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คํานิยาม

ชื่อบริษัท / หนวยงาน

GTSL หรือ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฯ บริษัท แกรนท ธอนตัน เซอรวิสเซส จํากดั  

ROJNA หรือ บริษัทฯ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)

ENERGY บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด

OEG บริษัท ออปอเรช่ันแนล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด  

PPC บริษัท โรจนะ พร็อพเพอรตี้ จํากดั

PRACHINBURI บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด

RAYONG 2 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จํากัด

RIM บริษัท โรจนะ อินดสัเตรยีล แมเนจเมนท จํากัด

RP บริษัท โรจนะพาวเวอร จํากดั

TICON บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จํากัด (มหาชน)

TPARK บริษัท ไทคอน โลจสิติคส พารค จํากัด

TFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยไทคอน

TGROWTH กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัยไทคอน อินดัสเทรียล โกรท

TLOGIS กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยทีพารคโลจิสติคส

CBRE บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด

กฟผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

กฟภ. การไฟฟาสวนภูมิภาค

ตลาดหลักทรพัย ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย

สํานกังาน กลต. สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย

อื่นๆ

DCF มูลคาปจจุบันกระแสเงินสด

GDP ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

General Mandate มอบอํานาจท่ัวไป

NTA สินทรัพยสุทธิ

P/BV ratio อัตราสวนราคาตลาดตอมลูคาตามบญัชี

P/E ratio อัตราสวนราคาตลาดตอกาํไรสุทธิ

Private placement การจัดสรรหุนเพิม่ทุนใหแกนกัลงทุนเฉพาะเจาะจง

Rights  offering เสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน

Silent  Period กําหนดระยะเวลาหามขาย

REIT ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย

Tender offer การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย

Whitewash การขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรพัยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน

ROJNA-W2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามญัของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2

ROJNA-W3 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามญัของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3

TICON-T1 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสทิธิได คร้ังท่ี 1

TICON-T2 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสทิธิได คร้ังท่ี 2

TICON-W3 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามญัของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3

TICON-W4 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามญัของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4

TICON-W5 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามญัของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5

TICON-W6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามญัของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6

รายการไดมาซ่ึงสินทรพัย รายการไดมาซึง่หุนของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากดั (มหาชน)

หุนท่ีเหลือ หุนสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากดั (มหาชน) ซึ่งเหลือจากการออกเพื่อรองรบั

การใชสิทธิของผูถือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได รุนท่ี 2 จํานวน 25.09 ลานหุน

หุนเพิม่เติม หุนสามญัของบรษิัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จํากดั (มหาชน) ซึ่งบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด

(มหาชน) จะซื้อในตลาดหลกัทรัพยเพิ่มเติมจากสัดสวนการถือหุน 26.07%
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14 ตุลาคม 2557

เรื่อง  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและผูถือหุน             

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (“ROJNA” หรือ “บริษัทฯ”)

ครั้งที่ 8/2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปรายการไดดังตอไปนี้ 

1. การเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ( “TICON”) ที่มี

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเพิ่มเติมจากสัดสวนการถือหุน 26.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

TICON (“หุนเพิ่มเติม”) ผานระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย”) โดยจํานวนหุนเพิ่มเติมที่คาดวาจะซื้อไมเกิน 22.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

TICON ทั้งนี้จํานวนหุนเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเมื่อรวมกับจํานวนหุน TICON ที่บริษัทถือกอนการซื้อ

หุนเพิ่มเติม จะตองไมทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน TICON สูงเกินกวา 49% ของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของ TICON นอกจากน้ี ในการดําเนินการซื้อหุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาและ

ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ตามกฎเกณฑและประกาศของตลาด

หลักทรัพย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(“สํานักงาน 

กลต.”) ที่เกี่ยวของ เชน เกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน โดย บริษัทฯ จะซื้อหุน

เพิ่มเติมดวยตามราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ เวลาน้ันๆ แตไม

เกินราคาปดของหุน TICON เฉล่ีย 5 วันทําการกอนหนาวันท่ีซื้อหุนบวกดวยสวนเพิ่ม 15% ของ

ราคาปดเฉล่ียดังกลาว และไมวากรณีใดก็ตาม ราคาซ้ือตอหุนสูงสุดจะไมเกิน 22 บาท ภายใน 1 ป 

นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหบริษทฯ เขาซื้อหุนเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะใช

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ/หรือวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการเขาทํารายการ

2. การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,597.63 ลานบาท เปน 1,997.04 ลานบาท โดยการออก

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 399.41 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

3. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 399.41 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวน 4 หุนเดิม : 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 7 บาท

การเขาซื้อหุนเพิ่มเติมดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพย  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 ซึ่ง

ตามประกาศดังกลาว (รวมเรียกวา “ประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ไดกําหนดใหบริษัทฯ 
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ตองคํานวณมูลคาของรายการ เพื่อพิจารณาหนาท่ีที่บริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ โดยใน

การคํานวณขนาดของรายการนั้น บริษัทฯ จะตองนับรวมรายการอ่ืนท่ีเกิดขึ้นระหวางระยะเวลา 6 เดือน

กอนหนา ซึ่งไดแก (1) การไดมาซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนของ TICON  จํานวน 36 ลานหุน ซ่ึงเปนการไดมา

จากการซ้ือและใชสิทธิ TICON-T2 สวนที่นอกเหนือจากการไดรับจัดสรรตามสัดสวนการถือหุน (2) การ

ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ TICON ที่เหลือทั้งหมดจากการออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบแสดงสิทธิ

ในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได รุนที่ 2 (TICON-T2) จํานวน 25.09 ลานหุน และ (3) การซื้อหุน

เพิ่มเติม

ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อหุน TICON เพ่ิมเติมเปนสัดสวนไมนอยกวา 1.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

TICON มูลคาของรายการของทั้ง 3 รายการรวมกันตามหลักเกณฑการคํานวณ 4 เกณฑตามที่ระบุใน

ประกาศท่ีอางถึง จะเทากับหรือมากกวา 50% ซึ่งเปนขนาดของรายการสูงสุดที่ไดจากการคํานวณขนาด

ของรายการตามเกณฑกําไรสุทธิ เขาขายเปนรายการประเภทที่ 1 ซึ่งเปนการตกลงเขาทํารายการระหวาง

บริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซ่ึงขนาดรายการมีมูลคาเทากับ 50% หรือสูงกวา โดยการเขา

ทํารายการประเภทที่ 1 นัน้ เมื่อมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งหมายความรวมถึงการอนุมัติเขาทํารายการ

โดยคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีหนาที่ที่จะตองเปดเผยสารสนเทศที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาด

หลักทรัพย และจะตองดําเนินการขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมนับรวมผูมีสวนไดเสีย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดแตงต้ังบริษัท แกรนท ธอนตัน เซอรวิสเซส จํากัด ( “GTSL” หรือ “ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหความเห็นที่เปนอิสระตอรายการ

ดังกลาว (“รายการไดมาซึ่งสินทรัพย”)

GTSL ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และเปนอิสระจาก

บริษัทฯ ไดพิจารณาและศึกษาขอมูลการเขาทํารายการตามที่ไดรับการแตงตั้ง จากขอมูลและรายละเอียด

สารสนเทศที่บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพย ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวของที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต ขอมูลที่ไดรับจากบริษัทฯ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของของบริษัทฯ และ บริษัทที่เก่ียวของโดยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ต้ังอยูบน

สมมติฐานวา ขอมูล เอกสาร และรางเอกสารตางๆ ที่ไดรับดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน ถูกตอง

และเปนความจริง และการใหความเห็นนี้เปนการพิจารณาจากสภาวะและขอมูลท่ีสามารถรับรูไดใน

ปจจุบัน ทั้งนี้หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ อยางมีนัยสําคัญ และ/หรือเกิดเหตุการณใด และ/หรือขอมูลไม

เปนจริง อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

และอาจมีผลตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ท้ังนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีภาระผูกพัน

ในการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ทบทวน หรือยืนยันความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาและศึกษาขอมูลดังกลาวดวยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลตาม

มาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพพึงกระทํา เอกสารแนบทายรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
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อิสระฉบับนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของรายงานความเห็น และเปนขอมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและผูถือหุน

ควรพิจารณารวมกับรายงานความเห็นฉบับนี้ดวย

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอสรุปความเห็นตอการเขาทํารายการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อใหความเห็น

ที่เปนอิสระเสนอตอผูถือหุน เพ่ือประกอบการพิจารณาลงมติในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 8/2557 

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. บทสรุปผูบริหาร

จากการที่บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (“ROJNA” หรือ “บริษัทฯ”) ไดมีนโยบายเขาลงทุนในหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) (“TICON”) โดยเปนการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 

TICON ท่ีเหลือทั้งหมดจากการออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิของผูถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได รุนที่ 2 

(TICON-T2) จํานวน 25.09 ลานหุน (“หุนที่เหลือ”) เพ่ือเสนอขายใหแกบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ในราคาหุนละ 18.53 บาท ซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน TICON ที่ซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ของ TICON ณ วันท่ี 29 กันยายน 2557 

นอกจากนี้ภายหลังการเขาซื้อหุนที่เหลือดังกลาว สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน TICON จะเพ่ิมขึ้นจาก 24.34% เปน 

26.07% ซึ่งไดขาม 25.00% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON เปนผลใหบริษัทฯ จําเปนตองดําเนินการทําคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพยทั้งหมดของ TICON อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการขออนุมัติผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมด

โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของ TICON (Whitewash) ซึ่งท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนในคราวเดียวกันไดมีมติอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ TICON ท้ังนี้บริษัทฯ ชําระเงินคาหุนแลว

เสร็จเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมีมูลคารวม 464.86 ลานบาท

ภายหลังจากการเขาซื้อหุนที่เหลือ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะซื้อหุน TICON เพ่ิมเติม (“หุนเพ่ิมเติม”) ท้ังนี้ที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2557 ณ 30 กันยายน 2557 ไดอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของ TICON ที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที ่1-1: รายละเอยีดการซื้อหุนของ TICON เพ่ิมเติม

จํานวนหุน TICON ท่ีชําระแลวท้ังหมดภายหลงั

การซ้ือหุนท่ีเหลือ

1,097.89 ลานหุน

จํานวนหุน TICON ท่ีถือโดยบริษัทฯ ภายหลัง

การซ้ือหุนท่ีเหลือ (กอนการซ้ือหุนเพิ่มเตมิ)

286.18 ลานหุน

สัดสวนการถือหุนกอนการซื้อหุนเพิม่เตมิ 26.07% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ TICON 

จํานวนหุนเพิม่เติมทีค่าดวาจะซื้อ ไมเกิน 22.93% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ TICON โดยจํานวนหุนเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเม่ือรวมกับ

จํานวนหุน TICON ท่ีบริษัทฯ ถือกอนการซ้ือหุนเพิม่เติม จะไมทาํใหสดัสวนการถอืหุนของบริษัทฯ ใน 

TICON สูงเกนิกวา 49% ซ่ึงคิดเปนมลูคาไมเกิน 5,552.78 ลานบาท (คํานวณจากกรณีท่ี TICON-W6 มี

การใชสิทธิท้ังหมด และภายหลังการซื้อหุนเพิม่เติม บริษัทฯ จะถือหุนใน TICON ไมเกิน 49% ของสิทธิ

ออกเสยีงท้ังหมด ท่ีราคาสูงสุดไมเกิน 22 บาทตอหุน)

นอกจากนี้ ในการดาํเนินการซ้ือหุนเพิม่เติม บริษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และแนวทางปฏบิัติ ตามกฎเกณฑและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย”) 

และ/หรือ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (“สํานกังาน กลต.”) ท่ีเกี่ยวของ 

เชน เกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึง่สนิทรัพย เปนตน

สัดสวนการถือหุนภายหลังการซ้ือหุนเพิม่เติม ไมเกิน 49% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ TICON 

ท้ังนี้ ภายหลงัจากการเพิม่สดัสวนการถือหุน บริษัทฯ ยังไมมีนโยบายในการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการ

และคณะผูบริหารของใน TICON

ราคาซ้ือตอหุน ตามราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ณ เวลานั้นๆ แตไมเกินราคาปดของ

หุน TICON เฉลีย่ 5 วันทําการกอนหนาวันท่ีซื้อหุนบวกดวยสวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉลีย่ดังกลาว 

และไมวากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อตอหุนสงูสุดจะไมเกิน 22 บาท 

ระยะเวลาในการซ้ือหุนเพิ่มเติม ภายใน 1 ป นับจากวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหบริษทฯ เขาซื้อหุนเพิม่เติม

วิธีการซ้ือหุนเพิม่เตมิ ผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรพัย

แหลงท่ีมาของเงินทุน กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน และ/หรอืวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอ

ขายหุนสามญัเพิ่มทุน 

จากการเขาทํารายการขางตน สามารถสรุปการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ไดดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที ่1-1: สรุปการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุนของ ROJNA 

  
หมายเหตุ: จํานวนหุนภายหลังการซ้ือหุนเพิ่มเติมคํานวณโดยกําหนดสมมติฐานให TICON-W6 มีการใชสิทธิทั้งหมด เน่ืองจากราคาใชสิทธิ์ต่ํากวาราคาหุน TICON ในตลาดหลักทรัพย

ทั้งน้ี การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพย  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.20/2551 

เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2547 และ

ประกาศท่ีเกี่ยวของ ซึ่งตามประกาศดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทฯ ตองคํานวณมูลคาของรายการเพ่ือพิจารณาหนาที่ที่

บริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ โดยในการคํานวณขนาดของรายการนั้น บริษัทฯ จะตองนับรวมรายการอ่ืนที่

เกิดขึ้นระหวางระยะเวลา 6 เดือนกอนหนา ซึ่งไดแก (1) การไดมาซึ่งหุนสามัญเพิ่มทุนของ TICON จํานวน 36 ลานหุน ซึ่ง

เปนการไดมาจากการซื้อและใชสิทธิ TICON-T2 สวนที่นอกเหนือจากการไดรับจัดสรรตามสัดสวนการถือหุน (2) การซื้อ

หุนสวนที่เหลือ จํานวน 25.09 ลานหุน และ (3) การซ้ือหุนเพิ่มเติม

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ทําการซ้ือหุนเพ่ิมเติมไมนอยกวา 1.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON (หรือประมาณ 

11.06 ลานหุน) และคํานวณขนาดรายการโดยใชตัวเลขตามงบการเงินไตรมาส 2 ป 2557 ซึ่งเปนงบการเงินงวดลาสุดของ

บริษัทฯ และ TICON มูลคาของรายการของทั้ง 3 รายการรวมกันตามหลักเกณฑการคํานวณ 4 เกณฑตามท่ีระบุในประกาศ

ที่อางถึง จะเทากับหรือมากกวา 50% (ทั้งนี้ รายการอื่นท่ีเกิดขึ้นในชวง 6 เดือนกอนหนาดังกลาวขางตน มีขนาดรายการ

รวมสูงสุดที่ 47.58% ตามเกณฑกําไรสุทธิ) ซ่ึงเปนขนาดของรายการสูงสุดที่ไดจากการคํานวณขนาดของรายการตาม

เกณฑกําไรสุทธิ เขาขายเปนรายการประเภทท่ี 1 ซ่ึงเปนการตกลงเขาทํารายการระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจด

ทะเบียนอื่น ซึ่งขนาดรายการมีมูลคาเทากับ 50% หรือสูงกวา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีที่จะตองเปดเผยสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของกับการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย และจะตองดําเนินการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมนับรวมผูมีสวน

ไดเสีย ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการไดแตงตั้งบริษัท แกรนท ธอนตัน เซอรวิสเซส จํากัด (“GTSL” หรือ “ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ”) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหความเห็นท่ีเปนอิสระตอรายการดังกลาว (“รายการไดมาซึ่งสินทรัพย”) 

สรุปไดดังนี้

1) การเขาลงทุนในหุนของ TICON เพิ่มเติมจะเพิ่มรายไดที่มีความแนนอนมากย่ิงขึ้น จากการไดรับสวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มเติมจากรายไดจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจที่ใชระยะเวลาพัฒนานาน และจะ

รับรูรายไดเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือโอนความเส่ียงใหแกผูซื้อท่ีดิน ทําใหสามารถรับรูรายไดลาชาและมีความ

ไมแนนอน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับกระแสเงินสดจากเงินปนผลเพ่ิมขึ้น บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน TICON ต้ังแตป 

2546 และปจจุบันก็เปนผูถือหุนรายใหญของ TICON มีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามใน TICON 

ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความเขาใจในธุรกิจของ TICON เปนอยางดีและมีบทบาทในการบริหารและสามารถกําหนด

ROJNA

TICON

261.09 ลานหุน

(24.34%)

1. กอนการซ้ือหุนเหลือ

ROJNA

TICON

286.18 ลานหุน

(26.07%)

2. กอนการซ้ือหุนเพ่ิมเติม

ROJNA

TICON

ไมเกิน 538.58 ลานหุน

(ไมเกิน 49.00%)

3. หลังการซ้ือหุนเพ่ิมเติม
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ทิศทางในการดําเนินธุรกิจได อีกทั้งการเพิ่มสัดสวนการถือหุนยังทําใหบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงเพ่ิมขึ้น และมี

อํานาจในการควบคุมสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในวาระสําคัญตางๆ ได

2) การเขาลงทุนใน TICON จําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมาก (มูลคารายการไมเกิน 5,552.78 ลานบาท คํานวณจากกรณี

ที่ภายหลังการซื้อหุนเพิ่มเติมแลวบริษทัฯ จะถือหุนใน TICON ไมเกิน 538.58 ลานหุน ที่ราคาสูงสุดไมเกิน 22 บาท ใน

กรณี TICON-W6 มีการใชสิทธิทั้งหมด ทั้งน้ี TICON-W6 มีการใชสิทธิครั้งสุดทาย เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2557) อาจทําให

บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการลงทุนธุรกิจหรือสินทรัพยอื่นในอนาคตได

อยางไรก็ตาม TICON เปนบริษัทที่มีกําไรและมีการเติบโตในชวงที่ผานมา  และ ROJNA มีความเขาใจในธุรกิจของ 

TICON เปนอยางดี ทั้งยังมีบทบาทในการบริหารและกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจผานผูแทนของบริษัทฯ เปนผล

ใหการลงทุนใน TICON มีความเส่ียงตํ่ากวาการลงทุนในธุรกิจใหมอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ ยังไมคุนเคย

การเขาลงทุนใน TICON อาจมีความเส่ียงจากการขาดแคลนแหลงเงินทนุ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะใชเงินลงทุนสวนหน่ึง

จากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

จํานวน 399.41 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 7 บาท รวมกับกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน และ/หรือวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเส่ียงที่ผูถือหุนเดิมอาจไมใชสิทธิ

ในการซ้ือหุนเพิ่มทุนทั้งหมด ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ขาดแหลงเงินทุน และไมสามารถซื้อหุน TICON เพ่ิมเติมไดตามท่ี

คาดหมายไว นอกจากน้ี ROJNA อาจจะตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม ทําใหบริษัทฯ ตองมีคาใชจายทาง

การเงินเพิ่มขึ้น

ในกรณีที่การเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมไมประสบความสําเร็จทั้งจํานวน และบริษัทฯ ตองกูยืมเงินจาก

