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Mahadlek Residence
Located : Soi Mahadlek Luang 2, 
Rajdamri Road.
The project’s total value is appx. 
Baht 4,000 billion.

โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ
ตั้งอยูในซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ
มูลคาโครงการรวม 4,000.-ลานบาท

Colonial Khao Tao-Huahin 
Located : Kao Tao, Tambon  
Paknam Pran, Prachuab 
Kiri Khan Province.
The project’s total value is appx. 
Baht 3,500 billion.

โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเตา หัวหิน
ตั้งอยูที่ บริเวณเขาเตา ตําบลปากนํ้าปราณ 
จังหวัดประจวบศิรีขันธ 
มูลคาโครงการรวม 3,500.-ลานบาท

Habour Residence
Located : Rama 4 – NaRanong Road.
The project’s total value is appx. 
Baht 1,800 billion.

โครงการ ฮารเบอร เรสซิเดนซ
ตั้งอยูที่ ถนนพระราม 4  - ถนน ณ ระนอง 
มูลคาโครงการรวม 1,800.-ลานบาท

Green Park
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ร�ยก�ร 2557 2556 2555 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลทางการเงิน

1. รายได้จากการขายและบริการ 1,384.95 882.82 1,323.75 1,323.75

2. รายได้รวม 1,465.14 945.42 1,360.58 1,350.29

3. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (157.82) 153.86 503.00  525.16

4. สินทรัพย์รวม 7,409.30  7,683.00 5,977.45 3,664.35

5. หนี้สินรวม 5,240.27  6,054.91 3,967.85 2,032.65

6. ส่วน ของผู้ถือหุ้น 2,169.03  1,628.10 2,009.60 1,631.69

อัตราส่วนทางการเงิน

1. อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม -10.77% 16.27% 36.97% 38.89%

2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -8.31% 9.45% 25.03% 32.18%

3. อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม 1.20% 2.00% 8.41% 14.33%

4. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.12)  0.14 0.64 0.68

5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 0.30 0.09 0.00

6. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.68 1.50 2.54 2.07

7. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.45 1.19 1.63 1.59

8. หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.41 3.71 1.97 1.25

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2555 ได้ปรับปรุงใหม่เกิดจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการรวมกิจการภายใต้ 

     การควบคุมเดียวกัน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ย่อมเป็นที่ตระหนักกันดีอยู่แล้วว่า ในปี พ.ศ.2557 เป็นปีที่เกิดความยุ่งยาก ความวุ่นวาย ความขัดแย้งและสับสน
ในเรื่องการเมือง และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งหลีกเลี่ยงกันไม่พ้น ทั้งๆ ที่ ทุกฝ่ายต้องการที่จะให้บ้านเมืองสงบ และ
ให้สมตามที่ปรารถนา แต่น่าเสียดายที่ไม่ประสบผลตามที่ต้องการ ดังนั้นเมื่อการขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะน�าไปสู่ความรุนแรง 
จึงมีการเข้าถืออ�านาจการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางที่จะระงับความสูญเสียและจะน�าไปสู่ความสงบสุขได้  
อย่างไรก็ดีแม้ความขดัแย้งและสถานการณ์ทางการเมอืงจะท�าให้มคีวามกระทบกระเทอืนต่อทางด้านเศรษฐกจิ และทางการเงนิ 
ของประเทศเป็นอย่างมากก็ตาม การด�าเนินงานของบริษัทก็ต้องด�าเนินงานต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แต่ระยะเวลาของ
โครงการทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้แล้ว กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องมีการปรับเปล่ียนเคล่ือนไปจากก�าหนดเวลาเดมิบ้าง เป็นผลให้การท�าผล
ประโยชน์และก�าไรให้แก่บริษัท และให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องเคลื่อนเลื่อนไปตามระยะเวลาด้วย 

 คณะกรรมการของบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์แก่บริษทัอย่างเตม็ความสามารถ บริษทัยงัมีโครงการ 
2-3 โครงการ ซึง่ในปีถดัไปกจ็ะท�าประโยชน์ ให้แก่บรษิทัได้มาก เช่น โครงการ นคิมอตุสาหกรรม TFD โครงการคอนโดมเินยีม 
เขาเต่า ชายทะเลหวัหนิ โครงการมหาดเลก็หลวงเรสซเิดนเซส เป็นต้น ซึง่เมือ่ส�าเร็จเสร็จส้ินสมบรูณ์กน่็าจะท�าก�าไรให้แก่บรษิทัได้ 
ส่วนบริษัทย่อยก็ได้มีการขยายการลงทุนออกไปอย่างมีนัยยะส�าคัญ เช่น บริษัท วี เอส เอส แอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด 
ก็ก�าลังมองหาโครงการใหม่เข ้ามารองรับโครงการ 15 สุขุมวิทเรสซิเดนเซส ที่ใกล้จะปิดโครงการแล้ว และ 
บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด ก็ได้มีการท�าโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานส�าเร็จรูปอยู่  
3 โครงการ และยิ่งกว่านั้น บริษัทก็ได้มีโครงการที่จะด�าเนินการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มรายรับ 
ให้แก่บริษัทอีกด้วย 

 ท้ายที่สุดน้ี บริษัทต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ตลอดจนถึงพันธมิตรทางธุรกิจที ่
ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมถึงคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน
ทีป่ฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เพือ่ให้บรษิทัเป็นบรษิทัทีพ่ฒันา อสงัหารมิทรพัย์ ทีม่คีวามมัน่คงอย่างยัง่ยนืตลอดไป

ขอขอบพระคุณ

ดร.สุนทร เสถียรไทย
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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คณะกรรมการ

นายกัมพล ติยะรัตน์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการผู้จัดการ

นายนันท์ กิจจาลักษณ์
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

สรรหา และค่าตอบแทน 

นายสมมาตร สังขะทรัพย์
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

สรรหา และค่าตอบแทน 

นายอนุกูล อุบลนุช
กรรมการ

ดร.สุนทร เสถียรไทย
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

ดร.อภิชัย เตชะอุบล
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

นายประสงค์ วรารัตนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสรรหา 
และค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

นายกฤตวัฒน์  เตชะอุบล
กรรมการ

*นายกฤตวัฒน์  เตชะอุบล  
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 

นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย
กรรมการ

*นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 

นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล
กรรมการ

*นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล 
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  

และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้ง  
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
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ดร.สุนทร เสถียรไทย
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545

ดร.อภิชัย เตชะอุบล
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

การศึกษา 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  

สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, 

Arizona, U.S.A.

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  

สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร DAP รุ่น 39/2005

• หลักสูตร Chairman 2000

การศึกษา
• ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส

• ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
• นายกสภามหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

• ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คณะนิติศาสตร์ 

• ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับราชการกระทรวงการคลังปี 2500 - 2531
• รองปลัดกระทรวงการคลัง 

• อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

• อธิบดีกรมธนารักษ์ 

• ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

• หัวหน้ากองควบคุมธนาคารและการออมสิน

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

• กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

• กรรมการทรงคุณวุฒิ - องค์การบริหารการพัฒนา 

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เอส จี แลนด์ จ�ากัด

• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

• ที่ปรึกษาสมาคมหอการค้าไทยจีน

• ประธานกรรมการ บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จ�ากัด

• รองประธานกรรมการ  

บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

คณะกรรมการ
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นายประสงค์ วรารัตนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ 

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

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

นายสมมาตร สังขะทรัพย์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546

การศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร DAP รุ่น 58/2006

ประวัติการท�างาน
• กรรมการ บริษัท ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร DCP รุ่น 72/2006

• หลักสูตร DAP รุ่น 51/2006

• หลักสูตร ACP รุ่น 12/2006

• หลักสูตร AACP รุ่น 16/2014

ประวัติการท�างาน
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ�ากัด (มหาชน)

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร DAP รุ่น 58/2006

ประสบการณ์การท�างาน
• ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ทรัพย์สถาพร จ�ากัด
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นายกัมพล ติยะรัตน์
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545

การศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร Role of the Chairman รุ่น 22/2009

• หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006

• หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003

การอบรมจากสถาบันอื่น
• หลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” 

รุ่น 22 ปี 2552 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

นายอนุกูล อุบลนุช
กรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545

ประวัติการท�างาน
• ข้าราชการบ�านาญกรมสรรพากร

• อดีตอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

• กรรมการบริหาร บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

• กรรมการบริหาร บริษัท เอส จี แลนด์ จ�ากัด

• กรรมการบริหาร บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริ๊นตั้นส์ พาร์ค สวีท จ�ากัด

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001

• หลักสูตร Directors Diploma Examination

• หลักสูตร Chartered Director รุ่น5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  

รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ  

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบัญชาการทหารสงูสดุ

ประวัติการท�างาน
• กรรมการ บริษัท เอส จี แลนด์ จ�ากัด

• กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ 

บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

• กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ 

บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

• กรรมการผู้จัดการ (2538-2548) 

บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง จ�ากัด

• หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (2535-2538) 

ธนาคารแหลมทอง จ�ากัด (มหาชน)
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นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
กรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

การศึกษา 
• ปริญญาโท กฎหมาย Temple University, USA

• Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสถาบันอื่น
• นปอ. รุ่น 48 วิทยาลัยการปกครอง

• วตท. รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร DCP รุ่น 196/2014

ประวัติการท�างาน
• ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

การศึกษา
• ปริญญาโทด้านบริหาร (การเงิน) California State 

University

• ปริญญาตรีด้านบริหารการจัดการ (International) มหา

วิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
• หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001

• หลักสูตร Directors Diploma Examination 

• หลักสูตร Chartered Director รุ่น5/2009

ประวัติการท�างาน
• กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

• ประธานคณะกรรมการบริหาร

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสินทรัพย ์

ด้อยคุณภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ

 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (บสก.)

• กรรมการอิสระ 

บริษัท โอเอสเค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บสท)

ประวัติการท�างาน
• กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จ�ากัด

  บริษัท ซีเอ็มที เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จ�ากัด

• รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั รชัดาออฟฟิส บลิดิง้ จ�ากดั
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หมายเหตุ : บรษิทัท�าสญัญาว่าจ้างบคุคลภายนอกเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการตรวจสอบภายในและงานอืน่ๆ 

  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดองค์กร

คณะกรรมก�รบริษัท

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยพัฒน�ธุรกิจ

อุตส�หกรรม

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยก�รเงิน

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยพัฒน�ธุรกิจ - ที่พัก

อ�ศัย และอ�ค�รสำ�นักง�น

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยบริห�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดี สรรห� และค่�ตอบแทน

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภ�ยในกรรมก�รผู้จัดก�ร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการองค์กร 
และสายงานการท�างานภายในองค์กร
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นายกัมพล ติยะรัตน์
กรรมการผู้จัดการ

นางรัชนี ศิวเวชช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน 

นางสิริพร ปิ่นประยงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ/เลขานุการบริษัท

นางวิไล แซ่โง้ว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ดร. อภิชัย เตชะอุบล
ประธานกรรมการบริหาร

ฝ่ายจัดการ



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 11
รายงายประจำาปี 2557

ดร.อภิชัย  เตชะอุบล
ประธานกรรมการบริหาร
เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2555

นายกัมพล  ติยะรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2545

นางรัชนี  ศิวเวชช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2524

นางสิริพร  ปิ่นประยงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เลขานุการบริษัท
เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2537

การศึกษา 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.         

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน Roosevelt University เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางวิไล  แซ่โง้ว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม
เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2540

การศึกษา 
• ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย West Coast ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝ่ายจัดการ
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การพัฒนาสังคมในรอบปี 2557

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

สังคม ในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และ

สร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน 

 ในปี 2557 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิกจิกรรมช่วยเหลอืและพฒันาชมุชนในพืน้ทีท่ีห่่างไกล และพืน้ทีท่ีบ่รษิทัเข้า ไปด�าเนนิธรุกจิอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิ ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรมและ

โครงการนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ พนักงาน และชุมชน โดยมีโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้.-

• กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2557

 ส�าหรบัในปี 2557 บริษทัฯ ได้ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าสะอ้าน และองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองจอก น�าอปุกรณ์

การเรยีนการสอน อุปกรณ์กฬีา เคร่ืองอปุโภค-บริโภค ไปมอบให้กบัเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน บรเิวณโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมทีเอฟด ี

โดยกจิกรรมนีจ้ะมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของบริษทัฯ หน่วยงานราชการ และเดก็ๆ ในชมุชนบรเิวณโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

• โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน”

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 

1,000 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” กับบริษัท นานมีบุ๊คส์ และ 

มลูนธิทิองเกษมเพือ่การศกึษา มอบตูห้นังสอื สือ่การเรียนการสอน 

ให้กับโรงเรียนรักชาติประชาบ�ารุง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียน

ในพื้นที่ที่ห่างไกลและด้อยโอกาส
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• บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 บรษิทัฯ ได้น�าอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว อาทิเช่น จอคอมพวิเตอร์ ซพียี ูคย์ีบอร์ด เครือ่งปริน้เตอร์ เป็นต้น บรจิาคให้

กับสมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหวสากล ซ่ึงทางสมาคมจะน�าอปุกรณ์เหล่านัน้ไปแยกชิน้ส่วนเป็นสนิค้ารไีซเคลิเพือ่จ�าหน่าย และ 

น�ารายได้มาเป็นเงนิทนุในการจดัหาอปุกรณ์ให้กบัคนพกิารท่ัวประเทศ ซึง่ยงัต้องการให้สงัคมช่วยเหลอือีกเป็นจ�านวนมาก

• โครงการ “ปลูกต้นไม้ พัฒนาชีวิต ลดมลพิษทางอากาศ”

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของภาวะมลพิษทางอากาศในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ

การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผูป้ระกอบการภายในนคิมอตุสาหกรรมทีเอฟด ีจดักจิกรรมโครงการปลกูต้นไม้บรเิวณพืน้ที่

สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชนและบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
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•   โครงการ “สนบัสนุนอปุกรณ์การเรียน อปุกรณ์กฬีา และอาหาร

กลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จังหวัด

เชียงราย

 บรษิทัฯ ได้ร่วมกบักลุม่น�า้ใจเพือ่รอยยิม้ ด�าเนินการจดักจิกรรม

ภายใต้โครงการ “น�า้ใจเพือ่รอยยิม้” เป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพือ่

ที่จะน�าความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการศึกษา ไปยังพื้นที่

ห่างไกลหรือในถิ่นทุรกันดาร 

 ส�าหรับในปี 2557 ที่ผ่านมานั้นบริษัทร่วมกับกลุ่มน�้าใจเพื่อ

รอยยิ้มเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยง

อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านฟ้าไทยงาม อ.ภชูีฟ้้า จ.เชยีงราย ในระหว่างวนัที ่5-7 ธนัวาคม 2557 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

• โครงการ “นคิมอตุสาหกรรม ส่งความสขุ ให้ชุมชน”

 บรษิทัฯ ได้ร่วมกบัการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรม องค์การบรหิารส่วนต�าบล และชมุชน

โดยรอบนคิมอุตสาหกรรมทเีอฟด ีจดักจิกรรมโครงการ “นคิมอตุสาหกรรม ส่งความสขุ ให้ชมุชน” ตามนโยบายคนืความสขุในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ของรฐับาล โดยจะมกีารท�าบุญตกับาตรอาหารแห้งในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจดักจิกรรมท่ีเน้นการมส่ีวนร่วมระหว่างพนกังานบรษิทั 

ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรมทเีอฟดีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิน่ และชมุชนบรเิวณโดยรอบนคิมอตุสาหกรรมทเีอฟด ีโดย

มกีารแสดงของเดก็นกัเรียนในชุมชน การมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีนเรยีนด ีการจดัเลีย้งอาหารกลางวนั เป็นต้น
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 คณะกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการด�าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

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

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถแบ่งได้เป็น 11 หมวดที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ

หมวดที่ 2 คณะกรรมการ

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

หมวดที่ 4 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร และการควบคุมภายใน

หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยง 

หมวดที่ 6 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 8 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 9 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

หมวดที่ 10 การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 11 การต่อต้านคอร์รัปชั่น

หมวดที่ 1  ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรทีด่�าเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีด่ีเลิศ มีการบริหารจัดการทีด่ี โดยมุ่งเน้น

การเพิม่ประสิทธภิาพในการด�าเนินงานให้มคีวามคลอ่งตัว มขีดีความสามารถในการแข่งขนั และสามารถด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งหมด นอกจากนั้น บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่กิจการ และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 จากเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัท จึงได้ก�าหนดปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการเรียนรู้ มีการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ 

และมีจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  ปรัชญาดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. หลักส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 Accountability คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง และสามารถชี้แจง/อธิบายการ ตัดสินใจ

นั้นได้

1.2 Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

1.3 Equitable Treatment คอืการปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมคี�าอธบิายได้

1.4 Transparency คือ ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.5 Vision to create long term value คือ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

1.6 Ethics คือ การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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2. ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)

2.1 ต่อผู้ถือหุ้น - จะด�าเนินธุรกจิเชิงพาณชิย์ให้มกีารเตบิโตและมกี�าไรอย่างยัง่ยนืโดยค�านงึถงึการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทน

ที่ดี

2.2 ต่อลูกค้า - สร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าโดยผ่านการน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีณุภาพสงูในระดบัมาตรฐาน

สากล ด้วยราคายุติธรรม

2.3 ต่อพนักงาน - จะสนับสนุนการพฒันาความสามารถการท�างานระดบัมอือาชพีอย่างต่อเนือ่งให้ความมัน่ใจในคณุภาพ

ชีวิตการท�างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน�า

2.4 ต่อชุมชน - จะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

2.5 ต่อคู่ค้า - จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน

3. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

3.1 ทัศนคติ - มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

  - มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก

  - มุ่งเน้นลูกค้า

  - มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  - มีจิตส�านึกในการท�างานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 

3.2 วิธีคิด - คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเชิงยุทธศาสตร์ และตรงประเด็น 

3.3 พฤติกรรมในการท�างาน - มีกรอบและแผนการท�างานที่ชัดเจน

  - วิธีการท�างานต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

  - ท�างานเป็นทีม

  - บันทึก เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างเป็นองค์ความรู้

  - มีระบบการถ่ายทอดวิธีการท�างานอย่างเป็นระบบ

  - บริหารเวลาเป็น

หมวดที่ 2  คณะกรรมการ
1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.1 ภาวะผู้น�าและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการ ภายใต้การน�าของประธานกรรมการจะต้องมีภาวะผู้น�าและสามารถควบคุมการด�าเนินการของผู้บริหาร

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่บรรลเุป้าหมายทีเ่ป็นหวัใจของธรุกจิของบรษิทัโดยสามารถสร้างและเพิม่พนู

ค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (Stakeholders)

 - คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และควรมีการประชุมร่วมกัน

อย่างน้อย 4 เดอืน / ครัง้ โดยกรรมการอสิระจะต้องเข้าถงึข้อมลูทางการเงนิและทางธรุกจิอืน่อย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าประชุมโดยสม�่าเสมอ

- บรษิทัก�าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเลอืกตัง้มาจากกรรมการบรษัิท และเป็นคนละบคุคลกันเสมอ โดย

มกีารแบ่งแยกหน้าทีด้่านนโยบาย การตดิตามประเมนิผล และการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการมภีาวะผูน้�าและ

บทบาทหลกัในการดแูลให้การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายผูบ้ริหาร ก�าหนดระเบียบวาระการประชมุตามหน้าที ่

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการสนบัสนนุ 

และผลกัดนัให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการประชมุ
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1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 กรรมการอิสระ

- บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

-  คณะกรรมการบรษิทัมาจากผูท้รงคณุวฒุใินสาขาต่างๆ เพือ่ผสมผสานความรูค้วามสามารถต่างๆ ทีจ่�าเป็น ซึง่ประกอบด้วย

ผูท้ีม่คีวามรูด้้านธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพย์อย่างน้อย 3 คน ผูท่ี้มคีวามรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และ ผูม้คีวามรู้ 

ด้านบญัชแีละการเงนิอย่างน้อย 1 คน

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่ก�าหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชัดเจนโดยเปิดเผยจ�านวนปี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�าปี และบน Website ของบริษัท

1.3 การจัดตั้งคณะกรรมการอื่นๆ

- คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโดย

แต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงินโดย 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

เรือ่งคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ /ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผล

ประโยชน์รวมถึงการจัดท�ารายงานก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ซึ่งปัจจุบันกรรมการอิสระ 3 คนด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และทั้ง 3 คน มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน 

ดังรายชื่อ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. นายประสงค์  วรารัตนกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายนันท์  กิจจาลักษณ์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสมมาตร  สังขะทรัพย์  กรรมการตรวจสอบ

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

แต่งตัง้กรรมการอสิระของบรษิทั 3 คน เป็นคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี สรรหา และค่าตอบแทน ซ่ึงท้ัง 3 คนเป็น 

ผูม้คีณุสมบตัติรงตามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ได้ก�าหนดไว้ในเร่ืองของคณุสมบัตขิองกรรมการอิสระทุกประการ โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี 

หรอืจนกว่าจะพ้นต�าแหน่งจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  ดงัรายชือ่ต่อไปน้ี

 1. นายประสงค์  วรารัตนกุล  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

 2. นายนันท์  กิจจาลักษณ์  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

 3. นายสมมาตร  สังขะทรัพย์  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

 เพ่ือให้การปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีสรรหา และค่าตอบแทน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

สรรหา และค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หารือ และด�าเนินการใดๆ ให้ส�าเร็จลุล่วง

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

 นอกจากนีค้ณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ 

จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว
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2. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของคณะกรรมการ

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

- คณะกรรมการพิจารณาประสิทธิภาพการท�างานของกรรมการท่ีด�ารงต�าหน่งหลายบรษัิทอย่างรอบคอบ โดยกรรมการ แต่ละคน 

ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

- กรรมการอสิระต้องมคีณุสมบัตเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 

ได้เท่าเทยีมกนั และไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษัิท กับผูบ้รหิาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บรษัิทอ่ืน ซึง่มผีูบ้รหิาร/ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 ด้วยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ได้

มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยก�าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และคณะอนุกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทสามารถ

ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมากกว่าเกณฑ์ที่ ตลท. และ กลต. ก�าหนดไว้ได้

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และ 

ผู้เก่ียวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซ่ึงคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องเป็นไป

ตามสาระส�าคัญของข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่  

ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม้น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อ

ส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือเป็นที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คูส่มรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอื

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้ หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบั

หรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษัิทฯ 

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 

20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่า

ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ 

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า 

หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 

องค์คณะ (Collective decision) ได้

3. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

3.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด

2. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

3. ก�าหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยให้มีความตั้งใจและ

ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

4. ทบทวนและให้ความเหน็ชอบกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีส�าคญัรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงนิ และแผนงานต่างๆ 

พร้อมทัง้ตดิตามให้ผูบ้รหิารมกีารปฏบิตัติามแผนงานท่ีก�าหนดไว้อย่างสม�า่เสมอ 

5. ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ 

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

บริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปี 

6. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

7. ให้ความมัน่ใจว่าวิธปีฏบัิตต่ิางๆ ทีเ่ป็นอยูข่องคณะกรรมการสอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและเป็นการ

ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

8. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆในวงเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป ท้ังน้ี

ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆในวงเงินไม่เกิน  

500 ล้านบาท ประธานกรรมการบริหารมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆใน

วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท และกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจอนุมัติรายการและค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการต่างๆ ใน

วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
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3.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการได้จดัตัง้คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

สรรหา และค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญดังนี้

3.2.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานงบการเงินของบริษัทเพื่อให้งบการเงินแสดงฐานะการเงินตามความเป็นจริง

 2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดี 

ความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้

 3. สอบทานให้บริษทัปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจท�าให้

ขาดความเป็นอิสระ รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

 5. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

 6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ รายงานนี้ปรากฎในรายงานประจ�าปีของบริษัทซ่ึงจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน โดยการ

รายงานจะประกอบด้วย การรายงานจ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้

- ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเหมาะสมของผู้บัญชี

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

  คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  มหีน้าท่ีเสนอ ทบทวน ก�ากบัดแูลงานด้าน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสรรหาผู ้ท่ีสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการ 

ที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทั เพือ่อนุมตัหิรือเพ่ือเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นแล้วแต่กรณ ีรวมท้ังมหีน้าท่ีศกึษาพจิารณาตดิตามความเปลีย่นแปลง

และแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท  เพือ่เสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนท่ีเป็นแรงจงูใจในการบรหิาร

กิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า  ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัท  ดังนี้ 

 1. พจิารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพยีงพอของนโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

จริยธรรมทางธุรกจิ พร้อมทัง้ปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีให้เหมาะสมทันสมยัอย่างต่อเนือ่ง
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 2. ตดิตาม ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และจรรยาบรรณธรุกจิของคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3. ดูแลและส่งเสริมให้มีการด�าเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

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

 5. ก�าหนดวิธีการสรรหากรรมการหรือกรรมการผู้จัดการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

 6. คดัเลอืกและสรรหาบุคคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการ ในกรณทีีต่�าแหน่ง

ว่างลง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

 7. สรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท  

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 8. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง

เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง

 9. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท�างานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ รวมทั้ง

ติดตามผลการประเมิน

 10. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

สรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์

 11. เสนอแนวทางจ่ายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท  

คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ  โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ โครงสร้างที่เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการได้จดัให้มเีลขานกุารบรษิทัเพือ่ดแูลกจิกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และดแูลให้คณะกรรมการและบรษัิทปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงรับผิดชอบดูแลการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- เข้าใจในธรุกจิของบรษิทัและบทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบังานเลขานกุารบรษิทั รวมถงึมคีวามรูข้ัน้พืน้ฐานใน หลกัการของ

กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากบัดแูล ทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน จ�ากดั และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การจัดหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นส่วนที่จะส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น 

- มคีวามรู ้ความเข้าใจและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัให้บรรลวุตัถปุระสงค์โดยอยูภ่ายใต้หลกัการก�ากบั ดแูลกจิการ

ที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ

- ไม่มุง่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้เกบ็รกัษาความลบัของบรษิทัฯ ได้เป็นอย่างด ี และ 

ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม ค�านึงถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ไม่กระท�าการใดๆ อันจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อชือ่เสยีง และภาพ

ลกัษณ์ของบริษทั 

- มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีมคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกบรษิทัฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการในประเดน็กฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิและข้อบงัคบัต่างๆ ของบรษิทั 

และตดิตามให้มกีารปฏบัิตอิย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในข้อก�าหนด กฎหมายท่ีมนียัส�าคญั

แก่กรรมการ

- จดัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับรษัิท และข้อพงึ ปฏบิตัต่ิางๆ
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- จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ

และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีของบริษัทรวมถึงงบการเงินรายไตรมาส

ของบริษัท

- เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั พร้อมทัง้น�าเสนอรายงานตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ากับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท

- ด�าเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

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

เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
ชื่อ - สกุล นางสิริพร ปิ่นประยงค์
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน Roosevelt University เมืองชิคาโก  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Effective Minute Taking  8/2007

- Company Secretary Program  22/2007

- Role of The Compensation Committee 1/2006

- Role of the Chairman Program  34/2014

- Director Accreditation Program  SEC/2014

- Advanced Audit Committee Program 16/2014

5. การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารและข้อมูล

- ให้ส�านักกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุม 

ผู้ถือหุ้น และการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ ควรได้รับรู้

-  บริษัทจัดให้มีก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

ก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

- คณะกรรมการ ควรอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมโดยสม�่าเสมอ 

อย่างน้อย 3 เดอืน ต่อคร้ัง และตามความจ�าเป็นหากมกีรณท่ีีมวีาระพเิศษ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี และต้องมกีรรมการ

มาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจงึจะครบองค์ประชมุ การขาดการประชมุคณะกรรมการ มากกว่า 

3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์จะเป็นคณะกรรมการบริษัท อีกต่อไป 

 ในกรณีทีบ่ริษทัไม่ได้มปีระชมุทกุเดอืน บริษทัควรส่งรายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการทราบในเดอืนท่ีไม่ได้มกีาร

ประชมุเพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนือ่งและทันการ

-  การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

-  กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้น

ในรอบปี

-  ประธานกรรมการควรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการ 

ผูจ้ดัการ ท้ังนี ้กรรมการผูจ้ดัการควรพจิารณาค�าขอของกรรมการบางท่านทีจ่ะบรรจเุรือ่งอืน่ทีส่�าคญัเป็นวาระการพจิารณา

ในการประชุมครั้งต่อไป
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-  ประธานกรรมการควรให้ความมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอ เอกสาร

และข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญ

-  ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา

พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ส�าหรบัเอกสารประกอบการประชุม

จัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม

 -  คณะกรรมการสามารถเข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็นเพิม่เตมิได้โดยขอเอกสารและข้อมลู ค�าปรกึษา และบรกิารต่างๆ เก่ียวกบัการ

ด�าเนินงาน จากผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ�าเป็น

โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

 -  ควรมีการจัดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ปี 2557
ครั้ง / จ�านวนประชุมทั้งหมด

รายชื่อ คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการตรวจ

สอบ

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

สรรหาและ 

ค่าตอบแทน

  1. ดร.สุนทร เสถียรไทย 21/21
  2. นายอภิชัย เตชะอุบล 20/21 7/7
  3. นายประสงค์ วรารัตนกุล 21/21 16/16 7/7
  4. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ 21/21 16/16 7/7
  5. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ 20/21 16/16 7/7
  6. นายกัมพล ติยะรัตน์ 21/21 7/7
  7. นายอนุกูล อุบลนุช 21/21
  8. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย1 11/12
  9. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล1   8/12
  10. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล2 12/12

หมายเหตุ :  1. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั และนายกฤตวฒัน์ เตชะอบุลได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษัิทเมือ่ วนัท่ี 11 เมษายน  2557

 2. นายพสิทุธิ ์วริยิะเมตตากลุ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วันท่ี 22 มกราคม 2557 และได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการ บรษิทัอกีครัง้เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557

 เลขานุการบริษัท : นางสิริพร  ปิ่นประยงค์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการ

 -  คณะกรรมการควรจดัท�าแบบประเมนิผลตนเองเพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการ

โดยสม�่าเสมอ

 - คณะกรรมการควรจัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และท�าการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่ก�าหนด 

 -  กรรมการผู้จัดการควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

 -  คณะกรรมการควรจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาให้มีส่วนในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ�าปี
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 ขั้นตอนและผลการประเมินของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

ปีละ 1 ครัง้ ในรูปแบบ การประเมนิตนเองรายคณะ ซึง่อ้างองิจากแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยชื่อกรรมการท่ีท�าการประเมินและข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินน้ันจะไม่แจ้งให้กรรมการ

ที่ถูกประเมินทราบ ทั้งนี้แบบประเมินผลกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

2.  การก�าหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท

3.  การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ 

4.  ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

- วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้วิธีรวบรวมผลส�ารวจจากการท�าแบบประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการรายบคุคล โดยรวบรวมผลในช่องเหมาะสมและช่องควรปรับปรุงของแต่ละหัวข้อแล้วน�ามาหารกับจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดทีท่�าแบบประเมนิ โดยค่าของผลส�ารวจทีค่ดิได้สรุปผลได้ว่า คณะกรรมการเห็นว่าหัวข้อต่างๆ เหมาะสมหรือควรปรับปรงุ

เป็นร้อยละเท่าไหร่ของกรรมการทัง้หมด

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องเข้า

รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่

มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 

รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

-  คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจ�าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน พร้อมก�าหนด

ผู้ที่ท�าหน้าที่แทนผู้บริหารในระดับต่างๆ ในกรณีท่ีผู้บริหารท่านน้ันไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ซ่ึงบรรจุไว้ในนโยบายและ

แผนพัฒนาบุคคลของบริษัทเป็นประจ�าทุกปีแล้ว

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 

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

ทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ/ระเบียบของบริษัทดังต่อไปนี้

 หมวดที่ 3.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

3.1.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.1.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ท้ังในปัจจุบัน และ

อนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

3.1.3 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.1.4 คณะกรรมการมีบทบาทส�าคัญในการควบคุมและตัดสินใจเรื่องนโยบาย รวมถึงการแต่งตั้งผู ้บริหารเพื่อจัดการ 

งานประจ�าวัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่อกันและกันในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์และ 

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

ดังกล่าวอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร
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3.1.5 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะ

เป็นการแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.6 คณะกรรมการและผู้บริหาร พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท 

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 

- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัท

- ไม่มีผลประโยชน์ในการท�าสัญญาของบริษัท

3.1.7 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน

ในภายหลัง

3.1.8 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.1.9 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.1.10 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ 

หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน หรือท�าธุรกิจกับบริษัท 

ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

3.1.11 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่กระท�าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในลักษณะที่ม ี

ผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือของผู้อื่น

3.1.12 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร ต้องมุง่มัน่ทีจ่ะป้องกนั และขจดัการกระท�าทจุรติทกุประเภท โดยถอืเป็นเรือ่งทีต้่องด�าเนนิ

การอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเด็ดขาด 

3.1.13 คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ต้องมคีวามเป็นอสิระทัง้ในด้านการตดัสนิใจและการกระท�าการ รวมถงึการสร้างความพอใจ

ในความถูกต้องของการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร

 หมวดที่ 3.2 ว่าด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

 บริษัทซึ่งด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท้ังในภาคอุตสาหกรรม และท่ีอยู่อาศัย เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

จึงจ�าเป็นต้องธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระ ดังนั้น เพื่อรักษาคุณลักษณะดังกล่าวให้มั่นคงสืบไป 

บริษัทจึงก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ดังต่อไปนี้

3.2.1 ปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุรติ มุง่มัน่ ทุ่มเท และปฏิบตัติามกฎระเบยีบ และนโยบาย โดยถอืประโยชน์

ของบริษัทเป็นส�าคัญ

3.2.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสาร 

อันเป็นความลับของบริษัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3.2.3 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการน�าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การปฏบัิตงิาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่พนกังาน หรอื

ภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของบริษัท 

3.2.4 ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�าการใดๆ อนัจะน�าไปสูซ่ึง่ความแตกแยก หรอืความเสยีหายภายในบรษิทั หรอื บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

กับบริษัท 

3.2.5 รักษา และร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และช่วยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทโดยรวม 

3.2.6 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมงาน และปรับตัวให้สามารถท�างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งการให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่น�าผลงานของผู้อื่น 

มาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

3.2.7 พนักงานควรประพฤติปฏิบัติ และพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทอยู่เสมอโดยการศึกษา
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หาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้ง

ปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และ บริษัท  

3.2.8 แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบว่าบริษัท หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน กระท�าการใดๆ  

โดยมิชอบ หรือทุจริต

3.2.9 ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน รวมท้ังการพัฒนา

องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

3.2.10 หลีกเลี่ยงการให้-รับสิ่งของ การให้-รับการเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัท หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม  

ในมลูค่าทีเ่หมาะสมซ่ึงผูรั้บพึงพจิารณา หากของขวญัท่ีได้รบัในรปูของเงนิหรอืสิง่ของมมีลูค่าสงูพงึแจ้งผูบ้งัคบับญัชา

ทราบและส่งคืน

หมวดที่ 4 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร และการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการควรเสนอรายงานการประเมนิฐานะ และแนวโน้มของบรษิทั โดยสรปุ ในลกัษณะทีเ่ข้าใจได้ง่าย ไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท

- คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท�างบดลุ บัญชกี�าไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีพร้อมท้ังรายงาน

ประจ�าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- จัดให้มีการจัดท�ารายงานทางการบริหารที่จ�าเป็นในการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ตามที่คณะกรรมการต้องการ นอกเหนือ

จากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบที่เป็นทางการและโปร่งใสในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอก และภายใน

บริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง

- ผูส้อบบญัชีภายนอกควรยนืยนัความเป็นอสิระของตนทุกปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และวธิกีารต่างๆ ท่ีใช้ อยู่ในส�านกังาน

สอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมั่นใจถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก

- ผู ้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน หรือรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีคณะกรรมการออกควบคู ่กับงบการเงินที่  

ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงานซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ ตรวจสอบแล้ว

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวน รายงานทางการเงิน

- ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชีควรเปิดเผยแยกกันในงบการเงินเพื่อเพิ่ม ความโปร่งใส

ของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการให้ความส�าคัญในเร่ืองระบบการควบคุมภายใน และติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ โดยการสอบทานควรครอบคลุมใน

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

และการให้ความส�าคัญต่อรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 27
รายงายประจำาปี 2557

หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยง
 บรษิทัประเมนิความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรท่ีจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท โดยวเิคราะห์และจดั

ระดบัความเสีย่งทีส่�าคญัตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนการทางธรุกจิ เพือ่ก�าหนดแผนงานการบรหิารความเสีย่ง 

รวมทัง้ให้มกีารตดิตามเหตกุารณ์หรือปัจจยัความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ

- บริษัทได้จัดตั้งทีมงาน หรือมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้หน่วยงานในบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) 

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

ประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผย

ถึงการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย อีกทั้งคณะกรรมการ

บริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่จ�าเป็น

หมวดที่ 6 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท

- คณะกรรมการมนีโยบายในการสนับสนุน หรอืส่งเสรมิผูถ้อืหุ้นทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุ้นประเภทสถาบนั ให้เข้าร่วม

ประชมุผูถ้อืหุน้

- บรษิทัมกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ โดยมคี�าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมติ

ทีข่อตามทีร่ะบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุ้น หรอืในเอกสารแนบวาระการประชมุ

- ประธานทีป่ระชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นมโีอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค�าถามต่อทีป่ระชมุ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การ

ส่งค�าถามล่วงหน้าไว้ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของ

บริษัทด้วย

- คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้และได้เสนอชือ่กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน 

เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

- กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค�าถาม

ผู้เข้าประชุม

- ผูถ้อืหุ้นมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนแยกส�าหรบัแต่ละระเบยีบวาระทีเ่สนอ คณะกรรมการไม่ควรรวมเรือ่งต่างๆ ที่ไม่เกีย่วข้อง

กนัแล้วเสนอขออนมุตัริวมเป็นมตเิดยีว นอกจากนัน้ได้จดัให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณท่ีีวาระนัน้มหีลายรายการ  

เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ

- บริษัทได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

โดยเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- คณะกรรมการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ในวันท�าการถัดไปบน website ของบริษัท
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หมวดที่ 7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการตระหนักถึงการอ�านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และ 

