันอ้ย) 

 1648(2)/2553 1 สงิหาคม 2553 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 

 2529(2)/2554 26 ตลุาคม 2554 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2480(2)/2556 16 กรกฎาคม 2556 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(ศรีราชา) 

 2481(2)/2556 30 กรกฎาคม 2556 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(แหลมฉบงั 2) 

  2677(2)/2556 17 ตลุาคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 1418(2)/2557 26 ธนัวาคม 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ ปราจนีบรีุ) 

 2497(2)/2557 29 กนัยายน 2557 3 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (บางพล ี2) 

 1081(2)/2558 9 ธนัวาคม 2557 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(วงันอ้ย 2) 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

   ระยะเวลาไดร้บั ระยะเวลาไดร้บั ประเภทสทิธิประโยชนท์างภาษ ี

 เลขที�บตัร วนัที�เริ�มได ้ ยกเวน้ภาษ ี ลดหย่อนภาษีเงินได ้ จากคณะกรรมการส่งเสริม 

บริษทั ส่งเสริม รบัการส่งเสริม เงนิไดนิ้ตบิคุคล นิตบิคุคลกึ�งหนึ�ง การลงทนุ 

 1411(2)/2557 21 กุมภาพนัธ์ 2557 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (ปิ�นทอง) 

 1413(2)/2557 24 กุมภาพนัธ์ 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1417(2)/2557 25 พฤศจิกายน 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 1775(2)/2557 22 พฤษภาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1776(2)/2557 29 พฤษภาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 2196(2)/2557 8 กรกฎาคม  2557 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 2195(2)/2557 15 กรกฎาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ ปราจนีบรีุ) 

 2165(2)/2557 25 กรกฎาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 2504(2)/2557 8 ตลุาคม 2557 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2542(2)/2557 11 พฤศจิกายน 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1082(2)/2558 3 ธนัวาคม 2557 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะซิตี�) 

 1083(2)/2558 8 ธนัวาคม 2557 3 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เอเซีย) 

 1084(2)/2558 11 ธนัวาคม 2557 3 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

     และหรือคลงัสนิคา้ (เอเซีย) 

บริษทั อีโค อินดสัเทรียล  1720(1)/2544 20 ธนัวาคม 2544 8 ปี  5 ปี การพฒันาอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

   เซอรว์สิเซส จาํกดั      

บริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์ 2142(2)/2550 1 กรกฎาคม 2550 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(บางนา-ตราด) 

   พาร์ค จาํกดั 1766(2)/2551 1 กรกฎาคม 2551 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(วงันอ้ย) 

 1648(2)/2553 1 สงิหาคม 2553 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ) 

 2529(2)/2554 26 ตลุาคม 2554 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (อมตะนคร) 

 2480(2)/2556 16 กรกฎาคม 2556 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(ศรีราชา) 

 2481(2)/2556 30 กรกฎาคม 2556 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(แหลมฉบงั 2) 

  2677(2)/2556 17 ตลุาคม 2556 7 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (เหมราช) 

 1418(2)/2557 26 ธนัวาคม 2556 8 ปี 5 ปี การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (โรจนะ ปราจนีบรีุ) 

 2497(2)/2557 29 กนัยายน 2557 3 ปี - การพฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

และหรือคลงัสนิคา้ (บางพล ี2) 

 1081(2)/2558 9 ธนัวาคม 2557 8 ปี - เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(วงันอ้ย 2) 

 

รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อยจาํแนกตามกจิการที�ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสริม 

การลงทนุสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถสรุปไดด้งันี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสรมิ ส่วนที�ไมไ่ดร้บัการส่งเสริม รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง 466,336 613,661  499,721 496,029  966,057 1,109,690 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง - - 54,159 56,450 54,159 56,450 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 2,766,569 3,732,764 1,794,706 930,274 4,561,275 4,663,038 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 1,128 1,222 36,824 24,766 37,952 25,988 

รายไดค่้าบริหารจดัการ       

  จากบริษทัร่วม - -  165,341 152,591 165,341 152,591 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน       

  ในบริษทัร่วม - - 1,496 170,096 1,496 170,096 

ดอกเบี�ยรบั 191 2,470 8,058 4,683 8,249 7,153 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจาก       

 การประกนัภยั - - 2,428 69,654 2,428 69,654 

รายไดอ้ื�น 700 12,074 58,800 43,279 59,500 55,353 

รวม 3,234,924 4,362,191 2,621,533 1,947,822 5,856,457 6,310,013 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ส่วนที�ไดร้บัการส่งเสรมิ ส่วนที�ไมไ่ดร้บัการส่งเสริม รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการที�

เกี�ยวขอ้ง  133,416 146,373 322,729 439,864 456,145 586,237 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง - - 40,937 49,622 40,937 49,622 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 1,481,349 807,203 508,415 930,274 1,989,764 1,737,477 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค - - 10,960 8,638 10,960 8,638 

เงินปนัผลร ับจากบริษทัย่อย - - 16,750 38,250 16,750 38,250 

เงินปนัผลร ับจากบริษทัร่วม - - 380,516 216,548 380,516 216,548 

รายไดค่้าบริหารจดัการ       

  จากบริษทัร่วม - - 127,295 133,371 127,295 133,371 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน       