สถาบันการเงิน จะเปนผลใหอัตราสวนหนี้สิน (ไมรวมหนี้สินในทางการคาปกติ) ตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน

ประมาณ 2.6 เทา ซึ่งอัตราสวนดังกลาวยังอยูในระดับตํ่ากวาที่กําหนดตามขอกําหนดของหุนกูที่ 2.75 เทา อยางไรก็

ตามบริษัทฯ มีเงินกูคงคางบางสวนประมาณ 2% ของเงินกูยืมท้ังหมด (รวมหุนกู) ซ่ึงมีขอกําหนดของอัตราสวนหน้ีสิน 

(ไมรวมหน้ีสินในทางการคาปกติ) ตอสวนของผูถือหุนท่ี 2.5 เทา ซึ่งผูบริหารจะดําเนินการขอปรับปรุงขอกําหนดกับ

สถาบันการเงินเมื่ออัตราสวนดังกลาวถึงระดับที่กําหนด โดยบริษัทฯ ไดเจรจาเบ้ืองตนกับสถาบันการเงินดังกลาวแลว

ในกรณีมีหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู 

บริษัทฯ อาจนําหุนที่เหลือดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอ

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) (ท่ีประมาณ 20% ในกรณีที่การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุน

เดิมตามสัดสวนการถือหุนไมประสบความสําเร็จทั้งจํานวน)

3) การเขาลงทุนใน TICON จะทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจของ TICON อาทิ ความเส่ียงจากสัญญา

เชาระยะสั้น ความเส่ียงจากการที่โรงงาน/คลังสินคาบางสวนตั้งอยูในเขตท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอุทกภัย ความเส่ียง

จากการไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาที่อยูระหวางแผนการกอสราง ความเส่ียงจากนโยบายการจัดซื้อท่ีดิน ความเส่ียง

จากความผันผวนของรายไดจากการขายทรัพยสินใหแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate 

Investment Trust “REIT”) และความเสี่ยงจากความลาชาในการออกและเสนอขาย REIT 

อยางไรก็ตาม ROJNA มีธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของ TICON และลงทุนใน TICON มาต้ังแตป 2546 อีกทั้ง

เปนผูถือหุนรายใหญของ TICON ในปจจุบัน ทําใหมีความเขาใจในธุรกิจของ TICON เปนอยางดี จึงคาดวาจะสามารถ

บริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวได

4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นการเขาทํารายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

อยางไรก็ตามจากการประเมินมูลคาหุนที่เหมาะสมของ TICON ดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี วิธีมูลคาตามราคา

ตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก และวิธีสวนลดกระแสเงินสด พบวาชวงราคาท่ีเหมาะสมอยูในชวง 16.81 – 20.30 บาทตอ
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หุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาซื้อสูงสุดท่ีไมเกิน 22 บาทตอหุน เปนราคาที่สูงกวาชวงราคา

ประเมินราคาซ้ือดังกลาวจึงไมเหมาะสม

ตารางที ่1-2: สรุปการประเมินมูลคาหุนของ TICON 

วิธีการประเมินราคาหุน
ราคาประเมิน ราคาซ้ือสงูสุด ราคาประเมิน – ราคาซือ้

(บาทตอหุน) (บาทตอหุน) (บาทตอหุน)

วิธีมูลคาตามบญัชี 9.61 22.00 (12.39) 

วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี 16.81 22.00 (5.19) 

วิธีมูลคาตามราคาตลาด 17.33 – 18.30 22.00  (4.67) - (3.70) 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ 19.82 – 23.55 22.00 (2.18) - 1.55

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบญัชี 18.84 – 21.81 22.00 (3.16) - (0.19)

วิธีสวนลดกระแสเงินสด (กรณีฐาน) 20.30 22.00 (1.70) 

หมายเหตุ: รายละเอียดการคํานวณในหัวขอที่ 5: ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการ

จากเหตุผลทั้งหมดขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาซื้อหุนของ TICON เพ่ิมเติม ท่ีราคาสูงสุดที่ไม

เกิน 22 บาทตอหุน เปนราคาท่ีสูงกวาราคาสูงสุดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (20.30 บาทตอหุน) แตเนื่องจาก

บริษัทฯ ไดลงทุนใน TICON มาต้ังแตป 2546 จึงมีตนทุนของการไดมาซึ่งหุน TICON เฉล่ีย (Average cost) ท่ีต่ํา ซึ่งหาก

บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน TICON เพิ่มเติมเต็มจํานวนที่ราคาสูงสุดที่ 22 บาทตอหุน บริษัทฯ จะยังมีตนทุนเฉล่ียตอหุนต่ํากวา 

20.30 บาท นอกจากน้ีการเขาทํารายการครั้งนี้เปนการซื้อหุนสะสมภายในระยะเวลา 1 ป บริษัทฯ จึงมีระยะเวลาในการ

พิจารณาซ้ือหุนในราคาท่ีเหมาะสมซึ่งต่ํากวา 20.30 บาทตอหุนได ทั้งนี้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักยอนหลังของหุน 

TICON ในชวงเวลา 7 วันทําการ นับจากวันที่ 29 กันยายน 2557 (ซ่ึงเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีมติอนุมัติรายการ) อยูที่ 18.16 บาทตอหุน ดังนั้นการลงมติไมเห็นดวยกับการเขาทํารายการครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯ เสีย

โอกาสในการซื้อหุน TICON ที่ราคาต่ํากวาราคาสูงสุดท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อีกทั้งการอนุมัติราคาซ้ือหุน 

TICON ท่ีราคา 22 บาทตอหุน เปนการสรางความยืดหยุนในการไดมาซึ่งหุน TICON ของฝายบริหาร 

นอกจากนี้ การเขาซื้อหุน TICON เพ่ิมเติมจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 

และกระแสเงินสดจากเงินปนผลที่สูงขึ้น และทําใหบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงใน TICON มากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนด

นโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของ TICON ในอนาคต 

ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยกับการไดซึ่งหุนสามัญของ TICON 

คร้ังน้ี

อยางไรก็ตาม ผูถือหุนควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซ่ึงอยูบนสมมติฐานวา 

ขอมูล เอกสาร และรางเอกสารท่ีไดรับ การสัมภาษณผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ เปนความจริงสมบูรณและถูกตอง รวมท้ัง

พิจารณาเงื่อนไขและขอกําหนดของการเขาทํารายการในปจจุบัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา สมมติฐานท่ีใชใน

การจัดเตรียมประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุสมผล เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจและขอมูลที่มีอยูในชวงเวลาท่ีศึกษา

เทานั้น การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเปนปจจัยทีส่งผลกระทบตอความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจท่ีจะอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว ขึ้นอยูกับวิจารณญานของผูถือหุนเปนสําคัญ
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2. แนวทางการปฏิบัติงานและขอมูลทีใ่ชในการจัดทาํความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท แกรนท ธอนตัน เซอรวิสเซส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนอิสระจากบริษัทฯ ไดพิจารณาและศึกษาขอมูลการเขาทํา

รายการตามท่ีไดรับการแต งตั้ ง  จากขอมูลบริษัทฯ และขอมูลอื่นๆที่ เ ก่ียวของ ท้ังที่ เปนขอมูลท่ีไ ดรับจาก

บริษัทฯ ดังกลาว และขอมูลที่เปดเผยท่ัวไป ไดแก

� มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ

� แบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F 53-4) 

� แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

� รายงานผูสอบบัญชีและงบการเงิน

� รายงานของที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวของ

� ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงิน

� เอกสารสัญญาและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ

� ขอมูลสถิติตลาดหลักทรัพย ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

� การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวาขอมูล เอกสาร และรางเอกสารที่ไดรับ ตลอดจนการ

สัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ เปนขอมูลที่ถูกตองและเปนความจริง โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดพิจารณาและศึกษาขอมูลดังกลาวดวยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู

ประกอบวิชาชีพพึงกระทํา นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถือวาสัญญาและขอตกลงทางธุรกิจตางๆ มีผลบังคับใชและ

มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยปราศจากขอมูลหรือเหตุการณหรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการเขาทํารายการ ทั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวขาดความถูกตองครบถวนในสาระสําคัญอันจะมีผลกระทบ

ตอความสมบูรณในเนื้อหาของขอมูลที่ไดรับอยางมีนัยสําคัญ

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําขึ้นภายใตภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปจจัยภายนอกอื่นๆ 

ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดทํา รวมทั้งขึ้นอยูกับขอมูลที่ไดรับ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในภายหลัง และอาจ

สงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อยางไรก็ดี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีภาระผูกพันในการ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบันหรือทบทวนยืนยันความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชและเปนประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม 

การตัดสินใจอนุมัติหรือไมอนุมัติดังกลาว ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุน ท้ังนี้ผูถือหุนควรศึกษาขอมูลในเอกสารตางๆ ที่

แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวย เพ่ือใชวิจารณญาณ และดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการ

ตัดสินใจ เพื่อลงมติไดอยางเหมาะสม
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3. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ไดมีมติอนุมัติในการเขาซื้อหุนสามัญ

ของ TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  เพ่ิมเติมจากสัดสวนการถือหุน 26.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

TICON (“หุนเพิ่มเติม”) ผานระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยจํานวนหุนเพิ่มเติมที่คาดวาจะซื้อไมเกิน 22.93% 

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON โดยจํานวนหุนเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเมื่อรวมกับจํานวนหุน TICON ท่ีบริษัทฯ ถือ

กอนการซื้อหุนเพิ่มเติม จะไมทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน TICON สูงเกินกวา 49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของ TICON นอกจากนี้ ในการดําเนินการซ้ือหุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบัติ ตามกฎเกณฑและประกาศของตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สํานักงาน กลต. ที่เกี่ ยวของ เชน เกณฑการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน ท้ังนี้ บริษัทฯ จะซ้ือหุนเพิ่มเติมดวยตามราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย ณ เวลาน้ันๆ แตไมเกินราคาปดของหุน TICON เฉล่ีย 5 วันทําการกอนหนาวันท่ีซื้อหุนบวกดวย

สวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว และไมวากรณีใดก็ตาม ราคาซ้ือตอหุนสูงสุดจะไมเกิน 22 บาท ภายใน 1 ป นับ

จากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหเขาซื้อหุนเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ/

หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการเขาทํา

รายการ

ในการเขาซื้อหุนเพิ่มเติม บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงวิธีการในการซื้อหุนเพิ่มเติมหลายทางเลือก พบวาการเขาซื้อหุนเพิ่มเติม

ผานระบบการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพยเปนวิธีการท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก นอกเหนือจากบริษัทฯ แลว ผูถือหุนรายอ่ืนของ 

TICON ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 7,000 ราย เปนผูถือหุนรายยอย โดยรายที่ถือหุนสูงสุดมีสัดสวนการถือหุนไมถึง 5% ดังนั้น 

การเขาเจรจาซื้อหุนจากผูถือหุนรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย เพ่ือรวบรวมใหไดจํานวนหุนในสัดสวนการถือหุนที่มีนับ

สําคัญตามที่บริษัทฯ ตองการ จึงเปนไปไดยาก นอกจากน้ี การท่ีบริษัทฯ กําหนดวาจะซื้อหุนเพิ่มเติมภายใน 1 ป นับจาก

วันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหเขาซื้อหุนเพิ่มเติมน้ัน ทําใหบริษัทฯ สามารถทยอยซื้อหุนเพิ่มเติมไดตามความ

เหมาะสมของระดับราคาหุน TICON และควมเพียงพอของแหลงเงินทุน

ทั้งนี้ การเขาซื้อหุนเพิ่มเติมดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพย  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด

ทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ซึ่งตามประกาศดังกลาว (รวมเรียกวา “ประกาศการไดมาหรือจําหนาย

ไปซ่ึงสินทรัพย”) ไดกําหนดใหบริษัทฯ ตองคํานวณมูลคาของรายการ เพื่อพิจารณาหนาท่ีที่บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามประกาศ โดยในการคํานวณขนาดของรายการนั้น บริษัทฯ จะตองนับรวมรายการอื่นที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลา 6 

เดือนกอนหนา ซึ่งไดแก (1) การไดมาซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนของ TICON  จํานวน 36 ลานหุน ซ่ึงเปนการไดมาจากการซื้อ

และใชสิทธิ TICON-T2 สวนที่นอกเหนือจากการไดรับจัดสรรตามสัดสวนการถือหุน (2) การซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ 

TICON ท่ีเหลือทั้งหมดจากการออก TICON-T2 จํานวน 25.09 ลานหุน และ (3) การซ้ือหุนเพิ่มเติม

ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อหุน TICON เพ่ิมเติมเปนสัดสวนไมนอยกวา 1.01% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ TICON (หรือ

ประมาณ 11.06 ลานหุน) มูลคาของทั้ง 3 รายการรวมกันตามหลักเกณฑการคํานวณ 4 เกณฑตามท่ีระบุในประกาศท่ีอาง

ถึง จะเทากับหรือมากกวา 50% (ทั้งนี้ รายการอื่นท่ีเกิดขึ้นในชวง 6 เดือนกอนหนาดังกลาวขางตน มีขนาดรายการรวม

สูงสุดที่ 47.58% ตามเกณฑกําไรสุทธิ) ซ่ึงเปนขนาดของรายการสูงสุดที่ไดจากการคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ

กําไรสุทธิ เขาขายเปนรายการประเภทที่ 1 ซึ่งเปนการตกลงเขาทํารายการระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน

อื่น ซ่ึงขนาดรายการมีมูลคาเทากับ 50% หรือสูงกวา โดยการเขาทํารายการประเภทท่ี 1 นั้น เมื่อมีการตกลงเขาทํารายการ

ซึ่งหมายความรวมถึงการอนุมัติเขาทํารายการโดยคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
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บริษัทฯ จึงมีหนาที่ที่จะตองเปดเผยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย และจะตอง

ดําเนินการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

3.1. วันที่เกิดของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

บริษัทฯ จะเขาทํารายการภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2557 มีมติใหบริษัทซื้อหุนเพิ่มเติม

3.2. คูสัญญาและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับบริษัท

ไมมีคูสัญญา เน่ืองจากเปนการซื้อผานตลาดหลักทรัพย

ตารางที ่3-1: รายละเอียดของ ROJNA และผูขายหุน

รายละอยีด

ผูซื้อ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)

ผูขาย ผูถือหุนรายอ่ืนของ TICON 

วิธีการซ้ือหุนเพิม่เตมิ ผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรพัย

สินทรัพยท่ีเขาทํารายการ หุนสามญัของ TICON 

ความสมัพนัธกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการซ้ือหุนเพิ่มเติมผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนการจับคูคาํสัง่ซื้อและคําสั่งขายโดยอัตโนมัติ 

(Automatic Order Matching) ซึ่งบริษัทฯ จะไมทราบตัวตนของผูสงคําสั่งขายเปนการลวงหนา และไมสามารถระบุไดวาจะทําการ

ซื้อหุนจากผูท่ีจะขายหุนรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ

ในการเขาซื้อหุนเพิ่มเติม บริษัทฯ ไมไดมีการทําขอตกลง หรือสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholders’ agreement) กับผูถือ

หุนรายอ่ืนของ TICON แตอยางใด

3.3. ประเภทและขนาดของรายการ

การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2551  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ /ป 21-01 เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2547 และ

ประกาศที่เกี่ยวของ  ซ่ึงเมื่อคํานวณมูลคาของขนาดรายการตามเกณฑแลว รายการดังกลา วจะมีมูลคาสูงสุดจากการ

คํานวณที่ 55.17% ตามเกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที ่3-2: การคํานวณขนาดของรายการไดมาซ่ึงทรัพยสิน

เกณฑรายการไดมาซ่ึงทรัพยสิน รายละเอียด
การคํานวณ1

(ลานบาท)

ขนาดรายการ

%

1. มูลคาสินทรพัยสุทธิ (NTA) %NTA2 ของสินทรัพย

%NTA2 ของบริษัทฯ

2,350.21 

6,411.46 
36.66% 

2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน กําไรสุทธิจากการดาํเนินงานของสินทรัพย

กําไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติของบรษิัทฯ

262.06 

475.00 
55.17% 

3. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน มูลคารวมของสิง่ตอบแทนเพื่อการชําระคาทรัพยสิน3

สินทรัพยรวมของบรษิัทฯ

5,552.78 

33,548.67 
16.55% 

4. เกณฑมูลคาหุนทุน จํานวนหุนของบริษัทจดทะเบยีนท่ีออกชาํระคาทรัพยสิน

จํานวนหุนของบริษัทจดทะเบยีนท่ีออกและชําระแลว

399.41 ลานหุน

1,443.26 ลานหุน
27.67%

หมายเหตุ: 1. คํานวณโดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ฉบับสอบทานงวด 6 เดือนแรกสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557

2. สินทรัพยสุทธ ิ(NTA) คํานวณจาก สินทรัพยรวม – สินทรัพยไมมีตัวตน – หน้ีสินรวม – สวนของผูถือหุนสวนนอย

3. มูลคารวมของสิ่งตอบแทนเพื่อการชําระคาหุนสามัญของ TICON เทากบั 5,552.78 ลานบาท (คํานวณโดยกําหนดสมมติฐานใหบริษัทฯ ซ้ือหุนเพิ่มเติม 22.93% ของสทิธิออก

เสียงทั้งหมดของ TICON ที่ราคาสูงสุดไมเกิน 22 บาทตอหุน ในกรณีที่มีผูใชสิทธิ TICON-W6 ทั้งหมด) 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

© 2014 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  8 

ตารางที ่3-3: การคํานวณขนาดของรายการระหวางระยะเวลา 6 เดือนกอนหนา

ขนาดรายการ (%)

เกณฑรายการไดมาซ่ึงทรัพยสิน

การซือ้หุนสามัญ

เพ่ิมทุนของ TICON 

จํานวน 36 ลานหุน

การซือ้หุนสวนที่

เหลือ จํานวน 25.09 

ลานหุน

การซือ้หุนเพิ่มเติม รวมขนาดรายการ

1. มูลคาสินทรพัยสุทธิ (NTA) 5.27% 2.39% 36.66% 44.31% 

2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 32.73% 14.85% 55.17% 102.75% 

3. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 1.68% 1.43% 16.55% 19.66% 

4. เกณฑมูลคาหุนทุน N/A N/A 27.67% 27.67% 

หมายเหตุ: การซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ TICON จํานวน 36 ลานหุน และการซ้ือหุนสวนที่เหลือ จํานวน 25.09 ลานหุน ไมนําเกณฑมูลคาหุนทุนในการคํานวณขนาดรายการ เน่ืองจากไม

เกี่ยวของกับการออกหลักทรัพยเพื่อเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซ่ึงสินทรัพย

จากการคํานวณขนาดของรายการโดยนับรวมรายการอ่ืนที่เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลา 6 เดือนกอนหนา รายการดังกลาวจะ

มีมูลคาสูงสุดจากการคํานวณที่ 102.75% เนื่องจากการเขาทํารายการดังกลาว เปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทจด

ทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงกวา 50% จึงถือเปนรายการประเภทที่ 1 บริษัทฯ จึงมีหนาที่ที่จะตอง

เปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย  และจะตองดําเนินการขออนุมัติตอที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง โดยไมนับรวมผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

3.4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา

หุนเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 22.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON โดยจํานวนหุนเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเมื่อรวมกับ

จํานวนหุน TICON ท่ีบริษัทถือกอนการซ้ือหุนเพิ่มเติม จะไมทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน TICON สูงเกินกวา 49% 

ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ TICON ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทยอยซื้อหุนผานระบบซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในระยะเวลาที่

กําหนด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ นอกจากน้ี ยังไมมีนโยบายในการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและคณะ

ผูบริหารของใน TICON ภายหลังจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุน

อยางไรก็ดี หากในอนาคต สถานการณมีการเปล่ียนแปลงจากปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลง

โครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองกับนโยบายและแผนธุรกิจของ TICON และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ หากเห็นวา

เหมาะสม ท้ังนี้ รายชื่อและตําแหนงของกรรมการดังกลาวจะตองไดรับการพิจาณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่

ประชุมผูถือหุนของ TICON ซึ่งจะไดมีการจัดประชุมตอไป นอกจากน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เชน มีกรรมการลาออก 

หรือครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามที่เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับที่

เกี่ยวของของ TICON และ/หรือ กฏหมายที่เกี่ยวของตอไป

3.5. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน การชําระเงิน และเงื่อนไขการชําระเงิน

บริษัทฯ จะเขาซื้อหุนเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 22.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ผานระบบการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย ดวยราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ เวลาน้ันๆ แตไมเกินราคาปดของหุน 

TICON เฉล่ีย 5 วันทําการกอนหนาวันที่ซื้อหุนบวกดวยสวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว และไมวากรณีใดก็ตาม 

ราคาซื้อตอหุนสูงสุดจะไมเกิน 22 บาท เนื่องจากราคาที่จะซื้ออิงกับราคาตลาด มูลคารวมของส่ิงตอบแทนจึงขึ้นอยูกับ

จํานวนหุน TICON ท่ีบริษัทฯ จะซื้อตามจริง และราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (คิดเปน

มูลคาไมเกิน 5,552.78 ลานบาท คํานวณจากกรณีที่ TICON-W6 มีการใชสิทธิทั้งหมด และภายหลังการซ้ือหุนเพิ่มเติม 

บริษัทฯ จะถือหุนใน TICON ไมเกิน 49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ที่ราคาสูงสุดไมเกิน 22 บาทตอหุน)

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะเขาทํารายการภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะประชุมใน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหบริษัทฯ ซื้อหุนสวนเพ่ิมเติม
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3.6. มูลคาของสินทรัพยที่จะไดมา

สินทรัพยที่บริษัทฯ จะไดมาคือหุนสามัญของ TICON จํานวนไมเกิน 22.93% ของสิทธิออกเสียงของ TICON ซ่ึงมูลคาของ

หุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดมาอิงกับราคาตลาด มูลคารวมของสินทรัพยที่จะไดมาจึงขึ้นอยูกับจํานวนหุน TICON ท่ีบริษัทฯ 

จะซื้อตามจริง และราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

3.7. เกณฑที่ใชในการกําหนดราคาซื้อ

เน่ืองจาก TICON เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ราคาหุนของ TICON จึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตาม

ราคาตลาดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดราคาซื้อโดยอางอิงกับราคาตลาด โดยราคาซื้อ

เทากับราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ เวลานั้นๆ แตไมเกินราคาปดของหุน TICON เฉล่ีย 

5 วันทําการกอนหนาวันที่ซื้อหุนบวกดวยสวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว และไมวากรณีใดก็ตาม ราคาซ้ือตอหุน

สูงสุดจะไมเกิน 22 บาท

3.8. แหลงที่มาของเงินทุน

แหลงเงินทุนที่จะนํามาใชสําหรับการซื้อหุนเพ่ิมเติมในครั้งนี้ จะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การเพ่ิมทุน และ/

หรือวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงคในการเขา

ซื้อหุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ สัญญากูยืมเงินดังกลาวจะไมมีเงื่อนไขที่สงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน ทั้งนี้เงินลงทุนสวนหน่ึงจะ

มาจากการที่บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights 

Offering) จํานวน 399.41 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 7 บาท ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนจองซือ้

หุนไดตามสัดสวนเทานั้น

ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมตามสัดสวน คณะกรรมการบริษัทฯ อาจนําหุนท่ีเหลือ

ดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

3.9. เง่ือนไขการเขาทํารายการ

บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงในสวน

ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

3.10. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทในการเขาทํารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2557 ไดพิจารณาเกี่ยวกับการตกลงเขาทํา

รายการและมีความเห็นวาการเขาทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาวิธีการเขาซื้อหุนเพิ่มเติมผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ เปนวิธีการ

ที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก นอกเหนือจากบริษัทฯ แลว ผูถือหุนรายอ่ืนของ TICON ซึ่งมีจํานวนประมาณ 7,000 ราย เปน

ผูถือหุนรายยอย โดยรายที่ถือหุนสูงสุดมีสัดสวนการถือหุนไมถึง 5% ดังนั้น การเขาเจรจาซื้อหุนจากผูถือหุนรายใดรายหนึ่ง

หรือหลายราย เพื่อรวบรวมใหไดจํานวนหุนในสัดสวนการถือหุนที่มีนัยสําคัญตามที่บริษัทฯ ตองการ จึงเปนเรื่องที่เปนไปได

ยาก นอกจากน้ี การที่บริษัทฯ กําหนดวาจะซื้อหุนเพิ่มเติมภายใน 1 ป นับจากวันท่ีที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติให

เขาซื้อหุนเพิ่มเติมนั้น ทําใหบริษัทสามารถทยอยซ้ือหุนเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมของระดับราคาหุน TICON และความ

เพียงพอของแหลงเงินทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การกําหนดกรอบราคาสูงสุดทั้งที่ไมเกินราคาปดของหุน TICON เฉล่ีย 5 วันทําการกอนหนาวันท่ีซื้อหุนบวก

ดวยสวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว และราคาซื้อตอหุนสูงสุดจะไมเกิน 22 บาท จะเปนการชวยลดผลกระทบตอ
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ราคาซ้ือขายหุน TICON ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการซื้อหุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ และสามารถกําหนดวงเงินสูงสุดที่ตองใชในการ

ซือ้หุนเพิ่มเติมได ตามลําดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาซื้อตอหุนสูงสุดจะไมเกิน 22 บาท ดังกลาว ยังถือวามีความเหมาะสม เนื่องจาก ตนทุนเฉล่ียของ

บริษัทฯ ในการไดมาซึ่งหุน TICON ภายหลังการเขาซื้อหุนเพิ่มเติมจะเทากับ 16.03 บาทตอหุน ซึ่งยังตํ่ากวาราคาที่

เหมาะสมของหุน TICON ในชวง 16.81 – 20.30 บาทตอหุน ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ 

3.11. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะ 

กรรมการบริษัท

- ไมมี -
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4. ความสมเหตุสมผลของรายการ

4.1. วัตถุประสงคและความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 TICON ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ขึ้น โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน

ดังกลาวไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ TICON ท่ีเหลือท้ังหมดจากการออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือ

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได รุนท่ี 2 (TICON-T2) จํานวน 25.09 ลานหุน (“หุนท่ีเหลือ”) เพ่ือเสนอขาย

ใหแกบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนยังไดมี

มติอนุมัติให TICON เขาทํารายการดังกลาวกับบริษัทฯ ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอ

ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ TICON โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) ใหแกบริษัทฯ ดวย ซึ่งเปนการอนุมัติที่

ครบถวนตามเงื่อนไขบังคับกอนขอเสนอการซื้อหุนที่เหลือ และรายการดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 

ภายหลังการเขาซื้อหุนที่เหลือดังกลาว สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน TICON จะเพ่ิมขึ้นจาก 24.34% เปน 26.07% ซ่ึง

ไดขาม 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับยกเวนไมตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย

ทั้งหมดของ TICON (Tender Offer) โดยไดรับการผอนผันโดยวิธี Whitewash จากที่ประชุมผูถือหุนของ TICON แลว ทั้งนี้

บริษัทฯ ยังสามารถซื้อหุน TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดเพิ่มเติมอีก ตราบเทาท่ีสัดสวนการถือหุนใน 

TICON ของบริษัทฯ และบุคคลกลุมเดียวกับบริษัทฯ รวมกันแลวนอยกวา 50% ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการซื้อหุนสามัญของ TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเพิ่มเติมจากสัดสวนการถือหุน 26.07% 

เปน 49% โดยคาดวาบริษัทฯ จะสามารถเขาซื้อหุนสามัญของ TICON ในตลาดหลักทรัพย ไดอีกไมเกิน 22.93% ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด มีกําหนดระยะเวลาซ้ือหุนเพิ่มเติมภายใน 1 ป นับจากวันท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 

1/2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 มีมติใหบริษัทฯ ซื้อหุนเพิ่มเติม

ทั้งน้ี บริษัทฯ วางแผนที่จะใชแหลงเงินทุนจาก กระแสเงินสดจากการดําเนินงานและ/หรือวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

รวมถึงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 

Offering) โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 399.41 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ในสัดสวน 4 หุนเดิมตอ 1 หุน

ใหม ราคาเสนอขาย 7 บาทตอหุน ซึ่งจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเชนกัน

4.2. เปรียบเทียบขอดีและขอดอยในการเขาทําและการไมเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

4.2.1. ขอดีของการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

1) เพิ่มรายไดที่มีความแนนอนมากย่ิงขึ้น

ธุรกิจหลักของ ROJNA โดยเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทั้งประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรม และประเภทการ

กอสรางอาคารชุด เปนธุรกิจที่ใชระยะเวลาพัฒนานาน และจะรับรูรายไดเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือโอนความ

เส่ียงใหแกผูซื้อที่ดิน หรือโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของหองชุดใหกับผูซื้อหอง

ชุด ทําใหการรับรูรายไดดังกลาวมีความลาชาและมีความไมแนนอน ถึงแมบริษัทฯ จะมีธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา

และไอน้ํา ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด และบริษัทยอยอื่นๆ 

TICON มีธุรกิจหลัก คือ กอสรางโรงงานและคลังสินคาใหเชา ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และทําเลอื่นที่มีศักยภาพในประเทศไทย รวมถึงการขายโรงงานและคลังสินคาใหแกผูเชาและ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รายไดสวนหน่ึงของ TICON เปนรายไดจากการใหเชาโรงงานและคลังสินคาซึ่งเกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง แมสัญญาเชาโรงงานและคลังสินคาสวนใหญของ TICON มีอายุเพียง 3 ป (สามารถตอสัญญาได) แต
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โดยทั่วไปเมื่อลูกคาเร่ิมทําการผลิตแลวมักจะไมยายออกจากโรงงาน ซึ่งปกติการตอสัญญาเชาจะมีเกินกวา 80% ของ

สัญญาเชาท่ีครบกําหนด 

การเขาซื้อหุนเพิ่มเติมใน TICON จึงเปนโอกาสที่บริษัทฯ จะไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสูงขึ้น โดย

ในป 2556 ROJNA ไดรับสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม 319.35 ลานบาท โดยเปนสวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนใน TICON 94.57% ของสวนแบงเงินกําไรจากเงินลงทุนท้ังหมด ดังนั้น การถือหุนใน TICON ดวยสัดสวนท่ี

สูงขึ้นจาก 26.07% เปน 49% จะทําให ROJNA มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นดวย และทําใหบริษัทมีกําไรกอน

ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นประมาณ 20% (คํานวณจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนและกําไรกอนตนทุน

ทางการเงินและภาษีเงินไดในป 2556) 

2) เพิ่มกระแสเงินสดจากเงินปนผลจาก TICON 

TICON มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวา 40% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยในชวงป 2554-2556 

TICON มีการจายเงินปนผลในอัตรา 64.61% - 71.59% ซึ่งบริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจาก TICON จํานวน 187.58 ลาน

บาท ในป 2556 หากบริษัทฯ ถือหุนใน TICON เพ่ิมขึ้นจาก 26.07% เปน 49% และมีการจายเงินปนผลในอัตรา

เชนเดิม ROJNA จะไดรับกระแสเงินสดจากเงินปนผลเพ่ิมขึ้น 87.96% (คํานวณจากขอมูลเงนิปนผลรับของ ROJNA ป 

2556) 

3) ความเขาใจในธุรกิจของ TICON และการมีสวนรวมในการบริหาร

การดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรมของ ROJNA มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจกอสราง

โรงงานและคลังสินคาของ TICON นอกจากนี้ ROJNA ไดเขาลงทุนใน TICON ต้ังแตป 2546 และปจจุบันก็เปนผูถือ

หุนรายใหญของ TICON ทั้งยังสงผูแทน คือ นายจิระพงษ  วินิชบุตร และนายชาย วินิชบุตร เขารวมเปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามใน TICON ดังนั้น ROJNA จึงมีความเขาใจในธุรกิจของ TICON เปนอยางดี และ ROJNA ยังมีบทบาทใน

การบริหารและสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ TICON ที่เปนจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนของ 

TICON และบริษัทฯ อีกดวย

4) เพิ่มสัดสวนการถือหุนและสิทธิการออกเสียงใน TICON 

การเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน TICON จะทําใหบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้น และมีอํานาจในการควบคุมสิทธิ

ออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในวาระสําคัญตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของ 

TICON ในอนาคต ซ่ึงสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในTICON จะเพ่ิมขึ้นเปน 26.07% ภายหลังการเขาซื้อหุนท่ีเหลือ 

นอกจากน้ี ROJNA จะเขามาซื้อหุนเพิ่มเติมโดยกําหนดสัดสวนการถือหุนไวไมเกิน 49% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

4.2.2. ขอดอยของการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

1) สูญเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพยอื่น

การเขาซื้อหุนเพ่ิมเติมใน TICON บริษัทฯ กําหนดวาจะซื้อหุนเพิ่มเติมประมาณไมเกิน 252.40 ลานหุน คิดเปนมูลคา

ประมาณไมเกิน 5,552.78 ลานบาท (กําหนดสมมติฐานให TICON-W6 มีการใชสิทธิเต็มจํานวน เน่ืองจากราคาใชสิทธิต่ํา

กวาราคาหุน TICON ในตลาดหลักทรัพย และบริษัทฯ จะซื้อหุนในราคาสูงสุดไมเกิน 22 บาทตอหุน) โดยเงินลงทุนสวน

หน่ึงมาจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) จํานวน 

399.41 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 7 บาท จะเห็นไดวาการซ้ือหุนเพ่ิมเติมดังกลาว

จําเปนตองใชเงินจํานวนมาก ซ่ึงอาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพยอื่นในอนาคตได

อยางไรก็ตาม TICON เปนบริษัทที่มีกําไร และมีการเติบโตในชวงที่ผานมา นอกจากน้ี ROJNA เปนผูถือหุนรายใหญของ 

TICON จึงมีความเขาใจในการประกอบธุรกิจของ TICON เปนอยางดี การท่ี ROJNA ไดสงผูแทนเพื่อดํารงตําแหนงเปน
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กรรมการผูอํานาจลงนามของ TICON จึงทําให ROJNA มีบทบาทในการบริหารและสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจของ TICON ได เปนผลใหการลงทุนใน TICON มีความเส่ียงต่ํากวาการลงทุนในธุรกิจใหมอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม

คุนเคย

2) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) 

ในการเขาซื้อหุนเพิ่มเติมใน TICON บริษัทฯ  มีแผนจะใชเงินลงทุนสวนหนึ่งจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขาย

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการกําหนดอัตราสวนการ

จองซื้อ และ/หรือหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีถืออยู บริษัทฯ อาจนําหุนที่

เหลือดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน

ของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) สูงสุดประมาณ 20% (ในกรณีที่การเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนการถือหุนไมประสบความสําเร็จท้ังจํานวน)

3) ภาระดอกเบ้ียจายอาจเพิ่มขึ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อหุนของ TICON 22.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ที่ราคาสูงสุด 22 บาทตอหุน บริษัทฯ จะตอง

ใชเงินประมาณ 5,552.78 ลานบาท (ในกรณีที่ TICON-W6 มีการใชสิทธิเต็มจํานวน) หากการออกและเสนอขายใหแก

ผูถือหุนเดิมสําเร็จ บริษัทฯ จะตองกูยืมเงินเพิ่มเติมประมาณ 2,579.45 ลานบาท (ไมรวมกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานในอนาคต) ทําใหมีภาระในการจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึน้ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถดํารงอัตราสวนหนี้สิน

(ไมรวมหนีสิ้นทางการคาปกติ (Trade Payable debt) ) ตอสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมในอัตราสวนไมเกินกวา 

2.75:1 ตามท่ีระบุในขอกําหนดในการออกหุนกูและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินได ท้ังบริษัทฯ มีเงินกูคงคางบางสวน

ประมาณ 2% ของเงินกูยืมทั้งหมด (รวมหุนกู) ซึ่งมีขอกําหนดของอัตราสวนหน้ีสิน (ไมรวมหน้ีสินในทางการคาปกติ) 

ตอสวนของผูถือหุนที่ 2.5 เทา ซึ่งผูบริหารจะดําเนินการขอปรับปรุงขอกําหนดกับสถาบันการเงินเมื่ออัตราสวนดังกลาว

เกินระดับที่กําหนด โดยบริษัทฯ ไดเจรจาเบ้ืองตนกับสถาบันการเงินดังกลาวแลว

4) ราคาซ้ือสูงสุดตอหุนสูงกวามูลคาพื้นฐาน

ROJNA กําหนดราคาซ้ือตอหุนตามราคาตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ เวลาน้ันๆ แตไม

เกินราคาปดของหุน TICON เฉล่ีย 5 วันทําการกอนหนาวันที่ซื้อหุนบวกดวยสวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว 

และไมวากรณีใดก็ตามราคาซ้ือตอหุนสูงสุดจะไมเกิน 22 บาท ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา เปนราคาท่ีสูงกวา

มูลคาพื้นฐานของ TICON  

4.2.3. ขอดีของการไมเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

1) โอกาสในการลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพยอื่น

การเขาลงทุนซื้อหุน TICON เพ่ิมเติม จําเปนตองใชเงินจํานวนมาก ซึ่งสวนหน่ึงบริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อ

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน หากบริษัทฯ ไมเขาลงทุนซ้ือหุนเพิ่มเติมก็จะทําใหบริษัทฯ มีโอกาส

ลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพยอื่นในอนาคตได

4.2.4. ขอดอยของการไมเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

1) สูญเสียโอกาสในการไดรบัสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนและกระแสเงินสดจากเงินปนผลท่ีเพิ่มขึ้น 

ตามท่ีไดกลาวขางตน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่ใชระยะเวลาในการพัฒนา และจะรับรูรายไดเมื่อมีการ

โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือโอนความเส่ียงใหแกผูซื้อที่ดิน ทาํใหการรับรูรายไดของบริษัทฯ มีความไมแนนอน ในขณะท่ี 

TICON มีรายไดจากการใหเชาพื้นที่โรงงานและคลังสินคาซึ่งมีความตอเนื่องและแนนอนมากกวา การไมเขาลงทุนซื้อ
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หุน TICON จึงทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนและกระแสเงินสดจากเงินปนผลที่

สูงขึ้นตามสัดสวนการถือหุนที่เพิ่มขึ้น  

2) สูญเสียโอกาสในการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนและสิทธิการออกเสียงใน TICON 

การไมเขาลงทุนเพิ่มเติมใน TICON อาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนและสิทธิการออก

เสียงใน TICON ซึ่งมีความสําคัญตอการควบคุมการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในวาระสําคัญตางๆ

4.3. ความเสี่ยงจากการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

1) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแหลงเงินทุน

ในการเขาซื้อหุนใน TICON บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ/หรือวงเงินสินเชื่อจาก

สถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน โดยจะซ้ือหุน TICON ไมเกิน 22.93% ของสิทธิออก

เสียงของ TICON หรือไมเกิน 252.40 ลานหุน (ในกรณีที่ TICON-W6 มีการใชสิทธิเต็มจํานวน) และจะซ้ือหุนในราคา

ตลาดของหุน TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ เวลาน้ันๆ แตไมเกินราคาปดของหุน TICON เฉล่ีย 5 วัน

ทําการกอนหนาวันที่ซื้อหุนบวกดวยสวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว และไมวากรณีใดก็ตาม ราคาซ้ือตอหุน

สูงสุดจะไมเกิน 22 บาทภายใน 1 ป นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหเขาทํารายการ ดังนั้นมูลคา

โดยรวมจะไมเกิน 5,552.78 ลานบาท (ที่ราคาซ้ือหุนสูงสุดไมเกิน 22 บาท) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ จํานวน 399.41 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

(Rights Offering) ดังนั้นหากผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนเต็มจํานวน บริษัทฯ จะมีเงินทุนใน

การซื้อหุน TICON ประมาณ 2,795.85 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเส่ียงที่ผูถือหุนเดิมอาจไมใชสิทธิใน

การซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมด ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถซ้ือหุนเพ่ิมเติมไดตามท่ีคาดหมายไว หรือจําเปนตองกูยืม

เงินเพิ่มเติม ซึ่งอาจทําใหเกิดความลาชาในการจัดหาแหลงเงินทุน 

ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู บริษัทฯ อาจ

นําหุนที่เหลือดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน

ของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) 

นอกจากนี้ หากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมไมประสบความสําเร็จทั้งจํานวน ROJNA จะตองกูยืมเงิน

จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองดํารงอัตราสวนหน้ีสิน (ไมรวมหนี้ในทางการคาปกติ (Trade Payable debt) ) 

ตอสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมที่ไมเกินกวา 2.75:1 ตามที่ระบุในขอกําหนดในการออกหุนกู และอาจทําใหไม

สามารถกูเงินเพื่อซื้อหุนเพิ่มเติมไดเต็มจํานวน อยางไรในกรณีที่บริษัทกูยืมเงินมาเพื่อซื้อหุนเพิ่มเติมทั้งหมด 

อัตราสวนหนี้สิน (ไมรวมถึงหนี้สินในทางการคาปกติ) ตอสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมยังมีคาประมาณ 2.6 เทา

ซึ่งไมเกินขอกําหนดดังกลาว ท้ังบริษัทฯ มีเงินกูคงคางบางสวนประมาณ 2% ของเงินกูยืมท้ังหมด (รวมหุนกู) ซ่ึงมี

ขอกําหนดของอัตราสวนหน้ีสิน (ไมรวมหนี้สินในทางการคาปกติ) ตอสวนของผูถือหุนที่ 2.5  เทา ซึ่งผูบริหารจะ

ดําเนินการขอปรับปรุงขอกําหนดกับสถาบันการเงินเมื่ออัตราสวนดังกลาวเกนิระดับที่กําหนด

2) ความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของราคาของหุน TICON 

ในการซื้อหุน TICON เพ่ิมเติมครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุน TICON ในตลาดหลักทรัพย และกําหนดท่ีจะซื้อหุนใน

ราคาตลาดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ เวลาน้ันๆ แตไมเกินราคาปดของหุน TICON เฉล่ีย 5 วันทําการกอน

หนาวันที่ซื้อหุนบวกดวยสวนเพิ่ม 15% ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว และไมวากรณีใดก็ตาม ราคาซ้ือตอหุนสูงสุดจะไม

เกิน 22 บาท ซ่ึงหากราคาหุนเพิ่มสูงกวา 22 บาท บริษัทฯ ก็ไมอาจจะซ้ือหุนเพิ่มเติมไดตามจํานวนท่ีคาดหมาย 
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อยางไรก็ตามหากราคาหุนปรับตัวสูงมากเกินไป โดยเฉพาะเม่ือสูงกวาชวงมูลคายุติธรรมของหุน TICON ท่ีประเมิน

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การเขาซื้อหุนในราคาดังกลาวอาจไมเหมาะสม และควรพิจารณาซ้ือหุนเมื่อราคา

ปรับตัวลดลง

3) ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของ TICON 

� ความเส่ียงจากสัญญาเชาระยะสั้น

สัญญาเชาโรงงานและคลังสินคาของ TICON สวนใหญมีอายุ 3 ป ซึ่งหากผูเชาไมตอสัญญาเชา ก็อาจสงผล

กระทบตอผลประกอบการของ TICON และเปนผลให ROJNA มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TICON ลดลง 

อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปเมื่อลูกคาเร่ิมทําการผลิตแลวมักจะไมยายสถานท่ี ซึ่งโดยปกติการตอสัญญาเชาจะมีเกิน

กวา 80% ของสัญญาเชาที่ครบกําหนด

นอกจากน้ี TICON มีโรงงาน/คลังสินคาใหเชาในหลายทําเลที่ตั้ง อีกทั้งผูเชามีลักษณะแตกตางกันโดยเปน

ผูประกอบการในธุรกิจที่หลากหลาย และเปนผูประกอบการจากหลายประเทศจึงมีสวนชวยเปนการกระจายความ

เส่ียงของการยกเลิกสัญญาเชา ประกอบกับโรงงาน/คลังสินคาของ TICON ไดรับการออกแบบเปนมาตรฐานและ

อยูในพื้นที่ที่ไดรับความนิยม ดังนั้นหากมีการยกเลิกสัญญาคาดวา TICON สามารถหาผูเชาใหมไดไมยากนัก

� ความเส่ียงจากการที่โรงงาน/คลังสินคาบางสวนตั้งอยูในเขตที่มีความเส่ียงตอการเกิดอุทกภัย

ในชวงไตรมาส 4 ป 2554 TICON ไดรับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ปทุมธานี เปนผลใหโรงงาน/คลังสินคาในพื้นที่ดังกลาวไดรับความเสียหาย สงผลใหผูเชาตองหยุดการดําเนินธุรกิจ 

และไมสามารถชําระคาเชาใหแกบริษัทได อีกท้ังผูเชาไดมีการยกเลิกสัญญาเชาเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน

ผูประกอบการรายใหมยังคงชะลอการตัดสินใจเชาโรงงานในพื้นท่ีดังกลาวจนถึงปจจุบัน เหตุการณดังกลาวสงผล

ใหผูเชามีความกังวลตอความเส่ียงตออุทกภัยในอนาคต โรงงานในบริเวณดังกลาวของ TICON จึงมีพื้นท่ีเชาวาง

เปนจํานวนมาก

หลังจากเหตุการณดังกลาว TICON ไดทําประกันภัยคุมครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสิน รวมทั้งการประกัน

รายไดจากกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก ซึ่ง

แมบริษัทจะตองชําระคาเบ้ียประกันภัยในอัตราท่ีสูงขึ้นจากเดิม แต TICON สามารถเรียกเก็บคาเบ้ียประกันภัย

จากผูเชาได ประกอบกับ TICON ไดชะลอการพัฒนาพื้นท่ีโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เพ่ือ

ลดการเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่เชาวางที่อยูในพื้นที่เส่ียง นอกจากน้ี ผูประกอบการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ไดมีการสรางแนวคอนกรีตปองกันนํ้าทวม ซึง่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จในชวง

ปลายป 2555 

การที่ TICON มีพื้นที่ใหเชาโรงงาน/คลังสินคาในทําเลที่หลากหลาย และสวนใหญอยูในภาคตะวันออก ทําให

สามารถรองรับความตองการของลูกคาได ทั้งลูกคารายใหม และลูกคาท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยและตองการ

ยายโรงงานผลิต

ในชวงไตรมาส 4 ป 2556 ไดเกิดเหตุอุทกภัยในบางพื้นที่ทางภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดระยอง ชลบุรี และ

ปราจีนบุรี อยางไรก็ตาม อุทกภัยในคร้ังนี้ไมไดรุนแรงดังเชนในป 2554 โรงงานและคลังสินคาของ TICON ใน

พื้นที่ดังกลาวไมไดรับความเสียหาย และผูเชาสามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติ ท้ังนี้ผูเชายังคงมีความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของพื้นที่ดังกลาว และไมไดมีการยายออกจากพื้นที่
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� ความเส่ียงจากการไมมีผูเชาโรงงาน/คลังสินคาที่อยูในแผนการกอสราง

ปจจุบัน TICON มีโรงงานและคลังสินคาจํานวนหนึ่งทีอ่ยูในแผนการกอสราง TICON จึงอาจมีความเส่ียงทีโ่รงงาน/

คลังสินคาดังกลาวอาจไมมีผูเชาเมื่อสรางแลวเสร็จตามแผน

อยางไรก็ตาม TICON กําหนดนโยบายที่จะไมปลอยโรงงาน/คลังสินคาใหมีพื้นท่ีเชาวางจํานวนมาก และจะชะลอ

การกอสรางหากมีโรงงาน/คลังสินคาที่สรางเสร็จพรอมใหเชามากกวาจํานวนท่ีวางแผนไว ท้ังนี้ TICON มีทีมงาน

กอสรางของตนเอง ทําใหการบริหารการกอสรางทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุนในการเรง ชะลอ/

หยุดการกอสราง หรือโยกยายคนงานกอสรางไปทําเลท่ีมีความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาไดโดยงาย

� ความเส่ียงจากนโยบายการจัดซื้อที่ดินเพ่ือนํามาพัฒนาโรงงาน/คลังสินคาในอนาคต

เน่ืองจากการแขงขันในธุรกิจการกอสรางโรงงานและคลังสินคาเพ่ิมสูงขึ้น ทําใหผูประกอบการ ซ่ึงรวมถึง TICON 

จําเปนตองซื้อ หรือเชาที่ดินในทําเลที่ดี ซึ่งอาจสงผลใหราคาท่ีดินมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือหากบริษัทไมสามารถ

จัดซื้อที่ดินในทําเลท่ีตั้งที่ตองการภายใตตนทุนท่ีกําหนดได อาจสงผลใหตนทุนในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินคา

ของบริษัทสูงขึ้น หรือหากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามที่กําหนด บริษัทก็อาจตัดสินใจไมลงทุนก็

ได อยางไรก็ตาม TICON มีการสํารวจและประเมินความตองการของลูกคา เพื่อจัดซื้อที่ดินใหสอดคลอง กับความ

ตองการ และพัฒนาโครงการของบริษัทอยางตอเนื่อง 

4) ความเส่ียงจากความผันผวนของรายไดจากการขายทรัพยสินใหแกทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real 

Estate Investment Trust “REIT”)  

รายไดหลักของ TICON ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาและบริการ และรายไดจากการขายโรงงาน/คลังสินคา หาก

ในปใดบริษัทไมไดขายทรัพยสินเขา REIT (เดิมเปนการขายทรัพยสินเขากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย) จะทําใหรายได

รวมและผลกําไรของ TICON มีความผันผวนได อยางไรก็ตาม TICON มีนโยบายในการขายทรัพยสินเขากองทุนรวม 

หรือ REIT อยางตอเนื่อง ซ่ึง TICON คาดวาจะมีการรับรูรายไดในสวนนี้ในสัดสวนท่ีเหมาะสมตอไปในอนาคต และ

สอดคลองกับนโยบายการลงทุน ซึ่ง TICON ไดนําเงนิที่ไดจากการขายทรัพยสินดังกลาวไปใชในการขยายธุรกิจ

นอกจากน้ี รายไดจากการขายทรัพยสินเขา REIT ยังขึ้นอยูกับอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนใน REIT คาดหวัง ทั้งนี้หาก

อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังปรับตัวสูงขึ้น ราคาของทรัพยสินท่ีจะขายเขา REIT จะปรับตัวลดลง สงผลกระทบ

ใหรายไดของ TICON ลดลง

5) ความเส่ียงจากความลาชาในการออกและเสนอขายทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ TICON (Real Estate 

Investment Trust “REIT”)  

TICON อยูระหวางการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย REIT (แบบ Filing) ตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) บริษัทคาดวาจะสามารถออกและเสนอขาย REIT ไดภายในปนี้ ซึ่งหาก

ไมไดรับการอนุมัติภายในระยะเวลาท่ีวางแผนไว อาจทําใหการระดมทุนของบริษัทลาชากวาท่ีกําหนด และเปนผลให

แผนการขยายงานลาชาตามไปดวย

6) ความเส่ียงดานการกระจายการถือหุนรายยอย (Free float) 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม บริษัทจดทะเบียนตองดํารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน โดยตอง

มีจํานวนผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และผูถือหุนดังกลาวตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา 15% ของทุน

ชําระแลวของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น การที่ ROJNA จะเขาซื้อหุน TICON เพ่ิมเติมในสัดสวนไมเกิน 22.93% ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด อาจทําใหการกระจายการถือหุนรายยอย (Free float) ของ TICON ไมเปนไปตามเกณฑที่
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กําหนด อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 TICON มีผูถือหุนรายยอยจํานวน 7,008 ราย คิดเปนสัดสวน 

61.35% ดังนั้นความเส่ียงดานการกระจายการถือหุนรายยอยที่จะไมเปนไปตามเกณฑจึงอาจมีความเปนไปไดต่ํา
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5. ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขในการเขาทํารายการ

5.1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach)  

การประเมินมูลคาหุนตามวิธีนี้ แสดงใหเห็นถึงมูลคาซึ่งปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหน่ึง ในท่ีนี้เปนการประเมินจาก

มูลคาตามบัญชีของ TICON ตามงบการเงินระหวางกาลส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งผานการสอบทานโดยนาย

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ตารางที่ 5-1: การประเมินมลูคาหุนตามวิธมีูลคาตามบัญชี

รายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว  913.79  

เงินรบัลวงหนาคาหุน1  2,375.18  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  4,679.25  

กําไรสะสมจัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย  126.37  

กําไรสะสมยงัไมไดจัดสรร  2,219.18  

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (8.71) 

รวมสวนของผูถอืหุน  10,305.07  

จํานวนหุนท่ีออกและชําระแลว (ลานหุน)1  1,072.80  

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) 9.61 

หมายเหตุ:  1. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ TICON-W6 ไดใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,352,600 หนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 

1,393,131 หุน ในราคาหุนละ 7.767 บาท  TICON ไดจดทะเบยีนเพิ่มทุนชําระแลวเปนจํานวนเงิน 913,789,163 บาทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และตลาด

หลักทรัพย ไดรับหุนสามัญขางตนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนต้ังแตวันที่ 10 เมษายน 2557 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ TICON-W6 ไดใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,266,200 หนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 

1,343,598 หุน ในราคาหุนละ 7.539 บาทและผูถือใบแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุนสามัญ TICON-T2 ไดใชสิทธิตามใบแสดงสทิธิจํานวน 157,670,212 หนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน

157,670,212 หุน ในราคาหุนละ 15 บาท ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557  

TICON ไดบันทึกผลจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญดงักลาวรวมเปนเงิน 2,375.2 ลานบาท ไวเปน “เงินรับลวงหนาคาหุน” โดยแยกแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนใน งบแสดงฐานะ

การเงิน บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวเปนจํานวนเงิน 1,072,802,973 บาทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย ไดรับหุนสามัญ

ขางตนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 

จากการประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาตามบัญชี จะไดมูลคาหุนของ TICON เทากับ 9.61 บาทตอหุน

5.2. วิธีปรับมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

การประเมินมูลคาหุนตามวิธีนี้ เปนการนํามูลคาตามบัญชีของ TICON ตามงบการเงินระหวางกาลส้ินสุด ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2557 ปรับปรุงดวยรายการตางๆ เพ่ือใหสะทอนสถานะทางการเงินท่ีแทจริงที่ใกลเคียงกับปจจุบันหรือมูลคาที่

แทจริงมากขึ้น โดยท่ีปรึกษาไดพิจารณาปรับปรุงรายการดังตอไปนี้

1) ที่ดิน โรงงาน และคลังสินคา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 TICON มีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจมูลคาตามบัญชี 23,036.16 ลานบาท คิดเปน 

79.07% ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5-2: ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ

ที่ดิน/โรงงาน/

คลังสินคาทีอ่ยูใน

แผนงานการ

กอสราง

โรงงานระหวาง

กอสราง
โรงงาน มูลคาตามบัญชี

มูลคาประเมนิ

(เฉลี่ย)

โรงงาน

ภาคกลาง 60 14 53 2,138.44 3,661.66 

ภาคตะวันออก 113 18 74 3,351.07 4,601.80 
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รวมโรงงาน 173 32 127 5,489.51 8,263.46 

คลังสินคา

ภาคกลาง 59 10 26 6,829.99 7,980.72 

ภาคตะวันออก 113 11 120 10,309.33 11,539.69 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 0 0 267.14 277.60 

ภาคใต 11 0 0 140.19 139.46 

รวมคลงัสินคา 205 21 146 17,546.65 19,937.47 

รวมโรงงานและคลังสนิคา 378 53 273 23,036.16 28,200.93 

TICON ไดจัดใหมีการประเมินมูลคาสินทรัพยดังกลาวโดยผูประเมนิราคาทรัพยสินอิสระ ไดแก บริษัท ไนทแฟรงค ชาร

เตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เน็กซัส พรอพเพอต้ี  คอนซัลแทนท จํากัด บริษัท เวลท แอพไพรซัล จํากัด บริษัท 

ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด และบริษัท ท่ีปรึกษาเฟรสสตาร จํากัด โดยมีการจัดทําการประเมินดังกลาว

ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม 2557 สรุปมูลคาประเมินเฉล่ียได 28,200.93 ลานบาท ซ่ึงสูงกวามูลคาตามบัญชี 

5,164.77 ลานบาท

2) เงินลงทุนในบริษัทรวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 TICON มีเงินลงทุนในบริษัทรวมคิดเปนมูลคาตามบัญชี 3,125.22 ลานบาท และ คิดเปน 

10.73% ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5-3: เงินลงทุนในบริษัทรวม

หนวยลงทนุ 

(ลานหนวย)
สัดสวนการลงทุน

มูลคาตามบัญชี

(ลานบาท)

มูลคาตามราคาตลาด

(ลานบาท)

TFUND          271.58  23.63% 1,479.59 2,960.25 

TLOGIS           82.92  20.04% 627.50 1,011.62 

TGROWTH          156.39  28.18% 1,018.13 1,673.39 

รวม 510.90   3,125.22 5,645.27 

เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวเปนหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยมีมูลคาตามราคาตลาด ณ วันที่ 

29 กันยายน 2557 รวม 5,645.27 ลานบาท ซึ่งสูงกวามูลคาตามบัญชี 2,520.06 ลานบาท

3) การจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนในใบแสดงสิทธิ TICON-T2 เพ่ือเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน TICON ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ไดมีอนุมัติการจัดสรรหุนจํานวน 

25,086,812 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแก ROJNA รวมถึงการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและ

การผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (Whitewash) จึง

เปนผลให TICON ไดรับเงินรวมทั้งส้ิน 464.86 ลานบาท จากการขายหุนท้ังหมดจํานวน 25,086,812 หุน คิดเปน 

2.34% ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว ที่ราคา 18.53 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนที่