ไม่กระท�า การใดๆ ในลักษณะที่เป็นการจ�ากัดสารสนเทศของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- บรษิทัจะแจ้งก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่ทาง website ของบริษทั อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนันดัประชมุผูถ้อืหุ้น นอกจากนีบ้รษัิทได้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุ

ผูถ้อืหุน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบับและเผยแพร่พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย

 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรือเป็นไปตามที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

- บรษิทัจะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน

ตามแต่ละประเภทของหุน้ และผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่เพิม่วาระการประชมุท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดย

เฉพาะวาระส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ

- คณะกรรมการก�าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิม่วาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้อย่างชดัเจน

เป็นการล่วงหน้า เพือ่แสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพจิารณาว่าจะเพิม่วาระหรอืไม่ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อื

หุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอชือ่ผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 

3-4 เดอืนก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบัตแิละการให้ความยนิยอมของผูไ้ด้รับการเสนอชือ่

- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน

- คณะกรรมการก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในวาระใด ควรงดเว้นจากการมส่ีวนร่วมในการประชมุพจิารณา

ในวาระนัน้ๆ และให้กรรมการรายงานการมส่ีวนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ

คณะกรรมการ

- บรษิทัฯ มนีโยบายในการท�ารายการระหว่างกนัท่ีเกดิขึน้ในปัจจบุนัต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดย

จะก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิปกต ิและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถเปรยีบเทียบได้กบัราคาที่

เกดิขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้น้ี บริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาถงึความเหมาะสมของราคา และความ

สมเหตสุมผลของการท�ารายการระหว่างกนัด้วย

- รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบรษัิท จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัตติามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผย 

ข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย โดยคาดว่าปรมิาณการ

เข้าท�ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคตของบรษัิทฯ คงเป็นไปตามท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั อย่างไรกด็ ี ปรมิาณดงักล่าว

อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ

- ทัง้นี ้หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัความ

จ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่าง

กนัทีอ่าจเกดิข้ึน บริษทัฯ จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั 

ดงักล่าว เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณ ีทัง้นี ้บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ

- คณะกรรมการมีนโยบายก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ 

ทกุคนในองค์กรถอืปฏบิตั ิ รวมทัง้ได้ก�าหนดให้กรรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตาม

กฎหมาย จดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ�าพร้อมกบัเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
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หมวดที่ 8 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการตระหนักและให้ความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

- คณะกรรมการควรรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและค�านึงถึงเป็นอย่างดี 

ในการตัดสินใจด�าเนินงานของบริษัท 

- คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ครบถ้วน และก�าหนดล�าดับความส�าคัญให้ 

เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาด หรือท�าให้การด�าเนินกิจการไม่ส�าเร็จในที่สุด 

 บริษัทขอจ�าแนกบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 หมวดที่ 8.1 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ จะมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึง 

การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งจะด�าเนินการอย่างโปร่งใส 

สร้างความเชื่อถือได้ของระบบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

8.1.1 การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม

- บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนระมัดระวังและรอบคอบ 

ในการตัดสินใจที่จะด�าเนินการต่างๆ ในทุกกรณี

- ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

8.1.2 การเปิดเผยข้อมูล

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสม�่าเสมอและครบถ้วน 

ตามความเป็นจริง

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับ อันจะน�ามาซึ่งผลเสียของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

 หมวดที่ 8.2 ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพใน

ระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

8.2.1 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์

8.2.2  ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม

8.2.3  จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการ และด�าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ

ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

8.2.4  ไม่ค้าก�าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่ก�าหนด 

เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

8.2.5  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

8.2.6  รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ รวมถึงไม่น�ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

โดยมิชอบ

 หมวดที่ 8.3 ว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า

 บริษัทฯ ค�านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัท 

พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน 

บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และ บริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้ีและ 

การช�าระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
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8.3.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

- กรณทีี่ไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขได้จะรบีแจ้งให้คูค้่าทราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ด้วยหลักของความสมเหตุสมผล

8.3.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

- ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

8.3.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า

- รกัษาและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัดท้ังในแง่การช�าระคืน การดูแลหลกัทรัพย์ค�า้ประกันและเงือ่นไขอืน่ๆ 

รวมทัง้ไม่ใช้เงนิทนุทีไ่ด้จากการกูย้มืเงนิ ไปในทางท่ีขดักับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงท่ีท�ากับผูใ้ห้กู้ยมืเงนิ

- รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทั แก่เจ้าหน้ีด้วยความซ่ือสตัย์

- รายงานเจ้าหนีล่้วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัตติามข้อผกูพันในสญัญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว

 หมวดที่ 8.4 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ 

การท�างานที่ดีงาม รวมทั้งการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจให้แก่พนักงานในการจะปฏิบัติงานกับบริษัทอย่าง

ยั่งยืน จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

8.4.1  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือ ค่าตอบแทนในการท�างาน  

รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

8.4.2  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

8.4.3 การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท�าด้วยความเสมอภาค สจุรติใจ เป็นธรรม  

และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมรวมทัง้การกระท�า หรอืการปฏบิตัขิองพนกังานนัน้ๆ 

8.4.4 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง

และสม�่าเสมอในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

8.4.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

8.4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

8.4.7 บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน

8.4.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน

8.4.9 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท�าผิดกฎหมายของบริษัท โดยรายงานผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

หมวดที่ 9 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

- คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน 

เพยีงพอ เช่ือถอืได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิท ได้รบัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามท่ีก�าหนด

โดยกฎหมาย ข้อบังคบับริษทั และหน่วยงานของภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง

- สารสนเทศของบริษทั ควรจดัท�าข้ึนอย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทัดรดั ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและโปร่งใส โดยเปิดเผยสารสนเทศ

ทีส่�าคญัอย่างสม�า่เสมอ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ควรระมดัระวงัไม่ให้ผูใ้ช้เกดิความสบัสน และส�าคญัผดิในข้อเท็จจรงิ ควร

ให้ความส�าคญักบัเน้ือหามากกว่ารูปแบบ และระบเุงือ่นไข ท่ีส�าคญั หรอืสมมตุฐิานท่ีเกีย่วข้องให้ครบถ้วน
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- จดัให้มหีน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพือ่ประชาสมัพนัธ์/สือ่สารข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ให้ผูถ้อืหุน้ 

ผูล้งทนุ นักวเิคราะห์หลกัทรัพย์ และผูท้ีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบข้อมลูของบรษัิท

- คณะกรรมการควรจดัหาทรพัยากรอย่างเพยีงพอ เพ่ือช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหารในการน�าเสนอสารสนเทศ

และการตดิต่อสือ่สาร

- นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี  

(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีแล้ว มกีารเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่าน Website ของบรษิทัอย่าง

สม�า่เสมอพร้อมทัง้น�าเสนอข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั ดงันี้

 - วัตถุประสงค์ของบริษัท

 - ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

 - โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

 - รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทน

 - ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการเงิน 

 - ประเด็นที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

- คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษทัจดัท�าค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ( Management Discussion and Analysis 

(MD&A)) ส�าหรับงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับ 

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง

อย่างเดียว

- ควรเปิดเผยในรายงานประจ�าปีเกีย่วกบัจ�านวนครัง้ทีก่รรมการ และ/หรอือนกุรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ โดยเปรยีบเทยีบ

กับจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้

ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ�าปี

- คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

หมวดที่ 10 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ด้วยวสิยัทศัน์แห่งการเป็นบริษทัทีรั่บผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ได้จดัให้มคีณะท�างานเพือ่พฒันาระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ดีในการด�าเนินงานทุกภาคส่วน โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม

ถึงการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน กรรมวิธี และวิธีการใน 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มโครงการต่างๆ ของบริษัท ก�าหนดให้ 

ฝ่ายปฏบิติัการสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสรรหา และค่าตอบแทนได้ตามความจ�าเป็น และรายงานผล 

ให้ทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง ให้มกีารทบทวนการด�าเนินธรุกจิในมมุมองด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม การประเมนิความเสีย่ง และโอกาส

ที่อาจส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การก�าหนดแนวทาง และแผนงานเพื่อตอบสนองประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี

กลยุทธ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความรับผิดชอบการด�าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก�าหนดตามกรอบการด�าเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทที่รับผิดชอบ โดยให้มีการติดตามและรายงานผล เพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

10.1 ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะค�านึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

10.2 คืนผลก�าไรส่วนหนึ่งของบริษัท ให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ

10.3 ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง 

10.4 ให้ความส�าคัญในการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�านงเดียวกันกับบริษัท ในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.5 ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
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10.6 บริษัทถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความส�าคัญแก่กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด 

การพัฒนาสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม มุง่สร้างสรรค์ และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิีด่ ีรวมทัง้การสนบัสนนุการศกึษา

แก่เยาวชน การสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชนท่ีด้อยโอกาสห่างไกลความเจรญิ ให้เป็นชมุชนท่ีเข้มแขง็

พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนทั่วไป 

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

คอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต 

คอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท�า นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น  

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ละรับผดิชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลให้มรีะบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และ 

มีประสิทธิภาพ

 3) กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการและผูบ้ริหาร มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก�าหนดให้มรีะบบและให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

 4) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม

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

ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 แนวทางปฏิบัติ

 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2) พนกังาน ไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าท่ีเข้าข่ายคอร์รปัชัน่ท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิท ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชา 

หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมข้ีอสงสยัหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบั้งคบับัญชา 

หรือบคุคลทีก่�าหนดให้ท�าหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่�าหนดไว้

 3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

 4) ผูท้ีก่ระท�าคอร์รัปช่ันเป็นการกระท�าผดิซ่ึงจะต้องได้รบัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัก�าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะ 

ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

 5) บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท�าความเข้าใจกบับคุคลอืน่ทีต้่องปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบั

บริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

 6) บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ท้ังการท�าธุรกรรมกับ 

ภาคเอกชนและภาครัฐ
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 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรม

ที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- การกระท�าผิดกฎหมาย ทุจริตระเบียบบริษัท หรือการท�าผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

- เรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 ผ่านทาง Website ของบริษัทที่  www.tfd-factory.com 

 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่  cs@tfd-factory.com

 หรือ จดหมายธรรมดาที่ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9

  อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา 

  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทร (662) 6764031-6, (662) 6763836-9

  ซึง่จะผ่านกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเพือ่สัง่การให้มกีารตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการทีบ่รษิทัก�าหนดไว้ 

และรายงานต่อคณะกรรมการ 

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดท�าระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส โดยการเข้าระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถกระท�าได้โดย 

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเท่านั้น

- บรษิทัถอืเป็นหน้าทีข่องผูบั้งคบับัญชา หรอืหวัหน้าของผูท้ีถ่กูร้องเรยีนทกุคนในการใช้ดลุพนิจิสัง่การทีส่มควรเพือ่คุม้ครอง 

ผูร้้องเรยีน พยานและบคุคลทีใ่ห้ข้อมลูในการสบืสวนสอบสวนมใิห้ต้องรบัภยนัตรายและความเดอืดร้อน หรอืความไม่ชอบธรรม

อันเนื่องมาจากการร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
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1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
 “การควบคุมภายใน” เป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท จัดให้

มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

- ด้านการด�าเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน

ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม

- ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และทันเวลา

- ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ (Compliance) มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท

2. ความส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหารของบริษัท ในการ

- ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

- ช่วยให้ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ

- ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

- ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- ช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

 การควบคุมภายในจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของทุกกิจการ ไม่ว่ากิจการในภาครัฐหรือภาคเอกชน และ 

ไม่ว่ากิจการนั้นอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใด จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะผู้น�าท่ีนอกจากตนเองจะต้องรับผิดชอบจัดสิ่งแวดล้อม

และองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนให้ดีแล้วยังจะต้อง

- ปลกูจิตส�านึกและกระตุน้ให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาทกุระดบัตระหนกัถงึความส�าคญัท่ีจะต้องร่วมมอืและปฏิบตัติามอย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนือ่ง เพือ่ให้มาตรการและกลไกต่างๆ ของระบบการควบคมุภายใน ซึง่ผูบ้รหิารก�าหนดขึน้ ได้ท�าหน้าที่ให้ได้ผลตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

- จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นโดยสม�่าเสมอ เพื่อให้มาตรการและกลไกต่างๆ นั้นมีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์  และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป

 การควบคมุภายในไม่ว่าจะได้รับการออกแบบหรือด�าเนนิการอย่างไร ก็ให้ได้เพยีงความมัน่ใจในระดบัท่ีสมเหตสุมผลเท่านัน้ ว่า

จะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสีย สูญเปล่า หรือการด�าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถที่จะเป็น

หลักประกันหรือให้ความมั่นใจได้ว่า กิจการจะไม่ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ�ากัดอยู่หลาย

ประการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคน

3. นโยบายการควบคุมภายในของบริษัท
 3.1 บริษัทมุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

การควบคุมภายใน
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3.1.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผลและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยง และท�าการติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอว่าระบบท่ีวางไว้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 

หรือไม่ ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีสอบทานว่าองค์ประกอบของระบบการควบคมุภายในท่ีส�าคญัท้ัง 5 ประการ

ได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

- กิจการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)

- กิจการมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment)

- กิจการมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities)

- กิจการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Information and Communication)

- กิจการมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and Evaluation)

3.1.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการน�านโยบายที่คณะกรรมการก�าหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล บริษัทจึงมุ่งมั่นให้

ผูบ้ริหารตระหนกัถงึความส�าคญัของการควบคมุภายใน และให้ผูบ้รหิารมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรง ในการจัด

ให้มรีะบบการควบคมุภายในขึน้ใน บรษัิท ซึง่ได้แก่ งานหรอืกจิกรรมต่างๆ ทุกระดบั หรอืแฝงอยู่ในวธิดี�าเนนิธรุกจิของ

ผู้บริหาร ทั้งนี้โดย

- ผูบ้ริหารระดบัสงู เป็นผูจ้ดัให้มกีารควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกองค์ประกอบใน บรษัิทรวมถงึปลกูฝังให้ผูใ้ต้บงัคบั

บัญชามีวินัยและจิตส�านึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ผูบ้ริหารระดบักลาง มหีน้าที่ในการจดัให้มกีารควบคมุภายในในงานท่ีรบัผดิชอบ ประเมนิประสทิธผิลของระบบการ

ควบคมุภายใน ปรับเปลีย่นระบบให้มคีวามรดักมุอยูเ่สมอและสอบทานให้การปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายใน

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

ภายในต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารวางไว้ โดยจะต้องให้ความส�าคัญ และปฏิบัติสม�่าเสมอ ต่อเนื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบ

การควบคมุภายในเกดิประสทิธิผล ซ่ึงจะมผีลท�าให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดั 

พนักงานทุกคนต้องมีจิตส�านึกตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน

3.1.4 การตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินผลการควบคุม

ภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่เป็นระยะๆ อย่างสม�่าเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรการควบคุมต่างๆ 

ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

เสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ให้จัดหามาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท โดย

มีนโยบายให้

- ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน

- ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ผูต้รวจสอบภายในสามารถขอให้พนกังานของหน่วยรบัตรวจ ให้ข้อมลู ค�าชีแ้จง และส่งมอบเอกสารในเรือ่งทีท่�าการ

ตรวจสอบ

  ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี รวมท้ังให้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่า

มีอยู่เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามี

จุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม
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การบริหารความเสี่ยง
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอย่าง 

มีนัยส�าคัญต่อรายได้ ผลก�าไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท  ด้วยปัจจุบันความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและ 

การเงนิ มกีารเจรญิเตบิโตอย่างมาก เป็นผลให้บริษทัต้องปรบัตวัเพือ่เผชญิกบักระแสการแข่งขนัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิดงักล่าว 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

ที่มีต่อบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงก�าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมท่ีครอบคลุม ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สินค้า  

ความเสี่ยงด้านรายได้ ความเสี่ยงด้านความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเงิน และ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นทิศทางในการด�าเนินงาน

ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทเป็นส�าคัญ

 นอกจากความเสีย่งดงักล่าว  อาจมคีวามเสีย่งอืน่ๆ ซึง่บรษัิทไม่อาจทราบหรอืระบไุด้ในขณะนี ้และความเสีย่งบางอย่างท่ีบรษิทั

คดิว่าไม่เป็นนยัส�าคัญในปัจจบัุน แต่อาจมคีวามส�าคญัต่อไปในอนาคตได้ ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholders) ควรพจิารณาผลกระทบ 

และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่

บริษัทได้กล่าวไว้ด้วย

1. ด�าเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีใน

การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่

เพียงพอและเหมาะสม

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสีย่งเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการบรหิารจดัการของบรษัิท โดยน�าระบบการบรหิาร

ความเสีย่งมาเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสนิใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการด�าเนนิงานของบรษัิท รวมถงึการมุง่เน้น

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธิท่ี์ก�าหนดไว้ โดยบคุลากรทุกระดบัต้องมคีวามเข้าใจ และร่วมมอื

ร่วมใจกนัใช้การบริหารความเสีย่งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีด ีเสรมิสร้างการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี ความเป็นเลศิในการปฏิบตังิาน 

และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถ้อืหุน้หรือผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิท

3. เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยง

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของบริษัท

4. ประเภทของความเสี่ยง และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์  ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงของ

บริษัท

5. ก�าหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเสีย่งจากการด�าเนนิงานของบรษิทั เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย หรอืความสญูเสยีท่ี

อาจจะเกดิขึน้ รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลการบริหารความเสีย่งเพ่ือให้เกิดความแม่นย�ามากขึน้ ท้ังในเชงิปริมาณหรอื

คณุภาพอย่างสม�า่เสมอ

6. ส่งเสรมิและพฒันาการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมยัมาใช้ในกระบวนการการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท และ

สนบัสนนุให้บุคลากรทกุระดบัสามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูข่าวสารการบรหิารความเสีย่งอย่างทัว่ถงึ ตลอดจนการจดัระบบ

รายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

กระบวนการบรหิารความเสีย่งเผยแพร่ในเว๊บไซด์ ของบรษิทั เพือ่ให้ทกุหน่วยงานรบัทราบ และถอืปฏบิตั ิและมกีารจดัท�ารายงานผล

การบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
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 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรรม จ�ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 16 ครั้ง มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�าปี 2557 โดยเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบที่เพียงพอในจุดที่จ�าเป็น การรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจ�า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและประเมนิผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�า

ปี 2557 แล้วเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพดเีพยีงพอในการควบคมุการด�าเนนิงานของบรษัิทฯและบรษิทั

ย่อยโดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ

3. ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความครบถ้วน 

ถกูต้องตามหลกัการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป ทนัเวลา และแสดงถงึฐานะอนัแท้จรงิของบรษิทั ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท

4. ได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

5. ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมท้ังพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสม

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

6. ได้สอบทานให้บรษิทัปฏบัิตติามเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยยดึตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างสม�่าเสมอ 

7. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ของทางการ

8. ได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้พจิารณาการเปิดเผยข้อมลู

ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

9. พิจารณาคัดเลือกการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน�าเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(นายประสงค์ วรารัตนกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั             

ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบ

การเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการประเมิน

ความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม
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2 

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ

ของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ศิราภรณ์  เอื�ออนนัตก์ุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพนัธ์ 2558 
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงินบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 157,878,693        1,268,664,102     31,932,015             1,192,374,575     
เงินลงทุนระยะสั้น-กองทุนรวมตราสารหน้ี 27,371,895          -                           27,371,895             -                           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8 84,050,000          -                           84,050,000             -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 30,511,649          20,439,696          10,570,985             6,914,524            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 320,151,233        -                           2,003,233,877        1,288,334,502     
ตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 10 5,202,862,739     4,824,249,144     2,429,109,800        2,029,814,086     
เงินมดัจ าจ่ายค่าซ้ือท่ีดิน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           300,000,000        -                              -                           
เงินมดัจ าจ่ายค่าซ้ือท่ีดิน 46,503,500          54,642,250          38,553,000             54,642,250          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 15 9,969,237            79,000,000          -                              79,000,000          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 25,453,073          15,084,556          1,097,540               -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,620,496          43,746,392          23,894,633             38,943,965          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,943,372,515     6,605,826,140     4,649,813,745        4,690,023,902     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 64,045,392          13,214,711          61,183,487             10,957,129          
เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           230,489,571           234,137,075        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           898,477,107           598,477,317        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 13 225,000,000        243,000,000        225,000,000           243,000,000        
สิทธิการเช่า 14 401,107,497        440,983,090        45,254,259             46,668,454          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 535,947,832        232,189,070        -                              -                           
อุปกรณ์ 16 90,678,588          60,703,981          87,658,605             59,495,225          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 131,522,718        60,628,988          62,268,660             3,202,532            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,627,708          26,459,019          11,830,406             6,725,173            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,465,929,735     1,077,178,859     1,622,162,095        1,202,662,905     
รวมสินทรัพย์ 7,409,302,250     7,683,004,999     6,271,975,840        5,892,686,807     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 1,548,000,000     2,560,200,000     1,190,000,000        2,030,200,000     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 331,772,781        585,495,097        48,615,175             85,279,839          
หุน้กู้ 19 -                           1,344,547,659     -                              1,344,547,659     
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 6,958,176            3,449,803            6,714,426               3,431,908            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 521,036,862        894,223,409        503,549,975           335,506,915        
ส่วนของเจา้หน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -                           47,180,074          -                              -                           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 -                           13,333,707          -                              -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           8,685,112               56,333,495          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,581,446            50,352,808          -                              37,355,576          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,114,893          7,498,667            1,830,438               2,244,636            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,422,464,158     5,506,281,224     1,759,395,126        3,894,900,028     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 1,687,453,370     -                           1,687,453,370        -                           
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 11,505,248          3,741,960            10,956,810             3,741,960            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 739,399,260        155,002,284        472,048,320           155,002,284        
เจา้หน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -                           19,530,806          -                              -                           
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   และดอกเบ้ียคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 312,722,001        300,035,798        -                              -                           
เงินมดัจ าการเช่ารับ 48,528,070          53,055,271          -                              -                           
เงินมดัจ ารับจากการขายโครงการ 6 -                           -                           129,500,000           129,500,000        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 2,226,766            3,911,577            2,109,658               3,911,577            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 11,908,720          8,941,877            10,029,732             7,244,158            
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 25 2,372,500            2,372,500            2,372,500               2,372,500            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,692,500            2,032,500            1,692,500               2,032,500            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,817,808,435     548,624,573        2,316,162,890        303,804,979        
รวมหนีสิ้น 5,240,272,593     6,054,905,797     4,075,558,016        4,198,705,007     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 26
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,914,911,170 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (31 ธนัวาคม 2556:
         หุน้สามญั 1,264,029,396 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,914,911,170     1,264,029,396     1,914,911,170        1,264,029,396     
   ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,283,501,405 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (31 ธนัวาคม 2556:
         หุน้สามญั 1,083,500,205 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,283,501,405     1,083,500,205     1,283,501,405        1,083,500,205
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 955,101,210        147,783,522        955,101,210           147,783,522        
ก าไรสะสม 
      จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 28 50,655,721          50,655,721          50,655,721             50,655,721          
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (40,850,818)         421,117,042        (92,840,512)            397,642,352        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (188,156,725)       (172,338,733)       -                              14,400,000          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,060,250,793     1,530,717,757     2,196,417,824        1,693,981,800     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 108,778,864        97,381,445          -                              -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,169,029,657     1,628,099,202     2,196,417,824        1,693,981,800     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,409,302,250     7,683,004,999     6,271,975,840        5,892,686,807     

-                           -                           -                              -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 43
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายท่ีดินและอาคารโรงงาน 15 -                             460,000,000          -                             460,000,000          
รายไดก้ารจากขายท่ีดินให้บริษทัยอ่ย 6 -                             -                             -                             207,937,800          
รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 1,151,345,972       40,357,974            -                             -                             
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 233,601,759          248,134,700          14,897,339            9,241,397              
ก าไรจากขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 -                             134,330,943          -                             -                             
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 12 16,063,810            7,815,000              16,063,810            204,535,923          
   ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการซ้ือท่ีดิน 6 -                             - -                             16,032,000            
   ดอกเบ้ียรับ 30,969,963            13,490,315            124,060,132          32,825,847            
   อ่ืนๆ 33,154,542            41,293,830            24,074,603            45,592,987            
รวมรายได้ 1,465,136,046       945,422,762          179,095,884          976,165,954          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายท่ีดินและอาคารโรงงาน -                             244,229,218          -                             244,229,218          
ตน้ทุนขายท่ีดินให้บริษทัยอ่ย -                             -                             -                             73,344,746            
ตน้ทุนขายอาคารชุด 878,144,018          32,204,320            -                             -                             
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 152,142,672          148,913,284          11,630,917            8,962,740              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 65,260,393            52,761,515            1,961,318              31,577,779            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 252,249,431          158,150,153          178,195,236          128,508,512          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 26,244,708            -                             -                             -                             
รวมค่าใช้จ่าย 1,374,041,222       636,258,490          191,787,471          486,622,995          
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 91,094,824            309,164,272          (12,691,587)           489,542,959          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (305,058,175)         (113,136,172)         (241,666,220)         (74,855,681)           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (213,963,351)         196,028,100          (254,357,807)         414,687,278          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 56,147,983            (42,168,780)           57,098,450            (44,026,774)           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (157,815,368)         153,859,320          (197,259,357)         370,660,504          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (18,000,000)           7,500,000              (18,000,000)           18,000,000            
ผลขาดทุนจากการประมาณการทางหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (262,448)                -                             (847,989)                -                             
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,417,992)             -                             -                             -                             
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 30 3,652,490              (1,500,000)             3,769,597              (3,600,000)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี (16,027,950)           6,000,000              (15,078,392)           14,400,000            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (173,843,318)         159,859,320          (212,337,749)         385,060,504          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (169,148,671)         151,320,113          (197,259,357)         370,660,504          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ -                             (1,775,302)             
รวม (169,148,671)         149,544,811          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,333,303            4,314,509              

(157,815,368)         153,859,320          

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (185,240,736)         157,320,113          (212,337,749)         385,060,504          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ -                             (1,775,302)             
รวม (185,240,736)         155,544,811          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,397,418            4,314,509              

(173,843,318)         159,859,320          
ก าไรต่อหุ้น 31
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.1529)                  0.1275                   (0.1783)                  0.3124                   

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ -                             (0.0015)                  -                             -                             

ก าไรต่อหุน้ปรับลด
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.1470)                  0.1206                   (0.1714)                  0.2955                   

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ -                             (0.0014)                  -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 45
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนเกิน (ต ่า) กว่าทุน ผลต่างจากการ ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้น จากการวดัมูลค่า  แปลงค่างบการเงิน เปลี่ยนแปลง จากการรวมธุรกิจ รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม
ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ เงินลงทุนใน ที่เป็นเงินตรา สดัส่วนเงินลงทุน ภายใตก้ารควบคุม องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ต่างประเทศ ในบริษทัยอ่ย เดียวกนั ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 789,530,385     147,196,958     68,176,473       32,122,695       559,166,754     8,400,000                      -                                   (45,699,839)         357,637,243        320,337,404              1,916,530,669     93,066,936          2,009,597,605     
ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        -                        151,320,113     -                                     -                                   -                           (1,775,302)           (1,775,302)                149,544,811        4,314,509            153,859,320        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        6,000,000                      -                                   -                           -                           6,000,000                  6,000,000            -                           6,000,000            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        -                        151,320,113     6,000,000                      -                                   -                           (1,775,302)           4,224,698                  155,544,811        4,314,509            159,859,320        
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 113,412,216     586,564            (68,176,473)      -                        -                        -                                     -                                   -                           -                           -                                45,822,307          -                           45,822,307          
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                        -                        -                        -                        -                        -                                     -                                   -                           (496,900,835)       (496,900,835)            (496,900,835)       -                           (496,900,835)       
โอนก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นก าไรสะสม -                        -                        -                        18,533,026       (18,533,026)      -                                     -                                   -                           -                           -                                -                           -                           -                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
    เงินสดปันผล -                        -                        -                        -                        (90,279,195)      -                                     -                                   -                           -                           -                                (90,279,195)         -                           (90,279,195)         
    หุ้นปันผล 180,557,604     -                        -                        -                        (180,557,604)    -                                     -                                   -                           -                           -                                -                           -                           -                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,083,500,205  147,783,522     -                        50,655,721       421,117,042     14,400,000                    -                                   (45,699,839)         (141,038,894)       (172,338,733)            1,530,717,757     97,381,445          1,628,099,202     

-                           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,083,500,205  147,783,522     -                        50,655,721       421,117,042     14,400,000                    -                                   (45,699,839)         (141,038,894)       (172,338,733)            1,530,717,757     97,381,445          1,628,099,202     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (169,148,671)    -                                     -                                   -                           -                           -                                (169,148,671)       11,333,303          (157,815,368)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (274,074)           (14,400,000)                   (1,417,992)                   -                           -                           (15,817,992)              (16,092,066)         64,116                 (16,027,950)         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        -                        (169,422,745)    (14,400,000)                   (1,417,992)                   -                           -                           (15,817,992)              (185,240,737)       11,397,419          (173,843,318)       
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 26) 200,000,000     807,312,888     -                        -                        -                        -                                     -                                   -                           -                           -                                1,007,312,888     -                           1,007,312,888     
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ
   ซื้อหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27) 1,200                4,800                -                        -                        -                        -                                     -                                   -                           -                           -                                6,000                   -                           6,000                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                        -                        -                        -                        (292,545,115)    -                                     -                                   -                           -                           -                                (292,545,115)       -                           (292,545,115)       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,283,501,405  955,101,210     -                        50,655,721       (40,850,818)      -                                     (1,417,992)                   (45,699,839)         (141,038,894)       (188,156,725)            2,060,250,793     108,778,864        2,169,029,657     

-                        -                                -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกิน (ต ่า) กว่าทนุ

ทนุเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมลูคา่ เงินรับล่วงหนา้ จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ รวมส่วนของ
และช าระแลว้ หุ้นสามญั คา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 789,530,385             147,196,958             68,176,473               32,122,695               316,351,673             -                                         1,353,378,184          
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               -                               370,660,504             -                                         370,660,504             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               14,400,000                         14,400,000               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               370,660,504             14,400,000                         385,060,504             
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 113,412,216             586,564                    (68,176,473)              -                               -                               -                                         45,822,307               
โอนก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                               -                               -                               18,533,026               (18,533,026)              -                                         -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
    เงินสดปันผล -                               -                               -                               -                               (90,279,195)              -                                         (90,279,195)              
    หุ้นปันผล 180,557,604             -                               -                               -                               (180,557,604)            -                                         -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,083,500,205          147,783,522             -                               50,655,721               397,642,352             14,400,000                         1,693,981,800          

-                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,083,500,205          147,783,522             -                               50,655,721               397,642,352             14,400,000                         1,693,981,800          
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี -                               -                               -                               -                               (197,259,357)            -                                         (197,259,357)            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -                               -                               -                               -                               (678,392)                   (14,400,000)                        (15,078,392)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               (197,937,749)            (14,400,000)                        (212,337,749)            
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 26) 200,000,000             807,312,888             -                               -                               -                               -                                         1,007,312,888          
ทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใชส้ิทธิตามใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั
   (หมายเหตุ 27) 1,200                        4,800                        -                               -                               -                               -                                         6,000                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                               -                               -                               -                               (292,545,115)            -                                         (292,545,115)            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,283,501,405          955,101,210             -                               50,655,721               (92,840,512)              -                                         2,196,417,824          

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (213,963,351)         196,028,100          (254,357,807)         414,687,278          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   หน้ีสงสยัจะสูญ 1,872,180              -                             204,209                 -                             
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 4,944,394              3,743,957              4,177,584              3,081,927              
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 77,827,315            71,850,024            11,636,666            7,190,681              
   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 12,459,561            -                             -                             -                             
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (25,137,021)           -                             (25,137,021)           -                             
   ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 18,665,053            -                             18,665,053            -                             
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะสั้น-กองทนุรวมตราสารหน้ี (2,293,793)             -                             (2,293,793)             -                             
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทนุระยะสั้น-กองทนุรวมตราสารหน้ี (78,102)                  -                             (78,102)                  -                             
    เงินปันผลรับ (16,063,810)           (7,815,000)             (16,063,810)           (204,535,923)         
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 55,709                   -                             6,504                     -                             
   ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                             (134,330,943)         -                             -                             
   ค่าตอบแทนการโอนสิทธิซ้ือท่ีดิน -                             -                             -                             (16,032,000)           
   ดอกเบ้ียรับ (30,969,963)           (13,490,315)           (124,060,132)         (32,825,847)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 305,058,175          98,904,686            241,666,220          74,855,682            
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 132,376,347          214,890,509          (145,634,429)         246,421,798          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (9,901,485)             77,672,303            (1,818,022)             (8,529,611)             
   เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (83,000,000)           -                             -                             
   ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (277,286,045)         (531,808,848)         (320,698,965)         (79,111,457)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (300,000,000)         -                             -                             
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน-บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (63,669,500)           (84,127,069)           (38,553,000)           (104,839,419)         
   เงินประกนัการก่อสร้าง 69,030,763            (75,000,000)           79,000,000            (75,000,000)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,609,283)             4,761,398              (3,770,544)             3,279,636              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,203,245)             15,665,804            (6,055,234)             797,975                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (234,215,364)         (398,737,094)         (39,232,735)           (448,539,169)         
   เงินมดัจ าการเช่ารับ (4,527,201)             (6,977,696)             -                             -                             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,616,226              (11,808,738)           (414,198)                (248,007)                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (340,000)                766,998                 (340,000)                2,385,600              
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (397,728,787)         (1,177,702,433)      (477,517,127)         (463,382,654)         
จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน (2,240,000)             -                             (2,240,000)             -                             
จ่ายดอกเบ้ีย (320,425,027)         (250,782,007)         (255,272,252)         (105,975,643)         
รับคืนเงินภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 7,217,382              6,515,572              -                             -                             
จ่ายภาษีเงินได้ (79,600,760)           (140,266,214)         (38,453,115)           (88,166,971)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงาน (792,777,192)         (1,562,235,082)      (773,482,494)         (657,525,268)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเงินลงทนุระยะสั้น-กองทนุรวมตราสารหน้ี (1,551,000,000)      -                             (1,551,000,000)      -                             
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะสั้น-กองทนุรวมตราสารหน้ี 1,526,000,000       -                             1,526,000,000       -                             
ซ้ือเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (684,453,911)         -                             (684,453,911)         -                             
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 604,833,231          -                             604,833,231          -                             
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (50,830,681)           13,711,584            (50,226,358)           14,258,166            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (1,134,000,000)      (1,317,075,533)      
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                             -                             474,075,533          35,000,000            
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                             -                             18,347,358            12,564,179            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ีน) ลดลง (20,000,000)           115,494,142          -                             -                             
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                             (396,900,835)         (299,999,790)         (396,900,835)         
เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเพ่ิมข้ึน -                             (75,000,000)           -                             (88,968,000)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                             268,588,951          -                             -                             
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึน (755,984)                (112,350)                -                             -                             
เงินปันผลรับ 16,063,810            7,815,000              16,063,810            204,535,923          
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (341,794,368)         (1,612,349)             -                             -                             
ซ้ืออุปกรณ์ (12,746,240)           (1,868,965)             (11,230,277)           (1,160,281)             
เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 714,953                 17,802                   714,953                 -                             
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 30,822,900            13,488,259            54,385,370            10,303,653            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (483,146,290)         (56,378,761)           (1,036,490,081)      (1,527,442,728)      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,012,200,000)      2,056,200,000       (840,200,000)         1,796,200,000       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืนลดลง -                             (53,500,000)           -                             (53,500,000)           
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (21,272,040)           -                             -                             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             -                             175,500,000          
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (48,000,000)           (175,500,000)         
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,053,236)             (4,407,421)             (5,782,882)             (4,380,297)             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 211,210,429          553,552,696          800,000,000          551,578,545          
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,693,500,000       1,342,689,176       1,693,500,000       1,342,689,176       
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ (1,350,000,000)      -                             (1,350,000,000)      -                             
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                             (1,239,297,763)      (314,910,904)         (343,470,219)         
จ่ายช าระคืนเงินกูต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี (66,710,880)           (44,384,575)           -                             -                             
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,347,358)           (61,741,164)           -                             -                             
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 200,000,000          -                             200,000,000          -                             
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 807,317,688          586,564                 807,317,688          586,564                 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 1,200                     45,235,743            1,200                     45,235,743            
เงินปันผลจ่าย (292,395,087)         (90,279,195)           (292,395,087)         (90,279,195)           
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 167,322,756          2,483,382,021       649,530,015          3,244,660,317       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (2,184,683)             -                             -                             -                             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,110,785,409)      864,768,178          (1,160,442,560)      1,059,692,321       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 1,268,664,102       403,895,924          1,192,374,575       132,682,254          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 157,878,693          1,268,664,102       31,932,015            1,192,374,575       

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   การจ่ายหุ้นปันผล -                             180,557,604          -                             180,557,604          
   สินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 17,255,250            -                             16,280,250            -
   โอนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินเป็นตน้ทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 54,642,250            59,197,169            54,642,250            59,197,169            
   โอนตน้ทนุพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอุปกรณ์ -                             46,238,235            -                             46,238,235            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                             100,000,000          -                             100,000,000          
   โอนค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เป็นอุปกรณ์ 11,596,780            - 11,596,780            -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทั�วไป 

 บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน ซึ� งจดัตั�งและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของ

บริษทัฯอยูที่�เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ� นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี      

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที�                       

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

(ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี�  

  จดัตั�งขึ�นใน อตัราร้อยละ 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั ใหเ้ช่าโรงงานสาํเร็จรูป ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เอส จี แลนด ์จาํกดั ใหเ้ช่าอาคารชุดสาํนกังาน ไทย 49.91 49.91 

บริษทั วเีอสเอสแอล เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั อาคารชุดพกัอาศยัเพื�อขาย ไทย 100.00 100.00 

ถือหุ้นโดยบริษัท โทเทิล อนิดัสเตรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั     

Barnsley Warehouse Limited ลงทุนในที�ดินและอาคาร

คลงัสินคา้เพื�อเช่าและขาย 

องักฤษ 100.00 - 

 

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2557 บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยของ   

บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง คือ Barnsley Warehouse Limited ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียน

จดัตั�งใหม่ในประเทศองักฤษ เพื�อประกอบกิจการดา้นการลงทุนในธุรกิจที�ดินและอาคารคลงัสินคา้เพื�อ