 ในบริษทัร่วม - - 4,473 143,901 4,473 143,901 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน       

 ในบริษทัย่อย - - 67,000 - 67,000 - 

ดอกเบี�ยรบั - 1,644 439,468 389,512 439,468 391,156 

ค่าสินไหมทดแทนรบัจาก       

 การประกนัภยั - - 2,322 10,000 2,322 10,000 

รายไดอ้ื�น - - 41,263 42,131 41,263 42,131 

รวม 1,614,765 955,220 1,962,128 2,402,111 3,576,893 3,357,331 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

30. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล ี�ยถว่งน ํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น) 

ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล ี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉล ี�ยถ่วงนํ�าหนกัของ 

หุน้สามญัที�บรษิทัฯ อาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดท ั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้กีารแปลง

เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรบัลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 
งบการเงนิรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 761,735 1,414,235 1,001,560 905,709 0.76 1.56 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเทา่ปรบัลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสทิธ ิ

   ท ี�จะซื�อหุน้สามญั 

      

 TICON-W3  - - - 9,504   

 TICON-T2  - - 2,830 -   

 TICON-W6  - - 1,089 5,792   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสทิธ ิ 761,735 1,414,235 1,005,479 921,005 0.76 1.54 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

30. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล ี�ยถว่งน ํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น) 

ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล ี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉล ี�ยถ่วงนํ�าหนกัของ 

หุน้สามญัที�บรษิทัฯ อาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดท ั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้กีารแปลง

เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทยีบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรบัลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 
งบการเงนิรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 761,735 1,414,235 1,001,560 905,709 0.76 1.56 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเทา่ปรบัลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสทิธ ิ

   ท ี�จะซื�อหุน้สามญั 

      

 TICON-W3  - - - 9,504   

 TICON-T2  - - 2,830 -   

 TICON-W6  - - 1,089 5,792   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสทิธ ิ 761,735 1,414,235 1,005,479 921,005 0.76 1.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรบัปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน       

 กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,224,527 1,144,067 1,001,560 905,709 1.22 1.26 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเทา่ปรบัลด       

 ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสทิธ ิ       

ที�จะซื�อหุน้สามญั       

 TICON-W3  - - - 9,504   

 TICON-T2  - - 2,830 -   

 TICON-W6  - - 1,089 5,792   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด       

 กาํไรที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัสมมติ       

  วา่มกีารใชส้ทิธิซื�อหุน้สามญัจาก       

  ใบสาํคญัแสดงสิทธ/ิใบแสดงสทิธ ิ 1,224,527 1,144,067 1,005,479 921,005 1.22 1.24 

31. ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานที�น ําเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที�ผูม้ีอาํนาจตดัสนิใจสูงสุด 

ดา้นการดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ํ �าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�ผู ม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานของบริษทัคือ กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของ

ผลติภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯ และบริษทัย่อยมสี่วนงานที�รายงานท ั�งสิ�น 4 ส่วนงาน ดงันี�    

  ส่วนงานพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการสรา้งโรงงาน 

  ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งคลงัสนิคา้ 

  ส่วนงานธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

  ส่วนงานบริหารจดัการท ั �วไป 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการรวมสว่นงานดาํเนนิงานเป็นสว่นงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผูม้ีอาํนาจตดัสนิใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถปุระสงค์ในการ

ตดัสนิใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏบิตังิาน บริษทัฯ ประเมินผลการปฏิบตังิานของสว่นงาน

โดยพจิารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรพัยร์วมซึ�งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดั

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิ 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

การบนัทึกบญัชสีาํหรบัรายการระหว่างสว่นงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการ

ธุรกจิกบับคุคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสนิทรพัยร์วมของสว่นงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2557 และ 2556 มดีงัต่อไปนี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยโ์ดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา- 

ริมทรพัย์โดยการ

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจรบัเหมา

ก่อสรา้ง 

บริหาร 

จดัการ 

ทั �วไป 

 

 

 

อื�นๆ 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,492 3,079 54  165  63 5,853 (5) 5,848 

ดอกเบี�ยรบั 439 - -  -  1 440 (432) 8 

ดอกเบี�ยจ่าย (613) (354) -  -  - (967) 333 (634) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (72) (107) -  -  - (179) 4 (175) 

ส่วนแบง่ผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

43 68 -  -  - 111 - 111 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (137) 11 (13)  -  - (139) - (139) 

         

กําไรของสว่นงาน 732 (1) (15)  81  46 843 (81) 762 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 9,422 21,781 -  -  - 31,203 6 31,209 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   การร่วมคา้ที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

1,976 1,345 -  -  - 3,321 - 3,321 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที�ไม่

รวมเครื�องมอืทางการเงนิ และสินทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 

2,020 6,408 -  -  - 8,428 - 8,428 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

การบนัทึกบญัชสีาํหรบัรายการระหว่างสว่นงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรบัรายการ

ธุรกจิกบับคุคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสนิทรพัยร์วมของสว่นงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2557 และ 2556 มดีงัต่อไปนี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยโ์ดยการ 

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา- 

ริมทรพัย์โดยการ

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจรบัเหมา

ก่อสรา้ง 

บริหาร 

จดัการ 

ทั �วไป 

 

 

 

อื�นๆ 

รวมส่วนงาน

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,492 3,079 54  165  63 5,853 (5) 5,848 