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาว บวกดวยสวนเพิ่มหุนละ 0.50 

บาท

โดยสามารถสรุปรายการปรับปรุงไดดังนี้

ตารางที่ 5-4: การประเมินมลูคาหุนตามวิธปีรับมูลคาตามบัญชี

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

มูลคาตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 10,305.07 

รายการปรับปรุง   
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จํานวนเงิน (ลานบาท) 

บวก สวนเกินมูลคาทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 5,164.77 

บวก สวนเกินมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,520.06 

บวก เงินสดจากการขายหุนเพิ่มทุน 464.86 

รวมรายการปรับปรงุ 8,149.69 

มูลคาตามบัญชีหลงัปรับปรุง 18,454.76 

จํานวนหุนท่ีออกและชําระแลว (ลานหุน) 1,072.80 

บวก จํานวนหุนจากการขายหุนเพิ่มทุน (ลานหุน) 25.09 

จํานวนหุนที่ออกและชาํระแลวหลังปรับปรุง (ลานหุน) 1,097.89 

มูลคาตามบัญชีหลงัปรับปรุงตอหุน (บาท) 16.81 

จากการประเมินมูลคาหุนดวยวิธีปรับมูลคาตามบัญชี จะไดมูลคาหุนของ TICON เทากับ 16.81 บาทตอหุน

5.3. วิธีมูลคาตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Market Value Approach) 

การประเมินมูลคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาหุนโดยอางอิงจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักยอนหลังของ 

TICON ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในชวงเวลาตางๆ ตั้งแต 7 - 360 วันทําการ โดยนับยอนหลังจากวันที่ 29

กันยายน 2557 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

ตารางที่ 5-5: ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักยอนหลังของหุนสามัญของ TICON ในชวงเวลา ต้ังแต 7 - 360 วันทําการ

  7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนกั (บาทตอหุน) 18.16 17.98 17.88 18.30 17.84 17.66 17.45 17.33 17.98 

ปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยตอวัน (ลานหุน) 5.73 5.20 3.99 7.23 7.55 7.08 5.85 5.19 4.77 

จากการประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาตามราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก จะไดมูลคาหุนของ TICON เทากับ 17.33 –

18.30 บาทตอหุน

ทั้งน้ี ในชวงเวลา 360 วันทําการยอนหลัง หุนสามัญของ TICON มีราคาสูงสุดที่ 25.50 บาทตอหุนและราคาตํ่าสุดที่ 14.40 

บาทตอหุน โดยมีการเคล่ือนไหวของราคา ดังนี้

แผนภาพที่ 5-1: การเคล่ือนไหวของราคาหุนสามัญของ TICON ในชวงเวลา 360 วันทาํการยอนหลงั

ที่มา: SETSMART 
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5.4. วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach)

การประเมินมูลคาหุนตามวิธีนี้ เปนการนําอัตราสวนทางการเงินตางๆ ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจ

ใกลเคียงกับ TICON มาทําการเปรียบเทียบเพื่อหามูลคาท่ีเหมาะสม โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดเลือกบริษัทคูเทียบ

ทั้งหมดจํานวน 7 ราย ดังนี้

ตารางที่ 5-6: สรุปขอมูลบริษัทจดทะเบียนในการนาํมาพิจารณาเปรยีบเทียบ

ชื่อบริษัท ชื่อยอ หมวด ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน 

จํากัด (มหาชน)

AMATA พัฒนา

อสังหารมิทรัพย

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนาม โดยมีบรษิัทในกลุมดําเนนิ

ธุรกิจดานสาธารณปูโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการหลังการขาย ท้ัง

น้ําประปา กระแสไฟฟา และจดัจําหนายกาซธรรมชาติ เปนตน

บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน 

จํากัด (มหาชน)

HEMRAJ พัฒนา

อสังหารมิทรัพย

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม พรอมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก แถบ

ชลบุรี ระยอง และสระบุรี และพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทโรงงานสําเร็จรูปเพือ่

เชาและขายสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

บริษัท นวนคร จํากดั 

(มหาชน)

NNCL พัฒนา

อสังหารมิทรัพย

พัฒนาโครงการอสงัหารมิทรัพยและนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและใหเชา และการ

ใหบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

บริษัท สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ จํากดั (มหาชน)

ROJNA พัฒนา

อสังหารมิทรัพย

พัฒนาอสังหาริมทรพัยในรปูนคิมอุตสาหกรรมและธุรกิจตอเนื่อง เชน ธุรกิจผลิต

กระแสไฟฟา ธุรกิจกิจผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม

บริษัท ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม จํากดั 

(มหาชน)

TFD พัฒนา

อสังหารมิทรัพย

พัฒนาท่ีดินประเภทนิคมอุตสาหกรรม และกอสรางโรงงานสําเร็จรูปมาตรฐาน เพือ่

ขาย และใหเชาในเขตโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตสงเสริมอุตสาหกรรม ท้ัง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และลงทุนในธุรกิจอาคารเชาสาํนักงาน และกอสราง

คอนโดมิเนยีม เพื่อพกัอาศัย ในบริเวณยานธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร

ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน)

WHA พัฒนา

อสังหารมิทรัพย

พัฒนาและใหเชาโครงการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงาน ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit) และแบบสําเร็จรูป 

(General Warehouse) นอกจากน้ีบรษิัทมีนโยบายในการขายสินทรัพยเขากองทุน

รวมอสงัหารมิทรัพยและสิทธิการเชาดบับลิวเอชเอ แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด 

(WHAPF) อยางตอเนื่อง และบรษิัทไดรบัแตงตัง้ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรพัยของ 

WHAPF 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม 

วินโคสท จํากัด (มหาชน)

WIN พัฒนา

อสังหารมิทรัพย

ใหเชาอสงัหาริมทรพัย ประเภทพื้นท่ี อาคารโรงงาน บรเิวณติดถนนบางนา-ตราด 

ก.ม 52 โดยแบงเปน 2 สวน คือ พื้นท่ีใหเชาในเขตปลอดอากร (Free Zone) และ

พื้นท่ีใหเชาสํานกังานนอกเขตปลอดอากร

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย

โดยสรุปอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) และ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทคูเทียบฯ 

ในชวงเวลาตางๆ ตั้งแต 7 - 360 วันทําการ โดยนับยอนหลังจากวันที่ 29 กันยายน 2557 ไดดังตอไปนี้

ตารางที่ 5-7: สรุปอัตราสวนราคาของบริษัทคูเทียบ

บริษัทคูเทียบ
อัตราสวนราคาตามชวงเวลาจาํนวนวนัทําการยอนหลังตางๆ

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

อัตราสวนราคาตลาดตอกาํไรสุทธิ (P/E) 

AMATA 15.46 15.60 15.83 12.63 11.43 11.19 9.86 9.57 10.45 

HEMRAJ 8.96 8.82 8.54 8.42 8.26 8.10 8.30 9.08 10.07 

NNCL1 n.a. n.a. n.a. 13.01 13.25 12.62 9.99 8.21 9.04 

ROJNA 24.63 24.86 24.72 36.04 43.15 32.51 35.16 33.52 21.53 

TFD1 78.36 75.51 76.07 77.03 77.25 68.38 44.51 32.72 30.32 

WHA 28.28 27.44 26.62 25.34 23.65 22.62 25.94 36.26 45.05 

WIN1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15.88 18.01 16.54 

คาเฉลี่ยกลุมบริษัทคูเทยีบ 19.33 19.18 18.93 20.61 21.62 18.60 19.82 22.11 21.77 

คาเฉลี่ยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 18.32 18.05 18.01 17.97 17.36 16.73 15.82 15.57 16.33 
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บริษัทคูเทียบ
อัตราสวนราคาตามชวงเวลาจาํนวนวนัทําการยอนหลังตางๆ

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

อัตราสวนราคาตลาดตอมลูคาตามบญัชี (P/BV) 

AMATA 2.05 2.07 2.10 2.11 2.07 2.04 1.92 2.00 2.13 

HEMRAJ 3.04 3.00 2.90 2.73 2.63 2.58 2.49 2.56 2.69 

NNCL 1.20 1.21 1.21 1.20 1.21 1.22 1.22 1.24 1.28 

ROJNA 1.73 1.75 1.74 1.73 1.69 1.64 1.62 1.65 1.72 

TFD2 6.32 6.09 6.14 6.17 6.16 5.77 5.64 5.98 6.40 

WHA2 11.00 10.68 10.36 9.07 8.19 7.85 7.80 8.74 9.05 

WIN 3.32 3.27 3.22 3.21 2.96 2.76 2.56 2.64 2.60 

คาเฉลี่ยกลุมบริษัทคูเทยีบ 2.27 2.26 2.23 2.20 2.11 2.05 1.96 2.02 2.09 

คาเฉลี่ยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 2.43 2.39 2.38 2.36 2.27 2.21 2.10 2.15 2.28 

ที่มา:  SETSMART 

หมายเหตุ:  1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมนําอัตราสวนของ NNCL TFD และ WIN มาประกอบการคํานวณอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ เน่ืองจาก NNCL และ WIN มีผลขาดทุนสุทธิ 

และ TFD มีอัตราสวนดังกลาวที่สูงกวากลุมบริษัทคูเทียบอยางมีนัยสําคัญ

2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมนําอัตราสวนของ WHA และ TFD มาประกอบการคํานวณอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เน่ืองจากมีอัตราสวนดังกลาวสูงกวากลุมบริษัท

คูเทียบอยางมีนัยสําคัญ

5.4.1. วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (Price-to-Earnings Multiple Approach หรือ P/E ratio) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากกําไรสุทธิตอหุนยอนหลัง 12 เดือนลาสุด (กรกฎาคม 

2556 - มิถุนายน 2557) คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ของกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีใชอางอิงเปน

คูเทียบ ในชวงเวลาตางๆ ตั้งแต 7 - 360 วันทําการ โดยนับยอนหลังจากวันที่ 29 กันยายน 2557 ซ่ึงเปนวันทําการสุดทาย

กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพย สรุปไดดังนี้

ตารางที่ 5-8: การประเมินมลูคาหุนตามวิธอีัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสทุธิ (P/E) 

  7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

คาเฉลีย่ P/E 19.33 19.18 18.93 20.61 21.62 18.60 19.82 22.11 21.77 

กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 

ราคาหุน (บาทตอหุน) 20.59 20.43 20.16 21.95 23.03 19.82 21.11 23.55 23.19 

จากการประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิจะไดมูลคาหุน TICON เทากับ 19.82 – 23.55 บาทตอ

หุน 

5.4.2. วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price-to-Book Value Approach หรือ P/BV ratio)

การประเมินราคาหุนตามวิธีนี้ เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 คูณกับ

คาเฉล่ียอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญช ี(P/BV) ของกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงเปนคูเทียบ ในชวงเวลาตางๆ 

ตั้งแต 7 - 360 วันทําการ โดยนับยอนหลังจากวันท่ี 29 กันยายน 2557 ซ่ึงเปนวันทําการสุดทายกอนวันท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพย สรุปไดดังนี้

ตารางที่ 5-9: การประเมินมลูคาหุนตามวิธอีัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของกลุมบริษัทคูเทียบ (P/BV) 

  7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

คาเฉลีย่ P/BV 2.27 2.26 2.23 2.20 2.11 2.05 1.96 2.02 2.09 

มูลคาตามบญัชีตอหุน (บาทตอหุน) 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 

ราคาหุน (บาทตอหุน) 21.81 21.69 21.46 21.10 20.30 19.67 18.84 19.39 20.03 

จากการประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจะไดมูลคาหุน TICON เทากับ 18.84 – 21.81 

บาทตอหุน
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5.5. วิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach หรือ DCF) 

วิธีสวนลดกระแสเงินสด เปนการคํานวณหามูลคาหุนโดยคํานึงถึงกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดวยอัตราสวนลด

ที่เหมาะสม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวในอนาคตถึงป 2562 จากขอมูลที่ไดรับจาก

การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ของ TICON ท่ีเกี่ยวของกับสมมติฐาน และเหตุผลตางๆ เพื่อใชในการจัดทําประมาณ

การงบการเงิน นโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต รวมท้ังพิจารณาถึงขอมูลทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตและ

ขอมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของประกอบการจัดทําประมาณการดวย ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักความระมัดระวัง 

(Conservatism)  

อยางไรก็ตาม การประเมินมูลคาหุนในครั้งนี้ จัดทําขึ้นบนสมมติฐานท่ีกิจการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Going Concern  

Basis) ภายใตภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และขอมูลที่รับรูไดในปจจุบัน ทั้งนี้ หากปจจัยดังกลาวหรือปจจัยภายนอกอ่ืนๆ

ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ รวมทั้งสถานการณของกิจการมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจาก

สมมติฐานที่กําหนดขึ้น ราคาหุนที่ประเมินไดตามวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน

5.5.1. สมมติฐานหลักในการจัดทําประมาณการทางการเงิน

1) ประมาณการรายได

รายไดของ TICON ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาและใหบริการ รายไดจากการรับเหมากอสราง รายไดจากการ

ขายอสังหาริมทรัพย รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม รายไดคาสาธารณูปโภค และรายไดอื่นๆ โดยท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดประมาณการสมมติฐานท่ีเกี่ยวของตางๆ โดยอางอิงจากขอมูลที่ไดรับการสัมภาษณผูบริหาร ผล

การดําเนินงานในอดีต แผนการลงทุนและการขายอสังหาริมทรัพย การเติบโตของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเชา

โรงงานและคลังสินคา ตลาดการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมทั้งแนวโนมของปจจยัดังกลาวในอนาคต โดย

มีสมมติฐานหลักในการจัดทําประมาณการ ดังนี้

ตารางที่ 5-10: สมมติฐานหลักในการจัดทําประมาณการรายได

รายได สมมติฐาน

รายไดจากการใหเชาและใหบรกิาร เปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเกดิจากการใหเชาโรงงาน/คลังสนิคา ซึ่งอางอิงจากแผนการขาย/ลงทุนใน

อสังหารมิทรัพย ประมาณการการเติบโตของอัตราคาเชา และประมาณการอัตราการเชาเฉลีย่ของ TICON ที่

ปรับปรุงโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายไดจากการรบัเหมากอสราง การวาจางของลูกคาทีเ่ชาโรงงานของ TICON ใหทําการตอเตมิ/ดดัแปลงโรงงานท่ีเชาอยู จึงอางอิงจากสัดสวนของ

รายไดจากการใหเชาและใหบรกิารเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (6.2%) 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรพัย การขายโรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย ซึ่งอางอิงจากแผนการขายอสังหาริมทรัพยในอนาคตท่ี

ปรับปรุงโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของนักลงทุน

รายไดคาบริหารจดัการจากบรษิัทรวม การบริหารอสังหารมิทรัพยใหแกกองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย ซึ่งอางอิงจากอัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสงัหาริม 

ทรัพยในปจจุบัน

รายไดคาสาธารณปูโภค การจัดหาสาธารณูปโภคเปนการช่ัวคราวใหแกลกูคาที่เชาโรงงานในระหวางท่ีลกูคาอยูระหวางดําเนินการขอ

สาธารณูปโภคประเภทน้ันๆ จากหนวยงานที่เกีย่วของ จึงอางอิงจากสดัสวนของรายไดจากการใหเชาและใหบรกิาร

เฉลีย่ยอนหลัง 3 ป (2.3%) 

รายไดอ่ืนๆ เชน การขายเศษซาก การปรับลกูคาโดยการหกัเงินมัดจํา เงินคาประกันท่ีไดรับจากลูกคา เปนตน จึงไมมีการ

ประมาณการรายไดดังกลาว เนื่องจากไมไดเกดิขึ้นเปนประจําจากการประกอบธุรกิจหลัก

� แผนการขาย/ลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการกอสรางในป 2557 โดยอางอิงจากการสรางจริงใน 8 เดือนแรก และ

ประมาณการการขายในป 2557 อางอิงจากแผนการจัดตั้งกองทรัตสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใน

ไตรมาส 4 ป 2557 
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สําหรับประมาณการดานโรงงาน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดใหมีการกอสรางโรงงานเพ่ิมขึ้น 5.4% ตอป

จากพื้นที่ภายใตการบริหารทั้งหมดของ TICON (รวมพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธโดย TICON TLOGIS TGROWTH และ

กองทรัตสเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จะจัดตั้งในอนาคต) โดยคํานวณจากอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม 3 ป

ยอนหลัง และกําหนดใหมีการขายโรงงานเขากองทรัตสเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จะจัดตั้งในอนาคตดวย

จํานวนเดียวกับที่มีการกอสรางตั้งแตป 2258 เปนตนไป 

สําหรับประมาณการดานคลังสินคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดใหการกอสรางและการขายคลังสินคาเปนไป

ตามประมาณการของผูบริหาร โดยกําหนดใหจํานวนคลังสินคาในปสุดทายของประมาณการมีการขายเทากับการ

กอสราง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาคาดวามีความเปนไปไดเนื่องจากอุปสงคจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ธุรกิจดานโลจิสติกสจากการเปดประชาคมอาเซียน (AEC) ในป 2558 

โดยแผนการขาย/ลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 5-11: พื้นที่ใหเชาในอดีต

(ตรม.) 2552A 2553A 2554A 2555A 2556A 1H2557A 

โรงงาน

ตนงวด 414,950 434,775 375,390 424,565 375,965 336,165 

สราง 23,225 40,050 55,175 58,400 68,550 35,590 

ขาย (3,400) (99,435) (6,000) (107,000) (108,350) (22,000) 

ปลายงวด 434,775 375,390 424,565 375,965 336,165 349,755 

คลังสินคา

ตนงวด 152,796 112,120 189,074 220,362 355,531 348,186 

สราง 29,795 76,954 86,518 252,833 174,750 143,572 

ขาย (70,471) - (55,230) (117,664) (182,095) - 

ปลายงวด 112,120 189,074 220,362 355,531 348,186 491,758 

ที่มา: TICON 

ตารางที่ 5-12: ประมาณการพ้ืนที่ใหเชาในอนาคต

(ตรม.) 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

โรงงาน

ตนงวด       336,165           363,450          363,450             363,450            363,450            363,450  

สราง       101,535             59,197            62,366               65,705             69,223             72,929  

ขาย       (74,250)           (59,197)          (62,366)             (65,705)           (69,223)           (72,929) 

ปลายงวด         363,450              363,450              363,450                 363,450               363,450               363,450  

คลังสินคา

ตนงวด 348,186 519,010 632,676 658,325 773,567 850,675 

สราง 331,347 314,189 256,172 375,765 367,630 357,713 

ขาย (160,523) (200,523) (230,523) (260,523) (290,523) (357,713) 

ปลายงวด 519,010 632,676 658,325 773,567 850,675 850,675 

� ประมาณการอัตราการเชาเฉล่ีย (Occupancy Rate) 

อัตราการเชาเฉล่ียในชวงตนป 2557 ต่ํากวาคาเฉล่ียยอนหลังในอดีต เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากเหตุการณทาง

การเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดวาอัตราดังกลาวจะกลับมาที่

ระดับปกติจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จากการเปดประชาคมอาเซียน (AEC) ในป 2558 และการฟนตัว

ของภาคเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 5-13: ประมาณการอัตราการเชาเฉลีย่ในอนาคต