เช่าและขาย บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกดั ลงทุนในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 630,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์ (รวมเป็นเงินประมาณ 34.3 ล้านบาท) ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมนี�แลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั

ยอ่ยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม

และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื�อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวิธี

ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ� มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที�จะมีผลบังคบัในอนาคตมี

รายละเอียดดงันี�  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี� ยนแปลงของอัตราแลกเปลี� ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจงูใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� 27 การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ และ

หนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม ่
ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 เรื�อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� 17 การจา่ยสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั�งหมดตามที�กล่าวขา้งตน้ได้รับการปรับปรุงและจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี

เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซึ� งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี�   
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซึ� งมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ� นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศโดยการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั� งนี� ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยเชื�อวา่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี� ในปีที�นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที�กล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั ซึ� งประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี� ก ําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก

รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื�องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นอยู่แต่       

เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้

แทนเนื�อหาเกี�ยวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที�เดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 เรื�อง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปลี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาวา่ผู ้

ลงทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี�ผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที�เขา้

ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และตน

สามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี

สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ� งหนึ� งก็ตาม การเปลี�ยนแปลงที�สําคญันี�

ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมใน

กิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชื�อวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง ส่วนไดเ้สียในการ

ร่วมคา้ ซึ� งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดให้กิจการบนัทึกเงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกนัที�

เขา้นิยามของการร่วมคา้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ในขณะที�มาตรฐานฉบบัที� 31 กาํหนดให้กิจการสามารถเลือก

นาํเงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกนัมาจดัทาํงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีรวมตามสัดส่วน หรือบนัทึกเป็น

เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียก็ได ้

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชื�อวา่มาตรฐานดงักล่าวไม่มีความเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 12 เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื�น  

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม

การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที�มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี�จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ

งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดัมูลค่า

ยุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี� สินใดตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี�  และใชว้ิธี

เปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�  

จากการประเมินเบื�องตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

4. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากการขายที�ดิน อาคารโรงงานและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เมื�อบริษทัฯได้โอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนที�มีนยัสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ โดยรับรู้รายไดเ้มื�องานก่อสร้างเสร็จ

ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ� ใหผู้ซื้�อหลงัจากไดรั้บชาํระจากผูซื้�อครบถว้นแลว้ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที�เกี�ยวข้อง 

 รายไดจ้ากค่าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตลอดอายุสัญญาเช่า รายไดค่้าบริการรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการ

แลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายที�ดิน อาคารโรงงาน และหน่วยในอาคารชุด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํการ

แบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั�งหมดที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (โดยคาํนึงถึงต้นทุนที�เกิดขึ�นจริงด้วย) ให้กับที�ดิน 

อาคารโรงงาน และหน่วยในอาคารชุดที�ขายไดต้ามเกณฑ์พื�นที�ที�ขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไร

ขาดทุน 

 ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ

ตํ�ากว่า ซึ� งประกอบด้วยต้นทุนที� ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและ

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั� นที�มี     

สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใช ้

4.4 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�   

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อ

ไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป  

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนัทาํการ

สุดทา้ยของปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปเป็นอีกประเภทหนึ� ง บริษทัฯจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง

ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดง

เป็นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 
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 เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคา

สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี�  

อาคารและโรงงาน  25, 30 ปี 

อาคารชุดสาํนกังาน  28 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  29 - 30 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารชุดสํานกังาน   5 ปี 

ระบบสาธารณูปโภค  20 ปี 

ส่วนปรับปรุงที�ดินเช่า  8, 29 ปี 

ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)   

ค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี�  

ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังานเช่า  5 ปี 

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  5, 8 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

บริษัทฯและบริษทัย่อยตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยน์ั�น

ออกจากบญัชี 
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4.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท้ี�ใช้ในการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั�นจะอยู่

ในสภาพพร้อมที�จะใชไ้ด้ตามที�มุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอื�นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้ืมนั�น 

4.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจําหน่าย 

สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าดงันี�  

สิทธิการเช่าที�ดิน   30, 40 ปี 

สิทธิการเช่าอาคารโรงงาน  15 ปี 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษัทฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท์ี�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท์ี�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่ 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.12 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�

ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวม

วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น  

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� เกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

ทั�งนี�มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ

ใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื�อ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังาน

จ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ� งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ ได้ทาํการ

ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  

 หนี� สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หักดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตที�ยงัไม่ไดรั้บรู้และผลกาํไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ยงัไม่ไดรั้บรู้ 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั� งแรกในปี 2554 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้หนี� สินในช่วงการเปลี�ยนแปลงที�มากกวา่หนี� สินที�รับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม

นโยบายการบญัชีเดิม โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที�นํา

มาตรฐานการบญัชีนี�มาถือปฏิบติั 

4.15 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นได้

อยา่งน่าเชื�อถือ  

4.16 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น 

โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษี         

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผล

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุน    

ทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 
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 บริษทัฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า    

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษัทฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�

เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การดุลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สิน 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพย์และหนี� สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าวแล้ว

หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื�นฐานของขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัย่อย  

ไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท์ี�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ

หนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยเมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมี

ข้อบ่งชี� ของการด้อยค่า การที�จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรือเป็นระยะ

เวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก

มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั�น ในการนี� ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� งเกี�ยวเนื�องกบั

สินทรัพยน์ั�น 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือ

หน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวน

เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานตา่ง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย

พินิจในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่ได้บนัทึก

ประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบี�ยรับ 

 

- - 112 

 

26 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.25 - 7.0 ต่อปี 

และร้อยละ 15.0 ต่อปี (2556: ร้อยละ 

5.5 - 7.0 และ 15.0 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - - 197 รับรู้ตามที�ประกาศจ่าย 

ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการซื�อที�ดิน - - - 16 ตามที�ตกลงในสัญญา 

รายไดค่้าบริหารอาคาร - - 5 5 ตามที�ตกลงในสัญญา 

รายไดจ้ากการขายที�ดิน - - - 208 ราคาตลาด 

ดอกเบี�ยจ่าย - - 1 4 อตัราดอกเบี�ย  MLR (2556: MLR ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั      

ดอกเบี�ยรับ 

 

18 2 - - อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.5 - 5.8 ต่อปี 

   (2556: ร้อยละ 8.4 ต่อปี) 

ดอกเบี�ยจ่าย 

 

20 25 - - อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 15.0 ต่อปี 

   (2556: ร้อยละ 15.0 ต่อปี) 

  ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯได้โอนสิทธิในการซื�อที�ดินแปลงหนึ� งให้แก่บริษทัย่อย โดยบริษทัฯได้รับ

ค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิเป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาทจากบริษทัยอ่ย นอกจากนี�  บริษทัฯขายที�ดินให้

บริษทัยอ่ยจาํนวน 49 ไร่ ในราคา 208 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้รับชาํระค่าที�ดินบางส่วนเป็นเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13  

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�การค้า (หมายเหตุ 9)     

บริษทัย่อย     

บริษทั เอส จี แลนด ์จาํกดั - - 473 429 

บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั - - - 618 

รวม - - 473 1,047 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

Schubert Holdings Pte.Ltd. - 139 - 139 

รวม - 139 - 139 

รวมทั�งสิ�น - 139 473 1,186 

ลูกหนี�อื�น (หมายเหตุ 9)     

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

Schubert Holdings Pte.Ltd. 43 573 - - 

รวม 43 573 - - 

เจ้าหนี�การค้า (หมายเหตุ 18)     

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษทั เจซี เควนิ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 753 104 753 104 

รวม 753 104 753 104 

เงนิมดัจํารับจากการขายโครงการ      

บริษทัย่อย     

บริษทั เอส จี แลนด ์จาํกดั - - 129,500 129,500 

รวม - - 129,500 129,500 

เงนิมดัจําค่าซื�อที�ดนิ      

บริษทัที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษทั เจซี เควนิ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - 300,000 - - 

รวม - 300,000 - - 

เงินมดัจาํค่าซื�อที�ดิน 

เมื�อวนัที� 25 ธันวาคม 2556 บริษทั วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้าํสัญญาจะซื�อ 

จะขายที�ดินจาํนวน 138 ไร่กบับริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (“ผูข้าย”) ซึ� งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง

กนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย จาํนวน 800 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินให้แก่ผูข้ายในปี 2556 และ 

2557 จาํนวน 300 ลา้นบาทและ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 320 ลา้นบาท และต่อมา

เมื�อวนัที� 3 มีนาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 4/2557 ไดมี้มติอนุมติัการยกเลิกสัญญาจะ

ซื�อจะขายที�ดินดงักล่าว 

เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 14/2557 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย 

ซื�อที�ดิน และใหน้าํเสนอรายการซื�อที�ดินเพื�อขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2557 ที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 2/2557 มีมติไม่อนุมติัให้บริษทัยอ่ยซื�อที�ดินจาก

บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“ผูข้าย”) ซึ� งผูข้ายยินยอมจะจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าที�ดินจาํนวน 320 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี นบัจากวนัที�ผูข้ายไดรั้บเงินมดัจาํจากบริษทัย่อยจนถึง

วนัที� บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระเงินมดัจาํคืนจากผูข้ายภายใน 90 วนันบัจากวนัที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มี
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มติไม่อนุมติั โดยนายอภิชยั เตชะอุบล (ประธานกรรมการบริหารของผูข้าย) ตกลงเป็นผูค้ ํ�าประกนัการชาํระ

คืนเงินมดัจาํดงักล่าว 

ต่อมาเมื�อวนัที� 24 ธันวาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั� งที� 21/2557 ไดมี้มติให้แกไ้ข

เปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมเกี�ยวกบัเงื�อนไขการขอขยายระยะเวลาในการจา่ยชาํระเงิน ดงันี�  

1) ให้บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (“ผูข้าย”) ขยายเวลาการชําระเงินมดัจาํค่าที�ดินจาํนวน 320  

ลา้นบาทออกไปอีก 1 ปี นบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระคืนให้แก่บริษทัยอ่ยในวนัที� 29 ธนัวาคม 2557 

2) ให้ผูข้ายจ่ายชาํระดอกเบี�ยให้แก่บริษทัย่อยทุกเดือน ในอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 5.75 ต่อปี นับจากวนัที�          

29 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไปจนถึงวนัที�บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี�ยคืนจากผูข้ายจน

ครบถว้นแลว้ (เมื�อวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัยอ่ยไดข้อปรับอตัราดอกเบี�ยจากร้อยละ 5.75 ต่อปี 

เป็นร้อยละ 7 ต่อปี) 

3) ให้ผูข้ายจดจาํนองห้องชุดโครงการ “สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเซส” อาคาร C เป็นหลักประกนัการ

ชาํระหนี�  (กาํลงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดจาํนอง) 

4) ใหน้ายอภิชยั เตชะอุบล (ประธานกรรมการบริหารของผูข้าย) ตกลงเป็นผูค้ ํ�าประกนัการชาํระเงินต่อไป 

ทั�งนี�บริษทัฯจะตอ้งนาํเสนอรายการขยายระยะเวลาในการชาํระเงินขา้งตน้เพื�อขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อ

หุ้นของบริษทัฯต่อไป 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 และการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วนัที� ณ วนัที�

เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก

         กจิการที�เกี�ยวข้องกัน

บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั

เงินใหกู้ย้มื - 320,000 - 320,000 

ดอกเบี�ยคา้งรับ - 17,835 (17,684) 151 

รวม - 337,835 (17,684) 320,151 

เงินกู้ยมืระยะยาวและดอกเบี�ยค้างจ่ายจาก

     กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 23)

Schubert Holdings Pte.Ltd. ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย

   เงินกูย้ืม 146,273 - (18,348) 127,925 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ในระหวา่งปี

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 31 ธนัวาคม 2556 เพิ�มขึ�น ลดลง

31 ธันวาคม 

2557
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ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วนัที� ณ วนัที�

   ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 167,097 20,324 (2,624) 184,797 

รวม 313,370 20,324 (20,972) 312,722 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ในระหวา่งปี

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 31 ธนัวาคม 2556 เพิ�มขึ�น ลดลง

31 ธนัวาคม 

2557

 

 

 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที� ในระหวา่งปี ณ วนัที� 

 

 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

31 ธนัวาคม 

2556 เพิ�มขึ�น ลดลง 

31 ธนัวาคม 

2557 

      

เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจาก               

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

    

บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัยอ่ย     

   เงินให้กูย้มื  - 671,000 (75,000) 596,000 

   ดอกเบี�ยคา้งรับ  - 14,450 (328) 14,122 

รวม  - 685,450 (75,328) 610,122 

บริษทั วเีอสเอสแอล เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย     

   เงินให้กูย้มื  1,282,076 463,000 (399,076) 1,346,000 

   ดอกเบี�ยคา้งรับ  6,259 79,987 (39,134) 47,112 

รวม  1,288,335 542,987 (438,210) 1,393,112 

รวมทั�งสิ�น  1,288,335 1,228,437 (513,538) 2,003,234 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับจากบริษัทย่อย      

บริษทั เอส จี แลนด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย     

   เงินให้กูย้มื  126,272 - (18,347) 107,925 

   ดอกเบี�ยคา้งรับ  107,865 17,324 (2,625) 122,564 

รวม  234,137 17,324 (20,972) 230,489 

      

      

เงินกู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย      

บริษทั เอส จี แลนด ์จาํกดั บริษทัยอ่ย     

   เงินกูย้มื  48,000 - (48,000) - 

   ดอกเบี�ยคา้งจ่าย  8,333 352 - 8,685 

รวม  56,333 352 (48,000) 8,685 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยซึ� งเป็นเงินกูย้ืมตามตั�วสัญญาใชเ้งิน โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.3 - 7.0 

ต่อปี (2556: ร้อยละ 5.50 - 7.00 ต่อปี) มีกาํหนดไดรั้บชาํระคืนเมื�อทวงถาม 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นเงินมดัจาํค่าที�ดินรอรับคืน 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาใหเ้งินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งรายละเอียดดงันี�  

วงเงินที� (1) วงเงินจาํนวน 90 ลา้นบาท เบิกใช้เต็มจาํนวนแลว้ อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 15 ต่อปี กาํหนด

คืนเงินตน้พร้อมดอกเบี�ยในอตัราผอ่นปรนทุกเดือน เดือนละไม่ตํ�ากวา่ 1 ลา้นบาท  

 บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายคืนเงินกูใ้ห้กบับริษทัฯภายใน 9 ปี นบัจากมีการเบิกเงินกูห้รือภายในวนั

ปิดบญัชีเงินกู ้ แลว้แต่วนัใดจะถึงกาํหนดก่อน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ไม่มียอดเงินตน้คงคา้งเนื�องจากชาํระคืนเต็มจาํนวนในระหวา่ง

ปีปัจจุบนั 

วงเงินที� (2)  วงเงินจาํนวน 135 ลา้นบาท เบิกใชเ้ต็มจาํนวนแลว้ อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 15 ต่อปี กาํหนด

คืนดอกเบี�ยในอตัราผอ่นปรนทุกเดือน  

 ตามสัญญากาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ครั� งแรกตั�งแต่เดือนที�มีการปิดบญัชีเงินกู้เกิดขึ�นเป็นตน้

ไป  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายชาํระหนี�ทั�งหมดให้เสร็จสิ�นภายใน 3 ปี นบัแต่วนั

ปิดบญัชีเงินกู ้

หมายเหตุ   “วนัปิดบัญชีเงินกู้” หมายถึง วนัที�หนี� ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  (ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 22) และหนี�ตามสัญญาเงินกู ้180 ลา้นบาท (สัญญาระหวา่งธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน), บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

และ Schubert Holdings Pte. Ltd.) ไดมี้การชาํระจนเสร็จสิ�น (ในปี 2557 หนี� สินตาม

สัญญาปรับโครงสร้างหนี�และหนี� สินตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว ไดมี้การชาํระเสร็จสิ�นแลว้) 

นอกจากนี� บริษทัฯยงัมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยตามตั�วสัญญาใช้เงิน โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 

5.5 - 7.0 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถามและไม่มีหลกัประกนั  

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมตามตั�วสัญญาใชเ้งิน โดยมีอตัราดอกเบี�ย MLR ต่อปี มีกาํหนด

ชาํระคืนเมื�อทวงถามและไม่มีหลกัประกนั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 60,383 46,336 43,154 42,037 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,894 872 3,641 872 

รวม 64,277 47,208 46,795 42,909 

ภาระคํ�าประกนักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ� าประกันให้กับกิจการที� เกี�ยวข้องกันตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินขอ้ 35.4.1 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 512 460 345 325 

เงินฝากธนาคาร 157,367 1,268,204 31,587 1,192,050 

รวม 157,879 1,268,664 31,932 1,192,375 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 2.6

ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.8 ต่อปี) 



68
รายงายประจำาปี 2557

19 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื�อค้า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ ดงันี�  

      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลักทรัพย์เพื�อค้า     

ตราสารทุน 102,715 84,050 - - 

หกั: ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจาก 

การเปลี�ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุน 

ในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 

 

 

(18,665) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

รวมหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - สุทธิ 84,050 84,050 - - 

ในระหวา่งปีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้มีการเปลี�ยนแปลงดงันี�  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 - สุทธิ - - 

ซื�อระหวา่งงวด 684,454 - 

ขายระหวา่งงวด (581,739) - 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (18,665) - 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - สุทธิ 84,050 - 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีมูลค่ากาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ที�เกิดขึ�นแลว้ 

และมูลค่ากาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ ดงันี�  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 25,137 - 

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 

 

(18,665) 

 

- 

สุทธิ 6,472 - 
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9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน - - 473 850 

   3 - 6 เดือน - - - 197 

   มากกวา่ 12 เดือน - 139 - 139 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 139 473 1,186 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,755 1,927 - - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  4,169 9,732 2,612 1,648 

 3 - 6 เดือน 1,532 1,655 218 35 

 6 - 12 เดือน 5,994 63 129 56 

 มากกวา่ 12 เดือน 5,311 6,387 193 189 

รวม 18,761 19,764 3,152 1,928 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (5,714) (3,842) (204) - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 13,047 15,922 2,948 1,928 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 13,047 16,061 3,421 3,114 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)     

อื�นๆ 43 573 - - 

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 43 573 - - 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อื�นๆ 17,422 3,806 7,150 3,801 

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 17,422 3,806 7,150 3,801 

รวมลูกหนี� อื�น 17,465 4,379 7,150 3,801 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 30,512 20,440 10,571 6,915 
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10. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน 2,431,674 1,788,880 1,937,544 1,622,710 

ตน้ทุนดอกเบี�ย* 362,622 468,784 90,816 73,287 

งานระหวา่งก่อสร้าง 901,686 346,534 400,750 333,817 

อาคารชุดพร้อมขาย  1,506,881 2,220,051 - - 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 5,202,863 4,824,249 2,429,110 2,029,814 

อตัราการตั�งขึ�นเป็นทุน (ร้อยละ) 5.50 - 6.88 4.77 - 6.61 6.75 - 6.88 4.77 - 6.61 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุน

การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์ป็นจาํนวน 28 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ล้านบาท) 

(2556: 165 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 29 ลา้นบาท)) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบนที�ดินจาํนวน 4,235 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 1,796 ลา้นบาท) (2556: 4,309 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,688 ลา้นบาท)) ซึ� งอยูภ่ายใต้

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพื�อเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

11. เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย ได้นาํเงินฝากประจาํไปคํ� าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและ

หนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผล 

ที�บริษทัฯรับระหวา่งปี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล  

       เซอร์วสิเซส  จาํกดั 400,000 100,000 100.00 100.00 397,550 97,550 - 196,721 

บริษทั เอส จี แลนด ์จาํกดั 100,450 100,450 49.91 49.91 45,523 45,523 - - 

บริษทั วีเอสเอสแอล เอน็เตอร์ไพรส์ 

จาํกดั 701,000 701,000 100.00 100.00 496,901 496,901 - - 

รวม   939,974 639,974 - 196,721 

หกั: ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย   (41,497) (41,497) - - 

สุทธิ    898,477 598,477 - 196,721 
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เงินลงทุนในบริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั 

เมื�อวนัที�  14 มกราคม 2557 บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จํากัด ได้เพิ�มทุนจดทะเบียน            

จาก 100 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

10 บาท และให้จดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยเรียกชาํระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่า

ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯจาํนวน                

300 ลา้นบาทแลว้ 

13. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื�อขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื�อกองทุน สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า เอม็เอฟซี 

อินดสัเตรียล อินเวสเมนท ์

(M-II) 13.08 

 

13.08 225,000 225,000 - 18,000 225,000 243,000 

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

ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ ได้ซื�อหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี 

อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II) (“กองทุน”) จากบริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกดั (บริษทั

ยอ่ย) ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 150 ลา้นบาท โดยบริษทัฯชาํระเงินให้แก่บริษทัย่อย 

จาํนวน 12 ลา้นบาท และส่วนที�เหลือถือเป็นการหกักลบหนี�ระหวา่งกนัดงันี�  

1. จาํนวนเงิน 100 ล้านบาท ถือเป็นการรับชําระเงินมดัจาํค่าซื�อที�ดินซึ� งบริษทัย่อยซื�อที�ดินจากบริษทัฯ   

(หมายเหตุ 6) 

2. จาํนวนเงิน 38 ลา้นบาท ถือเป็นการรับชาํระค่าตอบแทนการโอนสิทธิการซื�อที�ดินจาํนวน 16 ลา้นบาท 

และหกัหนี�คงคา้งระหวา่งกนั (หมายเหตุ 6) 

นอกจากนี�  เมื�อวนัที�  27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้ซื� อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ เพิ�มจํานวน 7.5           

ลา้นหน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 75 ลา้นบาท ตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการ

ลงทุนในกองทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ทาํให้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีสัดส่วน

ในกองทุนดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 13.08 ของมูลค่ากองทุนดงักล่าว 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี 

อินดสัเตรียล อินเวสเมนท ์(M-II) จาํนวน 14 ลา้นบาท (2556: 8 ลา้นบาท) 
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14.  สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

ค่าเช่าที�ดินจ่าย

ล่วงหนา้ 

ค่าเช่าอาคาร

จ่ายล่วงหนา้ 

สิทธิการเช่า

ที�ดิน 

สิทธิการเช่า

อาคารโรงงาน รวม 

สิทธิการเช่า

ที�ดิน 

ราคาทุน       

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 132,264 476,256 83,316 9,096 700,932 56,376 

เพิ�มขึ�น - 112 - - 112 - 

จาํหน่าย - - (26,940) - (26,940) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 132,264 476,368 56,376 9,096 674,104 56,376 

เพิ�มขึ�น - 756 - - 756 - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 132,264 477,124 56,376 9,096 674,860 56,376 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม       

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 35,674 143,135 14,457 5,402 198,668 8,293 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,635 30,952 2,235 616 41,438 1,414 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - - (6,985) - (6,985) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 43,309 174,087 9,707 6,018 233,121 9,707 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,635 30,966 1,415 616 40,632 1,415 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 50,944 205,053 11,122 6,634 273,753 11,122 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 88,955 302,281 46,669 3,078 440,983 46,669 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 81,320 272,071 45,254 2,462 401,107 45,254 

14.1 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัฯ มีสิทธิการเช่าที�ดินกบัสาํนกังานพระคลงัขา้งที� เพื�อก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยั (โครงการมหาดเล็ก

หลวง)โดยอาคารชุดดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ� ของสํานกังานพระคลงัขา้งที�ตั�งแต่เริ�มสร้างและบริษทัฯ 

ตอ้งปฎิบติัตามเงื�อนไขในสัญญาตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.2.2 

ปี 2551 บริษทัฯ ไดท้าํขอ้ตกลงกบับริษทัผูร่้วมลงทุนต่างประเทศในบริษทัย่อย (บริษทั เอส จี แลนด์ จาํกดั) 

โดยจะขายสิทธิการเช่าและอื�นๆของโครงการมหาดเล็กหลวง ให้กบับริษทัยอ่ยดงักล่าวในราคา 280 ลา้นบาท 

ซึ� งบริษทัฯ และบริษทัผูร่้วมลงทุนดังกล่าวมีสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละ 50:50 เท่ากับจาํนวน 140 ล้านบาท 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากบริษทัย่อยบางส่วน จาํนวน 130 ลา้นบาท รายการดงักล่าวแสดงเป็นบญัชีเงินมดัจาํรับ

จากการขายโครงการเป็นหนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 
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14.2  บริษัทย่อย 

(1) บริษทัยอ่ยมีสิทธิการเช่าที�ดินกบัสํานกังานพระคลงัขา้งที�โดยทาํสัญญาเมื�อปี 2536 บนัทึกเป็นค่าเช่า

ที�ดินจ่ายล่วงหน้าและ บริษทัยอ่ยได้ก่อสร้างอาคารชุดสํานักงานเพื�อให้เช่าบนที�ดินเช่า โดยอาคาร

สํานกังานให้เช่าดงักล่าวไดต้กให้เป็นของผูใ้ห้เช่าตั�งแต่วนัที�เริ�มก่อสร้าง โดยบริษทัยอ่ยได้สิทธิใน

การใช้อาคารดงักล่าวจนกว่าสัญญาเช่าที�ดินสิ�นสุด บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าอาคารสํานกังานให้เช่า

เป็นค่าเช่าอาคารจา่ยล่วงหนา้ 

(2) บริษัทย่อยมีสิทธิการเช่าที�ดินจากบริษทัแห่งหนึ� งเพื�อก่อสร้างอาคารชุดสํานักงานให้เช่า และ       

สิทธิการเช่าจากบุคคลธรรมดาเพื�อก่อสร้างอาคารโรงงานเพื�อให้เช่า ตามหมายเหตุประกอบ            

งบการเงินขอ้ 15 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้นําสิทธิการเช่าที�ดินจากสํานักงานพระคลังข้างที�มูลค่าสุทธิ        

ตามบญัชี จาํนวน 73 ล้านบาท ไปคํ� าประกันการใช้ไฟฟ้า (2556: 318 ล้านบาท เพื�อคํ� าประกันเจ้าหนี�        

ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี� ) 

15. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  

  มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที�ดิน 

และอาคาร

โรงงานให้เช่า 

อาคาร 

สาํนกังานให้

เช่า รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557:    

ราคาทุน 343,235 341,505 684,740 

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (7,849) (128,993) (136,842) 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (11,950) - (11,950) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 323,436 212,512 535,948 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556:    

ราคาทุน 3,001 339,944 342,945 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (1,509) (109,247) (110,756) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,492 230,697 232,189 
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 บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจสร้างโรงงานให้เช่าบนที�ดินที�เช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

บุคคลธรรมดาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.2.3 และให้เช่าอาคารชุดสํานักงานบนที�ดินที�เช่า

จากบริษทัแห่งหนึ�งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.2.4 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 232,189 365,005 

ซื�อเพิ�ม/รายการปรับปรุง 341,794 1,612 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี - (110,225) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (26,342) (24,203) 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (12,460) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 767 - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 535,948 232,189 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

ที�ดินและอาคารโรงงานใหเ้ช่า 232,436 350,000 

อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 617,000 946,000 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับที�ดินและอาคารโรงงาน   

ให้เช่า อาคารสํานกังานให้เช่าใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใช้

ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื�นที�วา่ง

ระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 บริษทัยอ่ยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 210 ลา้นบาท (2556: 

232 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัหนงัสือคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและเจา้หนี�ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�   
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 การขายทรัพยสิ์นใหก้องทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเอม็เอฟซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ในปี 

2556 

 เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ

เช่าเอ็มเอฟซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท ์(“กองทุนฯ”) ดงันี�  

1. บริษทัฯและบริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดท้าํสัญญาจะซื�อจะขาย

ที�ดินพร้อมอาคารและสิ�งปลูกสร้างที�ตั�งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และอาคารและสิ�งปลูกสร้าง

ใหเ้ช่าที�ตั�งอยูใ่นโครงการกิ�งแกว้ใหก้บักองทุนฯ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินรวม 460 ลา้นบาท 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) และ 265 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)ตามลาํดบั  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นดงักล่าวให้แก่กองทุนฯในเดือนธนัวาคม 2556  

2. บริษทั โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกัด (บริษทัย่อย) ได้ทาํสัญญาโอนสิทธิการเช่าที�ดิน   

เพื�อให้กองทุนฯไดม้าซึ� งสิทธิการเช่าที�ดินในโครงการกิ�งแกว้ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินรวม 

25 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) โดยเมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2556 กองทุนฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าที�ดินกบั

กลุ่มบุคคลเจา้ของที�ดินแลว้  

3. บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นจากการเพิ�มทุนของกองทุนฯ 

โดยมีสาระสาํคญัดงันี�  

3.1 กองทุนฯมีแผนจะเพิ�มเงินทุนของกองทุนเพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พิ�มเติมเป็นจาํนวนเงิน 

750 ลา้นบาท เพื�อนาํเงินที�ไดไ้ปลงทุนซื�ออาคารและสิ�งปลูกสร้างที�ต ั�งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 

ทีเอฟดีและ โครงการกิ�งแก้ว และรับโอนสิทธิการเช่าของโครงการกิ�งแก้ว โดยบริษทัฯและ

บริษทัย่อยตกลงจะชาํระค่าใช้จ่ายการเพิ�มทุนของกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 15 ล้านบาทและ       

10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินเพิ�มทุนดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนฯแลว้ 

3.2 ขอ้ตกลงสาํหรับเงินชดเชยในที�ดินและอาคารโรงงานแปลงที�ไม่มีสัญญาเช่ารายยอ่ยหรือมีสัญญา

เช่ารายยอ่ยแลว้ แต่การชาํระค่าเช่าหรือค่าบริการยงัไม่เริ�มหรือมีระยะเวลาเช่านอ้ยกวา่  6 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตกลงรับประกนัอตัราค่าเช่าและค่าบริการขั�นตํ�าสาํหรับที�ดินและอาคาร

โรงงานแปลงที�อยูใ่นระหว่างการก่อสร้างและแปลงที�ไม่มีสัญญาเช่ารายย่อยให้แก่กองทุนฯ 

ตลอดระยะเวลาสามปีนบัตั�งแต่วนัโอนกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์น 

3.3 ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ บริษทัฯหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ลงทุน

เพื�อถือหน่วยลงทุน ณ วนัที�กองทุนฯจาํหน่ายหน่วยลงทุน เป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

10 ของมูลค่าการเพิ�มทุน หรือเป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท (หน่วยลงทุนจาํนวน 7.5 ลา้น

หน่วย) ซึ� ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดล้งทุนในกองทุนฯคิดเป็นร้อยละ 13.08 ของ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ� งบริษทัฯบนัทึกกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวจาํนวนเงินรวม 18 ลา้นบาทเป็น“ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผื�อขาย” ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี 2556 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน     ขอ้ 13 ) 
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4. บริษทัฯไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมสัญญาแต่งตั�งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยค์รั� งที� 1 กบักองทุนฯ โดย

กองทุนฯ แต่งตั�งให้บริษัทฯเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการส่วนเพิ�มทุนเพื�อจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยบริษทัฯตกลงวางเงินประกนัเพิ�มจาํนวน 0.5 ลา้นบาท เพื�อ

เป็นการประกนัการปฎิบติัหนา้ที�ผูบ้ริหารสินทรัพย ์

เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม และ 27 ธนัวาคม 2556 กองทุนฯไดท้าํหนงัสือแจง้ผลการตรวจรับการก่อสร้างอาคาร

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โดยมีสําระสาํคญัดงันี�  

1) ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัที�ดินและอาคารโรงงานที�อยู่ในระหวา่งการแกไ้ข เพิ�มเติม ซ่อมแซมหรือปรับปรุงการ

ก่อสร้างอาคารโรงงาน ภายใตเ้งื�อนไขการส่งมอบทรัพยสิ์นตามสัญญาดงักล่าว บริษทัฯ ตกลงวาง

หลกัประกนัมูลค่า 79 ลา้นบาท ให้กบักองทุนฯโดยการหักจากมูลค่าขายที�ดินและอาคารโรงงาน

จาํนวน 4 ลา้นบาท และจ่ายเงินให้กองทุนฯจาํนวน 75 ลา้นบาท เพื�อเป็นการคํ�าประกนัการส่งมอบ

ทรัพยสิ์น โดยกองทุนฯ จะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้บริษทัฯเมื�อการแก้ไข เพิ�มเติมซ่อมแซมหรือ

ปรับปรุงดงักล่าวแลว้เสร็จ   

2) บริษทัฯตกลงรับประกนัการก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที�กองทุนจดทะเบียน    รับ

โอนกรรมสิทธิ� อาคารโรงงาน 

บริษัทฯได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั�นตํ�าตามข้อ 3.2 และค่าใช้จ่ายในการ

รับประกนัการก่อสร้างอาคารโรงงาน ที�บริษทัฯตอ้งชาํระให้แก่กองทุนฯเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท โดย

บนัทึกเป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน ทั�งนี�บริษทัฯมีกาํไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างเป็นจาํนวน

เงิน 222 ลา้นบาท(สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายที�เกี�ยวขอ้ง) และรับรู้รายการดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุน

ในงบการเงินสาํหรับปี 2556 

บริษทัย่อยได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั�นตํ�าตามขอ้ 3.2 ที�บริษทัย่อยต้องชาํระ

ให้แก่กองทุนฯเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท และบนัทึกหกัจากกาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการ

ลงทุน โดยบริษัทย่อยมีกําไรจากการขายทรัพยสิ์นและโอนสิทธิการเช่าที�ดินในโครงการกิ�งแก้วรวม 

จาํนวน 134 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายที�เกี�ยวขอ้ง) และรับรู้รายการดงักล่าวในกาํไรหรือ

ขาดทุนในงบการเงินสาํหรับปี 2556 

ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจ่ายชาํระเงินชดเชยการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั�นตํ�า

เพิ�มเติมให้แก่กองทุนฯเป็นจาํนวนเงินประมาณ 24 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 22 ลา้นบาท) โดย

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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16. อุปกรณ์  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนปรับปรุง

อาคาร/สาํนกังานเช่า ยานพาหนะ 

เครื�องตกแต่ง

และอุปกรณ์ รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 6,608 30,612 35,688 72,908 

ซื�อเพิ�ม 711 467 747 1,925 

จาํหน่าย - -       (19)       (19) 

โอน - - 46,238 46,238 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 7,319 31,079 82,654 121,052 

ซื�อเพิ�ม 1,334 20,164 8,503 30,001 

จาํหน่าย (4,521) (6,084) (6,976) (17,581) 

โอน 11,428 - 169 11,597 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 15,560 45,159 84,350 145,069 

ค่าเสื�อมราคาสะสม     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 6,595 20,574 26,910 54,079 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 3 3,356 2,914 6,273 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - - (4) (4) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 6,598 23,930 29,820 60,348 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,149 5,116 3,588 10,853 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย (4,521) (5,363) (6,926) (16,810) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 4,226 23,683 26,482 54,391 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 721 7,149 52,834 60,704 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 11,335 21,476 57,868 90,678 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี   

 2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั�งจาํนวน) 6,273 

 2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั�งจาํนวน) 10,853 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78
รายงายประจำาปี 2557

29 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุง

อาคาร/สาํนกังานเช่า ยานพาหนะ 

เครื�องตกแต่ง

และอุปกรณ์ รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 4,533 25,692 18,730 48,955 

ซื�อเพิ�ม - 467 693 1,160 

โอน - - 46,238 46,238 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 4,533 26,159 65,661 96,353 

ซื�อเพิ�ม 1,334 18,864 7,312 27,510 

จาํหน่าย (4,521) (4,500) (6,903) (15,924) 

โอน 11,597 - - 11,597 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 12,943 40,523 66,070 119,536 

ค่าเสื�อมราคาสะสม     

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 4,522 15,902 10,658 31,082 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 1 3,107 2,668 5,776 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 4,523 19,009 13,326 36,858 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,040 4,928 3,254 10,222 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย (4,521) (3,778) (6,904) (15,203) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2,042 20,159 9,676 31,877 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 10 7,150 52,335 59,495 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 10,901 20,364 56,394 87,659 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี   

2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั�งจาํนวน) 5,776 

2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั�งจาํนวน) 10,222 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของ ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ� งได้มา

ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท (2556: 11 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยย่อมีส่วนปรับปรุงอาคาร/สํานกังานเช่าและอุปกรณ์จาํนวน

หนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 37 ล้านบาท (2556: 45 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 14 ลา้นบาท 

2556: 22 ลา้นบาท) 
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17. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2557 2556 2557 2556 

      

ตั�วแลกเงิน MLR-1%, 4.9-5.5% 1,548,000 2,560,200 1,190,000 2,030,200 

  1,548,000 2,560,200 1,190,000 2,030,200 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัฯ คํ�าประกนัโดยต้นทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยบ์างส่วน

ของบริษทัฯ  

 เงินกูย้ืมระยะสั�นดงักล่าวเป็นตั�วแลกเงินที�ไม่มีหลกัประกนั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯคํ�าประกนัการออกและ

เสนอขายตราสารหนี� ระยะสั� นประเภทตั�วแลกเงินให้แก่บริษทัย่อยตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       

งบการเงินขอ้ 35.4.1 

18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หนี�การคา้   

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 22,335 14,024 10,475 6,039 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 6) 753 104 753 104 

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง 69,087 75,143 - 483 

เจา้หนี�ค่าที�ดิน - 522 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้ 92,175 89,793 11,228 6,626 

เจา้หนี� อื�น     

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 113,573 390,033 2,214 6,860 

เงินประกนัผลงาน 39,056 24,443 10,811 12,097 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 75,856 75,054 24,282 57,417 

อื�นๆ 11,113 6,172 80 2,280 

รวมเจา้หนี� อื�น 239,598 495,702 37,387 78,654 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 331,773 585,495 48,165 85,280 
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19. หุ้นกู้ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

หุ้นกูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัครั� งที� 1/2556  - 500,000 

หุ้นกูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัครั� งที� 2/2556 - 850,000 

หุ้นกูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไมมี่หลกัประกนัครั� งที� 1/2557 1,693,500 - 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (6,047) (5,452) 

รวม 1,687,453 1,344,548 

หกั: ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - (1,344,548) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,687,453 - 

 การเปลี�ยนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียด ดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 1,344,548 

บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งปี 1,693,500 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู ้ 6,773 