ดอกเบี�ยรบั 439 - -  -  1 440 (432) 8 

ดอกเบี�ยจ่าย (613) (354) -  -  - (967) 333 (634) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (72) (107) -  -  - (179) 4 (175) 

ส่วนแบง่ผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

43 68 -  -  - 111 - 111 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (137) 11 (13)  -  - (139) - (139) 

         

กําไรของสว่นงาน 732 (1) (15)  81  46 843 (81) 762 

         

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 9,422 21,781 -  -  - 31,203 6 31,209 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   การร่วมคา้ที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

1,976 1,345 -  -  - 3,321 - 3,321 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที�ไม่

รวมเครื�องมอืทางการเงนิ และสินทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 

2,020 6,408 -  -  - 8,428 - 8,428 

 

              (หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

พฒันาอสงัหา-   

ริมทรพัยโ์ดยการ  

สรา้งโรงงาน 

พฒันาอสงัหา- 

ริมทรพัยโ์ดยการ

สรา้งคลงัสินคา้ 

ธุรกิจรบัเหมา 

ก่อสรา้ง 

บริหาร 

จดัการ 

ทั�วไป 

 

 

 

อื�นๆ 

รวมส่วนงาน 

ที�รายงาน 

รายการ

ปรบัปรุงและ         

ตดัรายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงนิ

รวม 

        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,375 3,430 56  153  295 6,309  (6) 6,303 

ดอกเบี�ยรบั 391 1 -  -  -  392  (385) 7 

ดอกเบี�ยจ่าย (506)  (319) -  -  - (825)  288 (537) 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (96) (103) -  -  - (199)  2 (197) 

ส่วนแบง่ผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วม

ที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

48 (182) -  -  - (134)  - (134) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (192) (38) -  (17)  (30) (277)  - (277) 

         

กําไรของสว่นงาน 734 458 (3)  84  225 1,498  (84) 1,414 

         
สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 8,769 17,673 -  -  - 26,442  9 26,451 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม และ       

   กิจการร่วมคา้ที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
1,919 1,323 -  -  - 3,242  - 3,242 

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที�ไม่

รวมเครื�องมอืทางการเงนิ และสินทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี  

1,272 8,452 -  -  - 9,724  - 9,724 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเขตภูมศิาสตร ์ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดียว คือประเทศไทย ดงัน ั�นรายไดแ้ละสนิทรพัยท์ี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ จึงถอืเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแ์ลว้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2557 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ�งราย เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 4,228 

ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งโรงงาน และส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้ง

คลงัสนิคา้ (ในปี 2556 มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ�งราย เป็นจาํนวนเงนิ 4,560 ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงาน

พฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งโรงงาน และส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการสรา้งคลงัสินคา้)  

32. กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัต ั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�พนกังานจ่ายสะสม 

และเงินที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 2 - 4 ของค่าจา้งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี� บริหาร 

โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน ) ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน 

เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2556: 4 ลา้นบาท) 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

33. เงนิปนัผล 

เงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

เงนิปนัผล อนุมติัโดย เงนิปนัผลจา่ย  เงนิปนัผลต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  ของปี 2556  เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 913,786 1.0 

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2557  913,786 1.0 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  ของปี 2555  เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 912,064 1.0 

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2556  912,064 1.0 

34. ภาระผูกพนัและหนี� สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

34.1 สญัญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดท้าํสญัญาเช่าที�ดินกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวม 6 ฉบบั 

เพื�อประกอบกจิการสรา้งโรงงานมาตรฐานใหเ้ช่า สญัญาดงักลา่วสรุปไดด้งันี� 

สญัญาเลขที� ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่า 
 

21/2538 -นฉ 13 ธนัวาคม 2538 - 12 ธนัวาคม 2568 4.70 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

14/2540-นฉ 14 พฤศจิกายน 2540 - 13 พฤศจิกายน 2570 0.66 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

8/2542-นฉ 18 สงิหาคม 2542 - 17 สิงหาคม 2572 2.21 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

9/2544-นฉ 6 มถุินายน 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) ค่าเช่าจะถกูปรบัเพิ�มทุกๆ 10 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ 

(ข) ค่าเช่าจะถกูปรบัเพิ�มทุกๆ 5 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ 

ข) บริษทัฯ ไดท้ําสญัญาเช่าพื�นที�สาํนกังานและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัที� เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง  

โดยมีค่าเช่าและค่าบรกิารคิดเป็นจาํนวนเงนิรวม 14-15 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักลา่วมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ�ม

ต ั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถงึเดือนมิถนุายน 2558 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

33. เงนิปนัผล 

เงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

เงนิปนัผล อนุมติัโดย เงนิปนัผลจา่ย  เงนิปนัผลต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  ของปี 2556  เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 913,786 1.0 

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2557  913,786 1.0 

เงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงาน ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี   

  ของปี 2555  เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 912,064 1.0 

รวมเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2556  912,064 1.0 

34. ภาระผูกพนัและหนี� สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

34.1 สญัญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดท้าํสญัญาเช่าที�ดินกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวม 6 ฉบบั 