Average 

(2010-2013) 
1H2557A 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

โรงงาน 80.7% 66% 67% 67% 78% 78% 78% 78% 

คลังสินคา 82.7% 61% 61% 65% 78% 78% 78% 78% 

� ประมาณการการเติบโตของอัตราคาเชา

ประมาณการการเติบโตของอัตราคาเชาอางอิงจากประมาณการของผูบริหารที่ 2% ตอป 

ตารางที่ 5-14: ประมาณการการเติบโตของอัตราคาเชาในอนาคต

CAGR 

(2010-2013) 
2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

โรงงาน 2.2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

คลังสินคา 2.7% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

� ประมาณการอัตราผลตอบแทนในการคํานวณราคาขายอสังหาริมทรัพย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดราคาขายของอสังหาริมทรัพย โดยอางอิงจากจํานวนผลตอบแทนหลังหัก

คาใชจายที่เกี่ยวของที่คาดวาจะไดจากอสังหาริมทรัพยที่จะขายและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวัง

จากการลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ กําหนดใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในธุรกิจใหเชา

โรงงานและคลังสินคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเทากับอัตราผลตอบแทนจากการเพิ่มทุนในชวงป 2555 – 

2557 ที่ 7.70% โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 5-15: อัตราผลตอบแทนในการขายอสงัหารมิทรัพยเขากองทนุรวมอสังหาริมทรัพยในอดีต

กองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย ชื่อยอ ประเภทกองทุน รายการ อัตราผลตอบแทน1

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยไทคอน TFUND Freehold การเพิ่มทุนครั้งท่ี 6 ป 2555 7.52% 

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยทีพารคโลจิสติคส TLOGIS Freehold การเพิ่มทุนครั้งท่ี 2 ป 2555 7.75% 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัยไทคอน อินดัส

เทรียล โกรท

TGROWTH Leasehold การเพิ่มทุนครั้งแรก ป 2556 9.18% 

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชา

ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนดแวรเฮาส ฟนด

WHAPF Mixed การเพิ่มทุนครั้งแรก ป 2556 6.58% 

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยปนทอง อินดสัเตรยีล ปารค PPF Freehold การเพิ่มทุนครั้งแรก ป 2557 7.90% 

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชา

เหมราชอินดัสเตรียล

HPF Mixed การเพิ่มทุนครั้งแรก ป 2556 7.28% 

เฉลี่ยทัง้หมด 7.70%2

หมายเหตุ: 1. อัตราผลตอบแทนดังกลาว เปนอัตราหลังหักคาใชจายของกองทุน

 2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกอนหักคาใชจายของกองทุนเทากับ 8.42%

� อัตราคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ตารางที่ 5-16: รายละเอียดคาธรรมเนยีมผูบริหารอสังหารมิทรัพย

รายได TFUND TLOGIS TGROWTH/TREIT 

คาธรรมเนียมบริหาร 4.00% ของรายไดคาเชาและบริการ 2.00% ของรายไดคาเชาและบริการ TICON: 4.00% ของรายไดคาเชา

และบริการ

TPARK: 2.00% ของรายไดคาเชา

และบริการ

คาธรรมเนียมพเิศษ1 (Incentive) 6.01% จากกําไรจากการดําเนินงาน 4.72% จากกําไรจากการดําเนินงาน 1.68% จากกําไรจากการดําเนินงาน
หมายเหตุ: 1. คาธรรมเนียมพิเศษคํานวณจากรอยละของกําไรจากการดําเนินงานของกองทุนและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในชวง 0% - 19.5% โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการจากอัตราคาธรรมเนียมพิเศษจากที่เกิดขึ้นจริงป 2556
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2) ประมาณการรายจาย

สมมติฐานหลักในการจัดทําประมาณการรายจาย มีดังนี้

ตารางที่ 5-17: สมมติฐานหลักในการจัดทําประมาณการรายจาย

รายจาย สมมติฐาน

ตนทุนการใหเชาและใหบรกิาร อางอิงจากสัดสวนของคาใชจายตอรายไดเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 

ยกเวนคาซอมแซมและบํารุงรักษาท่ีกําหนดใหแปรผันตามพื้นท่ีท่ีมีการเชา โดยอางอิงตามอัตรา

ตอพื้นท่ีใหเชาหลังป 2555 เนื่องจากในปดังกลาวมีคาใชจายสูงผิดปกติจากเหตุการณน้ําทวม 

ท้ังนี้ กําหนดใหอัตราดังกลาวเพิ่มขึ้น 3% ตอปตามอัตราเงินเฟอ

ตนทุนการรบัเหมากอสราง อางอิงจากสัดสวนของคาใชจายตอรายไดเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (81.2%) 

ตนทุนการขายอสังหาริมทรพัย อางอิงจากอัตราตนทุนในการกอสรางตอราคาขายในแตละป (68% - 76%) 

ตนทุนคาสาธารณูปโภค เนื่องจากตนทุนคาสาธารณปูโภคเกิดจากการจายแทนลูกคาไปกอนแลวจึงเรียกเก็บจากลกูคา

ในภายหลังดวยจาํนวนท่ีเทากัน โดยมิไดแสวงหากําไรจากการใหบรกิารดังกลาว จึงกําหนดให

ตนทุนคาสาธารณูปโภคเทากับรายไดคาสาธารณูปโภค

คาใชจายอ่ืนๆ ไมมีการประมาณการคาใชจายดังกลาว เนื่องจากไมไดเกิดขึ้นเปนประจําจากการประกอบธุรกิจ

หลัก

คาใชจายในการขาย อางอิงจากสัดสวนของคาใชจายการขายตอรายไดจากการใหเชาและใหบริการเฉลี่ยยอนหลัง 2 

ป เนื่องจากในป 2554 มีเหตุการณน้ําทวมจึงทําใหมีกิจกรรมการขายนอยกวาปกติ 

ท้ังนี้ กําหนดใหมีคาใชจายในการจัดตั้งกองทรัสตใหมในป 2557 คิดเปน 1.9% ของจํานวนเงิน

จากการเพิ่มทุนครั้งแรก โดยอางอิงตามการจัดตั้ง TGROWTH ในป 2556

คาใชจายในการบริหาร กําหนดใหคาใชจายท่ีเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มข้ึนปละ 5% ตามนโยบายการข้ึน

เงินเดือน และคาใชจายในการบริหารคงท่ีอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 3% ตอปตามอัตราเงินเฟอ

ท้ังนี้ กําหนดใหคาใชจายในการบริหารบางประเภทท่ีมีลักษณะไมคงท่ี เชน คาซอมแซมและ

บํารุงรักษาและคารักษาความปลอดภัยแปรผันตามพื้นท่ีใหเชา ท้ังนี้กําหนดใหอัตราดังกลาว

เพิ่มขึ้น 3% ตอปตามอัตราเงินเฟอ

ท้ังนี้ กําหนดใหมีคาใชจายจดทะเบียนในการจัดตั้งกองทรัสตใหมในป 2557 คิดเปน 0.5% ของ

จํานวนเงินจากการเพิ่มทุนครั้งแรก โดยอางอิงตามการจัดตั้ง TGROWTH ในป 2556

คาใชจายดอกเบี้ย ใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยยอนหลังระหวางป 2554 – 2556 เทากับ 4.3% 

คาใชจายภาษีเงินไดนิตบิุคคล อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 20% ในป 2557 และ 2558 และปรับเพิ่มข้ึนเปน 30% ในป 

2559 เปนตนไป ท้ังนี้ TICON ไดรับการสงเสริมการลงทุนจึงกําหนดให TICON มีอัตราภาษีเงิน

ได เทากับ 16.5% ในป 2557 และ 2558 และปรับเพิ่มข้ึนเปน 24.8% ในป 2559 เปนตนไป 

โดยอางอิงจากสัดสวนของอัตราภาษีเงินไดที่ลดลงจากอัตราปกติระหวางป 2555 - 2556

3) ประมาณการสินทรัพยและหน้ีสิน

สมมติฐานหลักในการจัดทําประมาณการสินทรัพยและหน้ีสิน มีดังนี้

ตารางที่ 5-18: สมมติฐานเกีย่วกับประมาณการสินทรัพยและหนีส้ิน

สมมติฐาน

สินทรัพย

– ลูกหน้ีการคา อางอิงตามระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่ยอนหลัง 3 ป เทากบั 32 วัน

– เงินลงทุนในบริษัทรวม กําหนดใหมีการลงทุนเพิ่มเตมิในสัดสวน 25% ของการเพิ่มทุนตามนโยบายของผูบริหาร

– ทรัพยสินในการประกอบธุรกิจ กําหนดใหมีการซื้อขายตามแผนการขาย/ลงทุนในอสังหารมิทรัพยขางตน โดยเงนิลงทุนจะอางอิงจากอัตราตนทุน

ในการกอสราง (11,000 บาทตอตารางเมตรสําหรบัโรงงาน และ12,000 บาทตอตารางเมตรสาํหรับคลงัสนิคา) คา

ถมที่ (0.56 ลานบาทตอไร) และราคาทีด่นิเฉลีย่ตามทรัพยสินในปจจุบัน (2.12 – 2.20 ลานบาทตอไร) 

ท้ังนี้ กําหนดใหสัดสวนพื้นท่ีโรงงาน/คลงัสินคาตอพื้นท่ีท้ังหมดเทากบั 40% และกาํหนดใหตนทุนในการกอสราง

และคาถมท่ีเพิ่มขึ้น 3% ตอปตามอัตราเงนิเฟอ และราคาที่ดินเพิม่ขึ้น 7.5% ตอปตามอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลีย่ของ

ราคาทีด่ินยอนหลัง 5 ป (ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย)

– ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ กําหนดใหมีการลงทุนเพื่อรักษาสนิทรัพยใหอยูในระดบัเดิม

– สินทรัพยอ่ืน กําหนดใหไมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ
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สมมติฐาน

หนี้สิน

– เจาหนี้การคา อางอิงตามระยะเวลาการจายหนีเ้ฉลีย่ยอนหลัง 3 ป เทากบั 78 วัน

– หนี้สินทางการเงิน สวนใหญประกอบดวยหุนกูและเงินกูยมืจากสถาบันทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกําหนดใหมกีารชําระ

เงินตนของหน้ีสินในปจจบุันตามกําหนดการ และใหมีการกูยืมเพิม่เตมิตามความจําเปนในการใชเงินทุน

– หนี้สินอ่ืน กําหนดใหไมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดระยะเวลาประมาณการ

5.5.2. ประมาณการทางการเงิน

จากสมมติฐานเก่ียวกับประมาณการรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน ขางตน ประมาณการทางการเงินของ TICON ป 

2557 – 2566 มี ดังนี้

ตารางที่ 5-19: ประมาณการงบกําไรขาดทุน

ลานบาท 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

รายไดจากการใหเชาและบริการท่ีเกีย่วของ 1,146 1,418 1,845 2,017 2,235 2,399 

รายไดจากการรบัเหมากอสราง 71 88 115 125 139 149 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรพัย 5,468 6,086 6,985 7,921 8,897 10,825 

รายไดคาสาธารณปูโภค 26 32 42 46 51 55 

รายไดคาบริหารจดัการจากบรษิัทรวม 211 256 311 375 447 527 

รวมรายได 6,953 7,881 9,298 10,485 11,770 13,955 

ตนทุนการใหเชาและบริการท่ีเกีย่วของ (334) (442) (596) (671) (768) (848) 

ตนทุนการรบัเหมากอสราง (58) (72) (93) (102) (113) (121) 

ตนทุนขายอสังหาริมทรพัย (3,697) (4,252) (4,987) (5,778) (6,631) (8,263) 

ตนทุนคาสาธารณูปโภค (26) (32) (42) (46) (51) (55) 

คาใชจายในการขาย (156) (63) (83) (91) (101) (109) 

คาใชจายในการบริหาร (356) (349) (375) (399) (424) (460) 

คาเสื่อมราคา (188) (219) (166) (184) (207) (227) 

รวมคาใชจาย (4,816) (5,429) (6,342) (7,272) (8,296) (10,083) 

กําไรจากการดําเนินงาน 2,137 2,452 2,956 3,213 3,473 3,872 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 417 494 632 794 977 1,174 

กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได 2,494 2,946 3,588 4,007 4,450 5,046 

คาใชจายทางการเงิน (633) (669) (744) (827) (935) (949) 

กําไรกอนภาษีเงินได 1,862 2,277 2,844 3,180 3,516 4,097 

ภาษีเงินได (308) (377) (706) (789) (873) (1,017) 

กําไรสุทธิ 1,554 1,900 2,138 2,390 2,643 3,080 

ตารางที่ 5-20: ประมาณการฐานะทางการเงินโดยสรุป

ลานบาท 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

สินทรัพยรวม  30,111   32,576   33,733   36,926   39,395   41,467  

หนี้สินรวม  18,153   19,857   20,028   21,997   23,007   23,202  

สวนของผูถือหุน  11,958   12,719   13,706   14,929   16,387   18,265  

5.5.3. มูลคาหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)   

มูลคาหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ คํานวณจากอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระสําหรับกิจการหลังจากชวง

ระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดใหเทากับ 0% เพื่อใหสอดคลองกับ

หลักความระมัดระวัง (Conservatism) 
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5.5.4. อัตราสวนลด (Discount Rate)   

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณอัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ TICON โดยอางอิง

จากตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) สามารถคํานวณได ดังนี้

WACC = (D/(D+E) x KD x (1 – T)) + (E/(D+E) x KE) 

โดยที่: 

D มูลคาของหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้

E มูลคาของสวนของผูถือหุน

T อัตราภาษเีงินไดนิตบิคุคลเทากับ 20% ในป 2557 และ 2558 และปรับเพิม่ขึ้นเปน 30% ในป 2559 เปนตนไป

KD ตนทุนของหน้ี อางอิงจากอัตราดอกเบีย้ของหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเฉลีย่ยอนหลัง 3 ปท่ี 4.3% 

KE ตนทุนของสวนของผูถือหุน คํานวณดวยวิธี Capital Asset Pricing Model (“CAPM”)

KE สามารถคํานวณดวยวิธี CAPM ดังนี:้ 

KE = RF + β x (RM – RF) 

โดยที่: 

RF อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไมมคีวามเสี่ยง (Risk free rate) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับาลอายุ 10 ป ณ 29 

กันยายน 2557 มีคาเทากับ 3.5% 

Beta (β) คา Beta (β) เปนคาเฉลีย่คาความแปรปรวนระหวางผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยกับผลตอบแทนของหุนของ TICON (คํานวณจาก

ราคาปดยอนหลังรายวัน 2 ป) ซึ่ง Unlevered Beta มีคาเทากับ 0.58  

RM อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัย (Market return) คํานวณไดจากอัตราผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายปจากการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย ในชวง 10 ป ยอนหลัง มีคาเทากับ 14.3% 

จากสมมติฐานอัตราสวนคิดลดขางตน ไดตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียน้ําหนักระหวาง 8.7% - 9.2% โดยขึ้นอยูกับอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลและอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนในแตละป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

WACC 9.2% 9.2% 8.8% 8.7% 8.7% 8.7% 

5.5.5. การคิดลดกระแสเงินสดอิสระ

จากสมมติฐานขางตน ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free cash flow to firm: FCFF) และมลูคาปจจุบัน

กระแสเงินสดอิสระเพื่อคํานวณหามูลคาราคายุติธรรมของหุนสามัญของ TICON มีดังนี้

ตารางที่ 5-21: ประมาณการกระแสเงินสดอสิระ

ลานบาท 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

กําไรจากการดําเนินงานหลงัหักภาษี      2,082       2,459       2,697       3,012       3,346       3,794  

คาเสื่อมราคา         464          586          663          745          851          939  

ตนทุนขายอสังหาริมทรพัย      3,697       4,252       4,987       5,778       6,631       8,263  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม        (417)        (494)        (632)        (794)        (977)     (1,174) 

เงินลงทุนในเงินทุนหมุนเวยีน - สุทธิ           96          120          156          172          186          354  

เงินลงทุนในสินทรพัยถาวร     (6,531)     (5,810)     (5,061)     (7,478)     (7,670)     (8,430) 

FCFF        (608)      1,113       2,810       1,436       2,366       3,746  

Terminal value (0%)     43,057  

FCFF + TV        (608)      1,113       2,810       1,436       2,366      46,804  

มูลคากิจการ 33,054 

หัก ภาระหนีส้ินทางการเงิน1 (16,642) 
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ลานบาท 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 

บวก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว1 298 

บวก มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม2 5,602 

มูลคาสวนของผูถอืหุน 22,312 

จํานวนหุนท่ีออกและชําระแลว (ลานหุน) 1,099 

ราคาตอหุน (บาท)              20.30  

หมายเหตุ: 1. งบการเงินระหวางกาลส้ินสุด 30 มิถุนายน 2557 

 2. มูลคาตลาด ณ 29 กันยายน 2557

จากการประเมินมูลคาหุนดวยวิธีมูลคาปจจุบันกระแสเงินสดอิสระจะไดมูลคาหุน TICON เทากับ 20.30 บาทตอหุน

5.5.6. การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยเปลี่ยนแปลง

สมมติฐานหลักที่สําคัญ ไดแก ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก อัตราผลตอบแทนในการคํานวณราคาขาย

อสังหาริมทรัพย และปริมาณพื้นที่การขายอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีผลกระทบตอมูลคาหุนของ TICON อยางมีนัยสําคัญ 

ตารางที่ 5-22: การวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของมูลคาหุนของ TICON 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนกั (WACC) เพ่ิมขึ้น 0.5% กรณีฐาน ลดลง 0.5% 

ราคาตอหุน (บาท) 19.12  20.30  21.58  

อัตราผลตอบแทนในการคํานวณราคาขายอสงัหารมิทรัพย1 เพ่ิมขึ้น 0.5% (8.2%)  กรณีฐาน (7.7%) ลดลง 0.5% (7.2%) 

ราคาตอหุน (บาท) 17.96  20.30  22.93  

ปริมาณพ้ืนทีก่ารขายอสงัหารมิทรัพย ลดลง 10% กรณีฐาน เพ่ิมขึ้น 10% 

ราคาตอหุน (บาท) 18.21  20.30  22.35  

หมายเหตุ: 1. อัตราผลตอบแทนดังกลาว เปนอัตราหลังหักคาใชจายของกองทุน

จากการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลง มูลคาหุนของ TICON จะมีคาระหวาง 17.96 – 22.93 บาทตอหุน

5.6. สรุปผลการประเมินมูลคาหุน

ผลการประเมินมูลคาหุนของ TICON ที่ไดจากการประเมินวิธีตางๆ สรุปไดดังนี้

ตารางที่ 5-23: สรุปมูลคาหุนของ TICON ตามการประเมินดวยวิธีตางๆ

วิธีการประเมินราคาหุน
ราคาประเมิน ราคาซ้ือสงูสุด ราคาประเมิน – ราคาซือ้

(บาทตอหุน) (บาทตอหุน) (บาทตอหุน)

วิธีมูลคาตามบญัชี 9.61 22.00 (12.39) 

วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี 16.81 22.00 (5.19) 

วิธีมูลคาตามราคาตลาด 17.33 – 18.30 22.00  (4.67) - (3.70) 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ 19.82 – 23.55 22.00 (2.18) - 1.55

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบญัชี 18.84 – 21.81 22.00 (3.16) - (0.19)

วิธีสวนลดกระแสเงินสด (กรณีฐาน) 20.30 22.00 (1.70) 

ตารางที่ 5-24: สรุปเปรียบเทียบขอดีขอดอยของการประเมินราคาหุน TICON ในแตละวิธี

วิธีการประเมินราคาหุน เปรียบเทียบขอดีขอดอย

วิธีมูลคาตามบญัชี สะทอนถึงฐานะทางการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาที่แทจริงของสินทรัพย

บางรายการและเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีใชอางอิง รวมท้ัง

ไมไดสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรในอนาคต

วิธีปรับปรุงมูลคาตามบญัชี สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีใกลเคียงมูลท่ีแทจริงและเปนปจจุบันมากกวาวิธีมูลคาหุนตาม

บัญชี รวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีใชอางอิง

วิธีมูลคาตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก ราคาตลาดถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของนักลงทุน ซ่ึงนักลงทุนไดพิจารณาจาก
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วิธีการประเมินราคาหุน เปรียบเทียบขอดีขอดอย

ขอมูลขาวสารและการคาดการณตางๆ รวมทั้งสภาวะของตลาดโดยรวม

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) สะทอนผลประกอบการในอดีต ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ

อัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบยีนท่ีใชอางอิง โดยไมสะทอนแนวโนมการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทคูเทียบท่ีนํามาเปรียบเทียบมีความแตกตางในลักษณะของการ

ประกอบธุรกิจ

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบญัชี (P/BV) สะทอนผลประกอบการในอดีตและฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกบั

คาเฉลีย่ของอัตราสวนดงักลาวของบรษิัทจดทะเบยีนท่ีใชอางอิง โดยไมสะทอนแนวโนม

การดําเนินธุรกิจในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทคูเทียบท่ีนาํมาเปรียบเทียบมคีวามแตกตางใน

ลักษณะของการประกอบธุรกิจ

วิธีสวนลดกระแสเงินสด สะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการทํากําไร และแนวโนมการเติบโต รวมทั้ง

ผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งสามารถสะทอนมูลคาหุนที่แทจริงของหุนไดดีใน

ระดับหนึง่

ตามเหตุผลที่กลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีการประเมินมูลคาหุนท่ีเหมาะสมของ TICON คือ

วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี วิธีมูลคาตามราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก และวิธีสวนลดกระแสเงินสด ดังนั้น ชวงราคาที่

เหมาะสมของ TICON จึงอยูในชวง 16.81 – 20.30 บาทตอหุน
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6. สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ

จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ อาทิ เงื่อนไขการเขาทํารายการ ขอดีและขอดอยของการเขาทํารายการและการไมเขา

ทํารายการ รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปวา การเขาลงทุนในหุน

สามัญของ TICON จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ คือ เพิ่มรายไดที่มีความแนนอนมากยิ่งขึ้นจากการไดรับสวนแบงกําไรจาก

เงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มเติมจากรายไดจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีการรับรูรายไดไมแนนอน และเพิ่มกระแส

เงินสดจากเงินปนผล การที่บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน TICON ต้ังแตป 2546 และปจจุบันก็เปนผูถือหุนรายใหญของ TICON 

มีการสงผูแทนเขามาเปนกรรมการที่มอีํานาจลงนามใน TICON บริษัทฯ จึงมีความเขาใจในธุรกิจของ TICON เปนอยางดี มี

บทบาทในการบริหารและกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจได อีกทั้งการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนยังทําใหบริษัทฯ มีสิทธิใน

การออกเสียงเพิม่ขึน้ และมอํีานาจในการควบคมุสิทธอิอกเสียงในที่ประชมุผูถอืหุนในวาระสําคัญตางๆ ได รวมไปถึงการเขา

ทํารายการคร้ังนี้ถือเปนโอกาสท่ีบริษัทฯ จะใชประโยชนจากการไดรับอนุมัติ Whitewash ในการลงทุนใน TICON เพ่ิมเติม 

ในระดับที่ไมเกิน 50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON 

อยางไรก็ตาม การเขาซื้อหุนใน TICON เพ่ิมเติมจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก จึงอาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสใน

การลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพยอื่นในอนาคต และอาจมีความเส่ียงจากการขาดแหลงเงินทุน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใชเงิน

ลงทุนสวนหน่ึงจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 

Offering) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ท่ีมีความเส่ียงท่ีผูถือหุนเดิมอาจไมใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท้ังหมด ทําใหระดมเงินทุน

ไดไมเพียงพอ และในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู 

บริษัทฯ อาจนําหุนที่เหลือดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอสัดสวน

การถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ท่ีประมาณ 20% (ในกรณีที่การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนการถือหุนไมประสบความสําเร็จทั้งจํานวน) หรือหากบริษัทฯ จําเปนตองกูยืมเงินเพิ่มเติมจะทําใหบริษัทฯ มีภาระ

คาใชจายทางการเงินสูงขึ้น นอกจากน้ีการเขาซื้อหุนใน TICON เพ่ิมเติม บริษัทฯ อาจไดรับความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ

ของ TICON สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของ TICON และลงทุนใน TICON มาตั้งแตป 

2546 อีกทั้งยังเปนผูถือหุนรายใหญของ TICON ในปจจุบัน บริษัทฯ จึงมีความเขาใจในธุรกิจของ TICON เปนอยางดี และ

คาดวาจะสามารถบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวได

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดทําการประเมินมูลคาหุนที่เหมาะสมของหุน TICON ดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี วิธีมูลคา

ตามราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก และวิธีสวนลดกระแสเงินสด พบวาชวงราคาที่เหมาะสมของหุน TICON อยูในชวง 

16.81 – 20.30 บาทตอหุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาราคาซ้ือสูงสุดที่ไมเกิน 22 บาทตอหุน เปนราคาท่ีสูงกวาชวง

ราคาประเมิน ราคาซ้ือสูงสุดดังกลาวจึงไมเหมาะสม

จากเหตุผลทั้งหมดขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาซื้อหุนของ TICON เพ่ิมเติม ท่ีราคาสูงสุดที่ไม

เกิน 22 บาทตอหุน เปนราคาท่ีสูงกวาราคาสูงสุดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (20.30 บาทตอหุน) แตเนื่องจาก

บริษัทฯ ไดลงทุนใน TICON มาต้ังแตป 2546 จึงมีตนทุนของการไดมาซึ่งหุน TICON เฉล่ีย (Average cost) ท่ีต่ํา ซึ่งหาก

บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน TICON เพิ่มเติมเต็มจํานวนที่ราคาสูงสุดที่ 22 บาทตอหุน บริษัทฯ จะยังมีตนทุนเฉล่ียตอหุนต่ํากวา 

20.30 บาท นอกจากน้ีการเขาทํารายการครั้งนี้เปนการซื้อหุนสะสมภายในระยะเวลา 1 ป บริษัทฯ จึงมีระยะเวลาในการ

พิจารณาซ้ือหุนในราคาท่ีเหมาะสมซึ่งต่ํากวา 20.30 บาทตอหุนได ทั้งนี้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักยอนหลังของหุน 

TICON ในชวงเวลา 7 วันทําการ นับจากวันที่ 29 กันยายน 2557 (ซ่ึงเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีมติอนุมัติรายการ) อยูที่ 18.16 บาทตอหุน ดังนั้นการลงมติไมเห็นดวยกับการเขาทํารายการครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯ เสีย

โอกาสในการซื้อหุน TICON ที่ราคาต่ํากวาราคาสูงสุดท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อีกทั้งการอนุมัติราคาซ้ือหุน 

TICON ท่ีราคา 22 บาทตอหุน ยังเปนการสรางความยืดหยุนในการไดมาซึ่งหุน TICON ของฝายบริหาร 
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6. สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ

จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ อาทิ เงื่อนไขการเขาทํารายการ ขอดีและขอดอยของการเขาทํารายการและการไมเขา

ทํารายการ รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปวา การเขาลงทุนในหุน

สามัญของ TICON จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ คือ เพิ่มรายไดที่มีความแนนอนมากยิ่งขึ้นจากการไดรับสวนแบงกําไรจาก

เงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มเติมจากรายไดจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีการรับรูรายไดไมแนนอน และเพิ่มกระแส

เงินสดจากเงินปนผล การที่บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน TICON ต้ังแตป 2546 และปจจุบันก็เปนผูถือหุนรายใหญของ TICON 

มีการสงผูแทนเขามาเปนกรรมการที่มอีํานาจลงนามใน TICON บริษัทฯ จึงมีความเขาใจในธุรกิจของ TICON เปนอยางดี มี

บทบาทในการบริหารและกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจได อีกทั้งการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนยังทําใหบริษัทฯ มีสิทธิใน

การออกเสียงเพิม่ขึน้ และมอํีานาจในการควบคมุสิทธอิอกเสียงในที่ประชมุผูถอืหุนในวาระสําคัญตางๆ ได รวมไปถึงการเขา

ทํารายการคร้ังนี้ถือเปนโอกาสท่ีบริษัทฯ จะใชประโยชนจากการไดรับอนุมัติ Whitewash ในการลงทุนใน TICON เพ่ิมเติม 

ในระดับที่ไมเกิน 50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON 

อยางไรก็ตาม การเขาซื้อหุนใน TICON เพ่ิมเติมจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก จึงอาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสใน

การลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพยอื่นในอนาคต และอาจมีความเส่ียงจากการขาดแหลงเงินทุน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใชเงิน

ลงทุนสวนหน่ึงจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 

Offering) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ท่ีมีความเส่ียงท่ีผูถือหุนเดิมอาจไมใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท้ังหมด ทําใหระดมเงินทุน

ไดไมเพียงพอ และในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู 

บริษัทฯ อาจนําหุนที่เหลือดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอสัดสวน

การถือหุนของผูถือหุนเดิม (Dilution Effect) ท่ีประมาณ 20% (ในกรณีที่การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนการถือหุนไมประสบความสําเร็จทั้งจํานวน) หรือหากบริษัทฯ จําเปนตองกูยืมเงินเพิ่มเติมจะทําใหบริษัทฯ มีภาระ

คาใชจายทางการเงินสูงขึ้น นอกจากน้ีการเขาซื้อหุนใน TICON เพ่ิมเติม บริษัทฯ อาจไดรับความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ

ของ TICON สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของ TICON และลงทุนใน TICON มาตั้งแตป 

2546 อีกทั้งยังเปนผูถือหุนรายใหญของ TICON ในปจจุบัน บริษัทฯ จึงมีความเขาใจในธุรกิจของ TICON เปนอยางดี และ

คาดวาจะสามารถบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวได

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดทําการประเมินมูลคาหุนที่เหมาะสมของหุน TICON ดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี วิธีมูลคา

ตามราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก และวิธีสวนลดกระแสเงินสด พบวาชวงราคาที่เหมาะสมของหุน TICON อยูในชวง 

16.81 – 20.30 บาทตอหุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาราคาซ้ือสูงสุดที่ไมเกิน 22 บาทตอหุน เปนราคาท่ีสูงกวาชวง

ราคาประเมิน ราคาซ้ือสูงสุดดังกลาวจึงไมเหมาะสม

จากเหตุผลทั้งหมดขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาซื้อหุนของ TICON เพ่ิมเติม ท่ีราคาสูงสุดที่ไม

เกิน 22 บาทตอหุน เปนราคาท่ีสูงกวาราคาสูงสุดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (20.30 บาทตอหุน) แตเนื่องจาก

บริษัทฯ ไดลงทุนใน TICON มาต้ังแตป 2546 จึงมีตนทุนของการไดมาซึ่งหุน TICON เฉล่ีย (Average cost) ท่ีต่ํา ซึ่งหาก

บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน TICON เพิ่มเติมเต็มจํานวนที่ราคาสูงสุดที่ 22 บาทตอหุน บริษัทฯ จะยังมีตนทุนเฉล่ียตอหุนต่ํากวา 

20.30 บาท นอกจากน้ีการเขาทํารายการครั้งนี้เปนการซื้อหุนสะสมภายในระยะเวลา 1 ป บริษัทฯ จึงมีระยะเวลาในการ

พิจารณาซ้ือหุนในราคาท่ีเหมาะสมซึ่งต่ํากวา 20.30 บาทตอหุนได ทั้งนี้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักยอนหลังของหุน 

TICON ในชวงเวลา 7 วันทําการ นับจากวันที่ 29 กันยายน 2557 (ซ่ึงเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีมติอนุมัติรายการ) อยูที่ 18.16 บาทตอหุน ดังนั้นการลงมติไมเห็นดวยกับการเขาทํารายการครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯ เสีย

โอกาสในการซื้อหุน TICON ที่ราคาต่ํากวาราคาสูงสุดท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อีกทั้งการอนุมัติราคาซ้ือหุน 

TICON ท่ีราคา 22 บาทตอหุน ยังเปนการสรางความยืดหยุนในการไดมาซึ่งหุน TICON ของฝายบริหาร 
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7. เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1: ขอมูลบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)

1.1. ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (“ROJNA”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในป 2531 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 

10 ลานบาท ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม พรอมระบบสาธารณูปโภคตางๆ 

เพื่อขาย ซึ่งดําเนินการโดยภาคเอกชน และไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการเขตอุตสาหกรรมจากคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน โดยโครงการแรกตั้งอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป 2537 ROJNA ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน และแปร

สภาพเปนบริษัทมหาชน ตอมาไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2538 

ปจจุบัน ROJNA มีทุนจดทะเบียน 1,602.96 ลานบาท เรียกชําระแลว 1,443.26 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1,443.26

ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

ป รายละเอียด

2538 – เปดตัวโครงการสวนอุตสาหกรรมแหงที่ 2 จังหวัดระยอง ถนนบานคาย-บานบึง 

– จัดตั้งบริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด (“RP”) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกําลัง

การผลิต 122 เมกกะวัตต พรอมทั้งไอนํ้ากําลังการผลิต 43 ตันตอชั่วโมง 

2540  – จัดตั้งบรษิัท โรจนะ อินดสัเตรยีล แมเนจเมนท จํากดั ดําเนินธุรกิจดานสาธารณูปโภคจําหนายใหแกลูกคาในเขต/สวนอุตสาหกรรม

ท้ัง 2 แหง

2541 – จําหนายเงินลงทุนใน RP จํานวน 39% ใหกับผูรวมทุนบริษัท เอ็นเนอรกี บาเดนเวอรเท็มแบค อาเกียง แกเซล ชารป จํากัด ซึ่ง

ภายหลังผูรวมทุนเยอรมันไดจําหนายเงินลงทุนใน RP ท้ังหมดใหกับบริษัท คันไซ เพาเวอร อินเตอร เนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด

2542-2544 – โรงงานไฟฟาของ RP เปดดําเนินการผลติกระแสไฟฟา โดยจําหนายให กฟผ. 90 เมกกะวัตต  สวนท่ีเหลืออีก 30 เมกกะวตัต และ

ไอนํ้ากําลงัการผลิต 43 ตันตอชั่วโมง จําหนายใหแกโรงงานตางๆ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงตอมา

ไดทําการเพิ่มทุนอีก 404 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตไฟฟาอีก 44 เมกกะวตัต 

2545 – เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน RP จากเดมิ 26% เปน 41%  โดยซื้อหุนจากบริษัท โคเวนตา เอ็นเนอรยี่ และเปลีย่นสถานะจากบริษัท

รวมมาเปนบรษิัทยอย 

– ลงทุนในบริษัท ออปอเรช่ันแนล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด (”OEG”) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการบาํรุงรกัษาโรงไฟฟา จํานวน 25% 

ของหุนท้ังหมด

2546 – ลงทุนในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) (“TICON”) เปนเงินจํานวน 399 ลานบาท โดยมสีัดสวนการถือ

หุน 22.07% ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

– จัดตั้งบรษิัทยอยคือ บรษิัท โรจนะ พร็อพเพอรตี้ จํากดั ดําเนินธุรกิจเกีย่วกับการพฒันา อสังหาริมทรพัยประเภทอาคารชดุเพื่อเชา

และขาย

2555 – ขยายธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยการเขาซื้อกิจการ 2 แหง คือ 

1. การเขาซื้อกิจการของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด (เดิมช่ือบริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด) 

ดําเนินธุรกิจพฒันาอสังหารมิทรัพย ในอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี และ

2. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จํากัด) ดาํเนินธุรกิจพฒันา

อสังหารมิทรัพย ในอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

2557 – แสดงเจตจํานงท่ีจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ TICON ท่ีเหลือท้ังหมดจากการออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบแสดงสทิธิในการ

ซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable subscription right: TSR) รุนท่ี 2 (“TICON-T2”) จํานวน 25.09 ลานหุน 

– ROJNA จะเขาทํารายการภายหลังจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ TICON มีมตอินุมัติการจดัสรรหุนท่ีเหลือใหแกบริษัทฯ โดย

การเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) และขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของ

กิจการ โดยอาศัยมติทีป่ระชุมผูถือหุน (Whitewash) และไมมีขอคัดคานใดๆ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและ

ตลาดหลักทรพัย



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

© 2014 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  34 

1.2. โครงสรางการถือหุน

แผนภาพที ่7-1: โครงสรางการถือหุนของ ROJNA 

ที่มา: หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  

* ขอมูลผูถือหุน TICON ปรับตามรอบของการปดสมุดทะเบียน 25 สิงหาคม 2557 

1.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ROJNA ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรม โดยพัฒนาที่ดินเพื่อใชในการจัดตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรม พรอมทั้งใหบริการสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ อาทิ ไฟฟา ประปา โทรศัพท บําบัดน้ําเสีย 

ตลอดจนที่พักอาศัย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

นอกจากนี้ ROJNA ยังลงทุนในบริษัทยอยและรวม ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและกิจการดานสาธารณูปโภค 

สรุปไดดังนี้

ตารางที ่7-1: ประเภทกลุมธุรกจิของบริษัทในกลุม ROJNA 

ธุรกิจ/บริษัท ลักษณะธุรกจิ

ธุรกิจสาธารณปูโภค

� บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากดั  ผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้า และใหบริการดานสาธารณปูโภคแกลกูคาในสวนอุตสาหกรรม ท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

� บริษัท โรจนะ อินดสัเตรยีล แมเนจเมนท จํากัด  จําหนายน้าํใชในนคิมอุตสาหกรรม บําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรม

� บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด  พัฒนาในธุรกิจท่ีเกี่ยวกบักระแสไฟฟาพลงังาน ความรอน ระบบไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

� บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) พัฒนาสวนอุตสาหกรรมเพื่อจําหนาย ใหเชาและใหบริการสาธารณปูโภค จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

� บริษัท โรจนะ พร็อพเพอรตี้ จํากดั  พัฒนาอสังหาริมทรพัยประเภทการกอสรางอาคารชุดเพื่อขายและใหเชา

� บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด พัฒนาสวนอุตสาหกรรมเพื่อจําหนาย ใหเชาและใหบริการสาธารณปูโภค ท่ีจังหวดัปราจีนบุรี  

� บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จํากัด พัฒนาสวนอุตสาหกรรมเพื่อจําหนาย ใหเชาและใหบริการสาธารณปูโภค ท่ีอําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง       

ธุรกิจ  FACTORY RENTAL & LOGISTICS 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (ROJNA)

บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด (RP)

บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท 

จํากัด (RIM)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 

จํากัด  (PRACHINBURI)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

จํากัด (RAYONG 2)

บริษัท ออปอเรชั่นแนล เอ็นเนอรยี่ กรุป 

จํากัด (OEG)

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 

จํากัด (มหาชน)* (TICON)

41%

90%

100%

100%

25%

24.34%

บริษัทยอย
บริษัทรวม

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอรตี้ จํากัด (PPC)100%

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด (ENERGY)70%
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ธุรกิจ/บริษัท ลักษณะธุรกจิ

� บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดสรางโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อใหเชา 