หกั: หุน้กูค้รบกาํหนดระหวา่งงวด (1,350,000) 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ (7,368) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,687,453 

 ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 24 มิถุนายน 2556 ไดม้ีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย

หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจาํนวนรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 3,500 ลา้นบาท โดยมีอายุไม่เกิน 5 ปีให้แก่

นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั�วไปหรือประชาชนทั�วไป โดยในวนัที� 3 กรกฎาคม 2556 

บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัชุดที� 1 จาํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 

1,000 บาท มูลค่ารวม 500 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดไถ่ถอนในวนัที� 3 กรกฎาคม 2557 และมีกาํหนดชาํระดอกเบี�ย

ทุก 6 เดือน ในอตัราร้อยละ 5.3 ต่อปี  
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 ต่อมาเมื�อวนัที� 22  พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัชุดที� 2 

จาํนวน 850,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 850 ล้านบาท โดยมีกาํหนดไถ่ถอนในวนัที�          

22 พฤศจิกายน 2557 และมีกาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน ในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี  

เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัชุดที� 3 จาํนวน 

1,693,500 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 1,694 ล้านบาท โดยมีกําหนดไถ่ถอนในวนัที�         

10 กรกฎาคม 2559 และมีกาํหนดชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน ในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

ยอดคงเหลือของหุน้กูแ้สดงมูลค่าสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 

หุ้นกูม้ีขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

20. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 20,394 7,863 19,527 7,844 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (1,931) (671) (1,856) (670) 

รวม 18,463 7,192 17,671 7,174 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (6,958) (3,450) (6,714) (3,432) 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11,505 3,742 10,957 3,742 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซิ�งเพื�อเช่ารถยนต์ รถตกั รถขุดและเครื�องถ่าย

เอกสารใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามี

ระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 48 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายคา่เช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดงันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�น

ตามสญัญาเช่า 7,965 3,880 12,429 3,983 20,394 7,863 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                  (1,007) (430) (924) (241) (1,931) (671) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย

ทั�งสิ�น ตามสญัญาเช่า 6,958 3,450 11,505 3,742 18,463 7,192 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�น

ตามสัญญาเช่า 7,698 3,861 11,829 3,983 19,527 7,844 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (984) (429) (872) (241) (1,856) (670) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย

ทั�งสิ�น ตามสญัญาเช่า 6,714 3,432 10,957 3,742 17,671 7,174 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินที� วงเงิน (ลา้นบาท) 2557 2556 2557 2556 

1 90 - 18,347 - 18,347 

2 1,796 312,249 322,162 312,249 322,162 

3 990 150,000 150,000 150,000 150,000 

4 1,550 - 558,716 - - 

5 800 513,349 - 513,349 - 

6 150 150,000 - - - 

7 380 134,838 - - - 

รวม 5,756 1,260,436 1,049,225 975,598 490,509 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (521,037) (894,223) (503,550) (335,507) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 739,399 155,002 472,048 155,002 

 

วงเงินที� (1)   เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2551 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินจากธนาคารในประเทศวงเงิน 90 ลา้นบาท โดย

ใชว้งเงินสินเชื�อร่วมกบัผูร่้วมลงทุนแห่งหนึ�งวงเงินรวม 180 ลา้นบาท  (เบิกใชแ้ลว้ทั�งจาํนวน) 

อตัราดอกเบี� ยเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี กาํหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี� ยทุกเดือน 

เดือนละ 1 ลา้นบาท เริ�มเดือนพฤษภาคม 2551 ทั�งนี� จะตอ้งชาํระคืนเงินกู้ทั�งหมดภายในเดือน

พฤษภาคม 2560 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ� าประกนัโดยการจาํนาํหุ้นสามญัของบริษทัย่อยซึ� งบริษทัฯถือเงินลงทุนอยู่

จาํนวน 10,022,950 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 5 บาท และคํ� าประกันในนามบริษทัย่อยแห่ง

ดงักล่าวเป็นการส่วนตวัในฐานะลูกหนี� ร่วม ต่อมาในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดจ้่ายชาํระเงิน

กูย้มืทั�งหมดและไดไ้ถ่ถอนการจาํนาํหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 
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วงเงินที� (2) เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2554 บริษทัฯกูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศวงเงินรวม 1,796 ล้านบาท 

(เบิกใชแ้ลว้ 1,223 ลา้นบาท) คิดอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั MLR ชาํระดอกเบี�ยทุกเดือนและกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้โดยการปลอดจาํนองอสังหาริมทรัพยแ์ละตามเงื�อนไขในสัญญา ทั�งนี� จะตอ้ง

ชาํระคืนเงินกูใ้ห้เสร็จสิ�นภายในเดือนมิถุนายน 2560  

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดย 

(1)  การจดจํานองที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างรวมทั� งการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์

ประกนัภยัของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้

(2)  การจาํนาํสิทธิบญัชีเงินฝากประจาํของบริษทัฯใหก้บัธนาคาร 

วงเงินที� (3)  เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศวงเงิน 990 ลา้นบาท 

(เบิกใชแ้ลว้ 150 ลา้นบาท) คิดอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั MLR บวกร้อยละ 0.5 โดยจะตอ้งชาํระคืน

เงินกูต้ามจาํนวนที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเมื�อมีการขายหน่วยในอาคารชุดไดแ้ละกาํหนดชาํระคืน

เงินกูใ้ห้เสร็จสิ�นภายในเดือนธนัวาคม 2560  

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดย 

(1)  การจดจาํนองที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างรวมทั� งการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์

ประกนัภยัของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้

(2) หนงัสือคํ�าประกนัโดยประธานกรรมการบริหาร 

วงเงินที� (4) เมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2553 บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศวงเงิน 

1,550 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ 1,455 ลา้นบาท) คิดอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั SPRL บวกค่าความเสี�ยง

อตัราร้อยละ 1.25 โดยจะตอ้งชําระคืนเงินกู้ตามจาํนวนที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเมื�อมีการขาย

หน่วยในอาคารชุดได ้ 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดย 

(1)  การจดจาํนองที� ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างรวมทั� งการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์

ประกนัภยัของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้

(2) หนงัสือคํ�าประกนัโดยประธานกรรมการบริหาร 

บริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินกูย้มืดงักล่าวทั�งหมดแลว้ในระหวา่งปีปัจจุบนั 
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วงเงินที� (5) เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯ กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศวงเงิน 800 ลา้น

บาท (เบิกใช้แลว้ทั�งจาํนวน) คิดอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั MLR โดยจะตอ้งชาํระคืนเงินกูใ้ห้เสร็จ

สิ�นภายในวนัที� 31 กรกฎาคม 2559 และตามจาํนวนที�กาํหนดไวใ้นสัญญา เมื�อมีการขายหน่วย

ในอาคารชุดได ้

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดย 

(1)  การจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างอาคารชุดของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งรวมทั�งการโอน

ผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้

(2) หนงัสือคํ�าประกนัโดยประธานกรรมการบริหารและบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งในฐานะลูกหนี�รวม  

วงเงินที� (6) เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศวงเงิน 

150 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั�งจาํนวน) คิดอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 1 กาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้พร้อมดอกเบี�ยทุกเดือนในอตัราที�กาํหนดในสัญญา ทั�งนี� ตอ้งชาํระคืนเงินกูใ้ห้เสร็จ

สิ�นภายใน 10 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้ 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดย 

(1)  การจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง รวมทั� งการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์

ประกนัภยัของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้

(2) หนงัสือคํ�าประกนัโดยบริษทัฯ 

วงเงินที� (7) เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศวงเงิน 

380 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ 135 ลา้นบาท) คิดอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 1 กาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี� ยทุกเดือนในอตัราที�กาํหนดในสัญญา ทั�งนี� ตอ้งชาํระคืนเงินกู้ให้

เสร็จสิ�นภายใน 10 ปี  

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดย 

(1)  การจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง รวมทั� งการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์

ประกนัภยัของสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้

(2) หนงัสือคํ�าประกนัโดยบริษทัฯ 

สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดัที�บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งถือปฏิบติับางประการ

ตามที�ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการซึ� งเป็นปกติทางธุรกิจ การจ่ายเงินปันผล 

และการคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้ 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ี�ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

วงเงินกูย้ืมระยะยาวที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 1,753 1,508 1,413 1,413 

22. เจ้าหนี�ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

เจา้หนี�ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  - 66,711 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - (47,180) 

เจา้หนี�ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  - สุทธิจากส่วนที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 19,531 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี�กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง อตัราดอกเบี�ยเท่ากบั MLR ลบ

ร้อยละ 1 ต่อปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี�ยทุกเดือนๆ ละ 4 ลา้นบาทและตอ้งชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมด

ภายในเดือนเมษายน 2560 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยจดจาํนองสิทธิการเช่าและอาคารชุดสํานกังานให้เช่าของบริษทัยอ่ยรวมทั�ง

โอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของสินทรัพยด์งักล่าวให้แก่ผูใ้ห้กู ้

ในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนเจา้หนี�ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�ทั�งจาํนวน 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนัและดอกเบี�ยค้างจ่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 127,925 146,273 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 184,797 167,097 

รวม 312,722 313,370 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - (13,334) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและดอกเบี�ยคา้งจ่าย   

     - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 312,722 300,036 
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 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2551 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� ง ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ� งใน

ตา่งประเทศ รายละเอียดมีดงันี�  

วงเงินที� (1) วงเงินจาํนวน 90 ลา้นบาท เบิกใชเ้ต็มจาํนวนแลว้ อตัราดอกเบี�ย ร้อยละ 15 ต่อปี กาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้พร้อมดอกเบี�ยในอตัราผอ่นปรนทุกเดือน เดือนละไม่ตํ�ากวา่ 1 ลา้นบาท  

 ตามสัญญากาํหนดตอ้งจ่ายคืนเงินกูภ้ายใน 9 ปี นบัจากมีการเบิกเงินกูห้รือภายในวนัปิดบญัชี

เงินกู ้แลว้แต่วนัใดจะถึงกาํหนดก่อน 

 บริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินกูย้มืดงักล่าวทั�งหมดแลว้ในระหวา่งปีปัจจุบนั 

วงเงินที� (2) วงเงินจาํนวน 135 ลา้นบาท เบิกใชเ้ต็มจาํนวนแลว้ อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 15 ต่อปี กาํหนดชาํระ

คืนดอกเบี�ยในอตัราผอ่นปรนทุกเดือน 

 ตามสัญญากาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ครั� งแรกตั�งแต่เดือนที�มีการปิดบญัชีเงินกู้เกิดขึ�นเป็นตน้ไป 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายชาํระหนี�ทั�งหมดให้เสร็จสิ�นภายใน 3 ปี นบัแต่วนัปิดบญัชี

เงินกู ้

วงเงินที� (3) วงเงินจาํนวน 140 ลา้นบาท (เบิกใช้แลว้ 120 ลา้นบาท) ซึ� งบริษทัย่อยได้นาํไปจ่ายค่าซื�อสิทธิ

การเช่าโครงการมหาดเล็กหลวงของบริษทัฯ คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี   จ่ายดอกเบี�ย

ทุกเดือน 

 ตามสัญญากาํหนดจ่ายคืนเงินกูต้ามเงื�อนไขเหมือนกบัวงเงินที� (2)  

หมายเหตุ   “วนัปิดบญัชีเงินกู”้ หมายถึง วนัที�หนี�ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 22 และหนี� ตามสัญญาเงินกู้ 180 ล้านบาท (สัญญาระหว่างธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกัด (มหาชน), บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และ Schubert 

Holdings Pte. Ltd.) ไดม้ีการชาํระจนเสร็จสิ�น (ในปี 2557 หนี� สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี�

และหนี� สินตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว ไดมี้การชาํระเสร็จสิ�นแลว้) 

เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีการนาํหลกัทรัพยใ์ดๆไปคํ�าประกนั 
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24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได้

ดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 12,530 10,580 10,259 8,684 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,635 1,496 2,248 1,203 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 516 454 421 372 

ผลประโยชนที์�จ่ายในระหวา่งปี (2,240) - (2,240) - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์   

   ประกนัภยั 

 

262 

 

- 

 

848 

 

- 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 13,703 12,530 11,536 10,259 

หนี� สินในช่วงที�เปลี�ยนแปลงที�ยงัไม่รับรู้ (1,794) (3,588) (1,507) (3,015) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 11,909 8,942 10,029 7,244 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,635 1,496 2,248 1,203 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 516 454 421 372 

หนี� สินในช่วงที�เปลี�ยนแปลงที�รับรู้ในปี  1,794 1,794 1,507 1,507 

รวมค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 4,945 3,744 4,176 3,082 

 ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 จาํนวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัซึ� งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น มีจาํนวนทั�งสิ�น 0.3 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) (เฉพาะบริษทัฯ: 

0.8 ลา้นบาท 2556: ไม่มี) 
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 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 4% 4% 4% 4% 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  5% 5% 5% 5% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

   (ขึ�นกบัช่วงอายแุละระดบัของพนกังาน) 

 

0% - 15% 

 

0% - 15% 

 

0% - 15% 

 

0% - 6% 

 จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพนัที�ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์

สาํหรับปีปัจจุบนัและสี�ปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวนภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์

จาํนวนภาระผูกพนัที�ถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ์ 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ปี 2557  13,703 11,536 134 111 

ปี 2556 12,530 10,259 - - 

ปี 2555 10,580 8,684 - - 

ปี 2554 10,582 8,695 - - 

ปี 2553 8,970 7,536 - - 

25. ประมาณการหนี�สินระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - - 

เพิ�มขึ�นในระหวา่งปี 2,373 2,373 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 2,373 2,373 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2,373 2,373 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกนัการก่อสร้างอาคารโรงงาน 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในเดือนธันวาคม 2556 บริษทัฯรับรู้ประมาณการ

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัการก่อสร้างอาคารโรงงาน ที�บริษทัฯตอ้งชาํระให้แก่กองทุนฯเป็นระยะเวลา 5 ปี 

จาํนวน 2.3 ลา้นบาท  
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26. ทุนเรือนหุ้น 

เมื�อว ันที�  18 เมษายน 2556 ที�ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2555 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้

เปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

จาํนวนหุ้น 

(พนัหุน้) 

มูลค่าต่อหุน้ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(พนับาท) 

เดิม 902,880 1 902,880 

ลด  (1) 1 (1) 

เพิ�ม 361,150 1 361,150 

ใหม่ 1,264,029 1 1,264,029 

นอกจากนี�บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนเรียกชาํระแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

จาํนวนหุ้น  

(พนัหุน้) 

มูลค่าต่อหุน้  

(บาท) 

ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

เดิม 789,530 1 789,530 

เพิ�มขึ�นจากการจ่ายหุ้นปันผล 180,558 1 180,558 

เพิ�มขึ�นจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั 113,412 1 113,412 

ใหม่ 1,083,500 1 1,083,500 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 

เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 2556 

เมื�อว ันที�  30 มกราคม 2557 ที�ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นครั� งที�  1/2557 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้

เปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

จาํนวนหุ้น 

(พนัหุน้) 

มูลค่าต่อหุน้ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(พนับาท) 

เดิม 1,264,029 1 1,264,029 

ลด  (118) 1 (118) 

เพิ�ม 235,950 1 235,950 

ใหม่ 1,499,861 1 1,499,861 

บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนมกราคม และเดือน

กุมภาพนัธ์ 2557 
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เมื�อวนัที�  12 พฤศจิกายน 2557 ที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั� งที�  3/2557 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้

เปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

จาํนวนหุ้น 

(พนัหุน้) 

มูลค่าต่อหุน้ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

(พนับาท) 

เดิม 1,499,861 1 1,499,861 

ลด  (235,950) 1 (235,950) 

เพิ�ม 651,000 1 651,000 

ใหม่ 1,914,911 1 1,914,911 

นอกจากนี�บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนเรียกชาํระแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

จาํนวนหุ้น  

(พนัหุน้) 

มูลค่าต่อหุน้  

(บาท) 

ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

เดิม 1,083,500 1 1,083,500 

เพิ�มขึ�นจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั 1 1 1 

เพิ�มขึ�นจากออกหุน้สามญัเพิ�มทุน 200,000 1 200,000 

ใหม่ 1,283,501 1 1,283,501 

บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือน

พฤศจิกายน 2557 

27. ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ 

เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2556 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ อนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 2 (TFD-W2) จาํนวนไม่เกิน 181 ลา้นหน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ   

ในสัดส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 2 จาํนวน 1 หน่วย อตัราการใช้สิทธิ 1 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิซื�อหุ้นสามญัได ้1 หุ้นในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมี

อาย ุ3 ปี และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษทัฯไดท้าํการเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมใน

วนัที� 16 พฤษภาคม 2556 
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การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งที� 2 (TFD-W2) มีรายละเอียดดงันี�  

วนัที�ใชสิ้ทธิ จาํนวนที�ใชสิ้ทธิ เงินรับจากการใชสิ้ทธิ 

 (หน่วย) (บาท) 

30 มิถุนายน 2556 56,261 281,305 

30 กนัยายน 2556 90,380 451,900 

31 ธนัวาคม 2556 - - 

31 มีนาคม 2557 1,200 6,000 

30 มิถุนายน 2557 - - 

30 กนัยายน 2557 - - 

31 ธนัวาคม 2557 - - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้มีการใช้ (TFD-W2) จาํนวน 

180,409,765 หน่วย 

เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2557 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2557 ของบริษทัฯ อนุมติัการออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 3 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 3” หรือ           

“TFD-W3”) จาํนวนไม่เกิน 120 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1.  เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 จาํนวนไม่เกิน 12 ลา้นหน่วย ให้แก่นกัลงทุนทั�วไปที�ไดจ้องซื�อ

หุ้นเพิ�มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 (10 หุ้นเพิ�มทุนใหม่ไดรั้บ

การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 ของบริษทั 1 หน่วย) (กรณีมีเศษใหปั้ดทิ�ง) โดยไม่คิดมูลค่า 

2.  เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 จาํนวนไม่เกิน 108 ลา้นหน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัที�มี

ชื�ออยู ่ ณ วนั Record Date คือในวนัที� 5 มีนาคม 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า             

ในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 

ต่อมาเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 ที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯไดม้ีมติเห็นชอบอนุมติัเปลี�ยนแปลง

ราคาใชสิ้ทธิและอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 3 (TFD-W3) 

โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. เปลี�ยนแปลงราคาใชสิ้ทธิที�กาํหนดไวจ้ากเดิม “6.30” บาท เป็น “ราคาไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาปิด

ถวัเฉลี�ยของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย ซึ� ง

วนักําหนดราคาเสนอขายได้แก่วนัแรกที�เสนอขายต่อผูล้งทุน” (การกําหนดราคาใช้สิทธิใหม่จะ

ดาํเนินการหลงัจากที�สํานกังาน ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนและ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 3 ต่อนกัลงทุนทั�วไปแลว้) 
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2. เปลี�ยนแปลงอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั� งที� 3 ดงันี�  

(ก) สําหรับการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั�วไปที�ได้จองซื� อหุ้นเพิ�มทุน ให้เปลี�ยนแปลงจากเดิม              

ในอตัราส่วน 10 หุ้นต่อ 1 หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 เป็น ในอตัราส่วน 12 หุ้น              

ต่อ 1 หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 (12 หุ้นเพิ�มทุนใหม่ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดง

สิทธิครั� งที� 3 ของบริษทั 1 หน่วย) กรณีมีเศษใหปั้ดทิ�ง 

(ข)  สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ให้เปลี�ยนแปลงจากเดิม ในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม                 

ต่อ 1 หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 เป็น ในอตัราส่วน 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3 กรณีมีเศษใหปั้ดทิ�ง 

เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2557 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 3/2557 ของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมติัการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครั� งที� 3” หรือ 

“TFD-W3”) จาํนวนไม่เกิน 318,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย

ไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ TFD-W3 (กรณีมีเศษใหปั้ดทิ�ง)  

ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 5 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี�  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 318,000,000 หน่วย 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนนบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ

ธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สาํหรับการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยคือวนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุ้นสามญั (บาท) 5.00 บาท เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เวน้แต่จะมี

การปรับสิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 

เมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯ โดยเมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 

257 ล้านหน่วย (TFD-W3) ที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยใช้

สิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม โดยจะเริ�มใช้สิทธิไดค้รั� ง

แรกในวนัที� 31 มีนาคม 2558 
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28. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ซื�อที�ดิน งานระหวา่งก่อสร้างและค่าพฒันาโครงการ 1,254,597 980,356 399,296 357,979 

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนการพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์

 

(378,614) 

 

(703,923) 

 

(399,296) 

 

(40,405) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 43,676 41,820 34,480 26,799 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 77,827 71,843 11,637 7,191 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 61,579 56,246 44,677 50,106 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 15,400 20,498 14,265 3,578 

30. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 12,778 72,964 - 45,432 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (68,926) (30,796) (57,098) (1,406) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (56,148) 42,168 (57,098) 44,026 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)                                                 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (3,600) 1,500 (3,600) 3,600 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุน 

    จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (252) - (170) - 

รวม (3,652) 1,500 (3,770) 3,600 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (213,963) 196,028 (254,358) 414,687 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (42,793) 39,206 (50,872) 82,937 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

เงินปันผลรับที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ (3,213) (1,563) (3,213) (40,907) 

ค่าใชจ่้ายบวกกลบัทางภาษี 10,636 5,620 5,461 634 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (41,328) (3,668) (8,600) (30) 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่ไดต้ั�งสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 11,073 - - - 

อื�น ๆ 9,477 2,574 126 1,392 

รวม (13,355) 2,963 (6,226) (38,911) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (56,148) 42,169 (57,098) 44,026 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 1,142 768 41 - 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 30,241 30,241 - - 

ค่าเสื�อมราคาสะสม-อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 11,415 - - 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

170 

 

- 

 

170 

 

- 

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3,777 - 3,534 - 

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 923 1,773 475 1,753 

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 93,302 14,229 56,625 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,832 1,788 1,424 1,449 

อื�นๆ 136 415 - - 

รวม 131,523 60,629 62,269 3,202 

     

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - 3,600 - 3,600 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 117 - - - 

ผลกระทบจากการคิดค่าเสื�อมราคาทางบญัชีและ

ทางภาษีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 2,110 312 2,110 312 

รวม 2,227 3,912 2,110 3,912 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ช้ จาํนวน 55 ล้านบาท (2556: ไม่มี) ที�บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

เนื�องจากบริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะนําผล

แตกต่างชั�วคราวและขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

31.  กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี โดยไดป้รับจาํนวนหุ้น

สามญัเพื�อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 

และกาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานของปีก่อนได้ถูกคาํนวณขึ�นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลและการ

แปลงจาํนวนหุน้ไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของงวดแรกที�เสนอรายงาน 
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 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจาํนวน

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็น

หุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วนัต้นงวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

นอกจากนี�  ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพื�อสะทอ้นผลกระทบของการออก

หุ้นปันผลตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 และกาํไรต่อหุ้นปรับลดของงวดก่อนไดถู้ก

คาํนวณขึ�นใหม่ โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของงวดแรกที�เสนอรายงาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

 

กาํไร 

จาํนวนหุน้สามญั                    

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (169,149) 151,320 1,106,076 1,186,455 (0.1529) 0.1275 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั - - 44,653 68,016   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ที�เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัสมมติวา่มี

การใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (169,149) 151,320 1,150,729 1,254,471 (0.1470) 0.1206 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

ขาดทุนส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ - (1,775) 1,106,076 1,186,455 - (0.0015) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั - - 44,653 68,016   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

ขาดทุนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ใหญ่สมมติวา่มีการใช้

สิทธิซื�อหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ - (1,775) 1,150,729 1,254,471 - (0.0014) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 

กาํไร 

จาํนวนหุน้สามญั      

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (197,259) 370,661 1,106,076 1,186,455 (0.1783) 0.3124 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั - - 44,653 68,016   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ที�เป็นของผูถ้ือหุน้สามญัสมมติวา่มี

การใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (197,259) 370,661 1,150,729 1,254,471 (0.1714) 0.2955 

       

32. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงานของบริษทัคือประธานบริหารของกลุ่มบริษทั 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ 4 ส่วน

งาน ดงันี�   

(1) ส่วนงานที�ดินและอาคารโรงงานเพื�อขาย เป็นส่วนงานที�ทาํการซื�อที�ดินมาพฒันาและก่อสร้าง

อาคารโรงงาน รวมทั�งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อขายที�ดินเปล่าที�

พฒันาแลว้ และที�ดินพร้อมอาคารโรงงานสาํเร็จรูป 

(2) ส่วนงานที�ดินและอาคารโรงงานเพื�อให้เช่า เป็นส่วนงานที�ทาํการซื�อที�ดินหรือเช่าที�ดินระยะยาว

เพื�อนาํมาพฒันา และก่อสร้างอาคารโรงงาน รวมทั�งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อให้เช่าที�ดินพร้อมอาคารโรงงานสาํเร็จรูป 

(3) ส่วนงานอาคารสํานกังานเพื�อให้เช่า เป็นส่วนงานที�ทาํการเช่าที�ดินระยะยาว เพื�อนาํมาพฒันา และ

ก่อสร้างอาคารสาํนกังาน เพื�อให้เช่าพื�นที�สาํนกังานและการใหบ้ริการ 

(4) ส่วนงานอาคารชุดพกัอาศยัเพื�อขาย เป็นส่วนงานที�ทาํการก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยั ทั�งในเขตใจ

กลางเมืองและสถานที�ตากอากาศ เพื�อขายใหแ้ก่บุคคลทั�วไป 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงค์ใน

การตดัสินใจเกี�ยวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหนี� สิน

รวมซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที�ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม

และหนี� สินรวมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร สินทรัพยร์วมและหนี� สินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี�   
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 

ที�ดินและอาคาร 

โรงงานเพื�อขาย 

ที�ดินและอาคาร 

โรงงานเพื�อใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานเพื�อใหเ้ช่า 

 

อาคารชุดพกัอาศยัเพื�อขาย งบการเงินรวม 

 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายได้           

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก - 460 49 48 185 200 1,151 40 1,385 748 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - 216 25 27 56 72 273 8 354 323 

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - - 134 - - - - - 134 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที�ไม่ไดป้ันส่วน:           

   รายไดอ้ื�น         80 62 

   ค่าใชจ้่ายในการขาย         (65) (53) 

   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (252) (158) 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน         (26) - 

   ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (305) (113) 

   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         56 (42) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี         (158) 153 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย         (11) (4) 

ขาดทุนส่วนของผูถ้ือหุน้ใหญข่องบริษทัฯ         - 2 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ)       (169) 151 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ที�ดินและอาคารโรงงาน

เพื�อขาย 

ที�ดินและอาคารโรงงาน

เพื�อใหเ้ช่า 

อาคารสาํนกังาน

เพื�อใหเ้ช่า 

อาคารชุดพกัอาศยั 

เพื�อขาย 

การตดัรายการบญัชี

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

อุปกรณ์ - 60 - 1 -  - - - - - - 61 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 323 1 213 231 - - - - 536 232 

ตน้ทุนพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์ 3,601 2,030 - 330 - - 1,773 2,620 (171) (156) 5,203 4,824 

สิทธิการเช่า 48 47 - 3 353 391 -  - - -  401 441 

สินทรัพยส์่วนกลาง 4,198 3,756 24 31 231 237 375 352 (3,559) (2,251) 1,269 2,125 

รวมสินทรัพย ์ 7,847 5,893 347 366 797 859 2,148 2,972 (3,730) (2,407) 7,409 7,683 

                   

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,693 2,520 455 210 - 67 170 879 -  - 2,318 3,676 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 49 87 14 13 23 19 159 467 (1) (1) 244 585 

หุน้กู ้ 1,687 1,345 - -  - -  - -  - -  1,687 1,345 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 37 2 13 -  - -  - -  - 2 50 

หนี� สินส่วนกลาง 647 211 735 12 586 594 1,393 1,291 (2,372) (1,709) 989 399 

รวมหนี� สิน 4,076 4,200 1,206 248 609 680 1,722 2,637 (2,373) (1,710) 5,240 6,055 
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ข้อมูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2557 2556 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    

ประเทศไทย 1,446,039 945,423 

องักฤษ 19,097 - 

รวม 1,465,136 945,423 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

   (ไม่รวมเครื�องมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี) 

  

ประเทศไทย 948,119 1,003,335 

องักฤษ 322,243 - 

รวม 1,270,362 1,003,335 

ข้อมูลเกี�ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ ร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ (ปี 2556: บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 460 ลา้นบาท และ 290 ลา้นบาท ซึ� งมาจากส่วนงานที�ดินและอาคารโรงงานเพื�อขายและส่วนงาน

อาคารโรงงานเพื�อเช่า) 

33. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯบริษทัยอ่ยและพนกังานบริษทัฯร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบให้แก่พนกังานเขา้กองทุนเป็น

รายเดือนในอตัราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนเอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนทหารไทย จาํกัดและจะจ่ายให้แก่

พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 

2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2556: 3 ลา้นบาท) 
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34. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2555 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อวนัที�    

18 เมษายน 2556 

  

- เงินสดปันผล  90,279 0.10 

- หุน้ปันผล  180,558 0.20 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 270,837 0.30 

    

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

เมื�อวนัที� 3 มีนาคม 2557 

 

238,370 

 

0.22 

เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2556 เสนอโดยที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เมื�อวนัที� 20 มีนาคม 2557 

และอนุมติัโดย ที�ประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุน้เมื�อวนัที�           

30 เมษายน 2557 

 

54,175 

 

0.05 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 292,545 0.27 

35. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

35.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน  

35.1.1 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาการออกแบบ 

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัเพื�อขายและสัญญาจา้งบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สัญญาออกแบบ ปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร

ชุดพกัอาศยัเพื�อขาย 73 98 69 81 

รวม 73 98 69 81 
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35.1.2 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนิคม

อุตสาหกรรม ที เอฟ ดี และโครงการอื�นดงัต่อไปนี�  

- สัญญาก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค จาํนวนประมาณ 179 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 

67 ลา้นบาท) 

- สัญญาจะซื�อที�ดินเพื�อพฒันาโครงการจาํนวนเงินประมาณ 349 ลา้นบาท และค่านายหนา้จากการ

ทาํสัญญาจะซื�อที�ดินดงักล่าวจาํนวน 2 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 238 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาท

ตามลาํดบั) 

35.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

35.2.1 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที�อาคารสํานกังาน

และบริการอื�นๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น

ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ไดเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 29 ลา้นบาท (2556 : 22 ลา้นบาท) 

35.2.2 บริษทัฯ มีสิทธิการเช่าที�ดินจากสํานกังานพระคลงัขา้งที�และไดรั้บสิทธิให้ทาํโครงการปลูกสร้าง

อาคารชุดพกัอาศัยบนที�ดินดังกล่าว โครงการดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที�

เกี�ยวขอ้งในเดือนมกราคม 2550 

 ในเดือนมิถุนายน 2550 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2551 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับทาํการปลูกสร้างและเช่า

ที� ดินกับอาคารที�ปลูกสร้างแล้วกับสํานักงานพระคลังข้างที� มีก ําหนด 30 ปีนับตั� งแต่ว ันที�                

1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป  

 เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2553 บริษทัฯ ตอบรับหนงัสือจากสํานกังานพระคลงัขา้งที� ซึ� งมีมติเห็นชอบ

จากการที�บริษทัฯ ไดข้อเปลี�ยนรูปแบบและขนาดของโครงการใหม่ โดยมีเงื�อนไขที�บริษทัฯ ตอ้ง

ปฏิบติัตาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญา ดงันี�  

(1) อาคารที�จะปลูกสร้างต้องขออนุญาตปลูกสร้างในนามสํานักงานพระคลังข้างที�และ

สํานกังานพระคลงัขา้งที�เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ� อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�นๆ บนที�ดินดว้ย 

โดยบริษทัฯเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั�งหมดจนการปลูกสร้างอาคารโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จ  

(2) ระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารภายใน 5 ปี นบัแต่วนัที�ไดรั้บอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารใหม่

จากหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง 
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(3) สัญญาเช่ามีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี นบัแต่วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาการปลูกสร้างอาคาร

ตามขอ้ (2) แต่หากการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยก่อนวนัครบกาํหนดให้เริ�มนบักาํหนด

ระยะเวลาการเช่าตั�งแต่วนัที�การปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อย กาํหนดจ่ายค่าเช่าเป็นราย

เดือน ค่าเช่าในปีแรกมีอตัราเดือนละ 500,000 บาท และเพิ�มอตัราค่าเช่าอีกร้อยละ 5 ต่อปีทุก

ปีจนครบกาํหนดระยะเวลาเช่า 

(4) ในระหวา่งการปลูกสร้างอาคาร บริษทัฯตอ้งชาํระค่าทดแทนการขาดผลประโยชน์เป็นราย

เดือนๆละ 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาทาํการปลูกสร้างอาคารเริ�มชาํระเดือนกนัยายน 

2553 และชาํระค่าใชจ่้ายในการดูแลทางเขา้ออกเดือนละ 4,700 บาท 

(5) บริษทัฯตอ้งส่งมอบหนงัสือคํ�าประกนัในวงเงิน 50 ลา้นบาท ภายในวนัที� 20 ธันวาคม 2553 

ซึ� งบริษทัฯไดจ้ดัทาํและส่งมอบบางส่วนแลว้จาํนวน 22 ลา้นบาท ในปี 2553 และบริษทัฯได้

ส่งมอบหนงัสือคํ�าประกนัทั�งหมดแลว้ในวนัที� 9 กรกฎาคม 2557  

35.2.3 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในอนาคตที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าที�ดินเป็นรายปีให้แก่การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยและกบับุคคลธรรมดา เพื�อใชป้ระกอบกิจการสร้างโรงงานให้เช่า โดยมีระยะเวลา

การเช่า 15 ปี และ 30 ปี  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญา ดงันี� :- 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2557 2556 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 2 2 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6 8 

รวม 8 10 

 ในปี 2556 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาโอนสิทธิการเช่าที�ดินที�ทาํกบับุคคลธรรมดาแก่ให้กองทุนฯ

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
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35.2.4 บริษทัยอ่ยมีสิทธิการเช่าที�ดินจากสาํนกังานพระคลงัขา้งที� และไดรั้บสิทธิให้ทาํโครงการปลูกสร้าง

อาคารชุดเพื�อให้เช่าบนที�ดินดงักล่าว อายุสัญญา 30 ปี เริ�ม พฤศจิกายน 2536 สิ�นสุด ตุลาคม 2566 

ซึ� งอาคารได้ตกเป็นกรรมสิทธิ� ของสํานักงานพระคลงัขา้งที�ตั�งแต่เริ� มแรก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงเหลือตามสัญญา จาํนวนประมาณดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2557 2556 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 3 3 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15 15 

มากกวา่ 5 ปี 18 22 

รวม 36 40 

บริษทัยอ่ยยงัมีภาระเรื�องค่าใชท้างเขา้ออกจาํนวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน 

35.2.5 บริษทัยอ่ยมีสิทธิการเช่าที�ดินซึ� งเช่าช่วงมาจากบริษทัแห่งหนึ� งและไดรั้บสิทธิให้ปลูกสร้างอาคาร

ชุดสํานกังานเพื�อให้เช่าบนที�ดินดงักล่าว สัญญาอายุ 30 ปี เริ�ม ธนัวาคม 2538 สิ�นสุด พฤศจิกายน 

2568 ซึ� งอาคารดงักล่าวจะยกใหบ้ริษทัผูใ้ห้เช่าช่วงเมื�อสิ�นสุดสัญญา 

35.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาบริการระยะยาว 

35.3.1 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาร่วมดําเนินงานโครงการนิคม

อุตสาหกรรม ที เอฟ ดี กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยบริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่ากาํกบัการ

บริการพื�นที�โครงการ เริ�มชาํระงวดแรกในปี 2552 ในอตัราปีละประมาณ 1 ล้านบาท อตัราค่าบริการนี�

อาจเปลี�ยนแปลงไดทุ้กๆระยะเวลา 3 ปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของอตัราค่าบริการในขณะนั�น 

35.3.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการคงเหลือดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

จ่ายชาํระ     

   ภายใน 1 ปี 20 21 7 3 

   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 1 4 - 

รวม 24 22 11 3 
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35.4 การคํ�าประกนั 

35.4.1 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ ค ํ�าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชื�อให้แก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน

รวม 888 ลา้นบาท (2556: 530 ลา้นบาท) 

35.4.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนงัสือคํ�าประกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เพื�อคํ�าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาร่วมดาํเนินงาน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี กบั                  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4 8 4 8 

เพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอื�นๆ 10 10 2 4 

รวม 14 18 6 12 

35.5 คดีฟ้องร้อง 

คดีความ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียด ดงันี�  

ก) ในปี 2555 บริษทัฯถูกบริษทัอีกแห่งหนึ� ง (โจทก์) ฟ้องร้องในฐานะจําเลยร่วม (จาํเลยที� 4) กับ           

องค์การบริหารส่วนตาํบลปากนํ� าปราณ โดยโจทก์ขอให้ศาลมีคาํสั�งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร ของโครงการเดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน ซึ� งเป็นโครงการของบริษัทฯในข้อหาออก

ใบอนุญาตก่อสร้างโดยมีระยะห่างจากแนวเขตชายฝั�งทะเลไม่ถึง 200 เมตร ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม จึงเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฝ่าฝืนต่อบทบญัญติั

ของกฎหมาย และห้ามผูถู้กฟ้องคดีดาํเนินการก่อสร้างหรือกระทาํการใดๆ จนกว่าคดีจะถึงที�สุด 

ต่อมาเมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองชั� นต้นมีคาํสั�งให้ระงับการก่อสร้างอาคารตาม

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไวก้่อนเป็นการชั�วคราวจนกวา่ศาลจะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั�งเป็นอยา่งอื�น 

ทั�งนี�  บริษทัฯไดย้ื�นคาํร้องอุทรณ์คาํสั�งของศาลปกครองชั�นตน้แลว้เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2556  

 เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสั�งไม่เห็นพอ้งด้วยกับคาํสั�งของศาลปกครอง

ชั�นตน้ โดยมีคาํสั�งกลบัคาํสั�งของศาลปกครองชั�นตน้ เป็นให้ยกคาํขอกาํหนดมาตรการหรือวิธีการ

คุม้ครองเพื�อบรรเทาทุกขช์ั�วคราวก่อนการพิพากษา  

 เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2557 ศาลปกครองกลางไดม้ีคาํพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เฉพาะในส่วนที�เป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัที�มีความสูงจากระดบัพื�นดินเกินกว่า 