เพื�อประกอบกจิการสรา้งโรงงานมาตรฐานใหเ้ช่า สญัญาดงักลา่วสรุปไดด้งันี� 

สญัญาเลขที� ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่า 
 

21/2538 -นฉ 13 ธนัวาคม 2538 - 12 ธนัวาคม 2568 4.70 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

14/2540-นฉ 14 พฤศจิกายน 2540 - 13 พฤศจิกายน 2570 0.66 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

8/2542-นฉ 18 สงิหาคม 2542 - 17 สิงหาคม 2572 2.21 ลา้นบาทต่อปี (ก) 

9/2544-นฉ 6 มถุินายน 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) ค่าเช่าจะถกูปรบัเพิ�มทุกๆ 10 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ 

(ข) ค่าเช่าจะถกูปรบัเพิ�มทุกๆ 5 ปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ 

ข) บริษทัฯ ไดท้ําสญัญาเช่าพื�นที�สาํนกังานและบริการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัที� เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง  

โดยมีค่าเช่าและค่าบรกิารคิดเป็นจาํนวนเงนิรวม 14-15 ลา้นบาทต่อปี สญัญาดงักลา่วมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ�ม

ต ั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถงึเดือนมิถนุายน 2558 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมจีาํนวนเงนิข ั�นตํ �าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงันี� 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

จ่ายชาํระ     

   ภายใน 1 ปี  101 498 19 25 

   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 69 86 46 56 

   มากกว่า 5 ปี 58 67 58 67 

34.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สญัญาซื�อที�ดนิเพื�อสรา้งโรงงานและ     

   คลงัสนิคา้ในอนาคต 1,215 1,168 671 850 

สญัญาจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 1,576 1,625 74 42 

สญัญาถมที�ดนิ 33 16 - - 

สญัญาจา้งซอ่มโรงงานและคลงัสนิคา้ - 3 - 3 

รวม 2,824 2,812 745 895 

34.3 หนังสอืคํ�าประกนัธนาคาร 

(ก) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีการคํ �าประกนัวงเงนิหนงัสือคํ �าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ใหแ้ก่บริษทัย่อยในวงเงนิ 111 ลา้นบาท (2556: 111 ลา้นบาท) 

(ข) ยอดคงเหลือของหนังสือค ํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามของบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อย  

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัในการดําเนินงานมดีงันี� 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
วตัถปุระสงค์เพื�อคํ�าประกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
สญัญาเช่าที�ดนิระยะยาว 35 35 23 24 
สาธารณูปโภคในโครงการ 19 16 6 5 
เงนิประกนัการก่อสรา้ง 50 - - - 
การดาํเนินงานในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน 12 12 6 8 

รวม 116 63 35 37 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

34.4 สินทรพัยท์ี�ติดภาระจาํยอม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีที�ดินที�ติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ         

227 ไร่ (2556: 108ไร่) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 68 ไร่ 2556: 68 ไร่) ซึ�งที�ดินที�ติดภาระจาํยอมดงักล่าวมีมูลค่ า 

ตามบญัชีเป็นจาํนวน 430 ลา้นบาท (2556: 245 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 152 ลา้นบาท 2556: 152  

ลา้นบาท) และแสดงภายใตห้วัขอ้ อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า และที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์

34.5  การคํ�าประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 

บริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายหนึ�งของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจสิติคส ์

(“กองทุนฯ”) เป็นจาํนวน 27 คลงัสนิคา้ ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบรกิารข ั�นตํ �าหลงัหกัค่าบริการส่วนกลางของคลงัสนิคา้

จาํนวนหนึ�งที�ไม่มีผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทุนฯ ในช่วงระยะเวลาต ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

เป็นจาํนวนเงนิ 188 ลา้นบาทต่อปี กลา่วคือ ในกรณีที�รายไดค่้าเช่าและบริการของกองทุนฯ หลงัหกัค่าบริการส่วนกลาง

ของคลงัสนิคา้ที�ไม่มีผูเ้ช่ามจีาํนวนตํ �ากว่าจาํนวนเงนิรบัประกนัขา้งตน้ บริษทัฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบจ่ายชดเชยส่วนต่าง

ดงักลา่วใหแ้ก่กองทนุฯ 

บริษทัฯ และบริษทัไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์

ของกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรยีล โกรท (“กองทุนฯ”) ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการของ

โรงงานจาํนวน 38 หลงั และคลงัสนิคา้จาํนวน 50 หลงัเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยเริ�มตั�งแต่ 12 และ 13 ธนัวาคม 

2556 ถึงวนัที� 11 และ 12 ธนัวาคม 2557 ในอตัราเดียวกบัค่าเช่าของผูเ้ช่ารายสุดทา้ยก่อนหนา้ที�กองทุนฯ จะลงทุน 

ในโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่ว หากไม่มีผูเ้ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

บริษทัฯ และบริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) ไดต้กลงรบัประกนั

การมีผูเ้ช่า สาํหรบัทรพัยส์นิเฉพาะรายการที�ว่างจากการมีผูเ้ช่า ณ วนัที�ทรสัตไ์ดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิหรือการเช่า

อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว หรือ ผูเ้ช่ารายย่อยไดใ้ชส้ทิธิตามสญัญาเช่าในการยา้ยออกจากอสงัหาริมทรพัยท์ี�เช่าโดย 

จะชดเชยรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตฯ์ ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการเท่ากบัค่าเช่าและบริการของผูเ้ช่ารายย่อยรายล่าสุดที�เช่า

ทรพัยส์นิดงักลา่ว จนกว่าผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะสามารถหาผูเ้ช่ารายย่อยไดแ้ละผูเ้ช่ารายย่อยเริ�มชาํระค่าเช่าและ

บริการแลว้ หรือจนกว่าจะสิ�นสุดระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัที�กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุนคร ั�งแรกในทรพัยส์นิดงักลา่ว 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 บริษ ัทฯ จาํน ําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์พาร์ค                

โลจสิติคสจ์าํนวน 22 ลา้นหน่วย (2556: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สยี 165 ลา้นบาท (2556: 172  

ลา้นบาท) และมีมูลค่าตามราคาตลาด 263 ลา้นบาท (2556: 245 ลา้นบาท)ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อเป็น

หลกัประกนัสาํหรบัการรบัประกนัค่าเช่าและบริการดงักลา่ว 
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ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
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การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
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รายการ 
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คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
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แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

34.4 สินทรพัยท์ี�ติดภาระจาํยอม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีที�ดินที�ติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ         

227 ไร่ (2556: 108ไร่) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 68 ไร่ 2556: 68 ไร่) ซึ�งที�ดินที�ติดภาระจาํยอมดงักล่าวมีมูลค่ า 

ตามบญัชีเป็นจาํนวน 430 ลา้นบาท (2556: 245 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 152 ลา้นบาท 2556: 152  

ลา้นบาท) และแสดงภายใตห้วัขอ้ อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนใหเ้ช่า และที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์

34.5  การคํ�าประกนัรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 

บริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายหนึ�งของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพารค์ โลจสิติคส ์

(“กองทุนฯ”) เป็นจาํนวน 27 คลงัสนิคา้ ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบรกิารข ั�นตํ �าหลงัหกัค่าบริการส่วนกลางของคลงัสนิคา้

จาํนวนหนึ�งที�ไม่มีผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทุนฯ ในช่วงระยะเวลาต ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

เป็นจาํนวนเงนิ 188 ลา้นบาทต่อปี กลา่วคือ ในกรณีที�รายไดค่้าเช่าและบริการของกองทุนฯ หลงัหกัค่าบริการส่วนกลาง

ของคลงัสนิคา้ที�ไม่มีผูเ้ช่ามจีาํนวนตํ �ากว่าจาํนวนเงนิรบัประกนัขา้งตน้ บริษทัฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบจ่ายชดเชยส่วนต่าง

ดงักลา่วใหแ้ก่กองทนุฯ 

บริษทัฯ และบริษทัไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์

ของกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรยีล โกรท (“กองทุนฯ”) ไดร้บัประกนัค่าเช่าและบริการของ

โรงงานจาํนวน 38 หลงั และคลงัสนิคา้จาํนวน 50 หลงัเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยเริ�มตั�งแต่ 12 และ 13 ธนัวาคม 

2556 ถึงวนัที� 11 และ 12 ธนัวาคม 2557 ในอตัราเดียวกบัค่าเช่าของผูเ้ช่ารายสุดทา้ยก่อนหนา้ที�กองทุนฯ จะลงทุน 

ในโรงงานและคลงัสนิคา้ดงักลา่ว หากไม่มีผูเ้ช่าโรงงานและคลงัสนิคา้ 

บริษทัฯ และบริษทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อย ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (“กองทรสัตฯ์”) ไดต้กลงรบัประกนั

การมีผูเ้ช่า สาํหรบัทรพัยส์นิเฉพาะรายการที�ว่างจากการมีผูเ้ช่า ณ วนัที�ทรสัตไ์ดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิหรือการเช่า

อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว หรือ ผูเ้ช่ารายย่อยไดใ้ชส้ทิธิตามสญัญาเช่าในการยา้ยออกจากอสงัหาริมทรพัยท์ี�เช่าโดย 

จะชดเชยรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตฯ์ ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการเท่ากบัค่าเช่าและบริการของผูเ้ช่ารายย่อยรายล่าสุดที�เช่า

ทรพัยส์นิดงักลา่ว จนกว่าผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะสามารถหาผูเ้ช่ารายย่อยไดแ้ละผูเ้ช่ารายย่อยเริ�มชาํระค่าเช่าและ

บริการแลว้ หรือจนกว่าจะสิ�นสุดระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัที�กองทรสัตฯ์ เขา้ลงทุนคร ั�งแรกในทรพัยส์นิดงักลา่ว 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 บริษ ัทฯ จาํน ําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์พาร์ค                

โลจสิติคสจ์าํนวน 22 ลา้นหน่วย (2556: 22 ลา้นหน่วย) ซึ�งมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สยี 165 ลา้นบาท (2556: 172  

ลา้นบาท) และมีมูลค่าตามราคาตลาด 263 ลา้นบาท (2556: 245 ลา้นบาท)ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อเป็น

หลกัประกนัสาํหรบัการรบัประกนัค่าเช่าและบริการดงักลา่ว 

35. เครื�องมือทางการเงนิ 

35.1 นโยบายการบรหิารความเสี�ยง 

เครื�องมอืทางการเงนิที�สาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงนิลงทุนชั �วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ยงัไม่เรียกชาํระ เงนิใหกู้ย้ืม เงนิลงทุน 