12 เมตรขึ�นไป จนถึงส่วนที�สูงของอาคาร ทั�งนี�  บริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาล

ปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้เมื�อวนัที� 19 ธนัวาคม 2557 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องและผลเสียหายจากการถูก

ระงับการก่อสร้างดงักล่าวและเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นกบัมูลค่าของโครงการของ

บริษทัฯ ดงันั�น บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าโครงการหรือประมาณการหนี� สิน

จากคดีดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ข) ในเดือนเมษายน 2557 บริษทัฯถูกผูซื้�อห้องชุดพกัอาศยัในโครงการแห่งหนึ�งจาํนวน 1 รายฟ้องร้อง

เรียกค่าเสียหายจากการไม่สามารถใช้สอยประโยชน์ไดใ้นห้องชุดตามคาํสั�งของพนกังานเจา้หนา้ที�

ฝ่ายโยธา เป็นจาํนวนทุนทรัพย ์7.28 ล้านบาท พร้อมดว้ยดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ

ค่าเสียหายในอตัราเดือนละ 80,000 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ ปัจจุบนั

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพ่ง ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่จะไม่เกิดผลเสียหายอยา่งเป็น

สาระสาํคญัจากคดีความดงักล่าว เนื�องจากกรณีเป็นการเกิดขึ�นภายหลงัจากที�ผูซื้�อมิไดซื้�อห้องชุดพกั

อาศยัโดยตรงจากบริษทัฯ แต่ไดซื้�อตอ่จากบุคคลอื�น 

35.6 หนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

 บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) มีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการจ่ายค่าชดเชย

กรณีที�ดินโครงการกิ�งแก้วถูกเวนคืนให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี             

อินดสัเตรียล อินเวสเมนท ์จาํกดั (“กองทุนฯ”) ตามขอ้ตกลงที�ไดร้ะบุไว ้โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัยอ่ย

อาจตอ้งจ่ายเพื�อชดเชยให้กบักองทุนฯคาํนวณตามอตัราที�กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ 

27 ลา้นบาท ทั�งนี� ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของความเสียหาย

ของเหตุการณ์ดงักล่าวและเชื�อมั�นวา่กองทุนฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากการถูกเวนคืนที�ดิน และบริษทัยอ่ย

จะไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้กบักองทุนฯ ดงันั�น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินที�

อาจจะเกิดขึ�นจากเหตุการณ์ดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

36. เครื�องมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�

การคา้และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั�น และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเสี�ยงที�

เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

บริษทัฯมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น และเงินให้กู้ยืม ฝ่าย

บริหารควบคุมความเสี� ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม 

ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ จาํนวนเงินสูงสุดที�

บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�  และเงินให้กู้ยืมที�แสดงอยู่ใน       

งบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กู้ยืม เงิน

เบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั� นและเงินกู้ยืมระยะยาวที�มีดอกเบี� ย อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ� นลงตามอัตราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี� ยคงที�ซึ� ง

ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ�า  

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 157 1 158 0.58 - 2.80 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั - 64 - - 61 0.30 - 2.70 

 - 64 157 1 222  

หนี�สินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,548 - - - 1,548 2.00 - 5.70 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 1,260 - 1,260 MLR 

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน - 18 - - 18 3.60 - 12.2 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและ

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - 313 - - 313 15.00 

หุ้นกู ้ 1,687 - - - 1,687 5.50 

 3,235 331 1,260 - 4,827  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 31 1 32 0.10 - 2.60 

เงินให้กูย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย 2,234 - - - 2,234 5.30 - 15.00 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 61 - - - 61 0.30 - 2.70 

 2,295 - 31 1 2,327  

หนี�สินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,190 - - - 1,190 2.00 - 5.60 

เงินกูย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งจ่ายจาก

บริษทัยอ่ย - - - 8 8 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 976 - 976 MLR 

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 18 - - 18 3.60 - 12.20 

หุ้นกู ้ 1,687 - - - 1,687 5.50 

 2,877 18 976 8 3,879  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1,033 236 1,269 0.50 - 2.80 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 13 - - - 13 1.90 - 2.50 

 13 - 1,033 236 1,282  

หนี�สินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,560 - - - 2,560 4.70 - 5.50 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

- - 1,049 - 1,049 

อา้งอิง MLR 

และ SPRL 

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน - 7 - - 7 3.60 - 12.20 

เจา้หนี�ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี�  - - 67 - 67 MLR-1 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

และดอกเบี�ยคา้งจ่าย - 313 - - 313 15.00 

หุ้นกู ้ 1,345 - - - 1,345 5.30 และ 5.50 

 3,905 320 1,116 - 5,341  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย ไม่มี  อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง อตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

 (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 952 240 1,192 0.50 - 0.60 

เงินให้กูย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย - 234 1,288 - 1,522 5.50 - 15.00 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 11 - - - 11 1.90 - 2.50 

 11 234 2,240 240 2,725  

หนี�สินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,030 - - - 2,030 5.30 - 5.45 

เงินกูย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งจ่ายจาก

บริษทัยอ่ย - - 56 - 56 5.50 - 7.00 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

- - 491 - 491 

อา้งอิง MLR และ 

SPRL 

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 7 - - 7 3.60 - 12.20 

หุ้นกู ้ 1,345 - - - 1,345 5.30 และ 5.50 

 3,375 7 547 - 3,929  

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในระดบัตํ�าเนื�องจากรายการทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นสกุล     

เงินบาท 

นอกจากนี�  บริษัทฯและบริษัทย่อยยงัมีความเสี� ยงจากการที�มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ                   

ซึ� งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสี�ยงไว ้

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั� น เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมี

อตัราดอกเบี� ยใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหนี� สินใน

ขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ

ในลักษณะที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ� นอยู่กับลักษณะของเครื�องมือทาง

การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าที�เหมาะสม  
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37. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯ คือจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสมเพื�อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย ณ วนัที�            

31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 2.42:1 (2556: 3.72:1) และเฉพาะบริษทัมี

อตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.86:1 (2556: 2.48:1) 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 1/2558 ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ บริษทั 

โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จดัตั� งบริษทัย่อยแห่งใหม่ คือ 

Bognor Regis Warehouse Limited ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งใหม่ในประเทศองักฤษ เพื�อประกอบ

กิจการด้านการลงทุนในธุรกิจที�ดินและอาคารคลงัสินคา้เพื�อเช่าและขาย บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน

จาํนวน 1,620,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์ บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกดั ลงทุนร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2558 

 



112
รายงายประจำาปี 2557

1. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2555 1 2556 1 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1 ธุรกิจที่ดินและอาคารโรงงาน
  - รายได้จากการขาย 327.71 24.09 460.00 48.66 - -
  - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 112.94 8.30 47.92 5.07 44.70 3.06
2. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน
  - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 197.78 14.54 200.21 21.18 188.90 12.89
3. ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย 130.43 9.59 40.36 4.27 1,151.35 78.58
4. ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
 การลงทุน 554.89 40.78 134.33 14.21 - -
5. รายได้อื่นๆ 36.83 2.71 62.60 6.62 80.18 5.47
รวมรายได้ 1,360.58 100.00 945.42 100.00 1,465.13 100.00

หมายเหตุ:  (1) ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน VSSL ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ดงันัน้จงึถอืเป็นการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั และได้ปรบัปรงุย้อนหลงังบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้

2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลิตภัณฑ์

หรือการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ

 • นิคมอุตสาหกรรม - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

 • โรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า - ด�าเนินการโดย TISCOM และ Barnsley

 • อาคารชุดพักอาศัย(คอนโดมิเนียม) - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ และ VSSL

 • อาคารส�านักงานให้เช่า - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ (SG เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในที่ดินและ

  อาคารส�านักงาน เอส จี ทาวเวอร์ 1 และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและอาคารส�านักงาน เดอะ มิลเลนเนีย)

 • รับบริหารทรัพย์สิน - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

 อนึ่ง ในอดีต บริษัทฯ และ TISCOM เป็นผู้ด�าเนินการธุรกิจโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนที่จะน�า TISCOM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจให้มี

ความชัดเจน โดยให้ TISCOM และ Barnsley มุ่งเน้นและด�าเนินธุรกิจโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2.1.1 นิคมอุตสาหกรรม

  ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีขึ้น ท่ีอ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพัฒนาที่ดิน  

จัดวางระบบสาธารณูปโภค และก่อสร้างโรงงานมาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาร่วมด�าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย และได้จดัพืน้ที่ในนิคมให้มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นเขตอตุสาหกรรมทัว่ไป (General Zone)  และเขตประกอบการเสร ี(Free Zone) 

ไว้รองรับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

  บริษัทฯ ได้เลือกท�าเลที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ด้วยระยะทางท่ีไม่ไกลจาก

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

เหมาะสมกับการสร้างโรงงาน อาคารคลังสินค้า และเป็นศูนย์โลจิสติกส์ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความได้เปรียบในเรื่องของท�าเลที่ตั้ง

เพราะอยู่ในจุดทีม่คีวามสะดวกทางด้านการขนสง่ ใกลก้ับกรงุเทพมหานคร อยูห่่างจากสนามบนิสุวรรณภูมเิพยีงไม่เกิน 20 นาท ีและ 

ห่างจากท่าเรอืน�า้ลกึแหลมฉบงัเพยีงไม่เกนิ 40 นาทเีท่านัน้ จดัเป็นท�าเลทีม่ศีกัยภาพมาก กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ มสีญัชาติ

ญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และชิ้นส่วนยานยนต์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 เฟส ดังนี้

  (1) โครงการเฟสที่ 1

  มพ้ืีนที่โครงการทัง้หมดประมาณ 302.44 ไร่ เป็นพืน้ท่ีเกดิรายได้เท่ากบั 231.23 ไร่ ซึง่แบ่งเป็นเขตประกอบการเสรี 

(Free Zone) เท่ากบั 74.59 ไร่ และเขตอตุสาหกรรมท่ัวไป (General Zone) เท่ากบั 156.64 ไร่ บรษัิทฯ มกีารรบัรูร้ายได้

จากโครงการทัง้การขายทีด่นิเปล่าและทีด่นิพร้อมโรงงานส�าเรจ็รปูขนาด 1,500.00 - 3,000.00 ตารางเมตร ตัง้แต่ปี 2554 

ซึง่ ณ 31 ธันวาคม 2557 โครงการเฟสท่ี 1 มพีืน้ท่ีขายแล้วเท่ากบั 225.48 ไร่ และมพีืน้ท่ีขายคงเหลอืเพยีง 5.75 ไร่ หรอื

คดิเป็นร้อยละ 2.49 ของพืน้ทีเ่กดิรายได้ท้ังหมด

  (2) โครงการเฟสที่ 2

  บริษทัฯ ได้จดัท�าแผนขยายพ้ืนที่โครงการเฟสที ่2 ซึง่มที�าเลเชือ่มต่อกบัโครงการเฟสที ่1 อกีประมาณ 2,500.00 ไร่ 

โดยอยู่ระหว่างเร่งด�าเนินการพัฒนาที่ดิน ปรับสภาพภูมิทัศน์ จัดท�าและออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมกับ

จดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพือ่ยืน่ขออนญุาตกบัหน่วยงานราชการ และขออนญุาตการใช้พืน้ที่

เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเปล่าในโครงการเฟสที่ 2 แล้วประมาณ 1,162.30 ไร่ 

ทั้งนี้ ตามแผนการลงทุนในช่วงปี 2558 - 2560 บริษัทฯ คาดว่าจะซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 750.00 ไร่ โดยคาดว่า

จะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000.00 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 7,000.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถ

เริ่มขายได้ตั้งแต่ ปี 2558

 2.1.2  โรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

   TISCOM ด�าเนนิธรุกจิจดัสร้างโรงงานอตุสาหกรรมมาตรฐานและคลงัสนิค้าให้เช่าและขาย ในนคิมอตุสาหกรรมและเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมในท�าเลต่างๆ เพื่อให้บริการกับผู้ลงทุนโดยค�านึงถึงความสะดวกของการเดินทาง การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร 

ระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมทีด่ ี นอกจากนีย้งัจดัให้มโีรงงานท้ังในเขตอตุสาหกรรมท่ัวไปและเขตประกอบการ 

เสรีตามความต้องการของผู้ลงทุน อีกทั้ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 TISCOM ได้จัดตั้งบริษัทย่อย Barnsley ในประเทศอังกฤษ เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย
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  (1) โรงงานส�าเร็จรูป

  ลักษณะโรงงานเป็นรูปแบบมาตรฐานอาคารชั้นเดียวพร้อมชั้นลอยเพื่อใช้เป็นส�านักงาน มีขนาดตั้งแต่ 1,000 ถึง 

3,000 ตารางเมตร  ซึง่ก่อสร้างในบรเิวณพืน้ท่ีดนิท่ีมรีัว้กัน้เป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม และพืน้ท่ีจอดรถ พืน้โรงงาน

สามารถรับน�้าหนักได้ 3 ตันต่อตารางเมตร

  TISCOM สามารถให้ทางเลือกกับผู้ลงทุนได้หลายแบบ เช่น การซื้อโรงงาน หรือเช่าโรงงาน หรือให้มีสิทธิ์ซื้อใน

ภายหลัง เป็นต้น

  สัญญาเช่าระหว่าง TISCOM และลูกค้า โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถต่อสัญญาเช่า

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

ตารางแสดงข้อมูลโรงงานส�าเร็จรูปและอัตราการเช่า (Occupancy rate) ที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ TISCOM

โรงงานส�าเร็จรูป จ�านวนโรงงาน 

ต้นงวด

จ�านวนที่ขายเข้ากองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์

จ�านวนโรงงานสิ้นงวด อัตราการเช่า ณ สิ้นงวด

(ร้อยละ)มีผู้เช่า ไม่มีผู้เช่า

ปี 2555
จ�านวน (หลัง) 35 30 3 2
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 41,970.00 34,320.00 4,200.00 3,450.00 54.90%
ปี 2556
จ�านวน (หลัง) 5 7 5 -
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 7,650.00 14,970.00 7,650.00 - 100.00%
ปี 2557
จ�านวน (หลัง) 5 - 4 1 
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 7,650.00 - 6,900.00 750.00 90.20%

  หมายเหตุ :  1. เป็นสิทธิการเช่าที่ TISCOM เช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 บริษัทฯได้ท�าการสร้างโรงงานส�าเร็จรูปขึ้น 7 หลัง และขายให้แก่ กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ทันทีหลังสร้างเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีโรงงานส�าเร็จรูปคงเหลือทั้งสิ้น 5 หลัง 

หรือคิดเป็นพื้นที่รวม 7,650.00 ตารางเมตร ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีพื้นที่เฉลี่ยหลังละ 750.00 - 

3,330.00 ตารางเมตร ซึ่งโรงงานส�าเร็จรูปพร้อมที่ดินจ�านวน 5 หลังดังกล่าว เป็นสิทธิการเช่าที่ TISCOM เช่าจากการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 TISCOM อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน

ส�าเรจ็รูป จ�านวน 22 หลงัทีต่�าบลบางเสาธง จงัหวดัสมทุราปราการ ซึง่คาดว่าจะสามารถเปิดด�าเนนิการได้ภายในปี 2558

  (2) คลังสินค้าส�าเร็จรูป

  ลกัษณะคลงัสนิค้าของ TISCOM เป็นรปูแบบมาตรฐานอาคารชัน้เดยีวพร้อมชัน้ลอยเพือ่ใช้เป็นส�านกังาน มขีนาด

ต้ังแต่ 2,000 ถงึ 10,000 ตารางเมตร ซ่ึงก่อสร้างในบรเิวณพืน้ทีด่นิทีม่รีัว้กัน้เป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พืน้ทีจ่อดรถ 

และมีพื้นที่ส�าหรับขนถ่ายสินค้า พื้นคลังสินค้าสามารถรับน�้าหนักได้ 3 ตันต่อตารางเมตร

  TISCOM สามารถให้ทางเลือกกับผู้ลงทุนได้หลายแบบ เช่น การซื้อคลังสินค้า หรือเช่าคลังสินค้า หรือให้สิทธิ์

ซื้อในภายหลัง เป็นต้น

  สัญญาเช่าระหว่าง TISCOM และลูกค้า โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถต่อสัญญาเช่า

กับทาง TISCOM ได้ โดยก�าหนดให้ลูกค้าช�าระเงินมัดจ�าเป็นจ�านวน 4 เดือนของค่าเช่า
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 ตารางแสดงข้อมูลคลังสินค้าส�าเร็จรูปและอัตราการเช่า (Occupancy rate) ที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ TISCOM

คลังสินค้า

ส�าเร็จรูป

จ�านวนคลังสินค้า

ต้นงวด

จ�านวนที่ขายเข้ากองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์

จ�านวนคลังสินค้าสิ้นงวด อัตราการเช่า ณ สิ้นงวด

(ร้อยละ)มีผู้เช่า ไม่มีผู้เช่า

ปี 2555
จ�านวน (หลัง) 17 - 17 -
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 15,034.10 - 15,034.10 - 100.00%
ปี 2556
จ�านวน (หลัง) 17 17 - -
พื้นที่ (ต.ร.ม.) 15,034.10 15,034.10 - - -
ปี 2557
จ�านวน (หลัง) - - - -
พื้นที่ (ต.ร.ม.) - - - - -

  ทัง้นี ้ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557 TISCOM ไม่มคีลงัสนิค้าส�าเรจ็รปูคงเหลอื เนือ่งจาก TISCOM ได้ขายคลงัสนิค้า

ส�าเร็จรูปทั้งหมดให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

TISCOM อยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังสินค้า จ�านวน 8 หลัง ที่ต�าบลท่าสะอ้าน อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง

คาดว่าจะสามารถเปิดด�าเนินการได้ภายในปี 2558 ตารางแสดงข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงถึงสัดส่วน

รายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้เช่ารวมจากสัญญาเช่าโรงงานและคลังสินค้าตามปีที่ครบก�าหนดอายุสัญญาเช่า 

ปีที่ครบก�าหนดอายุสัญญาเช่า สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้เช่ารวม (ร้อยละ)
2557 28.18
2558 71.82
รวม 100.00

  

2.1.3 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

  บรษิทัฯได้มกีารพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั โดยมโีครงการทีด่�าเนนิการขายแล้วเสรจ็ทัง้สิน้ 2 โครงการ ประกอบ

ด้วย โครงการ เลค กรีน (LAKEGREEN APARTMENT) และ โครงการ 59 เฮอริเทจ (59 HERITAGE) และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ คือ โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส (15 SUKHUMVIT RESIDENCES) โครงการ เดอะโคโลเนียล 

เขาเต่า หัวหิน (THE COLONIAL KAO TAO HUA HIN) และโครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนเซส (MAHADLEK RESIDENCES)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคารชุด ทั้งในเมืองซึ่งใกล้แนวรถไฟฟ้า สิ่งอ�านวยความสะดวก  และในต่างจังหวัดเพื่อสนองความ

ต้องการบ้านหลังที่สองไว้พักผ่อนบรรยากาศเงียบสงบแถบชายทะเล อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ 31 ธันวาคม 2557 

มีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างพัฒนา และ/หรือด�าเนินการขาย และ/หรือรอโอนให้แก่ลูกค้า รวม 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้
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  (1) โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส (15 SUKHUMVIT RESIDENCES)

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

มูลค่าโครงการรวม 3,995.38 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 25 ชั้น โดย VSSL ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร

โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2553  โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมของโครงการเท่ากับ 59,113.00 ตารางเมตร เป็นส่วนของพื้นที่

ขายรวม 31,659.43 ตารางเมตร จ�านวนห้องชุดเพื่อขายรวม 505 ยูนิต แบ่งเป็นส่วนของห้องชุดพักอาศัย 492 ยูนิต 

และส่วนของพื้นที่พาณิชยกรรม 13 ยูนิต ณ 31 ธันวาคม 2557 VSSL ด�าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 

โดย VSSL สามารถขายห้องชุดพักอาศัยและร้านค้าไปแล้ว ประมาณร้อยละ 45.94 ของมูลค่าโครงการ

  (2) โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน (THE COLONIAL KAO TAO HUA HIN)

  โครงการพัฒนาอาคารห้องชุดพักอาศัย  ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาเต่า ต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 9-0-42.3 ไร่ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,375.00 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้าง

อาคาร 3 ชั้น (อาคารส�านักงานขาย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดใช้เป็นส�านักงานขาย ในส่วนของการก่อสร้างอาคาร

ชุดพักอาศัย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานรากทั้ง 2 อาคาร และอาคารจอดรถ อย่างไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทฯ ได้ชลอโครงการ  ไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีฟ้องร้อง (ดูราย

ละเอียดในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง)
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  (3) โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ (MAHADLEK RESIDENCES)

  โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัยเพื่อขาย จ�านวน 1 อาคาร สูง 41 ชั้น พื้นที่โครงการ 1-3-28 ไร่ ตั้งอยู่ในซอย

มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด�าริ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจาก บริษัท Capital Planner 

จ�ากัด มูลค่ารวมประมาณ 61.00 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวถือกรรมสิทธิ์โดยส�านักงานพระคลังข้างที่ เพื่อน�ามาพัฒนา

และก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย มีระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบก�าหนดระยะเวลาก่อสร้าง (ตามสัญญา

ระบุให้ระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารตามโครงการ มีก�าหนดเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร

จากกรุงเทพมหานคร) หรือนับตั้งแต่ปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

  โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

2.1.4 อาคารส�านักงานให้เช่า

  ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าผ่าน SG ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 49.91 โดย SG ได้

ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารส�านักงาน เอส จี ทาวเวอร์ 1 และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารส�านักงาน เดอะ มิลเลนเนีย 

(อาคาร เอส จ ีทาวเวอร์ 2) ซ่ึงตัง้อยู่ในซอยมหาดเลก็หลวง 3 ถนนราชด�าร ิและถนนหลงัสวน พืน้ที่ให้เช่ารวม 26,846.18 ตารางเมตร 

ทั้งนี้ ที่ดินและอาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1 ถือกรรมสิทธิ์โดยส�านักงานพระคลังข้างท่ี (ผู้ให้เช่า) และท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคาร  

เดอะ มิลเลนเนีย ถือกรรมสิทธิ์โดย บริษัท จี เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (ผู้ให้เช่าช่วง) ในขณะที่ อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย ถือกรรมสิทธิ์

โดย SG และจะตกเป็นของ บริษัท จี เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า ในปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้บริหารอาคาร

ส�านักงานให้เช่าดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 

 (1) อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1 

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

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารส�านักงานรวมพื้นที่จอดรถให้เช่าทั้งสิ้น 19 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่

รวม 30,752.00 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่า 14,932.53 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 7,711.62 ตารางเมตร 

และพื้นที่จอดรถ 8,107.85 ตารางเมตร (220 คัน) ณ 31 ธันวาคม 2557 มีพื้นที่ปล่อยเช่าแล้วร้อยละ 86.70 ของพื้นที่

ให้เช่ารวม

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

  ตัง้อยูบ่นเน้ือที ่1 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา อาคารเลขที ่62 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร  

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

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

ตารางเมตร (220 คัน) ณ 31 ธันวาคม 2557 มีพื้นที่ปล่อยเช่าแล้วร้อยละ 82.04 ของพื้นที่รวม
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  สัญญาเช่าระหว่าง SG และลูกค้า โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถต่อสัญญาเช่ากับทาง 

SG ได้ โดย SG ก�าหนดให้ลูกค้าช�าระเงินมัดจ�าเป็นจ�านวน 3 เดือนของค่าเช่า

  ตารางสรุปธุรกิจอาคารส�านักงานที่ด�าเนินงานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารส�านักงาน ที่ตั้ง ลักษณะ พื้นที่เช่า

ทั้งหมด

(ตรม.)

พื้นที่เช่าที่มี

สัญญาเช่า

(ตรม.)

พื้นที่เช่า 

คงเหลือ

(ตรม.)

อัตราการเช่า

(Occupancy 

rate)

เอส จี ทาวเวอร์ 1 อาคารเลขที่ 161/1 

ซอยมหาดเล็กหลวง 

3 ถนนราชด�าริ  

แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กทมฯ

อาคารส�านักงาน 

สูง 19 ชั้น และ

ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

14,932.53 11,305.41 3,627..12 77..71%

เดอะ มิลเลนเนีย อาคารเลขที่ 62  

ถนนหลังสวน  

แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กทมฯ

อารส�านักงาน สูง 

26 ชั้น และชั้น

ใต้ดิน 1 ชั้น

11,913.65 9,599.06 2,314.59 80.57%

รวมทั้งหมด 26,846.18 20,904.47 5,941.71 77.87%

2.1.5 ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์

  บรษิทัฯ และ TISCOM ได้เริม่มกีารขายทีด่ินและโรงงานให้กบักองทนุรวมอสังหารมิทรพัย์ TIF1 ครั้งแรกในปี 2548 หลัง

จากนั้นได้มีการขายสินทรัพย์เพิ่มเติมให้แก่กองทุน TIF1 และ M-II อีกในปี 2550 ปี 2555 และปี 2556 ทั้งนี้ นอกเหนือจากการขาย

สินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน โรงงานและคลังสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

ดงักล่าว พร้อมทัง้เป็นผูบ้ริหารสนิทรัพย์อาคารชดุส�านักงานให้เช่าของ SG ด้วย โดยได้รบัรายได้ค่าตอบแทนจากการบรหิารทรพัย์สนิ

เหล่านั้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 ค่าตอบแทนจากการบริหารทรัพย์สินใน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TIF 1 และ M-II

• ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม

• ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่

• ค่านายหน้าในการต่อสัญญา

• ค่านายหน้าในกรณีที่มีการขายทรัพย์สินหรือโอนสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน 

 (ยกเว้น กรณีที่เป็นการขายทรัพย์สินให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลในกลุ่มเดียวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)

 (สามารถดูรายละเอียดของสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์ได้ในส่วนที่ 5 หัวข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)

 ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัทฯ รับบริหารอยู่ใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
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 (1) TIF 1 เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบ Freehold ซึง่ลงทนุในทีด่นิและอาคารโรงงานซึง่ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรม 

โดยทรพัย์สนิของ TIF 1 ประกอบด้วยโรงงาน 25 หลงั และอาคารแฟลต 1 หลงัจ�านวน 12 ห้อง โดยแบ่งเป็นแต่ละท�าเลทีต่ัง้ดงันี้

นิคม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ประเภท 

สินค้าที่ให้บริการ

เนื้อที่

(ตรม.)

จ�านวนยูนิต

(ยูนิต)

1. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา ที่ดิน+โรงงาน 17,248.00 12

2. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ที่ดิน+โรงงาน 1,980.00 1

3. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่ดิน+โรงงาน 2,310.00 1

4. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ที่ดิน+โรงงาน 9,150.00 7

5. นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี ที่ดิน+โรงงาน 1,800.00 2

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

7. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ฉะเชิงเทรา ที่ดิน+โรงงาน 3,240.00 2

รวมทั้งหมด 44,539.00 37

 (2) M-II เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold และ Leasehold ซ่ึงลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ โดยทรัพย์สินของ M-II ประกอบด้วยโรงงาน 39 หลัง และคลังสินค้า 17 หลัง โดยแบ่งเป็นแต่ละท�าเลที่ตั้งดังนี้

นิคม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ประเภท 

สินค้าที่ให้บริการ

ประเภท 

กรรมสิทธิ์

เนื้อที่

(ตรม.)

จ�านวนยูนิต

(ยูนิต)

1. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่ดิน+โรงงาน Freehold 2,160.00 2

2. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ฉะเชิงเทรา ที่ดิน+โรงงาน Freehold 32,820.00 19

3. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี ที่ดิน+โรงงาน Freehold+Leasehold1 19,350.00 18

4. คลังสินค้ากิ่งแก้ว สมทุรปราการ ที่ดิน+คลังสินค้า Freehold+Leasehold2 15,034.10 17

รวมทั้งหมด 69,364.10 56
หมายเหตุ :  1. สินทรัพย์ประเภทโรงงานเป็น Freehold และสินทรัพย์ประเภทที่ดินเป็น Leasehold ทั้งนี้ สิทธิการเช่าท่ีดิน  

(28-0-66.09 ไร่) จะสิ้นสุดอายุสัญญาปี 2585 และสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน (1-0-80 ไร่) จะสิ้นสุดอายุสัญญาปี 2561

 2. สินทรัพย์ประเภทคลังสินค้าเป็น Freehold และสินทรัพย์ประเภทที่ดินเป็น Leasehold ทั้งนี้ สิทธิการเช่าที่ดิน  

(25-1-96 ไร่) จะสิ้นสุดอายุสัญญาปี 2579

 (3) ทรพัย์สนิอาคารชดุส�านักงานให้เช่าของ SG ประกอบด้วยอาคารชดุ 2 อาคาร  เชือ่มตดิต่อกนัระหว่างซอยมหาดเลก็หลวง 

3 ถนนราชด�าริ และถนนหลังสวน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สิน 

อาคารชุดส�างานให้เช่า

พื้นที่ให้เช่า  

(ตรม.)

ประเภทสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์

1. อาคารเอสจี ทาวเวอร์ 14,932.63 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร

ส�านักงาน (สิ้นสุดปี 2566)

ส�านักงานพระคลังข้างที่

2. อาคารเดอะ มิลเลนเนีย 11,913.65 สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคาร

ส�านักงาน (สิ้นสุดปี 2568)

SG 

รวมทั้งหมด 26,846.18

สิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับ 

• สิทธิประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับเงินปันผลรับจากการลงทุนใน M-II ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3. การตลาดและการแข่งขัน
 3.1.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

 นิคมอุตสาหกรรม

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมกลุ่มสนับสนุน (Supporting industry) และ 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้ซื้อที่ดินเปล่าในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีไว้แล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ขนาด SME ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และต้องการความสะดวกในการขนส่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

 จากอทุกภยัทีเ่กดิข้ึนในปลายปี 2554 ท�าให้มคีวามต้องการจากนกัลงทนุในการซือ้ทีด่นิเปล่า และเช่าโรงงานในนคิมอตุสาหกรรม

ทีเอฟดีเพิ่มสูงขึ้นเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากน�้าทะเลถึง 2 เมตร ซึ่ง

มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบจากเหตุอุทกภัย อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

โซน 2 ที่มีระยะทางใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ซึ่งท�าเลที่ตั้งของนิคมดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

(Competitive advantage) ให้แก่บรษิทัฯ นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัได้รวบรวมทีด่นิไว้มากกว่า 1,211.80 ไร่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ทีพ่ร้อมส�าหรบัการน�ามาพฒันาในนิคมอตุสาหกรรมทเีอฟด ีเฟส 2 ภายในช่วงระยะเวลา 5 - 8 ปีข้างหน้า ซึง่บรษัิทฯได้ทยอยซือ้ไว้ด้วย 

ต้นทุนที่ต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย 

 เนื่องจากปัจจุบัน ที่ดินที่จะสามารถน�ามาพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมน้ันมีจ�านวนท่ีไม่มากนัก จึงท�าให้ท่ีดินดิบมีราคาเพ่ิมสูง

ขึ้นมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน โดยเฉพาะที่ดินติดถนนในละแวกนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่กิโลเมตร

ที่ 20 ถึงกิโลเมตรที่ 40 อีกทั้ง ที่ดินที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการของนักลงทุนเป็นอย่างมากและเริ่มขาดแคลน ส่งผลให้

ความต้องการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การตั้งราคาขายที่ดินและราคาค่าเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ 

จะพิจารณาจากต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน และระดับราคาของที่ดินโดยรอบ ซึ่งบริษัทฯจะปรับราคาค่าเช่าพื้นที่และราคา

ขายที่ดินเปล่าให้มีความสอดคล้องกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องทุกๆปี

 บริษัทฯมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งหมด 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย ส�านักงานขายของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และการ

จ�าหน่ายผ่านตัวแทน (Agent) ที่ได้แนะน�าลูกค้าให้แก่บริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการสื่อสารทางการตลาด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณา (Billboard) บริเวณนิคมอุตสาหกรรม

ทีเอฟดี หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และการจัดอีเว้นท์ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

 โรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปของ TISCOM คือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ย่อม รวมทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการจ�ากัดความเสี่ยงในการลงทุนส�าหรับช่วงเริ่มต้นด�าเนินธุรกิจ

 เนื่องด้วยผู้ประกอบการต่างชาติบางรายเลือกที่จะมีโรงงานและคลังสินค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม จากความต้องการบริการ

ด้านระบบสาธารณูปโภคและบริการอุตสาหกรรมที่เพียบพร้อม อีกท้ังการอยู่รวมตัวกันในนิคมอุตสาหกรรมยังสร้างข้อได้เปรียบให้

กับผู้ประกอบการ จากระบบขนส่งที่ก�าลังพัฒนา การจัดการทางด้านแหล่งวัตถุดิบ รวมไปถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันของผู้ประกอบ

การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี นอกจากนี้ โรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปยังช่วยอ�านวยความสะดวก

ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ในการไม่ต้องเสียเวลาและบุคลากรในการด�าเนินการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้า การมี

บริการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการลงทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการแข่งขัน

ธรุกจิ ซึง่ลกูค้าสามารถเลอืกทีจ่ะเช่าโรงงานและคลงัสนิค้าในระยะแรก หลงัจากนัน้จงึขยายไปสูก่ารซือ้ทีด่นิอตุสาหกรรมหรอืโรงงาน

และคลังสินค้าเป็นของตนเองเมื่อธุรกิจขยายตัว ทั้งยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ท�าให้ลูกค้าสามารถเน้น

การลงทุนด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในส่วนของที่ดินหรืออาคารโรงงานและคลังสินค้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน และท�าให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงขึ้น ซึ่งท�าเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า ประกอบกับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

อย่างครบวงจร (One-stop-service) ถือเป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันหลักของ TISCOM
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 ค่าเช่าโรงงานและคลังสินค้าส�าเร็จรูป ขึ้นอยู่กับต้นทุนในการก่อสร้างและต้นทุนทางการเงินเป็นหลัก โดยในการก�าหนดราคา

ค่าเช่าดังกล่าว จะค�านึงถึงท�าเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าประกอบกับค่าเช่าของคู่แข่งขันหรือนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงด้วย 

เพื่อให้การก�าหนดราคาค่าเช่า อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

 TISCOM มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งหมด 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย การติดต่อลูกค้าเป้าหมายผ่านพนักงานขายของ 

TISCOM เอง และการจ�าหน่ายผ่านตัวแทน (Agent) ทั้ได้แนะน�าลูกค้านอกจากนี้ TISCOM ยังมีการสื่อสารทางการตลาด ผ่านช่อง

ทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณา (Billboard) บรเิวณนคิมอตุสาหกรรมทีเอฟด ีหนงัสอืพมิพ์ เวบ็ไซต์ และการจดัอเีว้นท์ร่วมกบัส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น เช่นเดียวกับการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทฯ และ VSSL คือ กลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป ที่มีความต้องการ

ที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคารชุด ทั้งในเมืองใกล้แนวรถไฟฟ้า และในต่างจังหวัดส�าหรับเป็นบ้านหลังที่สองไว้พักผ่อน

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และ VSSL มโีครงการคอนโดมเินยีมทีอ่ยูร่ะหว่างพฒันา และ/หรอืด�าเนนิการขาย และ/หรอื 

รอโอนให้แก่ลูกค้า รวมทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส 2) โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน 

3) โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนเซส ทั้งนี้ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัทฯและ VSSL ในธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย มาจาก

ประสบการณ์อันยาวนานด้านอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหาร ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถคัดเลือกและจัดหาท�าเลท่ีมีความเหมาะสมใน

การด�าเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ และ VSSL มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งหมด 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย การติดต่อลูกค้าเป้าหมายผ่านพนักงาน

ขายของบริษัทฯ และ VSSL เอง และการจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทน (Agent)

 อาคารส�านักงานให้เช่า

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG คือ กลุ่มผู้ประกอบการท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่

ต้องการอาคารส�านักงานให้เช่าในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ SG คือ  

กลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ซึ่งมักเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการแนะน�าต่อๆ กันมา

 SG เป็นบรษิทัทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าร่วมลงทนุเพือ่ด�าเนนิธรุกจิอาคารส�านกังานให้เช่า ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 49.91 โดยมอีาคาร

ส�านักงานให้เช่า 2 อาคาร ได้แก่ 1) อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1 และ 2) อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย (อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 2) ซึ่ง

ท�าเลที่ตั้งของอาคารส�านักงานให้เช่าทั้ง 2 แห่งของ SG สามารถเชื่อมติดต่อกันระหว่างซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ และ

ถนนหลังสวน ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีราชด�าริ และสถานีชิดลม โดยท�าเลดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และสร้าง

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG

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

ส�านักงานในบริเวณใกล้เคียงประกอบ เพื่อให้อัตราค่าเช่าที่ก�าหนดเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ทั้งนี้ SG 

มีนโยบายในการปรับอัตราค่าเช่าทุกๆ 3 ปีตามอายุของสัญญาเช่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง

 SG มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งหมด 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วยช่องทางการจ�าหน่ายโดยตรงผ่านส�านักงานขายของ SG 

เอง และการจ�าหน่ายผ่านตัวแทน (Agent) ที่ได้แนะน�าลูกค้า 
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นิคมอุตสาหกรรม
 ณ 31 ธันวาคม 2557 การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มนีคิมอตุสาหกรรมท่ีเปิดด�าเนนิการแล้ว 56 นคิม กระจาย

อยู่ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ด�าเนินการเองจ�านวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมด�าเนินงานกับ

ผู้พัฒนาจ�านวน 45 นิคม นอกจากนั้นจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมที่ด�าเนินการโดยเอกชนเอง

 ตามรายงานวิจัยของ คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ณ ครึ่งแรก ปี 2557 พบว่าอุปทานสะสมของพื้นที่ในนิคม

อุตสาหกรรม อยู่ที่ประมาณ 152,460 ไร่ ซึ่งภาคตะวันออกมีสัดส่วนมากที่สุดโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของอุปทานทั้งหมด 

รองลงมาคือภาคกลาง โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของอุปทานทั้งหมด

 แผนภาพ อุปทานของพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมสะสม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 

 อัตราการครอบครองพื้นที่ของทุกนิคมอุตสาหกรรม ณ ครึ่งปีแรกของปี 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 88 ของพื้นที่ทั้งหมด เพิ่ม

ขึ้นประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมด จากปีก่อนหน้า โดยการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ

ช่วยเพิม่มลูค่าการงทนุจากต่างประเทศในประเทศไทย เนือ่งจากมนีกัลงทนุต่างชาตทิีต้่องการหาฐานการผลติทีม่รีะบบสาธารณปูโภค

และระบบขนส่งสินค้าที่ดี 

 ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 123
รายงายประจำาปี 2557

 ราคาขายเฉลีย่ของทีด่นิในนคิมอตุสาหกรรม ณ ครึง่แรกปี 2557 ยงัคงใกล้เคยีงกบัช่วงครึง่หลงัของปี 2556 โดยผูป้ระกอบการ 

ส่วนใหญ่พยายามจงูใจนกัลงทนุในช่วงทีม่กีารชมุนมุประท้วงทางการเมอืงโดยการคงราคาขายไว้ตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2556 หรอื

ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ยังจัดอยู่ในขั้นปานกลาง เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยราย และเป็นธุรกิจ

ที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ผู้แข่งขันโดยตรงของบริษัทฯ คือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในท�าเลเดียวกัน ซึ่งมีจ�านวน 2 นิคม ได้แก่ 

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ทั้งนี้ จากท�าเลของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์

และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่บริษัทฯ นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และสามารถเป็นผู้น�า

ในการก�าหนดราคา (Price maker) ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในท�าเลใกล้เคียงกันได้

 โรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

 ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานในที่ดิน

อุตสาหกรรม และการขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อก่อสร้างโรงงานหรือคลังสินค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจเลือก

ทางเลือกในการเช่าโรงงานหรือคลังสินค้าแทนการสร้างเอง เพื่อลดเงินลงทุนและลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิด

ขึ้นได้ ซึ่งการเช่าโรงงานและคลังสินค้าดังกล่าวท�าให้ผู้เช่าได้รับความสะดวกจากการรับบริการแบบครบวงจรจากนิคมอุตสาหกรรม

นั้นๆ นอกจากนั้น ธุรกิจโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้ายังส่งผลให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิต

ในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานและคลังสินค้า

 อุปทานของโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ อุปทานจากผู้พัฒนาโรงงานและ

คลังสินค้าบนทีด่นิอตุสาหกรรมทีต่นเองพัฒนาข้ึน ซ่ึงผูพ้ฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าจะเป็นบคุคลเดยีวกนักบัเจ้าของนคิมอตุสาหกรรม 

และอุปทานจากผู้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าบนที่ดินอุตสาหกรรมที่ซื้อหรือเช่าจากเจ้าของที่ดินอุตสาหกรรม เช่น บริษัทที่ด�าเนิน

ธุรกิจสร้างโรงงานและคลังสินค้าเพื่อให้เช่าบนที่ดินที่ซ้ือจากเจ้าของท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมในท�าเลท่ีหลากหลาย เป็นต้น ทั้งนี้ 

อุปสงค์ของโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่าจะมาจากผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โรงงานและคลังสินค้า 

เพื่อลดเงินลงทุนของโครงการและเพื่อความยืดหยุ่นในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับการลงทุนของ 

ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ เนื่องจากท�าเลที่ตั้งซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของทวีปเอเชีย แรงงานที่มีทักษะ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆที่สนับสนุนต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

 ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 แผนภาพ อัตราการครอบครองพื้นที่ จ�าแนกตามท�าเลที่ตั้ง
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 ตามรายงานของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ�ากัด (CBRE Thailand) ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 พบว่า อัตรา

การเช่าโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูป (Ready-built factories: RBFs) เท่ากับร้อยละ 74.80 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก ร้อยละ 76.00 ใน

ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 โดยอุปทานรวมของโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูป เท่ากับ 2.10 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 

จากไตรมาสก่อน ทั้งนี้ ระดับอัตราค่าเช่าของโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูปไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อน ทั้งนี้ อุปสงค์ของศูนย์

ขนส่งและกระจายสินค้า (Modern logistics properties: MLPs) ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเท่ากับ 0.30 

ล้านตารางเมตร จากไตรมาสก่อน

 แผนภาพ อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่า ของโรงงานอุตสาหกรรมส�าเร็จรูปให้เช่า

 

 ที่มา: CBRE Research

 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกจิโรงงานมาตรฐาน/คลงัสนิค้า ยงัจดัอยู่ในขัน้ปานกลาง เนือ่งจากมผีูป้ระกอบการน้อยราย และเป็น

ธรุกจิทีต้่องใช้เงนิลงทนุมาก เช่นเดยีวกนักบัธรุกจินคิมอตุสาหกรรม นอกจากนัน้กลุม่ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุส่วนใหญ่ทีม่คีวาม

ต้องการโรงงานหรอืคลงัสนิค้าให้เช่า จะมที�าเลเป้าหมายซึง่สามารถสนบัสนนุธรุกจิของผูป้ระกอบการหรอืนกัลงทุนรายนัน้ๆ อยูแ่ล้ว  

ผูแ้ข่งขนัโดยตรงของ TISCOM ในธุรกจิน้ี คอืนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ในท�าเลเดยีวกนัซึง่มกีารให้บรกิารโรงงานมาตรฐานและคลงั

สนิค้าให้เช่า ทัง้นี ้จากท�าเลของนิคมอตุสาหกรรมทเีอฟด ีซึง่ถอืเป็นจดุยทุธศาสตร์และสร้างความได้เปรยีบเชงิแข่งขนัให้แก่กลุม่บรษิทัฯ

นัน้ ส่งผลให้ TISCOM มศีกัยภาพในการแข่งขันทีค่่อนข้างสงู และสามารถเป็นผูน้�าในการก�าหนดราคา (Price maker) ในธรุกจิโรงงาน

มาตรฐาน/คลงัสนิค้าทีต่ัง้อยู่ในท�าเลใกล้เคยีงกนัได้

 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

 ตามรายงานวิจัยของ คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า คอนโดมิเนียมที่เปิด

ขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มีประมาณ 11,700 ยูนิต ต�่ากว่าไตรมาสก่อนประมาณร้อยละ 8 โดยหลายโครงการเลื่อนมา

จากไตรมาสก่อนๆ ในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายชะลอการเปิดขายโครงการใหม่ออกไปจนกระทั่งปี 2558 ทั้งนี้ มีคอนโดมิเนียม

ประมาณ 34,450 ยูนิตเปิดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 และมีผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายอื่นๆ มีแผนที่จะเปิด

ขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่รวมประมาณ 6,000 ยูนิต ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้จ�านวนคอนโดมิเนียมที่เปิด

ขายใหม่รวมในปี 2557 มากกว่า 40,000 ยูนิต

 ทั้งนี้ มีคอนโดมิเนียมประมาณ 3,159 ยูนิต สร้างเสร็จและจดทะเบียนอาคารชุด ณ กรมที่ดินในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ซึ่ง 

อุปทานของคอนโดมิเนียม ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ของกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ประมาณ 417,650 ยูนิต
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 แผนภาพ คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ 

 

 ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 59 ลดลงจากร้อยละ 

64 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างยังคงมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนไทย เช่น ภาวะของหนี้ครัวเรือน และ

เศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการขายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 อย่างไรก็ดี คอนโดมิเนียม

บางโครงการของผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัคงมอีตัราการขายท่ีสงูในไตรมาสท่ีผ่านมา ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ

ที่มีชื่อเสียงยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อ

 แผนภาพ อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่

 

 ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2557 อยู่ท่ีประมาณ 91,600 บาทต่อตารางเมตร  

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2557 ราคาขายเฉลี่ยของโครงการท่ีเปิดขายใหม่ในพ้ืนท่ีเมืองชั้นในมีค่าสูงที่สุด  

โดยมค่ีา มากกว่า 160,000 บาทต่อตารางเมตร และโครงการคอนโดมเินยีมทีม่รีาคาขายสงูหลายโครงการเปิดขายในไตรมาสที ่3 อกีท้ัง 

ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทต่อตารางเมตร 

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากไตรมาสก่อน
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 แผนภาพ ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่

 ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ของบริษัทฯ และ VSSL จัดอยู่ในขั้นสูง เนื่องจากความ

ต้องการในตลาดคอนโดมิเนียมไม่ลดลงหรือลดลงในสัดส่วนท่ีต�่า ในขณะท่ีผู้ประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ่ต่างให้ความสนใจ

ในการพัฒนาอาคารสูงกันมากขึ้น แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีอุปทานมากอยู่แล้วก็ตาม ผู้แข่งขันโดยตรงของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจ

นี้ คือ โครงการคอนโดมิเนียมอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ จากประสบการณ์อันยาวนานด้าน

อสงัหารมิทรพัย์ของผูบ้ริหาร ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถคดัเลอืกและจดัหาท�าเลทีม่คีวามเหมาะสมในการด�าเนนิโครงการคอนโดมเินยีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการตั้งราคาที่มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ และ VSSL มี

ศักยภาพในการแข่งขันกับผู้แข่งขันรายอื่นๆ ในธุรกิจคอนโดมิเนียมได้

 อาคารส�านักงานให้เช่า

 ตามรายงานวจิยัของ คอลลเิออร์ส อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ณ ไตรมาสที ่3 ปี 2557 พบว่า อปุทานของอาคารส�านกังาน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 8,174,460 ตารางเมตร และจะเพิ่มเป็น 8,674,280 ตารางเมตร ในช่วงสิ้นปี 2558 

นอกจากนี ้ยงัมพีืน้ทีอ่าคารส�านกังานมากกว่า 249,700 ตารางเมตร ทีม่กี�าหนดแล้วเสรจ็ในช่วงระหว่างปี 2558 – 2559 ทัง้นี ้อาคาร

ส�านักงานส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเปิดให้จองพื้นที่ก่อนนั้น ส่วนใหญ่จะมีอัตราการเช่าเกือบร้อยละ 100 ก่อนที่อาคาร

จะสร้างเสร็จ

 แผนภาพ อุปทานของอาคารส�านักงานสะสม

 ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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 อัตราการเช่าเฉลี่ยของอาคารส�านักงานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดย

อาคารส�านกังานเกรด A ในพ้ืนทีต่ามแนวถนนพหลโยธนิมอีตัราการเช่าสงูทีส่ดุทีป่ระมาณร้อยละ 98 ในขณะทีอ่าคารส�านกังานเกรด B 

ในพืน้ทีศ่นูย์กลางเขตธุรกจิอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 95 ทัง้นี ้อตัราการเช่าเฉลีย่ในตลาดอาคารส�านกังานมค่ีาสงูทีส่ดุในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

เนือ่งจากความต้องการพ้ืนทีอ่าคารส�านกังานจากบริษทัต่างชาต ิและบรษัิทไทยท่ีมมีากขึน้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในพืน้ที่

ศูนย์กลางเขตธุรกิจ และพื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก

 แผนภาพ อัตราการเช่าของพื้นที่อาคารส�านักงาน จ�าแนกตามท�าเลที่ตั้ง ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557

 ที่มา:ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 ค่าเช่าเฉลี่ยในพื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจมีค่าสูงที่สุด โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งตลาดประมาณร้อยละ 67 เนื่องจากอาคาร

ส�านักงานเกรด A ในกรุงเทพมหานครจะอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจ นอกจากนี้ความต้องการพื้นที่ส�านักงานในอาคารส�านักงาน

เกรด A ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา และอาคารส�านักงานเกรด A ในพื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจส่วนใหญ่จะ

มีอัตราการเช่าที่สูงมากหรือเกือบเต็มร้อยละ 100 ซึ่งมีผลต่อเนื่องมายังค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ อาคารส�านักงาน

เกรด A บางอาคารในพื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจมีค่าเช่ามากกว่า 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน นอกจากนี้อาคารส�านักงานเกรด 

A บางอาคารปรับเพิ่มค่าเช่าขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 หลังจากที่อัตราการเช่าใกล้จะเต็มร้อยละ 100 และอาคารส�านักงานบางอาคารใน

พื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษกก็ปรับเพิ่มขึ้นค่าเช่าร้อยละ 5 – 10 เนื่องจากความต้องการพื้นที่อาคารส�านักงานในพื้นที่ดังกล่าว และ

อาคารส�านักงานใหม่ๆ บางอาคารมีอัตราการเช่าเต็มร้อยละ 100 หรือเกือบเต็มก่อนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ

แผนภาพ ค่าเช่าเฉลี่ย จ�าแนกตามท�าเลที่ตั้ง ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2557

 แผนภาพ อาคารส�านักงานให้เช่าสร้างใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ 

 ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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 สภาวะการแข่งขันภายในธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG จัดอยู่ในขั้นต�่า เน่ืองจากอุปสงค์ของตลาดอาคารส�านักงาน

ให้เช่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อุปทานมีค่อนข้างจ�ากัด โดยเฉพาะในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจ นอกจากนั้นกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายหลักของ SG เป็นกลุ่มผู้ประกอบการจากชาวต่างชาติ ซึ่งมักจะมาจากการแนะน�าต่อๆ กันมา ผู้แข่งขันโดยตรงในธุรกิจนี้

คืออาคารส�านักงานให้เช่าอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG ทั้งนี้ จากท�าเลที่ตั้งของอาคารส�านักงาน

ให้เช่าของ SG ที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่ธุรกิจ ส่งผลให้ SG มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้

แข่งขันรายอื่นๆ ในธุรกิจดังกล่าวได้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 นิคมอุตสาหกรรม

 บริษัทฯ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 1 ประมาณ 3 – 5 ปี โดยไม่รวมระยะเวลา

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฤดูกาล เป็นหลัก เนื่องจากฤดูฝนจะส่งผลให้การด�าเนินการก่อสร้างเป็นไปได้ยากขึ้น 

โดยวตัถดุบิและบรกิารหลกัในการพฒันาทีด่นิเพ่ือจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม ประกอบด้วย ทีด่นิ ผูร้บัเหมาก่อสร้าง ผูอ้อกแบบโครงการ 

และวสัดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์และเหลก็ เป็นต้น ทัง้นี ้โดยส่วนใหญ่การจดัหาวสัดกุ่อสร้างจะเป็นภาระหน้าท่ีของผูร้บัเหมาก่อสร้าง

ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างในการด�าเนินโครงการ

 โรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า

 TISCOM ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 1 ประมาณ 6 - 7 เดือน 

โดยไม่รวมระยะเวลาขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าจะขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา

ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฤดูกาล เป็นหลัก เนื่องจากฤดูฝนจะส่งผลให้การด�าเนินการก่อสร้างเป็นไปได้ยากขึ้น เช่น

เดียวกันกับการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

 โดยวัตถุดิบและบริการหลักในการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้า ประกอบด้วย ที่ดิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ

โครงการ และวัสดุก่อสร้าง เช่นเดียวกันกับการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่การจัดหาวัสดุก่อสร้างจะ

เป็นภาระหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างในการด�าเนินโครงการ

 อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

 บริษัทฯ และ VSSL ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมประมาณ 2.5 – 3 ปี โดยไม่รวมระยะเวลาขออนุญาต

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงระยะเวลาในการก่อสร้างคอนโดมเินยีมในแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการ

เป็นหลัก 

 โดยวัตถุดิบหลักในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม ประกอบด้วย ที่ดิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบโครงการ และวัสดุ

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

เป็นภาระหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างในการด�าเนินโครงการ

 อาคารส�านักงานให้เช่า

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า โดยการเข้าจับมือกับพันธมิตร (Schubert Holdings Ple., Ltd) เข้าซื้อ SG ซึ่ง

มีอาคารส�านักงานให้เช่า 2 แห่ง ภายหลังจากการเข้าลงทุนใน SG บริษัทฯได้ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารอาคารส�านักงานดังกล่าว
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2.1.1 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังนี้

โครงการ ลักษณะ

พื้นที่โครงการ

ไร่-งาน-วา
ร้อยละ

ของความ

คืบหน้า

โครงการ

จ�านวนห้องทั้งหมด จ�านวนห้องที่จ�าหน่าย

แล้ว

จ�านวนห้องที่คงเหลือ ร้อยละของ

ความคืบ

หน้าการ

ขาย

จ�านวนห้องที่โอน

กรรมสิทธิ์แล้ว

จ�านวนห้องคงเหลือที่

รอโอน

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท)

15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ อาคารชุด 26 ชั้น 2-3-73 100 505 3,995 302 1,556 203 2,439 59.80 232 1,191 70 364
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1.  นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน
 นโยบายของบริษัท เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกันตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการด�าเนิน

กิจกรรมทางธุรกจิจะต้องท�าเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทเท่านัน้ การตดัสนิใจดงักล่าวจะต้องปราศจากอทิธพิลของความต้องการ

ส่วนตัว ของครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจว่าอะไรเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเฉพาะ

ส�าหรบับคุลากรทกุคนจะต้องปฏบัิตงิานให้เตม็เวลาให้แก่บรษัิทอย่างสดุก�าลงัความสามารถ และไม่ควรจะมผีลประโยชน์ทางธรุกจิอืน่

ใดภายนอกบริษัท  อันจะเป็นการเบียดบังเวลาหรือเบียดบังการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และอาจสร้าง

ความเสียหายให้แก่บริษัท

 ผลประโยชน์ที่ขัดกันจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคลากรทุกระดับมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเงนิ หรอืด้านอืน่ใดกต็ามในกจิการซึง่จะได้รบัผลประโยชน์จากการตดัสนิใจของบคุคลผูน้ัน้ในการปฏบิตังิานตามหน้าที่ให้แก่

บริษัท หรือการรับรู้กิจกรรมการด�าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัท

 บริษัทถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเก่ียวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคล 

ภายนอกอื่นๆ ซึง่จะสง่ผลให้บริษทัต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งในดา้นความภักดี หรือผลประโยชน ์หรือขดัขวาง

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทมีนโยบายที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจ�ากัดขอบเขตแห่งเสรีภาพใน

กิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุด

2. ตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน
 บคุลากรทกุระดบัควรจะยดึตวัอย่างต่อไปนี้ไว้เป็นแนวทางพจิารณาเพือ่ประโยชน์ของตนเอง และให้ถอืเป็นเรือ่งส�าคญัเรือ่งหนึง่

ในการปฏิบัติงาน การเปิดเผยและปรึกษาหารือตามขั้นตอนจะช่วยคลี่คลายปัญหาหรือน�าไปสู่การหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป เมื่อ

เกิดความสงสัยไม่แน่ใจใดๆ ควรจะขอค�าปรึกษาทุกครั้ง

 

 2.1 การลงทุนทั่วไป

 กฎพืน้ฐานในเรือ่งนีม้อียูว่่า บุคลากรทกุระดบั ครอบครวั หรอื บคุคลผูใ้กล้ชดิ ต้องไม่เป็นผูถ้อืหุ้น หรอืได้รบัผลประโยชน์

จากบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึงลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย

 การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุนไม่เป็น 

ผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัท

 

 2.2 การจัดหาสินค้าและบริการให้บริษัท

 ผลประโยชน์ที่ขัดกันอาจจะเกิดขึ้นถ้าบุคลากรทุกระดับครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด เป็นผู้จัดหาสินค้า หรือบริการให้

แก่บริษัท ในฐานะผู้ค้า/ผู้ขาย ถ้าบุคคลผู้นั้นสามารถที่จะชี้น�าหรือมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานของกิจการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะ

ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจของบริษัท กับกิจการนั้นๆ ก็ตาม

 ในกรณีทีบุ่คลากรทกุระดบัของบริษทัคนใดมบีคุคลในครอบครวั หรอืบคุคลใกล้ชดิเป็นพนกังาน หรอืเจ้าของกจิการทีเ่ป็น

ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือคู่แข่ง และบุคลากรของบริษัท ผู้นั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

กิจการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน

นโยบ�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน
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 ในท�านองเดยีวกนัหากลกูค้า ผูค้้า/ผูข้าย หรอืพนกังานของคูแ่ข่งคนใดมบีคุคลในครอบครวัเป็นบคุลากรของบรษิทั กเ็ป็น

เรือ่งที่ไม่สมควรทีจ่ะมอบอ�านาจให้บุคลากรผูน้ัน้ของบรษัิท มอีทิธพิลในการตดัสนิเกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิในส่วนท่ีเกีย่วข้อง

กับบุคคลในครอบครัวของตน

 บริษัทจะไม่ซ้ือหรือเช่าทรัพย์สิน อุปกรณ์ วัตถุดิบ หรือใช้บริการจากบุคลากรของบริษัท บุคคลในครอบครัว หรือบุคคล

ใกล้ชดิ และไม่ท�าสญัญาใดๆ ในเร่ืองดงักล่าวด้วย (ยกเว้นเฉพาะสญัญาจ้างพนกังาน) เว้นแต่เป็นกรณพีเิศษและได้รบัการอนมุตัิ

เป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการผู้จัดการ 

 

 2.3 สิ่งบันเทิงและของขวัญ

 บคุลากรทกุระดบัไม่ควรจะรับสิง่บันเทงิ ของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา ตัว๋อืน่ๆ ข้อเสนอเพือ่การพกัผ่อน ท่ีพกัรบัรอง 

หรอืข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตวัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัหน้าท่ีการงานของตนในบรษัิท หากการกระท�าดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารสร้าง

ข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรืออาจจะท�าให้บุคคลผู้นั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ขัดกัน

2.4 การรับงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือการรับต�าแหน่งใดๆ

 ผู้บริหาร พนักงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกได้ หากมีเหตุผลที่ดีมีหลายกรณีที่บริษัท ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

ร่วมกิจกรรมภายนอกเพราะเห็นว่ากิจกรรมเหล่าน้ันช่วยขยายการมองการณ์ไกล และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ซ่ึงจะช่วย

ปรบัปรงุการท�างานของบุคลากรให้เป็นประโยชน์แก่ บรษิทัยิง่ขึน้ บคุลากรทีจ่ะรบังานในสถาบนัวชิาชพี เป็นวทิยากร งานบรกิาร

สาธารณะ  หรือการรับต�าแหน่งใดๆ เช่น  กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา เป็นต้น โดยบุคลากรผู้นั้นจะต้องขออนุมัติจากกรรมการ

ผู้จัดการ ก่อนรับงาน หรือต�าแหน่งดังกล่าว บุคลากรที่ได้รับอนุมัติแล้วควรระลึกเสมอว่าจะต้องไม่น�าเอาบริษัท หรือต�าแหน่ง

ของตนในบริษัทไปพัวพันกับกิจกรรมที่ท�าภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท�าเช่นนั้นได้ด้วย

 ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับต�าแหน่งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการใดๆ ของบริษัทหรือเป็นตัวแทน บริษัทใน

คณะจัดการในโครงการ/กรรมการในบริษัทร่วมทุน บริษัทในเครือ ไม่ถือว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ที่ขัดกัน 

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

กฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

 “บุคคลผู้ใกล้ชิด” หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในทางสัมพันธภาพใดๆ อย่างใกล้ชิด

 รายการระหว่างกัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท�า

รายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

 1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอาคารชุดเพื่อขาย ธุรกิจพัฒนาอาคาร

ส�านักงานให้เช่า และโรงแรม

นางชลดิา เตชะอบุล (ภรรยาของนายอภชิยั) ถอืหุน้ร้อยละ 100, 

นายอภชิยั เตชะอบุล และนายโชตวิทิย์ เตชะอบุล  

(บตุรของนายอภชิยั) เป็นกรรมการของ JC Kevin 

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
นางชลิดา เตชะอุบล ภรรยาของนายอภิชัย เตชะอุบล
นายอดิศร  เตชะอุบล น้องชายของนายอภิชัย เตชะอุบล
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 2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  รายการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานทั่วไป

บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

JC Kevin TFD ค่ารับรอง : TFD ได้ใช้บริการร้านอาหาร

และโรงแรมของ JC Kevin ในการเลี้ยง

รับรองแขกและใช้ห้องประชุมในการ

ประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้การค้า

0.42

0.10

0.86

0.75

JC Kevin คิดค่าบริการโดยมีส่วนลดพิเศษร้อยละ 10 จากราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล ให้ความสะดวกแก่TFD ในการเลีย้ง

รับรองแขกและประชุม เนื่องจากสถานที่ใกล้กับส�านักงานของ TFD และได้รับส่วนลดพิเศษ

ค่าเช่าส�านักงาน : TFD ได้ตกลงท�าสญัญา

เช่าพื้นทีอ่าคารส�านักงานจาก JC Kevin 

ชั้นที ่2 และชั้นที ่4 - 6 พื้นที่รวม 2,497 

ตารางเมตร เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่

ของ TFD อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเดอืน

ละ 1,123,650 บาท (450 บาทต่อตาราง

เมตร) สญัญาเช่า 3 ปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 

2559 

เงนิมดัจ�าล่วงหน้า

- 10.47

6.98

เนือ่งจากปัจจบุนั TFD และบรษิัทย่อย มกีารขยายกจิการเพิม่ขึน้จงึจ�าเป็นต้องหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่

ใช้เป็นส�านักงานส�าหรับด�าเนินธุรกิจของ TFD และบริษัทย่อย ด้วยพื้นที่ส�านักงานในปัจจุบันคับแคบ

ไม่เพียงพอกับจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนสัญญาเช่าเดิมได้หมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 TFD จึงได้พิจารณาเช่าพื้นที่ส�านักงานอาคารจาก JC Kevin นี้แทน เพราะเป็นอาคารใหม่

มีพื้นที่เช่าเพียงพอต่อความต้องการ และอัตราค่าเช่าส�านักงานเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอาคาร

ส�านักงานในบริเวณใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพราะนอกจากอาคารของ JC Kevin  

จะเป็นอาคารใหม่ และมพีืน้ที่เพยีงพอต่อความต้องการแล้ว TFD ยงัได้รบัอตัราค่าเช่าทีล่ดลงจากเดมิ

ที่ช�าระอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถเทียบเคียงได้กับอาคารส�านักงานในบริเวณที่ใกล้เคียง 

JC Kevin TISCOM ค่าเช่าส�านักงาน : TISCOM ได้ตกลง

ท�าสัญญาเช ่าพื้นที่อาคารส�านักงาน

จาก JC Kevin ชั้นที่ 3 พื้นที่รวม 196 

ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงาน

ใหญ่ของ TISCOM อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการเดือนละ 88,200 บาท (450 

บาทต่อตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี  

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 

เงินมัดจ�าล่วงหน้า

-

-

0.83

0.53
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 2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  รายการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานทั่วไป

บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

JC Kevin TFD ค่ารับรอง : TFD ได้ใช้บริการร้านอาหาร

และโรงแรมของ JC Kevin ในการเลี้ยง

รับรองแขกและใช้ห้องประชุมในการ

ประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้การค้า

0.42

0.10

0.86

0.75

JC Kevin คิดค่าบริการโดยมีส่วนลดพิเศษร้อยละ 10 จากราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล ให้ความสะดวกแก่TFD ในการเลีย้ง

รับรองแขกและประชุม เนื่องจากสถานที่ใกล้กับส�านักงานของ TFD และได้รับส่วนลดพิเศษ

ค่าเช่าส�านักงาน : TFD ได้ตกลงท�าสญัญา

เช่าพื้นทีอ่าคารส�านักงานจาก JC Kevin 

ชั้นที ่2 และชั้นที ่4 - 6 พื้นที่รวม 2,497 

ตารางเมตร เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่

ของ TFD อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเดอืน

ละ 1,123,650 บาท (450 บาทต่อตาราง

เมตร) สญัญาเช่า 3 ปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 

2559 

เงนิมดัจ�าล่วงหน้า

- 10.47

6.98

เนือ่งจากปัจจบุนั TFD และบรษิัทย่อย มกีารขยายกจิการเพิม่ขึน้จงึจ�าเป็นต้องหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่

ใช้เป็นส�านักงานส�าหรับด�าเนินธุรกิจของ TFD และบริษัทย่อย ด้วยพื้นที่ส�านักงานในปัจจุบันคับแคบ

ไม่เพียงพอกับจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนสัญญาเช่าเดิมได้หมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 TFD จึงได้พิจารณาเช่าพื้นที่ส�านักงานอาคารจาก JC Kevin นี้แทน เพราะเป็นอาคารใหม่

มีพื้นที่เช่าเพียงพอต่อความต้องการ และอัตราค่าเช่าส�านักงานเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอาคาร

ส�านักงานในบริเวณใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพราะนอกจากอาคารของ JC Kevin  

จะเป็นอาคารใหม่ และมพีืน้ที่เพยีงพอต่อความต้องการแล้ว TFD ยงัได้รบัอตัราค่าเช่าทีล่ดลงจากเดมิ

ที่ช�าระอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถเทียบเคียงได้กับอาคารส�านักงานในบริเวณที่ใกล้เคียง 

JC Kevin TISCOM ค่าเช่าส�านักงาน : TISCOM ได้ตกลง

ท�าสัญญาเช ่าพื้นที่อาคารส�านักงาน

จาก JC Kevin ชั้นที่ 3 พื้นที่รวม 196 

ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงาน

ใหญ่ของ TISCOM อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการเดือนละ 88,200 บาท (450 

บาทต่อตารางเมตร) สัญญาเช่า 3 ปี  

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 

เงินมัดจ�าล่วงหน้า

-

-

0.83

0.53

บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

JC Kevin VSSL เงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดิน : เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2556 VSSL ได้ท�าสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินจ�านวน 138 ไร่ เป็น
จ�านวนเงิน 800 ล้านบาทกับ JC Kevin 
โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงินดังนี้
1. ช�าระเงินมัดจ�างวดแรก จ�านวน  

300 ล้านบาท ณ วันท�าสัญญา
2. ช�าระเงินงวดที่ 2 จ�านวน 20  

ล้านบาท ในวันที่ 30 มกราคม 
2557 และจ�านวน 180 ล้านบาท  
ในวันที่ 31 มีนาคม 2557

3. ช�าระส่วนที่เหลือ จ�านวน 300  
ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 ซึ่งเป็นวันโอนกรรมสิทธิ์ 

ณ วันที่ 30 มกราคม 2557 VSSL ได้
ช�าระเงินมัดจ�าให้แก่ JC Kevin ไปแล้ว
รวม 320 ล้านบาท
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ

300.00

-
-

-

320.00
0.15

VSSL ได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่เขาใหญ่จ�านวน 138 ไร่ เป็นจ�านวนเงิน 800 ล้านบาท กับ  

JC Kevin เพือ่พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย เนือ่งจากคณะกรรมการ TFD เหน็ว่า รายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ TFD 

ท�าให้ VSSL มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่โครงการ  

15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนตัดสินใจเข้าท�าการซื้อขายที่ดินดังกล่าว 

TFD ได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาที่ดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

ต่อมาบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ TFD ในการจัดเตรียม

เอกสารและการยื่นค�าขอต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้ให้ความเห็นว่า 

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และมีขนาดรายการเกิน

กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้อง TFD จะต้องขออนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ TFD เห็นว่าการท�ารายการดังกล่าวจะต้องด�าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความ

เห็นเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะท�าให้การจัดซื้อที่ดินต้องล่าช้าออกไป และส่งผลกระทบ

ต่อแผนการระดมทุนที่ได้วางไว้ คณะกรรมการ TFD ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 จึงมี

มติอนุมัติให้ VSSL ยกเลิกการซื้อที่ดินดังกล่าว และแจ้งให้ JC Kevin ช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดินคืนให้

แก่ VSSL

อย่างไรก็ตาม ส�านักงาน ก.ล.ต.ได้เสนอแนะว่า TFD ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่

ดี ประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต.และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ TFD จึงได้น�ารายการดังกล่าว

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เพื่อพิจารณา

ทบทวนการอนุมัติอีกครั้ง โดย TFD ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ

ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงมีความไม่แน่นอน และได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย เป็น

ผู้ท�าการประเมินราคาที่ดิน ซึ่งได้ราคาประเมินที่ดินเท่ากับ 808.20 ล้านบาท และ 777.71 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ฝ่ายจัดการจึงได้มีการเจรจาต่อรองกับ JC Kevin เพื่อปรับลดราคาขายที่ดินให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับราคาประเมินใหม่ และค่าเสียโอกาสที่ VSSL จะน�าเงินมัดจ�าค่าที่ดินไปแสวงหา

ประโยชน์อื่น ซึ่งได้ข้อสรุปเงื่อนไขสัญญาใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
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บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

JC Kevin
(ต่อ)

VSSL
(ต่อ)

1. กรณีมติผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ซื้อที่ดิน

JC Kevin ยินยอมปรับลดราคาที่ดินลงเป็น 755 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินมัดจ�าค่าที่ดินที่ได้ช�าระไป

แล้ว 320 ล้านบาท รวมคงเหลือเงินที่ต้องจ่ายช�าระค่าที่ดินอีก 435 ล้านบาท ซึ่งต้องช�าระภายใน 90 

วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2. กรณีมติผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้ซื้อที่ดิน

JC Kevin ยินยอมจ่ายช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดินจ�านวน 320 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 

ต่อปีคืนให้แก่ VSSL นับจากวันที่ JC Kevin ได้รับเงินมัดจ�าจาก VSSL จนถึงวันที่ VSSL ได้รับช�าระ

เงินมัดจ�าคืนจาก JC Kevin ภายใน 90 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ TFD ได้มีมติอนุมัติให้ VSSL จัดซื้อที่ดินจาก JC Kevin และให้น�า

เสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ซึ่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 มีมติไม่อนุมัติให้ VSSL จัดซื้อที่ดินดังกล่าว จึงส่งผลให้ JC 

Kevin ต้องจ่ายช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดินจ�านวน 320 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

คืนให้แก่ VSSL ภายใน 90 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD มีมติไม่อนุมัติ (ครบก�าหนดวัน

ที่ 29 ธันวาคม 2557)

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 JC Kevin ได้จ่ายช�าระดอกเบี้ยค้างช�าระ จ�านวน 17.68 ล้านบาท 

ให้แก่ VSSL และ JC Kevin ได้เจรจาขอขยายระยะเวลาในการจ่ายช�าระคืนเงินมัดจ�าค่าที่ดินออกไป 

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดินจ�านวน 320 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปีนับจากวันที่ครบ

ก�าหนดการจ่ายช�าระคืนในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

2. จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี นับจากวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

เป็นต้นไป จนถึงวันที่ VSSL ได้รับช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนจาก JC Kevin จนครบถ้วนแล้ว 

3. จดจ�านองห้องชุดโครงการ “สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเซส” อาคาร C ตั้งอยู่ถนนนราธิวาสราช

นครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 ยูนิตพื้นที่ขายรวม 3,288.49 ตร.ม. 

เป็นหลกัประกนัการช�าระหนี ้โดยค่าใช้จ่ายในการจดจ�านองและค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีอ่าจเกดิขึน้ JC Kevin 

เป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ค�้าประกันการช�าระเงิน

ยินยอมตกลงเข้าผูกพันเป็นผู้ค�้าประกันต่อไป
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บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

JC Kevin
(ต่อ)

VSSL
(ต่อ)

1. กรณีมติผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ซื้อที่ดิน

JC Kevin ยินยอมปรับลดราคาที่ดินลงเป็น 755 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินมัดจ�าค่าที่ดินที่ได้ช�าระไป

แล้ว 320 ล้านบาท รวมคงเหลือเงินที่ต้องจ่ายช�าระค่าที่ดินอีก 435 ล้านบาท ซึ่งต้องช�าระภายใน 90 

วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2. กรณีมติผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้ซื้อที่ดิน

JC Kevin ยินยอมจ่ายช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดินจ�านวน 320 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 

ต่อปีคืนให้แก่ VSSL นับจากวันที่ JC Kevin ได้รับเงินมัดจ�าจาก VSSL จนถึงวันที่ VSSL ได้รับช�าระ

เงินมัดจ�าคืนจาก JC Kevin ภายใน 90 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ TFD ได้มีมติอนุมัติให้ VSSL จัดซื้อที่ดินจาก JC Kevin และให้น�า

เสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ซึ่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 มีมติไม่อนุมัติให้ VSSL จัดซื้อที่ดินดังกล่าว จึงส่งผลให้ JC 

Kevin ต้องจ่ายช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดินจ�านวน 320 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี 

คืนให้แก่ VSSL ภายใน 90 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD มีมติไม่อนุมัติ (ครบก�าหนดวัน

ที่ 29 ธันวาคม 2557)

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 JC Kevin ได้จ่ายช�าระดอกเบี้ยค้างช�าระ จ�านวน 17.68 ล้านบาท 

ให้แก่ VSSL และ JC Kevin ได้เจรจาขอขยายระยะเวลาในการจ่ายช�าระคืนเงินมัดจ�าค่าที่ดินออกไป 

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดินจ�านวน 320 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปีนับจากวันที่ครบ

ก�าหนดการจ่ายช�าระคืนในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

2. จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี นับจากวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

เป็นต้นไป จนถึงวันที่ VSSL ได้รับช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนจาก JC Kevin จนครบถ้วนแล้ว 

3. จดจ�านองห้องชุดโครงการ “สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเซส” อาคาร C ตั้งอยู่ถนนนราธิวาสราช

นครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 ยูนิตพื้นที่ขายรวม 3,288.49 ตร.ม. 

เป็นหลกัประกนัการช�าระหนี ้โดยค่าใช้จ่ายในการจดจ�านองและค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีอ่าจเกดิขึน้ JC Kevin 

เป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ค�้าประกันการช�าระเงิน

ยินยอมตกลงเข้าผูกพันเป็นผู้ค�้าประกันต่อไป

บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

JC Kevin
(ต่อ)

VSSL
(ต่อ)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมี

ขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้อง TFD 

จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ TFD ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จึงมีมติอนุมัติให้ VSSL ขยาย

ระยะเวลาการจ่ายช�าระเงินมัดจ�าค่าที่ดิน และให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD เพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไปซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2558 นี้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 มีความเห็นว่า  

การจดัซือ้ที่ดนิจาก JC Kevin น่าจะเป็นอกีช่องทางหนึง่ทีจ่ะเป็นแหล่งสร้างรายได้และผลก�าไรแห่งใหม่ 

ให้แก่ VSSL และ TFD ได้ในอนาคต อีกทั้งราคาซื้อขายที่ดินใหม่ก็ต�่ากว่าราคาประเมินของผู้ประเมิน

ราคาอสิระ ประกอบกบัเงือ่นไขสญัญาทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการซือ้ขายทีด่นิทัว่ไป จงึเหน็สมควร

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เพื่อพิจารณา และน�าเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ของ TFD ต่อไป ซึง่เมือ่วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 2/2557 

มีมติไม่อนุมัติให้ VSSL จัดซื้อที่ดินดังกล่าว 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีความเห็น

ว่า การขยายระยะเวลาการช�าระหนี้คืนในครั้งนี้ JC Kevin ได้เสนอผลตอบแทนให้แก่ VSSL ในอัตรา

ร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ TFD และ JC Kevin ได้จ่ายช�าระดอกเบี้ยค้าง

ช�าระในปี 2557 คืนให้แก่ VSSL แล้ว รวมทั้ง JC Kevin ยินยอมจดจ�านองทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

การจ่ายช�าระหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระสูง

กว่ามูลหนี้ที่ค้างช�าระอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับ นายอภิชัย เตชะอุบล ได้ร่วมค�้าประกันการช�าระคืน

เงินดังกล่าวในนามส่วนตัว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ TFD เพื่อพิจารณา และน�า

เสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFD ต่อไป
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บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

นายอภิชัย และ

นางชลิดา 

เตชะอุบล

TFD เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2556 TFD ได้ซือ้หุ้น

สามัญของ VSSL จ�านวน 7.01 ล้านหุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

และเรียกช�าระแล้ว จากนายอภิชัย และ

นางชลิดา เตชะอุบล เป็นจ�านวนเงินทั้ง

สิ้น 497 ล้านบาท (ตกลงราคาซื้อขายที่ 

500 ล้านบาท แต่เนื่องจาก TFD ช�าระ

เงินก่อนก�าหนด จึงได้รับส่วนลด 3 ล้าน

บาท) 

496.90 - TFD เข้าซื้อ VSSL เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และก�าไรให้

อนาคตอันใกล้ให้กับ TFD และส่งผลให้ TFD มีรายได้จากการขายโครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส 

เข้ามาชดเชยรายได้จาการขายโครงการห้องชุดพักอาศัยของ TFD ที่ขายปิดโครงการแล้ว และ 

บางส่วนอยูร่ะหว่างการพฒันา ส่วนราคาทีเ่ข้าท�ารายการกม็คีวามเหมาะสม เนือ่งจากราคาทีป่ระเมนิ

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ที่ 582.98 ล้านบาท ราคาที่เข้าท�ารายการจึงเป็นราคาที่ต�่ากว่า 

มูลค่ายุติธรรม โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 มีความเห็นว่าการเข้า

ซือ้หุน้ของ VSSL ในครัง้นี ้มคีวามสมเหตสุมผลต่อการด�าเนนิธรุกจิของ TFD ซึง่จะเป็นการเพิม่แหล่ง

รายได้และกระแสเงินสดรับที่ส�าคัญของ TFD ในอนาคตอันใกล้ และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ TFD 

จึงเห็นควรให้น�าเรื่องการซื้อหุ้นสามัญของ VSSL ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ TFD เข้าท�ารายการ

ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ VSSL จ�านวนรวม 7,009,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วของ VSSL ในราคาหุ้นละ 71.3266 บาท เป็นราคาขาย

รวม 500 ล้านบาทจาก นายอภิชัย เตชะอุบล และนางชลิดา เตชะอุบล 
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บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

บริษัท ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร  

(ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

ปี 2556 ปี 2557

นายอดิศร 

เตชะอุบล

TFD เงินมัดจ�า : เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 

นายอดิศร เตชะอุบลได้ท�าสัญญาจะซื้อ

จะขายห้องชุดโครงการ เดอะโคโลเนียล  

เขาเต่า หัวหิน จ�านวน 1 ห้อง ในราคา 

5.19 ล้านบาท โดยได้ช�าระเงินจองและ

เงินท�าสัญญาแล้วเป็นจ�านวน 0.78 ล้าน

บาท 

0.78 0.78 รายการขายห้องชดุทั้งสองรายการดงักล่าวเป็นรายการค้าปกต ิซึง่มรีาคาและเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป

เช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทั้งสองรายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ

บุตรของกรรมการ

ท่านหนึ่ง

VSSL เงินมัดจ�า : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 

บุตรของกรรมการท่านหนึ่งได้ท�าสัญญา

จะซือ้จะขายห้องชดุโครงการ 15 สขุมุวทิ 

เรสซิเดนเซส จ�านวน 4 ห้อง 

ในราคารวม 41.12 ล้านบาท โดยได้

ช�าระเงนิท�าสญัญาและเงนิดาวน์แล้วเป็น

จ�านวนเงิน 9.24 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 บุตร

ของกรรมการท่านดังกล่าวได้มีจดหมาย

ขอยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด 

ทั้ง 4 ห้อง และขอคืนเงินท�าสัญญา

และเงินดาวน์รวม 9.24 ล้านบาท โดย 

VSSL ได้ช�าระคืนเงินดังกล่าวแล้วเมื่อ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2557

9.24 -
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รายการเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร

(ล้�นบ�ท)

ปี 2556 ยอดคง

เหลือ

คว�มจำ�เป็นและ 

คว�มสมเหตุสมผลเพิ่มขึ้น ชำ�ระคืน

JC Kevin JC Kevin กูย้มืเงนิจาก VSSL โดย

ออกเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิดงัน้ี  

- วันออกตั๋ว 30 พฤศจิกายน 

2553 หน้าตัว๋ 124.2 ล้านบาท 

มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม 

อตัราดอกเบ้ีย 8.0% ต่อปี 

- ในปี 2554 และ 2555 ออกตัว๋ฯ 

แทนฉบับเดมิ จ�านวนเงนิ 104.15 

ล้านบาท โดยปรับอตัราดอกเบ้ีย

เป็น 8.4% ต่อปี

- ในระหว่างไตรมาส 1 ของปี 2556 

VSSL ได้รบัช�าระคนืเงนิกูย้มืระยะ

สัน้และดอกเบ้ียรับทัง้จ�านวนแล้ว

เงินต้น

ดบ.ค้างรบั

104.15 

11.35

-

3.24

(104.15)

(14.59)

-

-

เป ็นรายการที่ เกิดข้ึน

ก่อนที่ TFDจะเข้าซื้อ 

VSSL และ VSSL ได้รับ

ช�าระเงินกู้ก่อนที่บริษัท

จะเข้าซื้อ

รวม 115.50 3.24 (118.73) -

รายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้ง

ลักษณะร�ยก�ร มูลค่�ร�ยก�ร

(ล้�นบ�ท)

ปี 2556 ยอดคง

เหลือ

คว�มจำ�เป็นและ 

คว�มสมเหตุสมผลเพิ่มขึ้น ชำ�ระคืน

นางชลิดา  

เตชะอุบล

VSSL ได้กูย้มืเงนิจาก นางชลดิา เตชะ

อบุล โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ วนั

ทีอ่อกตัว๋ 27 ธนัวาคม 2555 หน้าตัว๋ 

33.57 ล้านบาท มกี�าหนดช�าระคนืเมือ่

ทวงถาม โดยไม่คดิดอกเบีย้

เงินต้น 33.57 - (33.57) - เป ็นรายการท่ีเกิด ข้ึน

ก่อนที่ TFDจะเข้าซื้อ 

VSSL

รายการค�้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บุคคลที่อ�จมี 
คว�มขัดแย้ง

ผู้กู้ คำ้�
ประกัน

วงเงิน 
(ล้�นบ�ท)
ณ 31 ธ.ค. 

57

ภ�ระหนี้คงเหลือ 
(ล้�นบ�ท)

ลักษณะ
ของ

ร�ยก�ร

คว�มจำ�เป็นและ 
คว�มสมเหตุสมผล

ณ 31 
ธ.ค. 56

ณ 31 
ธ.ค. 57

นายอภิชัย  

เตชะอุบล

TFD ü 990.00 150.00 150.00 เป็นการค�้า

ประกันส่วน

บุคคล 

การค�้าประกันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการกู้

ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการรวมทั้งเพื่อ

ซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการของ TFD และ

บริษัทย่อย โดยเป็นเงินกู้โครงการ เป็นต้น 

ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

ของ TFD และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการค�้าประกันดังกล่าว เป็นรายการที่

มีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล และเป็น

รายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลประกอบ

การของ TFD และบริษัทย่อย

VSSL ü 1,550.00 558.72 -

TFD ü 800.00 - 513.35
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3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติรายการระหว่างกัน โดย

- ฝ่ายจัดการต้องจัดท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาเพื่อคุ้มครอง 

ผู้ลงทุน แสดงถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสม

- บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียง

- ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระที่เป็นที่ยอมรับ

- ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็น

- ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ ในกรณีที่รายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ไว้หรือเป็นรายการตามปกติ

ธุรกิจทั่วไป ถือว่ารายการนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการที่จะพิจารณาอนุมัติได้

4. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย

จะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้น

กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลู

การท�ารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย โดยคาดว่าปรมิาณการเข้าท�ารายการ

ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตของบรษิทัฯ คงเป็นไปตามท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั อย่างไรกด็ ีปรมิาณดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ตาม

ความจ�าเป็นและเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและ

ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน 

บรษิทัฯ จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอสิระหรือผูส้อบบัญชีของบรษิทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือ่น�าไปใช้ประกอบ

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมีกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันภายใต้

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ มิได้จัดโครงสร้างเพื่อรวมบริษัทดังกล่าวเข้าอยู่ภายใต้อ�านาจการควบคุม

ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์

ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องจึงได้

จัดท�าหนังสือเปิดเผยรายการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินที่ถือครอง และให้ค�ารับรองกับบริษัทฯ ว่าจะไม่ด�าเนินธุรกิจใดๆ ที่จะเป็นการ

แข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ด�าเนินการใดๆ กับที่ดินทั้งหมดที่ตนถือครองในเชิงพาณิชย์ที่ถือได้

ว่าเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งให้สิทธิในการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์และ/หรือที่ดินดังกล่าวแก่บริษัทฯ ก่อนที่จะ

ขายให้แก่บุคคลอื่น เพื่อขจัดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
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1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 1.1 ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  เนื่องจากกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบดังกล่าว อาทิ พระราชบัญญัติ

การจัดสรรที่ดิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) กฎหมายผังเมือง การก�าหนดพื้นที่

สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มเติม และการก�าหนดพื้นที่สีม่วงซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมลดลง 

เป็นต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาโครงการในข้างต้น จะส่ง

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หรือส่งผลให้โครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการอยู่เป็นไปอย่างล่าช้า

  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับเปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

1.2 ความเสี่ยงจากการล่าช้าของโครงการ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 จากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังแม่บทหรือ 

ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องยื่นแบบค�าขอความเห็นชอบแบบการอนุญาต

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

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เพื่อพิจารณาอนุมัติผังแม่บท โดยผังแม่บทดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมาย 

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะส่ง

ผลให้ผูพ้ฒันานคิมอตุสาหกรรมต้องปรบัปรงุผงัแม่บทให้สอดคล้องตามการเปลีย่นแปลงข้างต้นด้วย ดงันัน้จงึอาจมคีวามเสีย่ง

จากการล่าช้าของโครงการ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 จากการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขผังแม่บท นอกจากนี้ เนื่องจาก 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 ได้ก�าหนดให้ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.2  

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของนิคมอตุสาหกรรมทเีอฟดี เป็นทีดิ่นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พืน้ท่ีสเีขยีว) ซึง่ไม่อนญุาตให้ใช้ประโยชน์ทีด่นิ

เพือ่ประกอบอตุสาหกรรม อย่างไรกต็าม พืน้ทีส่เีขยีวสามารถน�ามาใช้เพ่ือก่อสร้างเป็นคลงัสนิค้าได้ ท้ังนี ้ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการขออนุญาตกับทางหน่วยงานราชการ เพื่อขอให้เปลี่ยนแปลงที่ดินบริเวณหมายเลข 6.2 

บางส่วนเป็นทีด่นิประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิค้า (พืน้ท่ีสม่ีวง) ซึง่กระบวนการดงักล่าวอาจส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการ  

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ ปัจจุบัน คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาเห็นชอบในการแก้ไข

ดังกล่าวพร้อมทั้งด�าเนินการเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนผัง ข้อก�าหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมือง

รวม ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (Public hearing) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ 

กฎระเบยีบต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการปรบัเปลีย่นผงัแม่บท แนวคดิการออกแบบเบือ้งต้น 

และเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

ปัยจัยความเสี่ยง
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1.3 ความเสี่ยงจากกรณีพิพาทของโครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน

 ในปี 2555 บริษัท วีเอแอล คอมเมอเชียล แอสโซซิเอท จ�ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิลฟอร์ด โดยกลุ่ม 

มิลฟอร์ดด�าเนินธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟในบริเวณใกล้กับโครงการเดอะ โคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน) ได้ฟ้องร้ององค์การ

บริหารส่วนต�าบลปากน�้าปราณ และบริษัทฯ ในฐานะจ�าเลยร่วม ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหาออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยมี

ระยะห่างจากแนวเขตชายฝ่ังทะเลไม่ถงึ 200 เมตร ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นการออกใบ 

อนญุาตก่อสร้างอาคารทีฝ่่าฝืนต่อบทบัญญตัขิองกฎหมาย ให้แก่บรษิทัฯ และได้ขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้เพกิถอนใบอนญุาตก่อสร้าง 

และขอให้ศาลระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�าสั่งพิพากษาถึงท่ีสุด ซ่ึงศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งให้ระงับการ

ก่อสร้างไว้ก่อน

 ต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้มีค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งของศาล

ปกครองกลางแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งให้ยกเลิกค�าสั่งศาลปกครองกลางที่มีค�าสั่งระงับ

การก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามศาลปกครองกลางยังอยู่ระหว่างการตัดสินคดีดังกล่าวอยู่ ท้ังน้ี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน 422.59 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ศาลปกครอง

กลางมคี�าพิพากษาให้บรษิทัฯ เป็นฝ่ายแพ้คดแีล้ว บรษัิทฯ ยงัสามารถขออทุธรณ์ค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลปกครองกลาง

ต่อศาลปกครองสงูสดุได้ ซ่ึงหากถงึทีส่ดุแล้วศาลปกครองสงูสดุตดัสนิว่าบรษัิทฯไม่สามารถด�าเนนิการก่อสร้างตามแบบเดมิได้ 

บริษัทฯ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงแบบให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงอาจท�าให้โครงการมีขนาดเล็กลง หรือ 

อาจพจิารณาขายโครงการดงักล่าวออกไปให้แก่นกัลงทนุรายอืน่ ทัง้นี ้ในกรณทีีบ่รษิทัฯ เป็นฝ่ายแพ้คดแีละมคี�าพพิากษา หรอื 

ค�าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต บริษัทฯ ก็สามารถด�าเนินคดีฟ้องร้องกับองค์การบริหารส่วนต�าบลปากน�้าปราณ ให้ชดเชยความ

เสียหายและเรียกร้องค่าเสียโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

 ทั้งนี้มูลค่าของโครงการดังกล่าวได้รับการประเมินจาก บริษัท บรูคเรียลเอสเตท จ�ากัด ซึ่งมีมูลค่าประเมินเท่ากับ  

589.00 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนในปัจจุบันของบริษัทฯ 

1.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯได้ขยายการลงทุนโดยซือ้ท่ีดนิเปล่าเพิม่ขึน้ในบรเิวณใกล้เคยีงกบันคิมอตุสาหกรรมเฟส 

1 แล้วประมาณ 1,211.80 ไร่ ในพื้นที่เฟสที่ 2 โดยในเฟสที่ 2 บริษัทฯได้จัดท�าแผนขยายพื้นที่ออกไปอีกประมาณ 2,500.00 ไร่ 

และอยู่ระหว่างเร่งด�าเนินการพัฒนาที่ดิน ปรับสภาพภูมิทัศน์ จัดท�าและออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมกับจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพือ่ยืน่ขออนญุาตกบัหน่วยงานราชการ ดงันัน้บรษิทัฯจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการ

ที่ไม่สามารถซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 ได้ครบตามจ�านวนหรือในท�าเลที่ต้องการ หรืออาจ

มคีวามเสีย่งจากการทีร่าคาทีด่นิเพ่ิมสงูขึน้ ส่งผลให้บรษิทัฯไม่มทีีด่นิซึง่มขีนาดและท�าเลตามทีต้่องการในแผนการพฒันานคิม

อุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 ได้ หรือส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทุนในการพัฒนาโครงการดังกล่าวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

 อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวโดยการท�าสญัญากบันายหน้าจดัหาท่ีดนิ เพือ่ให้ท�าหน้าที่

นายหน้าในการเจรจาและต่อรองราคาตามเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยบริษัทฯ และด�าเนินการให้บริษัทฯซื้อที่ดินเป็นที่เรียบร้อย  

อีกทั้งนายหน้าจัดหาที่ดินของบริษัทฯ มีทั้งบุคคลนอกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และบุคคลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ส่งผลให้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น

1.5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง

 ผู้รับเหมาก่อสร้างมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีความ

เสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องให้งานก่อสร้างและการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทฯ  

เกิดความล่าช้าจากก�าหนดการที่วางไว้ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
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 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการจัดหาผู้รับเหมา

ก่อสร้างผ่านการเปิดประมูล โดยหลังจากการพิจารณาผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีได้คัดสรรแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะติดตาม

การด�าเนินการของผู้รับเหมาก่อสร้าง และท�าการประเมินผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงาน ทั้งนี้  

หากผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านการประเมินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีการเก็บรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างน้ันไว้ในทะเบียน 

รายชือ่ผูร้บัเหมาทีม่คีณุภาพ (Approved Supplier List) เพือ่พจิารณาในการด�าเนนิการก่อสร้างในโครงการต่อๆ ไปของกลุม่บรษิทัฯ 

1.6 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมือง

 ธุรกจิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ ปัญหาการเมอืง และปัจจยัมหภาค

อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า และธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าเนื่องจาก

มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึง่อาจพิจารณาลดการลงทนุหรือย้ายฐานการลงทนุออกจากประเทศไทย

และส่งผลกระทบต่อเนื่องแก่อุปสงค์ในธุรกิจข้างต้น ดังนั้นความเสี่ยงดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ 

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจ

ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และ 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงานให้เช่า เป็นต้น นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ทางเลือกแก่ผู้ประกอบการ 

ในการเลือกลงทนุซ้ือหรือเช่าสนิทรัพย์ทีด่นิ โรงงาน และคลงัสนิค้า เพือ่ลดความเสีย่งจากการลงทุนให้แก่ลกูค้าของกลุม่บรษิทัฯ 

ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้ง ยังช่วยลดความผันผวนของอุปสงค์ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จากผล 

กระทบด้านเศรษฐกิจ การเมือง และจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่นเดียวกัน

1.7 ความเสี่ยงในการต่อสัญญาเช่า

 ธุรกิจการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานหรือคลังสินค้าให้ลูกค้าเช่าในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมหลายแห่งของ 

TISCOM นั้น ถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับรายได้จากการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

จะแปรผนัโดยตรงต่อรายได้ค่าเช่าจากสนิทรัพย์ดงักล่าว ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึมคีวามเสีย่งในการจดัหาลกูค้าใหม่ หรอื

ในกรณีทีม่ลีกูค้าอยู่ในปัจจบัุนแล้วแต่สญัญาเช่ามรีะยะสัน้ ซึง่อายสุญัญาเช่าเฉลีย่จะเท่ากบั 3 ปี เมือ่ครบก�าหนดอายสุญัญาเช่า

แล้ว ลกูค้าอาจพิจารณาไม่ต่อสญัญา ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของกลุม่บรษิทัฯ อย่างไรกต็าม จากผลประกอบการ 

ที่ผ่านมา อัตราการเช่าพื้นที่ของโรงงานและคลังสินค้ามาตรฐานของบริษัทฯ และ TISCOM สูงถึงร้อยละ 70 - 90 โดย 

บางแห่งสามารถจัดหาลูกค้าได้เต็มร้อยละ 100 หรือบางครั้งไม่สามารถก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าได้ทันกับความต้องการ

ของลูกค้า ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่มักจะมีการต่อสัญญา ส่งผลให้ระยะเวลาที่โรงงานและคลังสินค้าว่างมีน้อยมาก ดังนั้น 

ความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงมีค่อนข้างต�่า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นได้

 ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าของ SG มีความเสี่ยงจากกรณีท่ีผู้เช่าอาจพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่า 

ส่วนใหญ่มีอายุสัญญาเท่ากับ 3 ปี ดังนั้นในกรณีที่ผู้เช่าจ�านวนมากไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและ SG ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่

มาทดแทนได้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการด�าเนินงานของ SG และบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จากผลการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมา อัตราการเช่าพื้นที่อาคารส�านักงานของ SG สูงถึงร้อยละ 80 - 90 ขึ้นไป ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ 

มักจะมีการต่อสัญญา เนื่องจากอาคารส�านักงานของ SG มีท�าเลที่ตั้งที่ดีซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ ดังนั้นความเสี่ยงดังกล่าวจึง

มีค่อนข้างต�่า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นได้
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1.8 ความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงในธุรกิจอาคารส�านักงาน

 เนื่องจาก SG ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารส�านักงาน เอส จี ทาวเวอร์ 1 โดยเข้าท�าสัญญากับส�านักงาน 

พระคลังข้างที่ และได้ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารส�านักงาน เดอะ มิลเลนเนีย (อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 2) โดย

เข้าท�าสัญญากับบริษัท จี เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า ทั้งนี้ อายุสัญญาเช่าระหว่าง SG และ 

พระคลังข้างที่ มีระยะเวลา 30 ปี และจะครบก�าหนดอายุสัญญาในเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 9 ปี และ

อายุสัญญาเช่าช่วงระหว่าง SG และบริษัท จี เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด มีระยะเวลา 30 ปี และจะครบก�าหนดอายุสัญญาในเดือน

พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 11 ปี ดังนั้น SG จึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า

และสัญญาเช่าช่วงกับ ส�านักงานพระคลังข้างที่ และบริษัท จี เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ตามล�าดับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

ทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยในอนาคตได้อย่างมนียัส�าคญั ทัง้นี ้ในปี 2557 SG มรีายได้ค่าเช่า 

และค่าบริการ 211.19 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 39.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.50 ของรายได้รวม

1.9 ความเสี่ยงจากการต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II

 เนื่องจากในเดือนธันวาคม ปี 2555 และ สิงหาคม ปี 2556 บริษัทฯ และ TISCOM ได้ตกลงขายทรัพย์สินให้กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม

นวนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II นอกจากนั้น TISCOM ได้โอนสิทธิการเช่า

ทีด่นิในนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัให้แก่ กองทนุอสงัหารมิทรพัย์ M-IIรวมถงึได้ตกลงขายทีด่นิพร้อมอาคารและสิง่ปลกูสร้าง 

ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการกิ่งแก้วซึ่งในสัญญาข้างต้น ได้ระบุข้อตกลงที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ และ TISCOM ต้องจ่ายช�าระค่า

ชดเชย หรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคต ดังนี้

1. ข้อตกลงกระท�ำกำรของบริษทัฯ และ TISCOM เกีย่วกบัสทิธกิำรเช่ำของกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์ M-II ในสญัญำ

เช่ำที่ดินของกำรท่ำเรือฯ : ก�าหนดว่า บริษัทฯ และ TISCOM ตกลงรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันเพื่อชดเชย 

ความเสยีหายให้แก่ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ M-II เท่ากบั 10.00 ล้านบาท ในกรณทีีก่องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ 

M-II ไม่สามารถจดทะเบียนต่ออายุสิทธิการเช่าในที่ดินของการท่าเรือฯ ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาเช่า

ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินกับกนอ. ได้

2. ข้อตกลงเฉพำะส�ำหรับโรงงำนแปลงที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและโรงงำนแปลงที่ไม่มีสัญญำเช่ำ (กำรรับประกัน

อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำร): ก�าหนดว่า บริษัทฯ ตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต�่า ในอัตรา 200 บาท

ต่อตารางเมตร ส�าหรบัทีด่นิและอาคารโรงงานแปลงทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสร้างและแปลงที่ไม่มสีญัญาเช่ารายย่อย

หรือมีสัญญาเช่ารายย่อยแล้ว แต่การช�าระค่าเช่าหรือค่าบริการยังไม่เริ่มหรือมีระยะเวลาเช่าน้อยกว่า 6 เดือนให้แก่ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

3. ข้อตกลงด�ำเนนิกำรในส่วนทรัพย์สนิของ TISCOM (กรณทีีด่นิในโครงกำรกิง่แก้วถกูเวนคนื): ก�าหนดว่าบรษิทัฯ และ 

TISCOM ตกลงร่วมกันและแทนกันในการช�าระเงินชดเชยให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II โดยค�านวณจาก

เงนิชดเชยต่อตารางเมตรคณูด้วยพืน้ท่ีเช่าแปลงท่ีได้รบัผลกระทบจากการเวนคนื ในกรณท่ีีท่ีดนิโครงการกิง่แก้วถกู

เวนคืนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด นอกจากนั้น บริษัทฯ และ TISCOM ตกลงด�าเนินการก่อสร้างทดแทน 

ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ทรัพย์สินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตามรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่ก่อนการเวนคืน  

ในกรณทีีก่ารเวนคนืทีด่นิดงักล่าวส่งผลให้กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ M-II หรอืผูเ้ช่ารายย่อยไม่สามารถใช้ประโยชน์ 

หรือต้องมีการก่อสร้างทดแทน ปรับปรุง หรือซ่อมแซมซึ่งทรัพย์สินไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

4. ข้อตกลงด�ำเนินกำรในส่วนทรัพย์สินของ TISCOM (กรณีไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำกับกลุ่มฮวบแช่ม): ก�าหนด

ว่าบริษัทฯ และ TISCOM ตกลงช�าระค่าชดเชยให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II เท่ากับ 40.00 ล้านบาท  

ในกรณทีีก่องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ M-II ไม่สามารถต่อสญัญาเช่ากบักลุม่ฮวบแช่ม (ผูใ้ห้เช่าทีด่นิ ตามสญัญาเช่า

และพัฒนาที่ดินกับ TISCOM) และจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี ได้ 
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5. ข้อตกลงด�ำเนินกำรในส่วนทรัพย์สินของ TISCOM (กำรรับประกันอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำร): ก�าหนดว่าบริษัทฯ 

และ/หรือ TISCOM ตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต�่า ในอัตรา 180.00 บาทต่อตารางเมตร ส�าหรับ

ทรัพย์สินของ TISCOM ที่ไม่มีสัญญาเช่ารายย่อยหรือมีระยะเวลาเช่าน้อยกว่า 6 เดือน ให้แก่ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ M-II ตลอดระยะเวลา 3 ปี 

6. ข้อตกลงรับประกันกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน : ก�าหนดว่าบริษัทฯ ตกลงรับประกันการก่อสร้างอาคารโรงงานเป็น

เวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน

 ดังนั้น บริษัทฯ และ TISCOM อาจมีความเสี่ยงจากการต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อตกลงในสัญญาข้างต้นกับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ M-II ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และ TISCOM มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามข้อตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ และ TISCOM ได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต�่าที่ต้องช�าระให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

M-II (ตามข้อ 2.และ 4.) เป็นระยะเวลา 2 - 12 เดือน และ 2 ปี ตามล�าดับและบันทึกหักจากก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรับประกันการก่อสร้างอาคารโรงงาน (ตามข้อ 6.) ที่ ต้องช�าระให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ M-II โดยบันทึกเป็นต้นทุนขายในงบก�าไรขาดทุน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการประมาณค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

รายได้ค่าเช่าขั้นต�่าของแต่ละหลังไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของฝ่ายขาย

1.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

 จากการที่บริษัทย่อยมีการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าในประเทศอังกฤษจ�านวน 2 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีผู้เช่า

รายใหญ่เพียงรายเดียวเช่าเต็มพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ต่อสัญญาเช่าของผู้เช่าได้ และอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าได้มีการท�าสัญญาเช่าระยะยาว (และมีสัญญาเช่าคงเหลือ

อยู่ไม่น้อยกว่า 10 ปี) อีกทั้ง ผู้เช่าเดิมมีแนวโน้มที่จะต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก เนื่องจาก ผู้เช่าได้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน

เพื่อประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนาน การเปลี่ยนท�าเลท่ีตั้งโรงงานใหม่จะเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาและขนย้าย

ทรัพย์สิน และเครื่องจักรเป็นจ�านวนมาก

1.11 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 เนื่องจาก บริษัทย่อยที่การลงทุนในประเทศอังกฤษ และมีการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ (สกลุเงนิปอนด์) ดงันัน้ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอาจส่งผลให้เกดิก�าไรหรอืขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น

ได้อย่างไรก็ตาม รายได้ของการลงทุนในประเทศอังกฤษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2557) คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.11ของรายได้

รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังนั้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์

 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

1. ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า:

 เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ในกลุม่ธุรกจิอาคารชดุพกัอาศยัเพือ่ขาย จะขอการสนบัสนนุเงนิกูเ้พือ่ท่ีอยูอ่าศยัจากสถาบนัการเงนิ 

ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการช�าระเงินกู้ จึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยของลูกค้า ในกรณี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของลูกค้าและอาจท�าให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปได้

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า พร้อม

ทัง้จัดเงือ่นไขการซ้ือและการผ่อนช�าระเงนิดาวน์ให้กบัลกูค้า เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแบ่งเบาภาระ

ทางการเงินในการซื้ออาคารชุดพักอาศัยของลูกค้าให้มากที่สุด
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2. ผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ:

 เนือ่งจากกลุม่บรษิทัฯ มกีารขอรบัการสนบัสนนุวงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพือ่ใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์

ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์

 เนือ่งจากปัจจบัุน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตดิตามการปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยเน้นด้านคณุภาพการ

ปล่อยสนิเช่ือมากข้ึน ส่งผลให้ธนาคารพาณชิย์เริม่มกีารเพิม่ความเข้มงวดในการปล่อยสนิเชือ่มากขึน้ พร้อมท้ังมกีารปรบัเกณฑ์

การกลัน่กรองสนิเชือ่และปรบัลดวงเงนิสนิเชือ่ต่อหลกัประกันส�าหรับลกูค้าโครงการท่ัวไปท่ีไม่ใช่โครงการของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

ดงันัน้กลุม่ลกูค้าทีข่อสนับสนุนเงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัดงักล่าวจะต้องเตรยีมเงนิดาวน์มากขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อก�าลงัซ้ือและการตดัสนิใจซ้ือของลกูค้าทัง้น้ีในทางกลบักนั การท่ีธนาคารพาณิชย์เพิม่ความเข้มงวดในการปล่อยสนิเชือ่มากขึน้

จะเป็นการช่วยกลุม่บริษทัฯ ในการคดักรองกลุม่ลกูค้าได้ในระดบัหนึง่ ซึง่จะเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมคีณุภาพและมกี�าลงัซือ้ท่ีแท้จรงิ

2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้การลงทุนสูง เริ่มตั้งแต่การลงทุนซื้อที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง 

และการขาย กจิกรรมดงักล่าวล้วนต้องใช้เงนิลงทุนจ�านวนมากจนกว่ากลุม่บรษัิทฯ จะได้รบัช�าระเงนิส่วนใหญ่ของมลูค่าขายใน

วันโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาในการบริหารโครงการประมาณ 2 - 5 ปี 

ขึ้นไปแล้วแต่ประเภทและขนาดของโครงการ ดังนั้นธุรกิจจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะต้องใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการพิจารณาพัฒนาโครงการอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่

การเลือกท�าเลที่ดิน การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้ทุกโครงการ

ประสบความส�าเร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้ระดมเงินทุนผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งการระดมทุน

ผ่านตลาดทุน และการระดมทุนจากสถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนแหล่งใดแหล่งหนึ่ง 
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1. ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หรือการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย

 1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

 2. ธุรกิจที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า - ด�าเนินการโดย TISCOM

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

 4. ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า - ด�าเนินการโดย SG

 5. ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน - ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

อนึ่ง ในอดีต ธุรกิจที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า ด�าเนินการโดยบริษัทฯ และ TISCOM แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการด�าเนินธุรกิจให้มีความชัดเจนขึ้นในปี 2556 โดยให้ TISCOM ด�าเนินธุรกิจโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้าทั้งหมดของ

กลุ่มบริษัทฯ 

 เหตุกำรณ์ส�ำคัญในปี 2556 ประกอบด้วย

 • การเพิ่มและลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ในวันที่ 18 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 902.880 ล้านบาท เป็น 902.878 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 902.878 ล้านบาท เป็น 1,264.029 ล้านบาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการแปรสภาพ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ TFD-W2

• วันที่ 24 มิถุนายน 2556 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวม 

ไม่เกิน 3,500.00 ล้านบาท

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 วงเงิน 500.00 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 3  

ของปี 2556

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 วงเงิน 850.00 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 4  

ของปี 2556

• วันที ่1 เมษายน 2556 บริษทัฯ ได้เข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ในหุ้นสามญัของ VSSL ซึง่ประกอบธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรัพย์ โดยเป็นเจ้าของโครงการคอนโดมเินยีม 15 สขุมุวทิ เรสซเิดนเซส ซึง่มมีลูค่าเงนิลงทุนรวม 496.90 ล้านบาท

 • ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 มีการขายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ดังนี้

- TISCOM ได้ขายสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน มีมูลค่าเท่ากับ 290.00 ล้านบาท

- TFD ได้ขายที่ดินและโรงงาน มูลค่าเท่ากับ 460.00 ล้านบาท

 เหตุกำรณ์ส�ำคัญในปี 2557 ประกอบด้วย

• วันที่ 25 มีนาคม 2557 TFD ได้เพิ่มทุนใน TISCOM อีก 300 ล้านบาท 

• วันที่ 27 มีนาคม 2557 TFD ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท เป็นเงินรวม 238.37 ล้านบาท ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม 

• วนัที ่22 เมษายน 2557 TISCOM ได้จดัตัง้บริษทัย่อย Barnsley ในประเทศองักฤษ มทีนุจดทะเบยีนเท่ากบั 0.63 ล้านปอนด์  

เพื่อลงทุนในที่ดินและอาคารคลังสินค้าให้เช่า มูลค่า 6.30 ล้านปอนด์ 

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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• วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลประจ�าปีเป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาทเป็นเงินรวม 54.18 ล้านบาท ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม 

• วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 วงเงิน 1,693.50 ล้านบาท 

• วันที่ 24 กันยายน 2557 บริษัทฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) (SPCG)  

เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดท�าแผนธุรกิจ เรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV rooftop) บนอาคาร

คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม

• วนัที ่30 กนัยายน 2557 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 2/2557 ได้มมีตไิม่อนมุตัิให้ VSSL ซือ้ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 138-3-51 ไร่ 

จาก บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

• วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ได้อนุมัติแผนในการระดมทุนของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดดังนี้:

(1) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ 

นกัลงทนุทัว่ไป (Public Offering) ในราคาเสนอขายไม่ต�า่กว่าร้อยละ 90.00 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของ

หุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท�าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท�าการติดต่อกันก่อน

วันก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนทั่วไป

(2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TFD-W3) จ�านวนไม่เกิน  

318 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 

5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิTFD-W3 (กรณีมเีศษให้ปัดท้ิง) ราคาการใช้สทิธเิท่ากบั 5.00 บาทต่อหุน้

(3) อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้

แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ

เจาะจง โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่ต�่า

กว่าร้อยละ 90.00 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า  

7 วนัท�าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท�าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อบคุคลในวงจ�ากดั  

ในแต่ละคราว

(4) อนุมัติการออกหุ้นสามัญและจัดสรรจ�านวนไม่เกิน 13 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TFD -W2”) โดย

บริษทัตอ้งท�าการปรบัสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ TFD-W2 เมือ่บรษิทัได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม

• เดือน พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) เป็นจ�านวน

ทั้งสิ้น 200 ล้านหุ้น ท�าให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 1,283.50 ล้านบาท 

• วันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (TFD-W3) จ�านวน 256.56 ล้านหน่วย 

ในอัตราส่วน 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ

เดิมต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท 

• วันที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ VSSL ลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการ TWIN TOWER 

มูลค่ารวม 385 ล้านบาท
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2. ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
 2.1 รายได้

 รายได้รวม

 รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน รายได้จากการขายอาคารชุด รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลรับ และรายได้อื่น

ร�ยได้รวม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน 327.71 460.00 -

รายได้จากการขายอาคารชุด 130.43 40.36 1,151.35

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 310.72 248.13 233.60

ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 554.89 134.33 -

เงินปันผลรับ - 7.82 16.06

รายได้อื่น 36.83 54.78 64.12

รวม 1,360.58 945.42 1,465.13

 รายได้รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,360.58 ล้านบาท 945.42 ล้านบาท และ 1,465.13 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตาม

ล�าดับ โดยลดลงร้อยละ 30.51 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.97 ในปี 2557 เนื่องจากมีรายได้จากการขายอาคารชุด เพิ่มขึ้น

 รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน

ร�ยได้จ�กก�รข�ยที่ดินและอ�ค�รโรงง�น ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
รายได้จากการขายที่ดินเปล่า 327.71 - -

รายได้จากการขายที่ดินพร้อมโรงงาน - 460.00 -

รวม 327.71 460.00 -

 รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน มีมูลค่าเท่ากับ 327.71 ล้านบาท และ 460.00 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2556 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.37 ในปี 2556 ซึ่งมีการขายที่ดินพร้อมโรงงาน ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ในไตรมาส

ที่ 4 ส�าหรับปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน เนื่องจากที่ดินเปล่า อยู่ระหว่างการอนุมัติให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรม (เขตสีม่วง) และอาคารโรงงานยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

 รายได้จากการขายอาคารชุด

 บริษัทมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ในเขตใจกลางเมืองและสถานที่ตากอากาศ เพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยปัจจุบัน มี

โครงการอาคารชุดทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน และ

โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์

ร�ยได้จ�กก�รข�ยอ�ค�รชุด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
โครงการ 59 เฮอริเทจ 130.43 - -

โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส - 40.36 1,151.35

รวม 130.43 40.36 1,151.35

 รายได้จากการขายอาคารชุด มมีลูค่าเท่ากบั 130.43 ล้านบาท 40.36 ล้านบาท และ 1,151.35 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตาม

ล�าดบั โดยลดลงร้อยละ 69.06 ในปี 2556 และเพิม่ข้ึนร้อยละ 2,752.70 ในปี 2557 ท้ังนีร้ายได้ดงักล่าวลดลงเนือ่งจากบรษัิทฯ ได้โอน

กรรมสทิธ์ิห้องชดุโครงการ 59 เฮอรเิทจ ให้กบัผูซ้ือ้ทัง้หมดแล้วในปี 2555 ประกอบกับ VSSL เพ่ิงก่อสร้างโครงการ 15 สขุมุวิท เรสซิเดนเซส  