เงนิกูย้มืระยะส ั�น เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงนิ

ดงักลา่ว และมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี� 

ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัการใหเ้ช่า/ขายโรงงาน คลงัสนิคา้

และการรบัเหมาก่อสรา้ง ฝ่ายบรหิารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อ 

ที�เหมาะสม ด ังน ั�นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสียหายที� เป็นสาระสาํค ัญจากการใหส้นิเชื�อ 

นอกจากนี� การใหส้นิเชื�อของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั เนื�องจากบริษทัฯ และบริษทัย่อยมฐีานของลูกคา้

ที�หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสยีจากการใหส้ินเชื�อ  

คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 

เงนิใหกู้ย้มื เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กูท้ี�มดีอกเบี�ย สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี�ยที�ปรบัขึ�น

ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปจัจบุนั  

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรบัสินทรพัยแ์ละ

หนี� สนิทางการเงนิที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่  

(หากวนัที�มกีารกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถงึก่อน) ไดด้งันี� 
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ธุรกิจ

 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  1  -  - 200  1  202 0.21 

เงินลงทนุช ั �วคราว  258  -  - - -  258 2.08 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  -  -  - - 77  77 - 

เงินฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั  71  -  - - -  71 2.80 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  -  -  - -  60  60 - 

  330  -  - 200 138  668  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะส ั�น  660  -  - -  -  660 2.86 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  -  -  - -  661  661 - 

หุน้กู ้  2,170  10,340  2,300 -  -  14,810 4.26 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  542  206 -  -  748 4.28 

เงินกูย้ืมระยะยาว  55  953  - -  -  1,008 4.78 

  2,885  11,835  2,506 -  661  17,887  

 งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  1  -  - 345  1  347 0.30 

เงินลงทนุช ั �วคราว  421  -  - -  -  421 2.43 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  -  -  - -  79  79 - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  -  -  - -  42  42 - 

  422  -  - 345  122  889  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะส ั�น  2,108  -  - -  -  2,108 3.03 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  -  -  - -  766  766 - 

หุน้กู ้  1,080  8,410  2,120 -  -  11,610 4.18 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  358  349 -  -  707 4.50 

เงินกูย้ืมระยะยาว  45  1,209  - -  -  1,254 4.95 

  3,233  9,977  2,469 -  766  16,445  
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 งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  1  -  - 200  1  202 0.21 

เงินลงทนุช ั �วคราว  258  -  - - -  258 2.08 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  -  -  - - 77  77 - 

เงินฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั  71  -  - - -  71 2.80 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  -  -  - -  60  60 - 

  330  -  - 200 138  668  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะส ั�น  660  -  - -  -  660 2.86 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  -  -  - -  661  661 - 

หุน้กู ้  2,170  10,340  2,300 -  -  14,810 4.26 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  542  206 -  -  748 4.28 

เงินกูย้ืมระยะยาว  55  953  - -  -  1,008 4.78 

  2,885  11,835  2,506 -  661  17,887  

 งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  1  -  - 345  1  347 0.30 

เงินลงทนุช ั �วคราว  421  -  - -  -  421 2.43 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  -  -  - -  79  79 - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  -  -  - -  42  42 - 

  422  -  - 345  122  889  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะส ั�น  2,108  -  - -  -  2,108 3.03 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  -  -  - -  766  766 - 

หุน้กู ้  1,080  8,410  2,120 -  -  11,610 4.18 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  358  349 -  -  707 4.50 

เงินกูย้ืมระยะยาว  45  1,209  - -  -  1,254 4.95 

  3,233  9,977  2,469 -  766  16,445  

 

 

 

 

 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   1  - -  76  -  77 0.41 

เงินลงทนุช ั �วคราว  130  - - -  -  130 2.08 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น   -  - - -  44  44 - 

เงินฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั  71  - - -  -  71 2.80 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน        

     ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  -  - - -  11  11 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั        

 ที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  - - 1,820  -  1,820 4.19 

  202  - - 1,896  55  2,153  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะส ั�น  660  - - -  -  660 2.86 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  -  - - -  329  329 - 

หุน้กู ้  2,170  10,340 2,300 -  -  14,810 4.26 

เงินกูย้ืมระยะยาว  55  452 - -  -  507 4.61 

  2,885  10,792 2,300 -  329  16,306  

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงนิ        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   1  - - 92  -  93 0.60 

เงินลงทนุช ั �วคราว  410  - - -  -  410 2.43 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น   -  - - -  121  121 - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าดาํเนนิงาน        

   ที�ยงัไม่เรียกชาํระ  -  - - -  14  14 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั        

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั  -  - -  9,076  -  9,076 4.12 

  411  - - 9,168  135  9,714  

หนี� สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะส ั�น  2,108  - - -  -  2,108 3.03 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น  -  - - -  311  311 - 

หุน้กู ้  1,080  8,410 2,120 -  -  11,610 4.18 

เงินกูย้ืมระยะยาว  45  306 - -  -  351 4.93 

  3,233  8,716 2,120 -  311  14,380  
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ธุรกิจ

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินค า้ 

เป็นเงนิตราต่างประเทศ บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ�งมีอายุสญัญา

ไม่เกนิหนึ�งปีเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมอืในการบริหารความเสี�ยง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ ไม่มียอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี� สนิทางการเงนิ 

ที�เป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ 

35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส ั�น 

เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูยื้มมอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯ และบริษทัย่อยจงึประมาณมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชทีี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ จาํนวนเงนิที�ผูซ้ ื�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสนิทรพัยก์นัหรือจ่ายชําระหนี�สนิ 

ในขณะที�ท ั�งสองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะ

ที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงนิ มูลค่ายุติธรรมจะ

กาํหนดจากราคาตลาดลา่สุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าที�เหมาะสม  

36. การบริหารจดัการทนุ  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของกลุ่มบริษัทคือ การจดัใหม้ีซึ�งโครงสรา้งทุนที� เหมาะสม 

เพื�อสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัและเสริมสรา้งมูลค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2557 กลุม่บริษทัมอีตัราสว่นหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 1.7:1 (2556: 2.0:1) และเฉพาะบริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 

1.4:1 (2556: 1.7:1) 

37. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2558 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กูร้วม 1.55 ลา้นหน่วย หรือเป็นจํานวนเงนิรวม     

1,550 ลา้นบาท โดยหุน้กูท้ ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนั ไม่มีสิทธิแปลง

สภาพ และไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้งักลา่วมีมูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมรีาคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 

บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี�  

คร ั�งที� วนัที�ออก จาํนวนหน่วย จาํนวน อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)   

1/2558   19 มกราคม 2558          1.55 1,550 3.080% 3 ปี 19 มกราคม 2561 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินค า้ 

เป็นเงนิตราต่างประเทศ บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ�งมีอายุสญัญา

ไม่เกนิหนึ�งปีเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมอืในการบริหารความเสี�ยง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ ไม่มียอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี� สนิทางการเงนิ 

ที�เป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ 

35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส ั�น 

เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูยื้มมอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯ และบริษทัย่อยจงึประมาณมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชทีี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ จาํนวนเงนิที�ผูซ้ ื�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสนิทรพัยก์นัหรือจ่ายชําระหนี�สนิ 

ในขณะที�ท ั�งสองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะ

ที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงนิ มูลค่ายุติธรรมจะ

กาํหนดจากราคาตลาดลา่สุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าที�เหมาะสม  

36. การบรหิารจดัการทนุ  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของกลุ่มบริษัทคือ การจดัใหม้ีซึ�งโครงสรา้งทุนที� เหมาะสม 

เพื�อสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทัและเสริมสรา้งมูลค่าการถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2557 กลุม่บริษทัมอีตัราสว่นหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 1.7:1 (2556: 2.0:1) และเฉพาะบริษทัมอีตัราส่วนหนี�สนิต่อทุนเท่ากบั 

1.4:1 (2556: 1.7:1) 

37. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2558 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กูร้วม 1.55 ลา้นหน่วย หรือเป็นจํานวนเงนิรวม     

1,550 ลา้นบาท โดยหุน้กูท้ ั�งจาํนวนเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนั ไม่มีสิทธิแปลง

สภาพ และไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้งักลา่วมีมูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมรีาคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 

บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี�  

คร ั�งที� วนัที�ออก จาํนวนหน่วย จาํนวน อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)   

1/2558   19 มกราคม 2558          1.55 1,550 3.080% 3 ปี 19 มกราคม 2561 

 

37.2 เมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ ์2558 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงนิลงทนุในกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ไทคอน อินดสัเทรยีล โกรท (“กองทุนฯ”) ใหแ้ก่บริษทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวน  

7 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 11.35 บาท รวมเป็นเงนิ 79.45 ลา้นบาท ภายหลงัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

บริษทัฯ มสีดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนฯคิดเป็นรอ้ยละ 25.30 ของหน่วยลงทนุท ั�งหมด 

37.3 เมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ ์2558 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั�งที� 1/2558 ไดม้มีต ิดงันี� 

(ก)   ใหเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ซึ�งจะจดัขึ�นในวนัที� 22 เมษายน 2558 เพื�ออนุมตัิ

จ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที�  

19 พฤษภาคม 2558  

(ข)   อนุมติัการเสนอขายและ/หรือการใหเ้ช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ท ั�งนี� บริษทัฯ คาดวา่จะขาย และ/หรือใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักลา่วในไตรมาส 2 ปี 2558 

ประมาณ 12 หลงั ซึ�งมพีื�นที�ใชส้อยประมาณ 23,700 ตารางเมตร โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 400 ถงึ 500 ลา้นบาท และ

ในไตรมาส 3 ปี 2558 ประมาณ 51 หลงั ซึ�งมีพื�นที�ใชส้อยประมาณ 182,909 ตารางเมตร โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 

3,000 ถงึ 3,500 ลา้นบาท  

38. การอนุมติังบการเงนิ 

 งบการเงนินี� ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2558 
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สารจากประธาน
กรรมการ

รายงานการกำากับ
ดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

โรงงาน
และคลังสินค้า

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไป

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะ 
การประกอบ 

ธุรกิจ

แบบยืนยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จา่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ้่าย ชื�อผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 
บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คช ั�น 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

บรษิทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 (โดยนายโสภณ เพิ�มศริิวลัลภ) 
1,659,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,659,000 