แล้วเสรจ็ในช่วงปลายปี 2556 ท�าให้สามารถโอนกรรมสทิธิ์ไม่มาก ในขณะท่ีรายได้ในปี 2557 เพิม่ขึน้ เนือ่งจากมกีารโอนกรรมสทิธิห้์อง

ชดุโครงการ 15 สขุมุวิท เรสซิเดนเซสอย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี 
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ส�าหรบัโครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หวัหนิ บริษทัฯ ได้มกีารชลอโครงการ เนือ่งจากมกีารฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลาง และศาลได้

มคี�าสัง่ให้ระงบัการก่อสร้างไว้ก่อน ซ่ึงบริษทัฯ ได้ยืน่อทุธรณ์ค�าสัง่ของศาลปกครองกลางไปยงัศาลปกครองสงูสดุเพือ่ให้มคี�าสัง่เพกิถอน

ค�าสัง่ของศาลปกครองกลางแล้ว ทัง้น้ี ณ วนัที ่27 มนีาคม 2557 ศาลปกครองสงูสดุมคี�าสัง่ให้ยกเลกิค�าสัง่ศาลปกครองกลางทีม่คี�าสัง่

ให้ระงบัการก่อสร้างแล้ว ส�าหรับโครงการ มหาดเลก็ เรสซเิดนเซส บรษัิทฯ ได้รบัความเห็นชอบรายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(EIA) จากส�านกังานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแล้ว เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 และโครงการอยู่ระหว่างการ

ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นรายได้จากส่วนงานที่ดินและอาคารโรงงานเพื่อให้เช่า ซึ่งเป็นส่วนงานที่ท�าการซื้อที่ดินหรือเช่า

ทีด่นิระยะยาวเพือ่น�ามาพัฒนา และก่อสร้างอาคารโรงงาน รวมทัง้ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เช่าทีด่นิพร้อม

อาคารโรงงานส�าเร็จรปู และส่วนงานอาคารส�านกังานให้เช่า ซึง่เป็นส่วนงานท่ีท�าการเช่าท่ีดนิระยะยาว เพือ่น�ามาพฒันา และก่อสร้าง

อาคารส�านักงาน เพื่อให้เช่าพื้นที่ส�านักงานและการให้บริการ

ร�ยได้ค่�เช่�และค่�บริก�ร ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
รายได้ค่าเช่าจากโรงงาน 38.92 9.24 14.90

รายได้ค่าเช่าจากคลังสินค้า 74.03 38.97 29.80

รายได้ค่าเช่าจากอาคารส�านักงาน 197.78 199.93 188.90

รวม 310.72 248.13 233.60

 รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร มมีลูค่าเท่ากบั 310.72 ล้านบาท 248.13 ล้านบาท และ 233.60 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดบั 

โดยลดลงร้อยละ 20.14 ในปี 2556 และลดลงร้อยละ 5.86 ในปี 2557 การลดลงของรายได้ ในปี 2556 เป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัฯ และ 

TISCOM ได้มกีารขายสนิทรพัย์ประเภทโรงงานและคลงัสนิค้าเพือ่เช่า ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ M-II 

 ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นก�าไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์

กำ�ไรจ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TIF1 28.97 - -

ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ M-II 525.92 134.33 -

รวม 554.89 134.33 -

 ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีมูลค่าเท่ากับ 554.89 ล้านบาท และ 134.33 ล้านบาท ในปี 2555 - 2556 

ตามล�าดับ โดยในปี 2555 บริษัทฯ และ TISCOM ได้ขายโรงงานส�าเร็จรูปและสิทธิการเช่าที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี และ

นิคมอุตสาหกรรมอื่น ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TIF 1 และ M-II มูลค่า 1,044 ล้านบาท และสามารถรับรู้ก�าไรจากการขาย

ในครั้งนี้เป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 554.89 ล้านบาท และในปี 2556 TISCOM ได้ขายสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานให้แก่กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 290.00 ล้านบาท ซึ่ง TISCOM สามารถรับรู้ก�าไรจากการขายในครั้งนี้เป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 134.33 

ล้านบาท ส�าหรับปี 2557 ไม่มีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่อย่างใด
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 รายได้อื่น

 รายได้อืน่ เป็นรายได้ทีน่อกเหนือจากธุรกจิหลกัของบรษัิทฯ ซึง่ได้แก่ เงนิปันผลรบั ดอกเบีย้รบั ค่าจ้างบรหิาร และรายได้อืน่ๆ 

เป็นต้น

ร�ยได้อื่น ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
เงินปันผล - 7.82 16.06
ค่าจ้างบริหาร 8.58 10.98 10.10
ดอกเบี้ยรับ 0.63 13.49 30.97
อื่นๆ 27.62 30.31 23.05
รวม 36.83 62.60 80.18

 รายได้อื่นของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 36.83 ล้านบาท 62.60 ล้านบาท และ 80.18 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ 

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.96 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.08 ในปี 2557 ทั้งนี้สาเหตุมาจากเงินปันผลรับจากหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ 

 2.2 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายรวม

 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขายท่ีดินและอาคารโรงงาน ต้นทุนขายอาคารชุด ต้นทุนให้เช่าและบริการ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ค่�ใช้จ่�ยรวม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงาน 164.68 244.23 -
ต้นทุนขายอาคารชุด 77.30 32.20 878.14
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 157.99 148.91 152.14
ค่าใช้จ่ายในการขาย 81.76 52.76 65.26
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 136.12 158.15 252.25
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 26.24
รวม 617.86 636.26 1,374.03

 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 617.86 ล้านบาท 636.26 ล้านบาท และ 1,374.03 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.98 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.96 ในปี 2557

 1) ต้นทุนขำยที่ดินและอำคำรโรงงำน

ต้นทุนข�ยที่ดินและอ�ค�รโรงง�น
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้
ต้นทุนขายที่ดินเปล่า 164.68 50.25% - n/a - n/a

ต้นทุนขายที่ดินพร้อมโรงงาน - n/a 244.23 53.09% - n/a

รวมทั้งหมด 164.68 50.25% 244.23 53.09% - n/a

 ต้นทุนขายที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 164.68 ล้านบาท และ 244.23 ล้านบาท ในปี 2555 - 2556 

ตามล�าดับ โดยหากพจิารณาต้นทนุขายทีด่นิและอาคารโรงงานซึง่คดิเป็นร้อยละของรายได้แต่ละประเภทนัน้ จะเห็นว่าต้นทุนขายทีด่นิ

และอาคารโรงงานมีค่าเท่ากับร้อยละ 50.25 และร้อยละ 53.09 ในปี 2555 - 2556 ตามล�าดับ โดยในปี 2555 จะเป็นต้นทุนจากการ

ขายที่ดินเปล่า และในปี 2556 จะเป็นต้นทุนจากการขายที่ดินพร้อมโรงงานของบริษัทฯ ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II ใน

ไตรมาสที่ 4 ส�าหรับปี 2557 ไม่มีการขายที่ดินและอาคารโรงงาน จึงไม่มีต้นทุนในส่วนนี้
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 2) ต้นทุนขำยอำคำรชุด

ต้นทุนข�ยอ�ค�รชุด
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้
โครงการ 59 เฮอริเทจ 77.30 59.27% - n/a - n/a

โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส - n/a 32.20 79.80% 878.14 76.27%

รวม 77.30 59.27% 32.20 79.80% 878.14 76.27%

 ต้นทนุขายอาคารชดุของบรษิทัฯ มมีลูค่ารวมเท่ากบั 77.30 ล้านบาท 32.20 ล้านบาท และ 878.14 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยรายได้และต้นทุนขายอาคารชุดในปี 2555 เป็นของโครงการ 59 เฮอริเทจ และในปี 2556-2557 เป็นของโครงการ 15 

สุขุมวิท เรสซิเดนเซส ทั้งนี้หากพิจารณาต้นทุนขายอาคารชุดโดยคิดเป็นร้อยละของรายได้ จะเห็นว่า ต้นทุนขายอาคารชุดในปี 2556 

เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากต้นทุนของโครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส สูงกว่าโครงการ 59 เฮอริเทจ ส่วนต้นทุน

ขายปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2557 สูงกว่าปี 2556

 3) ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร

ต้นทุนให้เช่�และบริก�ร
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้
ต้นทุนเช่าโรงงาน 12.61 32.40% 8.96 96.99% 11.63 78.06%

ต้นทุนเช่าคลังสินค้า 22.80 30.80% 11.48 29.46% 9.91 33.26%

ต้นทุนเช่าอาคารส�านักงาน 122.58 61.98% 128.47 64.26% 130.60 69.14%

รวม 157.99 50.85% 148.91 60.01% 152.14 65.13%

 ต้นทนุให้เช่าและบรกิารของบรษิทัฯ มมีลูค่ารวมเท่ากับ 157.99 ล้านบาท 148.91 ล้านบาท และ 152.14 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดบั โดยหากพจิารณาต้นทนุให้เช่าและบรกิารซึง่คดิเป็นร้อยละของรายได้แต่ละประเภทน้ัน จะเห็นว่าต้นทุนเช่าโรงงานและต้นทนุเช่า

คลงัสนิค้า ลดลงในปี 2556 และ 2557 อนัเนือ่งมาจากมกีารขายทรัพย์สนิให้กับกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ ส่วนต้นทุนค่าเช่าอาคารส�านกังาน 

เพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากได้มกีารปรบัปรงุอาคารส�านกังาน

 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เงินเดือนพนักงานขาย ค่าบริหารงานขาย และ

ค่านายหน้า เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะ 

เดินทาง และค่ารับรอง ค่าเช่าส�านักงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้ ล้�นบ�ท ร้อยละของร�ยได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย 81.76 6.01% 52.76 5.58% 65.26 4.45%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 136.12 10.00% 158.15 16.73% 252.25 17.22%

รวม 217.88 16.01% 210.91 22.31% 317.51 21.67%

 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 81.76 ล้านบาท 52.76 ล้านบาท และ 65.26 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.01 ร้อยละ 5.58 และร้อยละ 4.45 ตามล�าดับ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการ

ขายปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะลดลงตาม

ไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2557 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2556 แต่ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นร้อยละของ

รายได้รวมลดลง เนื่องจากรายได้จากการขายอาคารชุดเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 136.12 ล้านบาท 158.15 ล้านบาท และ 252.25 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 10.00 ร้อยละ 16.73 และร้อยละ 17.22 ตามล�าดับ ท้ังน้ี ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารปี 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าที่ปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษากฎหมายสูงขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2557 เพิม่ข้ึนเน่ืองจากเงนิชดเชยค่าเช่าและบรกิารจ่ายกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ M-II ค่าเช่าส�านกังาน 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และค่าใช้จ่ายนิติบุคคลอาคารชุด

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียม เป็นต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ  

มีมูลค่าเท่ากับ 85.52 ล้านบาท 113.14 ล้านบาท และ 305.06 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.29 

ในปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,350 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่ารวม 1,403.70 ล้านบาท  

ส่วนปี 2557 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.63 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,693.50 ล้านบาท นอกจาก

น้ียังเพิ่มขึ้นจากการที่ VSSL บันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากอาคารชุดก่อสร้างแล้วเสร็จจึงไม่สามารถบันทึกเป็น

ส่วนหนึ่งของต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อีกต่อไป

 2.3 ความสามารถในการท�าก�าไร

 ก�าไรขั้นต้น

 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 47.98 ร้อยละ 43.17 และร้อยละ 25.61 ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ ในปี 2557 

อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากไม่มีรายได้จากกการขายที่ดินและโรงงาน 

 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ขายที่ดินและอาคารโรงงาน 49.75% 46.91% n/a

ขายอาคารชุด 40.73% 20.20% 23.73%

ให้เช่าและบริการ 49.15% 39.99% 34.87%

รวม 47.98% 43.17% 25.61%

 จากตารางดงักล่าว อตัราก�าไรขัน้ต้นของธรุกจิขายทีด่นิและอาคารโรงงาน เท่ากบั ร้อยละ 49.75 และร้อยละ 46.91 ในปี 2555 - 2556 

ตามล�าดบั โดยปี 2555 เป็นการขายทีด่นิเปล่าซ่ึงมต้ีนทนุค่อนข้างต�า่ ส่วนปี 2556 เป็นการขายทีด่นิพร้อมโรงงานของกลุม่บรษัิทฯ 

ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ M-II ในไตรมาสที ่4 ส�าหรบัปี 2557 ไม่มกีารขายท่ีดนิและอาคารโรงงาน

 อตัราก�าไรขัน้ต้นของธุรกจิขายอาคารชุดเท่ากบัร้อยละ 40.73 ร้อยละ 20.20 และร้อยละ 23.73 ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดบั โดย

ปี 2555 เป็นอตัราก�าไรข้ันต้นจากการขายห้องโครงการ 59 เฮอรเิทจ ส่วนปี 2556 อัตราก�าไรขัน้ต้นลดลงเนือ่งจากอัตราก�าไรขัน้ต้นของ

การขายโครงการ 15 สขุุมวิท เรสซิเดนเซส มอีตัราต�า่เน่ืองจากม ีต้นทุนโครงการสงู 

 อตัราก�าไรขัน้ต้นของธุรกจิให้เช่าและบริการ เท่ากบัร้อยละ 49.15 ร้อยละ 39.99 และร้อยละ 34.87 ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดบั 

โดยลดลงในปี 2556 เน่ืองจากโรงงานส่วนใหญ่ขายให้แก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ไปแล้ว

 ก�าไรจากการด�าเนินงาน

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 19.64 ร้อยละ 15.00 และร้อยละ 0.79 ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ 

ทั้งนี้การลดลงของอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานในปี 2556 และปี 2557 มีสาเหตุมาจากอัตราก�าไรขั้นต้นมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 ก�าไรสุทธิ

 อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 37.60 ร้อยละ 16.01 และร้อยละ -11.55 ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ เนื่องจาก

อัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลง ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น
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 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 31.68 ร้อยละ 8.78 และร้อยละ -9.42 ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
 สินทรัพย์

 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุน โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 5,977.45 ล้านบาท 7,683.01 ล้านบาท และ 7,409.30 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,705.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.53 ในปี 2556 และลดลง 273.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 3.56 ในปี 2557 ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปี 2556 เนื่องจากเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขายสินทรัพย์เข้า

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินและพัฒนา

โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 2 เพิ่มเติม และเงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับปี 2557 สินทรัพย์รวม

ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดไปในการด�าเนินธุรกิจ

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.82 ร้อยละ 2.25 และร้อยละ -2.09 ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ 

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2556 ลดลง เน่ืองจากก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนลดลง ในขณะที่

สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จากเงนิสดที่ได้รับจากการขายสนิทรพัย์เข้ากองทุนอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงใกล้สิน้งวด และต้นทุนพฒันาโครงการ 

อสังหาริทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร มีค่าเท่ากับร้อยละ 54.06 ร้อยละ 28.60 และร้อยละ -17.92 ในปี 2555 - 2557 ตาม

ล�าดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2556 ลดลง เนื่องจากก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 

ส�าหรับปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์มีค่าเท่ากับ 0.27 เท่า 0.14 เท่า และ 0.19 เท่า ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ ทั้งนี้ อัตราการหมุน

ของสินทรัพย์ใน 2556 ลดลง เนื่องจากก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง ในขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการ

ลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึง่ยงัไม่สามารถสร้างรายได้ได้ทนัทีในงวดบญัชเีดยีวกนั ส�าหรบัปี 2557 อตัราการหมนุของ

สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากรายได้จากการขายอาคารชุดเพิ่มขึ้น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 19.21 ล้านบาท  20.44 ล้านบาท และ 30.51 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.40 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้น 10.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.27 ใน

ปี 2557 ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงในรายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงรายได้ของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย

 ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 ต้นทนุพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 4,120.33 ล้านบาท 4,824.25 ล้านบาท และ 5,202.86 ล้านบาท 

ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 703.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.08 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้น 378.61 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.85 ในปี 2557 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการ

ลงทุนในที่ดินและพัฒนาโครงการ และการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าและโรงงานของ TISCOM เพิ่มขึ้น 

 เงินมัดจ�าจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน

 เงินมัดจ�าจ่ายเพื่อซื้อที่ดินของบริษัทฯ มีมูลค่า 29.71 ล้านบาท 54.64 ล้านบาท และ 46.50 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 24.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.91 ในปี 2556 และลดลง 8.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.90 

ในปี 2557 ทั้งนี้เงินมัดจ�าจ่ายเพื่อซื้อที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นในปี 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายโครงการในนิคม

อุตสาหกรรม ทีเอฟดี เฟส 2 ในขณะที่ปี 2557 มีมูลค่าลดลงเนื่องจากบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนแล้ว

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
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 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 160.50 ล้านบาท 243.00 ล้านบาท และ 225.00 ล้านบาท 

ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 82.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.40 ในปี 2556 และลดลง 18 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 7.41 ในปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 TISCOM ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II 

จ�านวน 15.00 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจ�านวนเงินรวม 150.00 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มี

การลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II จ�านวน 7.50 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท คิดเป็นจ�านวน

เงินรวม 75.00 ล้านบาท

 สิทธิการเช่า

 สิทธิการเช่าของบริษัทฯ ประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารโรงงาน 

 สิทธิการเช่าของบริษัทฯ มีมูลค่า 502.26 ล้านบาท 440.98 ล้านบาท และ 401.11 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ 

โดยลดลง 61.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.20 ในปี 2556 และลดลง 39.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.04 ในปี 2557 

เนื่องจากมีการขายสิทธิการเช่าให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุของบริษทัฯ ประกอบด้วย อาคารส�านกังานเพือ่ให้เช่า โรงงานและคลงัสนิค้าเพือ่ให้เช่า เป็นหลกั 

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุของบริษทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 365.01 ล้านบาท 232.19 ล้านบาท และ 535.95 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยลดลง 132.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.39 ในปี 2556 มีการขายทรัพย์สินให้กับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

ส�าหรับปี 2557 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 303.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130.82 เนื่องจาก TISCOM ได้มีการ

ลงทุนในคลังสินค้าให้เช่าในประเทศอังกฤษ

 การวิเคราะห์คุณภาพของลูกค้าหนี้

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้จากการให้เช่าอาคารส�านักงาน ลูกหนี้จากการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า และ

ลูกหนี้จากธุรกิจรับบริหารทรัพย์สินเป็นหลัก โดยนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเท่ากับ 30 วัน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายละเอียดของลูกหนี้การค้า ในปี 2555 - 2557 ดังต่อไปนี้

อ�ยุหนี้
ลกูหนีก้�รค้�กจิก�รทีเ่กีย่วข้องกนั ลกูหนีก้�รค้�กจิก�รทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั รวม
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ - - - 2.11 1.93 1.76 2.11 1.93 1.76

ค้างช�าระ ไม่เกิน 3 เดือน - - - 6.61 9.73 4.17 6.61 9.73 4.17

ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน - - - 5.29 1.66 1.53 5.29 1.66 1.53

ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน - - - 2.41 0.06 5.99 2.41 0.06 5.99

ค้างช�าระ นานกว่า 12 เดือน 0.14 0.14 - 5.14 6.39 5.31 5.28 6.53 5.31

รวม 0.14 0.14 - 21.56 19.76 18.76 21.70 19.90 18.76

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - (3.84) (3.84) (5.71) (3.84) (3.84) (5.71)

รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.14 0.14 - 17.72 15.92 13.05 17.86 16.06 13.05

  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่

ในขณะนั้น เป็นต้น
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4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
 4.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่ม�ของเงินทุน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รวมหนี้สิน 3,967.85 6,054.91 5,240.27 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,009.60 1,628.10 2,169.03 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.97 3.72 2.42 

 หนี้สิน

หนีส้นิหลกัของบริษทัฯ ประกอบด้วยเงนิกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ หุ้นกู ้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 3,967.85 ล้านบาท 6,054.90 ล้านบาท และ 5,240.27 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 

ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 2,087.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.60 ในปี 2556 เนื่องจากมีการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้เพิ่มขึ้นใน

ระหว่างงวด ส�าหรับปี 2557 หนี้สินรวมลดลง 814.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.45 จากการช�าระคืนหุ้นกู้

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 เป็นตั๋วแลกเงินที่ไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  

ค�้าประกันการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงินให้แก่บริษัทย่อย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MRL - 1 

และร้อยละ 4.90 ถึงร้อยละ 5.50 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 504.01 ล้านบาท 2,560.20 ล้านบาท และ 1,548.00 ล้านบาท  

ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 2,056.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 407.97 ในปี 2556 และลดลง 1,012.20 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.54 ในปี 2557

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนีก้ารค้าของบริษทัฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้ีการค้า เจ้าหนีค่้าก่อสร้าง และเจ้าหนีค่้าทีด่นิ ส่วนเจ้าหนีอ้ืน่ของ บรษิทัฯ ประกอบ

ด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เงินประกันผลงาน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และอื่นๆ 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ของบริษทัฯ เท่ากบั 968.01 ล้านบาท 585.50 ล้านบาท และ 331.77 ล้านบาท ในปี 2555 - 

2557 ตามล�าดับ โดยลดลง 382.51 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 39.52 ในปี 2556 และลดลง 253.73 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 43.34  

ในปี 2557 เนือ่งจากบริษทัได้มกีารรับรู้เงนิรับล่วงหน้าจากลกูค้าเป็นรายได้จากการขายอาคารชดุ

 หุ้นกู้

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

และไม่มีหลักประกันจ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500.00 ล้านบาท โดยมีอายุไม่เกิน 5 ปี ให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนโดยเฉพาะ

เจาะจงทั่วไปหรือประชาชนทั่วไป โดยในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันชุด

ที่ 1 จ�านวน 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000.00 บาท มูลค่ารวม 500.00 ล้านบาท โดยมีก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กรกฎาคม 

2557 และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในอัตราร้อยละ 5.3 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันชุดที่ 2 จ�านวน 850,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 850.00 ล้านบาท 

โดยมีก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,734.97 ล้านบาท 1,049.22 ล้านบาท และ 1,260.44 

ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ โดยลดลง 685.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.53 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้น 211.22  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.13 ในปี 2557 ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในปี 2556 ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ 

ได้ปรับโครงสร้างเงินทุน โดยน�าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปจ่ายช�าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุน

ทางการเงิน ส�าหรับปี 2557 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจาก TISCOM กู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ก่อสร้างคลังสินค้า

ในโครงการท่าสะอ้าน
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,009.60 ล้านบาท 1,628.10 ล้านบาท และ 2,169.03 ล้านบาท ในปี 

2555 - 2557 ตามล�าดับ โดยลดลง 381.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.98 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้น 540.93 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 33.22 ในปี 2557 ทั้งนี้ ในปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากในรอบบัญชีดังกล่าวบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็น

เงินสดเท่ากับ 90.28 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีของ VSSL จ�านวนเท่ากับ 141.04 ล้านบาท ซึ่งผลต่างดังกล่าวถือเป็น รายการส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกันและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส�าหรับปี 2557 ส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เนือ่งจากมกีารออกหุน้เพ่ิมทนุระหว่างงวดเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2557 บรษิทัได้จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ บคุคล

ในวงจ�ากัด (Private Placement) จ�านวนทั้งสิ้น 200.00 ล้านหุ้น

 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1.97 เท่า 3.72 เท่า และ 2.42 เท่า ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ ทั้งนี้ อัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2556 มีสาเหตุมาจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้ในระหว่างปี 2556 ท�าให้มีหนี้สินรวมเพิ่ม

สูงขึ้น ส�าหรับสิ้นปี 2557 อัตราส่วนดังกล่าวลดลง เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่างงวด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทได้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) จ�านวนทั้งสิ้น 200.00 ล้านหุ้น

 4.2 รายจ่ายลงทุน

 รายจ่ายลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการขยายกิจการ ท้ังน้ี โครงการลงทุนท่ีผ่านมาและ ที่อยู่

ระหว่างด�าเนินการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เฟส 1 และเฟส 2 โครงการ เลค กรีน โครงการ  

59 เฮอริเทจ โครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส (ผ่านการลงทุนใน VSSL) โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน โครงการ 

มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ การลงทุนในอาคารส�านักงานให้เช่า (ผ่านการลงทุนใน SG) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-II 

เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนหลักเพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการในข้างต้น มาจากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

 แผนการลงทุนในปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนก�รลงทุน วัตถุประสงค์ มลูค่�เงนิลงทนุ

(ล้�นบ�ท)

ปีที่ค�ดว่�จะ

จ่�ยเงินลงทุน

แหล่งเงินทุน ผลกระทบต่อ

สภ�พคล่อง
นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี พัฒนาที่ดินเพื่อขาย/ให้เช่า 594.00 2558 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ อาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 257.21 2558 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
คลังสินค้าท่าสะอ้าน คลังสินค้าเพื่อขาย/ให้เช่า 991.41 2558 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
โรงงานส�าเร็จรูปบางเสาธง โรงงานเพื่อขาย/ให้เช่า 946.61 2558 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี
อาคารชุดพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 698.48 2558 เงินกู้ + เงินทุน ไม่มี

 4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

กระแสเงินสด ปี 2555(1) ปี 2556(1) ปี 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (925.61) (1,562.23) (792.78)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 738.46 (56.38) (483.15)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 557.81 2,483.38 167.32
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น - - (2.18)
กระแสเงินสดสุทธิระหว่างงวด 370.66 864.77 (1,110.79)

หมำยเหตุ: (1) ผูบ้รหิำรได้ปรบัปรงุย้อนหลงังบกระแสเงนิสดขึน้เอง ส�ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 และปี 2556 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ เพื่อสะท้อนผลของกำรรวมธุรกิจภำยใต้

กำรควบคุมเดียวกัน 
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ -925.61 ล้านบาท -1,562.23 ล้านบาท และ -792.78 

ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ ทั้งนี้ กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน ในปี 2556 เพิ่มขึ้น 636.62 ล้านบาท จาก

การจ่ายช�าระเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ ส�าหรับปี 2557 กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมด�าเนนิงานลดลง 769.45 ล้านบาท เนือ่งจากม ี

การปรบัปรงุรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าทีด่นิบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิให้กูย้มืระยะสัน้ซึง่แสดงอยู่ในกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

และมีเงินรับจากการขายอาคารชุดเพิ่มขึ้น

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 738.46 ล้านบาท -56.38 ล้านบาท และ -483.15 ล้านบาท  

ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2555 มีค่าเป็นบวก เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจาก 

การจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นจ�านวน 1,000.60 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2556  

มีค่าเป็นลบ เนื่องจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน VSSL เป็นหลัก ส�าหรับปี 2557 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น

เนื่องจาก TISCOM ลงทุนในบริษัท Bransley และมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 557.81 ล้านบาท 2,483.38 ล้านบาท และ 167.32 ล้านบาท 

ในปี 2555 - 2557 ตามล�าดับ ทั้งนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 เพิ่มขึ้น จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ นิคมทีเอฟดี เฟส 2 โครงการ เดอะ โคโลเนียล เขาเต่า หัวหิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ส�าหรับ

ปี 2557 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากการจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ทั้งนี้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ณ สิ้นปี 2555 - 2557 อยู่ที่ 1.64 เท่า 1.20 เท่า และ 2.45 เท่าตาม

ล�าดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ

เงินและหุ้นกู้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ เช่นกัน ส�าหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง ของปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 

เนื่องจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี จากการจ่ายช�าระคืน

เงินของบริษัทฯ ในรอบบัญชีดังกล่าวเป็นหลัก

 4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

  ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ดังตารางต่อไปนี้

ประเภทของวงเงินกู้
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้

(ล้�นบ�ท)
หุ้นกู้ 1,807.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,658.00

รวมทั้งหมด 3,465.00

 อย่างไรกต็ามจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทนุทีส่งูถงึ 2.41 เท่า ประกอบกบัอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้และอัตราส่วน

ความสามารถในการช�าระภาระผกูพนัทีม่ค่ีาตดิลบ ส่งผลให้บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิผ่านการก่อภาระ

หนี้สินค่อนข้างต�่า ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว จากแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบกับการเร่งโอนกรรมสิทธิ์

อาคารชุดของ โครงการ 15 สุขุมวิท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557



158
รายงายประจำาปี 2557

5 รายละเอียดการรับช�าระเงินจากการขายในโครงการอสังหาริมทรัพย์
 รายละเอียดของการช�าระเงินของโครงการที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557

โครงก�ร
มูลค่�ที่
ข�ยแล้ว

(1)

เงินที่ครบกำ�หนด 
ชำ�ระสะสม

(2)

เงินที่ชำ�ระแล้วสะสม
(3)

เงินที่ค้�งชำ�ระ
(2) - (3)

คงเหลือจำ�นวนเงิน 
ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ*

(1) - (2)

ล้�นบ�ท ร้อยละ 
ของมูลค่�
ที่ข�ยแล้ว

ล้�นบ�ท ร้อยละของ
เงินที่ครบ
กำ�หนด

ชำ�ระสะสม

ล้�นบ�ท ร้อยละของ
เงินที่ครบ
กำ�หนด

ชำ�ระสะสม

ล้�นบ�ท ร้อยละ 
ของมูลค่�
ที่ข�ยแล้ว

15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส 1,556.41 1,292.36 83.03% 1,292.36 100.00% - 0.00% 264.05 16.97%

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

 รายละเอียดค้างช�าระสะสม ณ สิ้นปี 2557

โครงก�ร
เงินค้�งชำ�ระสะสม ค้�งชำ�ระ 1 - 3 เดือน ค้�งชำ�ระ 3 - 6 เดือน ค้�งชำ�ระ 6 เดือนขึ้นไป

จำ�นวน
ร�ย

ล้�นบ�ท จำ�นวน
ร�ย

ล้�นบ�ท จำ�นวน
ร�ย

ล้�นบ�ท จำ�นวน
ร�ย

ล้�นบ�ท

15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - 
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความครบถ้วนถูกต้องของงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก

ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง การประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

อย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่า การ

บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูด้แูล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้าง 

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ดร.สุนทร  เสถียรไทย)

ประธานกรรมการ

(นายกัมพล  ติยะรัตน์) 

กรรมการผู้จัดการ
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ผู้ถือหุ้นและก�รจัดก�ร

 การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชื่อ - น�มสกุล
จำ�นวนหุ้นส�มัญ (หุ้น)

30 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 เพิ่ม (ลด)
1. ดร. อภิชัย  เตชะอุบล 268,038,875 264,333,775 3,705,100
2. นายกัมพล  ติยะรัตน์ 2,000  2,000 -

 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2557

 (1)  ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 มีจ�านวน 10,000,000.- บาท 

โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน และกรรมการได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบ้ียประชุมและ

บ�าเหน็จ ดังนี้.-

 

ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

ค่�เบี้ยประชุม

(บ�ท)

ค่�บำ�เหน็จ

กรรมก�ร

(บ�ท)

ค่�ตอบแทน

รวม

 (บ�ท)

1. ดร. สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 450,000 1,440,000 1,890,000

2. ดร. อภิชัย  เตชะอุบล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 432,000 960,000 1,390,000

3. นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ

491,000 720,000 1,211,000

4. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

443,000 600,000 1,043,000

5. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

430,000 600,000 1,030,000

6. นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 408,000 563,000 971,000

7. นายอนุกูล อุบลนุช กรรมการ 325,000 540,000 865,000

8. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย1 กรรมการ 195,000 336,660 531,660

9. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล1 กรรมการ 117,000 336,660 453,660

10. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล2 กรรมการ 182,000 349,720 531,720

11.นางสุมาลี  อ่องจริต3 กรรมการ - 21,935 21,935

รวม 3,473,000 6,467,975 9,938,975

หมายเหตุ : 1. นายบรรยง วเิศษมงคลชยั และนายกฤตวฒัน์ เตชะอุบลได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทเมือ่วันท่ี 11 เมษายน  2557

 2. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 และได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 

 3. นางสุมาลี อ่องจริต ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
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 (2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงระดับประธานกรรมการบริหารในรูปเงินเดือนและ 

ค่าตอบแทนในการท�างาน
ค่�ตอบแทนรวม จำ�นวนร�ย ปี พ.ศ. 2557 จำ�นวนร�ย ปี พ.ศ. 2556

เงินเดือน / ค่าตอบแทนในการท�างาน 5 32,942,942.69 6 27,603,857.-

หมายเหต ุ: ปี 2557 - ประกอบด้วยผูบ้ริหาร 5 ท่าน  ได้แก่  1) ดร. อภิชยั  เตชะอุบล  2) นายกมัพล  ตยิะรตัน์  

      3) นางวไิล  แซ่โง้ว   4) นางสริพิร  ป่ินประยงค์  5) นางรชัน ี ศวิเวชช  
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จำ�นวนหุ้น ร้อยละ

1. ดร. อภิชัย  เตชะอุบล 268,038,875 20.883

2. นางชลิดา  เตชะอุบล 194,199,772 15.130

3. นายกฤตวัฒน์  เตชะอุบล 43,995,000  3.428

4. นายโชติวิทย์  เตชะอุบล 40,346,359  3.143

5. นายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล 20,000,000  1.558

6. นายมิตรพัน  สถาวรมณี 14,826,300  1.155 

7. นางขันทอง  อุดมมหันติสุข 11,800,200  0.919

8. น.ส.คันธากร  สมิตานนท์  11,704,100  0.912

9. นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล 11,400,000  0.888

10. อื่นๆ  667,190,799 51.982

รวม 1,283,501,405 100

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
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บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000475 (บมจ. 294) 

มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคาร ทีเอฟดี 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

โทรสาร (662) 676-4038-9 

เว็บไซต์ www.tfd-factory.com

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

 1.  นิคมอุตสาหกรรม

 2.  เพื่อการขาย และให้เช่า ที่ดิน โรงงานส�าเร็จรูป คลังสินค้า และบริหารจัดการ

 3.  ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน และให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์

 4.  รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

จ�านวนและชนิดของหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท
 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบียน 1,914,911,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัท้ังสิน้จ�านวน 1,914,911,170 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 1,283,501,405 หุ้น หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 1,283,501,405 บาท หุ้นสามัญส่วนที่

เหลือจ�านวน 631,409,765 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่เรียกช�าระ ดังนี้

1). หุ้นสามัญจ�านวน 180,409,765 หุ้น ส�าหรับรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TFD-W2) 

ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิจ�านวน 180,409,765 หน่วย ราคาการใช้สิทธิหน่วยละ 4.853 บาท อายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

2). หุ้นสามัญจ�านวน 13,000,000 หุ้น ส�ารองส�าหรับการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 

(TFD-W2) 

3). หุ้นสามัญจ�านวน  256,563,552 หุ้น ส�าหรับรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) 

ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิจ�านวน 256,563,552 หน่วย ราคาการใช้สิทธิหน่วยละ 5 บาท อายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่  

14 พฤษภาคม 2559

4). หุ้นสามัญจ�านวน 61,436,448 หุ้น คงเหลือจากการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 

(TFD-W3)

5). หุ้นสามัญจ�านวน 120,000,000 หุ้น ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering)

ข้อมูลทั่วไป
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การถือหุ้นบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่น
 บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2546 

 ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 100%

 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าเพื่อขายและให้เช่า 

 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคาร ทีเอฟดี 

 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์  (662)  676-4055-57  

 โทรสาร  (662) 676-4064

 เว็บไซต์ www.tiscom.co.th

 Barnsley Warehouses Limited

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2557  ทุนจดทะเบียน 630,000 ปอนด์  

 บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล  เซอร์วิสเซส จ�ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้น 100%

 ด�าเนินงานด้านการลงทุนในธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย

 ส�านักงานตั้งอยู่ 10 Norwich Street, London EC4A 1BD United Kingdom.

 Bognor Regis Warehouses Limited

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2558  ทุนจดทะเบียน 1,620,000 ปอนด์  

 บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล  เซอร์วิสเซส จ�ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้น 100%

 ด�าเนินงานด้านการลงทุนในธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย

 ส�านักงานตั้งอยู่ 189 Piccagilly St James London W1J 9ES United Kingdom.

 บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ทุนจดทะเบียน 701 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 100%

 ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคาร ทีเอฟดี 

 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์  (662)  676-4031

 โทรสาร  (662) 676-4038

 บริษัท เอส จี แลนด์ จ�ากัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2531 ทุนจดทะเบียน 100.45 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 49.91%

 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่าอาคารส�านักงาน 

 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 161/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ  

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500    

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

 โทรสาร (662) 651-8575, (662) 651-9471
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
 บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ�ากัด

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7

 เลขที่  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท์  (662) 229-2800  

 โทรสาร  (662) 654-5649

ผู้สอบบัญชี
 นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ

 นางสาวชลรส  สันติอัศวราภรณ์ ทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ

 นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ทะเบียนเลขที่ 4579

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 

 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์  (662) 264-0777

 โทรสาร  (662) 264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย
  บริษัท ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

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

 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10310
 โทรศัพท์ (662) 641-3181-88, (662) 248-6711  

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

ที่ปรึกษา
 นายธ�ารง  เชียรเตชากุล

 เลขที่ 501/126 ถนนสาธุประดิษฐ์

 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ปรึกษาทางการเงิน
 บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ�ากัด

 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
 โทรศัพท์  (662) 658-5988

 โทรสาร (662) 658-5877

การซื้อขายหุ้น
 หหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ท�าการซื้อขายโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สถาบันการเงิน
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  

 ธนาคารธนชาต

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)



TFD
Factory Location Map

Mahadlek Residence
Located : Soi Mahadlek Luang 2, 
Rajdamri Road.
The project’s total value is appx. 
Baht 4,000 billion.

โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ
ตั้งอยูในซอย มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ
มูลคาโครงการรวม 4,000.-ลานบาท

Colonial Khao Tao-Huahin 
Located : Kao Tao, Tambon  
Paknam Pran, Prachuab 
Kiri Khan Province.
The project’s total value is appx. 
Baht 3,500 billion.

โครงการ เดอะโคโลเนียล เขาเตา หัวหิน
ตั้งอยูที่ บริเวณเขาเตา ตําบลปากนํ้าปราณ 
จังหวัดประจวบศิรีขันธ 
มูลคาโครงการรวม 3,500.-ลานบาท

Habour Residence
Located : Rama 4 – NaRanong Road.
The project’s total value is appx. 
Baht 1,800 billion.

โครงการ ฮารเบอร เรสซิเดนซ
ตั้งอยูที่ ถนนพระราม 4  - ถนน ณ ระนอง 
มูลคาโครงการรวม 1,800.-ลานบาท

Green Park



 Green Park, Factory Warehouses Project II, Bang-Na km.23

 Green Park, Factory Warehouses Project I, Bang-Na km.23

Y O U R   S A T I S F A C T I O N  
I S   O U R   B U S I N E S S.

 Green Park, Logistic and Factory Warehouses, Bangpakong.

ANNUAL
REPORT
2014