 

ค่าบริการอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ้่าย 
ประเภทของงานบริการอื�น      

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น          

(บาท) 

ส่วนที�จะจ่ายไป    

ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที�จะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

    - - 

รวมคา่ตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) - - 

ขอ้มลูขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มีขอ้มลูการใหบ้ริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีที�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและ 

ไม่มกีารเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น กลา่วคือ………………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื�อปรบัปรุงขอ้มลูขา้งตน้ (ถา้ม )ี แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี�แสดงค่าตอบแทนสอบบญัช ี      

และค่าบริการอื�นที�บรษิทัจา่ยใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

 (นายโสภณ เพิ�มศริวิลัลภ)   

            บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั   

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบยืนยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จา่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 

 

ค่าบริการอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ้า่ย 
ประเภทของงานบริการอื�น 

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น 

(บาท) 

ส่วนที�จา่ยไป 

ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที�จะตอ้ง

จา่ยในอนาคต 

1 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล 

คอนเน็คช ั�น จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 

การตรวจสอบขอ้มลูเพื�อ

ประกอบการยื�นแบบกบั

สาํนกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

บริษทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์

ออดทิ จาํกดั 
476,000 - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) 476,000 - 

ขอ้มลูขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ท ั�งนี� ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มีขอ้มลูการใหบ้ริการอื�นท ี�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีที�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและไมม่ี

การเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง ไมค่รบถว้น กลา่วคอื ....................................................................................................................................... 

      เมื�อปรบัปรุงขอ้มลูขา้งตน้ (ถา้ม)ี แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี�แสดงค่าตอบแทนสอบบญัช ี และ      

ค่าบริการอื�นท ี�บริษทัจา่ยใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

 (นางสาวศริณิี ภวเรืองจาํรูญ)   

 สงักดัสาํนกังาน บรษิทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์ออดทิ จาํกดั   

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง

โครงสร้าง 
การถือหุ้น

โครงสร้าง
การจัดการ

การกำากับดูแล
กิจการ

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

คำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 

ทางการเงิน งบการเงิน

แบบยืนยันความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้

แก่ผู้สอบบัญชี

แบบยืนยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จา่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ้่าย ชื�อผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1 
บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คช ั�น 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

บรษิทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 (โดยนายโสภณ เพิ�มศริิวลัลภ) 
1,659,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,659,000 

 

ค่าบริการอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ้่าย 
ประเภทของงานบริการอื�น      

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น          

(บาท) 

ส่วนที�จะจ่ายไป    

ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที�จะตอ้ง

จ่ายในอนาคต 

    - - 

รวมคา่ตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) - - 

ขอ้มลูขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มีขอ้มลูการใหบ้ริการอื�นที�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีที�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและ 

ไม่มกีารเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น กลา่วคือ………………………………………………………………………………………..……………………… 

เมื�อปรบัปรุงขอ้มลูขา้งตน้ (ถา้ม )ี แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี�แสดงค่าตอบแทนสอบบญัช ี      

และค่าบริการอื�นที�บรษิทัจา่ยใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

 (นายโสภณ เพิ�มศริวิลัลภ)   

            บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั   

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบยืนยนัความถกูตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนที�จา่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี 

รอบปีบญัชีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 

 

ค่าบริการอื�น (Non-audit fee) 

รายการที� ชื�อบริษทัผูจ้า่ย 
ประเภทของงานบริการอื�น 

(Non-audit service) 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น 

(บาท) 

ส่วนที�จา่ยไป 

ในระหว่างปี

บญัชี 

ส่วนที�จะตอ้ง

จา่ยในอนาคต 

1 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล 

คอนเน็คช ั�น จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 

การตรวจสอบขอ้มลูเพื�อ

ประกอบการยื�นแบบกบั

สาํนกังานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

บริษทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์

ออดทิ จาํกดั 
476,000 - 

รวมค่าตอบแทนสาํหรบังานบริการอื�น (Non-audit fee) 476,000 - 

ขอ้มลูขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ท ั�งนี� ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มีขอ้มลูการใหบ้ริการอื�นท ี�บริษทัจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีที�

ขา้พเจา้สงักดั และบคุคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสาํนกังานสอบบญัชีที�ขา้พเจา้สงักดั ที�ขา้พเจา้ทราบและไมม่ี

การเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถกูตอ้ง ไมค่รบถว้น กลา่วคอื ....................................................................................................................................... 

      เมื�อปรบัปรุงขอ้มลูขา้งตน้ (ถา้ม)ี แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลท ั�งหมดในแบบฟอรม์นี�แสดงค่าตอบแทนสอบบญัช ี และ      

ค่าบริการอื�นท ี�บริษทัจา่ยใหข้า้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ที�ถกูตอ้งครบถว้น 

 

 
                          

 
 

 (นางสาวศริณิี ภวเรืองจาํรูญ)   

 สงักดัสาํนกังาน บรษิทั บาลานซ ์ฟิกเกอร ์ออดทิ จาํกดั   

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 



รายงานประจำป� 2557
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บร�ษัท ไทคอน อินดัสเทร�ยล คอนเน็คชั�น จำกัด (มหาชน) :รายงานประจำป� 2556
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