และ/หรือเพื่อขาย

ธุรกิจ  OPERATION AND MAINTENANCE 

� บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด  ใหบริการบาํรุงรกัษา และการบริการเกี่ยวกบัการผลิตของโรงไฟฟา

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556  

ในชวงระหวางป 2554-2556 และงวด 6 เดือน ส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2557 รายไดจากโรงงานผลิตไฟฟา มีสัดสวนสูงสุดเมื่อ

เทียบกับรายไดรวม โดยในป 2556 รายไดจากโรงงานผลิตไฟฟาคิดเปน 89.28% ของรายไดรวม อยางไรก็ตามรายไดจาก

อสังหาริมทรัพยก็ยังคงเปนรายไดที่สําคัญของบริษัทเชนกัน โดยมีสัดสวน 33.90%-60.74% ในชวงป 2554-2556

ตารางที ่7-2: โครงสรางรายไดของ ROJNA 

2554 2555 2556
งวด 6 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากอสงัหารมิทรัพย 2,190.37 33.90% 4,701.25 60.74% 3,744.37 34.13% 389.32 8.40% 

รายไดจากโรงงานผลิตไฟฟา 4,000.61 61.92% 1,394.11 18.01% 5,299.82 48.31% 4,131.95 89.17% 

รายไดจากโรงงานผลิตน้าํ 51.88 0.80% 74.37 0.96% 110.62 1.01% 60.21 1.30% 

รายไดจากโรงงานผลิตเอธิลแอลกอฮอล 84.84 1.31% 1.69 0.02% - - - - 

รายไดจากเงินชดเชยจากบริษัท

ประกันภยั

- - 1,214.00 15.68% 962.78 8.78% 3.13 0.07% 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 486.65 4.44% - 0.00% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

ตามวิธีสวนไดเสีย

120.11 1.86% 271.08 3.50% 319.35 2.91% 39.29 0.85% 

รายไดอ่ืนๆ 12.97 0.20% 83.74 1.08% 47.55 0.43% 9.82 0.21% 

รวม 6,460.78 100.00% 7,740.23 100.00% 10,971.15 100.00% 4,633.72 100.00% 

ที่มา: งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554-2556 และงบการเงินรวมระหวางกาล สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ผลิตภัณฑ

� ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑของ ROJNA ไดแก ที่ดินเพื่อใชในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทั้งใหบริการระบบสาธารณูปโภค และส่ิง

อํานวยความสะดวกเพื่อใหบริการแกผูประกอบการที่เขามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในเขต/สวนอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและ

ส่ิงอํานวยความสะดวกดังกลาว ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนท่ีพักอาศัยใน

รูปแบบของแฟลตและอพารทเมนท สโมสร สนามกีฬา และภัตตาคาร เปนตน การดําเนินการจัดตั้งเขต/สวนอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ไดดําเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือจัดตั้งเขต/สวนอุตสาหกรรม  

เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรม  รวมท้ังขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) เพื่อใหเขต/สวนอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดดีที่สุด

ROJNA มีนโยบายในการพัฒนาเขต/สวนอุตสาหกรรม โดยจัดพื้นท่ีตามลักษณะการใชงานออกเปน 4 เขต คือ 

1) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป (General Industry District/ Industrial Zone) หมายถึง เขตพ้ืนท่ีที่กําหนดไว

สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นท่ีเปนประโยชนหรือเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรม

2) พื้นที่เขตพาณิชยกรรม (Commercial Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการพาณิชยกรรม เชน ธนาคาร ไปรษณีย โรงพยาบาล สถานีบริการนํ้ามัน และ

สถานศึกษา เปนตน
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3) พื้นที่เขตที่อยูอาศัย (Residential Zone) หมายถึง เขตพ้ืนท่ีที่กําหนดไวสําหรับการกอสรางเปนท่ีอยูอาศัย 

เชน แฟลต คอนโดมิเนียม และบานอยูอาศัย เปนตน

4) พื้นที่สวนกลาง (Infrastructure Zone/ Facility Zone) หมายถึง เขตพ้ืนท่ีที่กําหนดไวสําหรับการกอสราง

ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ังเขตที่วางสาธารณะ เชน คลับเฮาส ถนน โรงผลิต

น้ําประปา โรงบําบัดน้ําเสีย โรงกําจัดขยะ อางเก็บน้ํา สวนหยอม และ ทะเลสาบ เปนตน

ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ

 - การผลิต (กําลังการผลิตรวม)

ในการพัฒนาโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะตองจัดเตรียมที่ดินจํานวนไมต่ํากวา 500 ไร โดยมีหลักเกณฑใน

การพิจารณาซื้อท่ีดิน ไดแก ทําเลที่ตั้ง แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภค นโยบายและขอกําหนดตางๆ ของภาครัฐบาล ทําการ

ออกแบบและวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กอสรางและพัฒนาโครงการ ในระยะที่ผานมาบริษัทฯ ได

วาจางบริษัทผูรับเหมาจากประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการกอสรางโครงการพรอมทั้งไดรับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในการจัดตั้งโรงงานใหกับผูประกอบการ โดยมีผลิตภัณฑ คือ ที่ดิน เปนหลักและยังมีระบบ

สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการที่เขามาดําเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ไดจัดตั้งไว ดังนี้

1) ระบบถนน ถนนในเขต/สวนอุตสาหกรรมโรจนะมีความแข็งแรงและทนทาน ถนนหลักเปนถนน 4 ชองทาง 

เขตทางไมนอยกวา 30 เมตร ผิวจราจรไมนอยกวา 14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเทาไมนอยกวา 2 

เมตรตอขาง นอกจากนี้มีผิวทางหรือไหลทางกวางเพียงพอท่ีจะใหรถยนตจอดฉุกเฉิน  สวนถนนสายรอง ผิว

จราจรไมนอยกวา 8.50 เมตร ไหลถนนไมนอยกวา 2 เมตรตอขาง

2) ระบบน้ําใช จัดใหมีระบบน้ําเพื่ออุตสาหกรรม รองรับความตองการของลูกคาอยางเพียงพอ โดยปจจุบันมี

กําลังการผลิตอยูที่ 75,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

3) ระบบไฟฟา จัดใหมีระบบไฟฟารองรับทั้ง RP และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) โดยการจายไฟฟาผาน

สถานีไฟฟายอยของ กฟภ. ซึ่งตั้งอยูบริเวณเขต/สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

4) ระบบการระบายนํ้า และระบบบําบัดน้ําเสียและขยะ ตามมาตรฐานของเขต/สวนอุตสาหกรรมโรจนะน้ําเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกปลอยลงสูโรงบําบัดน้ําเสียของสวนกลาง ซึ่งมีกําลังการผลิตเพียงพอตอความ

ตองการของลูกคา  สําหรับการกําจัดขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน บริษัทใหบริการกับลูกคา โดยจัดใหมี

รถบรรทุกออกไปจัดเก็บขยะที่ลูกคารวบรวมไวในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

5) ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ ต้ังอยูภายในเขต/สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ไดแก อพารตเมนต อาคารพาณิชย 

รานคา ภัตตาคาร และธนาคาร

 - จํานวนโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม

ในปจจุบันโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมของ ROJNA และบริษัทยอยมีอยู 4 แหง ดังตอไปนี้  

1) โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูที่ 1 หมู 5 ถนนโรจนะ ตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปจจุบันโครงการมีพื้นที่รวมทั้งส้ิน  11,835 ไร 

2) โครงการจังหวัดระยอง (บานคาย) ต้ังอยูที่ 3/7  หมู 2  ถนนบานคาย-บานบึง ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง สําหรับโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดระยอง ปจจุบันมีพื้นที่โครงการรวม 2,373 ไร 
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3) โครงการระยอง 2 (อําเภอปลวกแดง) ต้ังอยูที่ 54/5 หมูที่ 1 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง สําหรับโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดระยอง ปจจุบันมีพื้นที่โครงการรวม 1,259 ไร 

4) โครงการปราจีนบุรี ตั้งอยูที่ 141 หมูที่ 12 ตําบลตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี สําหรับ

โครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดระยอง ปจจุบันมีพื้นที่โครงการรวม 5,651 ไร 

ตารางที ่7-3: โครงการเขต/ สวนอุตสาหกรรมของ ROJNA และบริษัทยอย

โครงการ/ ระยะการ

พัฒนาโครงการ

ที่ดินโครงการ
พื้นที่สราง

รายได

จากการ

ขาย/ ให

เชา1 (%)

พื้นที่ไมได

สราง

รายไดจาก

การขาย/ 

ใหเชา2 (%) 

มูลคา

ราคาขาย

ของ

โครงการ 

(ลาน

บาท)

ความ

คืบหนา

การขาย/ 

ใหเชา 

(%)

เขต

อุตสาหกรรม/ 

เขตพาณิชย

กรรม

พื้นที่

สวนกลาง/

เขตที่อยู

อาศัย

พื้นที่

บริจาค/

เวนคืน

ที่ดิน

พื้นที่รอ

การ

พัฒนา

รวม

ขนาด

ที่ดิน

โครงการ  

(ไร)

โครงการที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.  ระยะที่ 1 483 176     659 73% 26.71% 853 100% 

2.  ระยะที่ 2 524 123     647 81% 19.01% 1,101 100% 

3.  ระยะที่ 3 730 199 - - 929 79% 21.42% 1,665 100% 

4.  ระยะที่ 4 141 84 - - 225 63% 37.33% 386 100% 

5.  ระยะที่ 5 589 192 - - 781 75% 24.58% 1,438 88.46% 

6.  ระยะที่ 6 424 71 - - 495 86% 14% 1,063 90.80% 

7.  ระยะที่ 7.1-2 1,597 527 8 - 2,132 75% 25% 4,138 97.87% 

     ระยะที่ 7 (สวนขยาย) 110 23 - 97 230 48% 52% 310 100% 

8.  ระยะที่ 8.1 1,580 541 8 - 2,129 74% 26% 2,973 73.48% 

     ระยะที่ 8.2  1,192 391 - - 1,583 75% 25% 1,010 23.66% 

9.  ระยะที่ 9 (สวนขยาย) 22 - - 1,127 1,149 2% 98% 48 100% 

10. ระยะที่ 10  - - - 954 954 - - - - 

โครงการที่จงัหวัดระยอง (บานคาย)

1.  ระยะที่ 1 435 206 5 - 646 67% 33% 535 82.07% 

2.  ระยะที่ 2 846 291 10 190 1,337 63% 37% 726 53.90% 

3.  ระยะที่ 3 293 97 - - 390 75% 25% 155 34.13% 

โครงการที่จงัหวัดระยอง (ปลวกแดง)

1.  ระยะที่ 1 383 120 - - 503 76% 24% 842.16 100% 

2.  ระยะที่ 2 595 162 - - 757 79% 21% 240.90 18.41% 

โครงการที่จงัหวัดปราจีนบุรี

1.  ระยะที่ 1 3,150 1,050 - - 4,200 75% 25% 2,681 75.24% 

2.  ระยะที่ 2 -   - 1,451 1,451 - - - - 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 (แบบ 56-1) 

หมายเหตุ: 1.พื้นที่สรางรายไดจากการขาย/ ใหเชา ไดแก เขตอุตสาหกรรม และ เขตพาณิชยกรรม

 2. พื้นที่ไมไดสรางรายไดจากการขาย/ ใหเชา ไดแก พื้นที่สวนกลาง เขตที่อยูอาศัย พ้ืนที่บริจาค/เวนคืนที่ดิน และพ้ืนที่รอการพัฒนา
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� ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาไอน้ํา

ลักษณะผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑหลักของบริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด (RP) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ROJNA คือ ไฟฟา ปจจุบัน RP มีกําลังการผลิต

ไฟฟาทั้งส้ิน 265 เมกะวัตต ซึ่งขายใหกับ กฟผ. 90 เมกะวัตต (ในรูปแบบสัญญา SPP-Firm) สวนที่เหลือขายใหกับโรงงาน

เอกชนท่ีตั้งอยูภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ในไตรมาสท่ี 2และ 3 ของป 2556 โรงไฟฟาสวนขยายและโรงไฟฟาโครงการ 2 

แลวเสร็จ ทําให RP มีกําลังผลิตรวมเปน 429 เมกะวัตต พรอมทั้งไอน้ําซ่ึงมีกําลังผลิต 143 ตันตอชั่วโมง 

ลักษณะและกระบวนการผลิตของโรงไฟฟา

ปจจุบัน RP เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration Power Plant) มีกําลังไฟฟา 265 เมกะวัตต และไอน้ํามีกําลัง

การผลิต 63 ตันตอชั่วโมง ในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอนํ้า ซึ่งประกอบดวย กังหันกาซและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Gas 

Turbine and Gas Turbine Generator) ขนาด 42 เมกะวัตต จํานวน 5 ชุด และกังหันไอน้ําและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา(Steam 

Turbine and Steam Turbine Generator) ท่ีมีขนาด 38 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด และขนาด 30 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด 

โดยใชกาซธรรมชาติจาก ปตท. เปนเชื้อเพลิง

กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตไฟฟาของโครงการเปนระบบพลังความรอนรวมท่ีมีหนวยผลิตพลังงานไฟฟาจากหนวยผลิตไฟฟาแบบ

กังหันกาซ (GTG) และหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันไอน้ํา (STG) ซ่ึงเปนการนํากาซรอนจากเครื่องกังหันกาซที่ยังมีความ

รอนสูงไปผานหนวยผลิตไอน้ําแบบนําความรอนกลับมาใชใหม (HRSG) โดยถายเทความรอนใหกับน้ําทําใหน้ําเดือด

กลายเปนไอ และนําพลังงานความรอนที่มีสะสมอยูในไอน้ํามาเปล่ียนรูปเปนพลังงานกลโดยนําไปขับกังหันไอน้ําเพ่ือผลิต

พลังงานไฟฟาตอไป  

หนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas Turbine Generator; GTG) 

หนวยผลิตไฟฟากังหันกาซของโครงการมีจํานวน 5 ชุด โดยกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก สามารถสงกําลังขับเครื่อง

กําเนิดไฟฟา (Generator) ไดเครื่องละ 42 เมกะวัตต กระบวนการผลิตเริ่มตนจากอากาศจะถูกสูบผานแผนกรองอากาศ 

(Air Filter) กอนถูกปอนเขาสูเครื่องกังหันกาซเพื่ออัดอากาศใหมีความดันสูงแลวฉีดกาซธรรมชาติเขาไปจุดระเบิดในหอง

เผาไหม เมื่อเชื้อเพลิงติดไฟจะเกิดการเผาไหมกลายเปนกาซรอน (Exhaust Gas) ที่มีการขยายตัวสูงสงออกจากหองเผา

ไหมไปขับดันใบพัด (Blade) ของเครื่องกังหันกาซใหหมุน หลังจากเคร่ืองกังหันกาซเดินเครื่องแลว ปลายเพลาอีกดานหน่ึง

จะฉุดใหโรเตอรของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาหมุนจนเกิดกระแสไฟฟาขึ้น ภายในหองเผาไหมจะมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อลด

ปริมาณออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ที่เกิดขึ้น เนื่องจาก NOx ที่เกิดขึ้นจะสัมพันธกับอุณหภูมิภายในหองเผาไหม สําหรับ

กาซรอนท่ีผานหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซแลวยังมีพลังงานความรอนเหลืออยูจะถูกสงไปยังหนวยผลิตไอน้ําแบบนํา

ความรอนกลับมาใชใหมตอไป

หนวยผลิตไอนํ้าแบบนําความรอนกลับมาใชใหม (Heat Recovery Steam Generator; HRSG)

กาซรอนที่ผาน GTG แลวยังคงมีพลังงานเหลืออยูจะถูกนํามาผลิตไอน้ําท่ีหนวยผลิตไอน้ําแบบนําความรอนกลับมาใชใหม 

(HRSG) ซึ่งทําหนาที่ผลิตไอน้ําเพื่อนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาท่ี STG ตอไป โดย HRSG ของโครงการมีจํานวน 5 

ชุดการทํางานของ HRSG เริ่มโดยปอนกาซรอนจาก GTG เขาสูเครื่องแลกเปล่ียนความรอนของ HRSG เพ่ือถายเทความ

รอนใหกับน้ําปราศจากแรธาตุ (ที่อยูภายใน HRSG) จนกลายเปนไอน้ําท่ีมีความดันและอุณหภูมิตามท่ีออกแบบไว ไอนํ้าที่

เกิดขึ้นจะถูกนําไปใชในการขับเคล่ือนกังหันไอนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟาของ STG ตอไป สวนกาซรอนหลังถายเทความรอน

ใหกับน้ําปราศจากแรธาตุใน HRSG แลวจะถูกระบายออกทางปลองตอไป



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

© 2014 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  39 

หนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า (Steam Turbine Generator; STG) 

ไอน้ําท่ีเกิดขึ้นจาก HRSG จะเขาสูหนวยผลิตไฟฟากังหันไอนํ้าซึ่งจะรับไอนํ้าจากหนวยผลิตไอน้ําแบบนําความรอนกลับมา

ใชใหม (HRSG) และสามารถสงกําลังขับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) โดยไอนํ้าท่ีผลิตจาก HRSG จะถูกสงเขาไป

ขับเคล่ือนเคร่ืองกังหันไอนํ้า ซึ่งมีเพลาตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําใหเกิดแรงบิดและเหนี่ยวนําเกิดเปนกระแสไฟฟาขึ้น 

สวนไอน้ําที่ผาน STG แลว จะถูกปอนเขาสูหนวยควบแนน (Condenser) กลายเปนน้ําคอนเดนเสทหมุนเวียนกลับมาใช

ใหม ซึ่งการควบแนนของไอน้ําจําเปนตองมีการดึงความรอนออกมาดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนโดยผานหอหลอ

เย็น (Cooling Tower) และใชน้ําเปนตัวกลาง

1.4. โครงสรางผูถือหุน

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2557 (วันปดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนลาสุด) ROJNA มีทุนจดทะเบียน 1,602.96 ลานบาท เรียกชําระ

แลว 1,443.26 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1,443.26 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยรายชื่อและสัดสวนการถือ

หุนของผูถือหุน เปนดังนี้

ตารางที ่7-4: ผูถือหุนรายใหญของ ROJNA 

ลําดับ ผูถือหุนรายใหญ จาํนวนหุน (หุน)  % หุน

1 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 328,596,429 22.93% 

2 นายดเิรก วินิชบุตร 255,062,602 17.8%

3 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอรตี้ จํากัด 117,611,009 8.21%

4 นายชาย วินิชบุตร 103,107,437 7.19%

5 SMK ASIA LTD 83,261,668 5.81% 

6 นางเชอรี่ จรัญวาศน 69,456,065 4.85%

7 บริษัท กิมฟอง จํากัด 47,259,309 3.3%

8 นายประชา กิจวรเมธา 37,519,958 2.62%

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 30,143,595 2.1%

10 นายจิระพงษ วินิชบุตร 22,423,829 1.56%

11 น.ส.จุฑารัตน แซคู 22,068,168 1.54%

12 ผูถือหุนรายอ่ืนๆ (นอกจากผูถือหุนรายใหญ 11 รายแรก ขางตน) 326,751,563 22.09%

รวมทัง้หมด 1,443,261,632 100.00%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย

1.5. คณะกรรมการและผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ ROJNA มีจํานวน 11 ทาน  โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 6 ทาน จากจํานวน

ทั้งหมด 11 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้

ตารางที ่7-5: คณะกรรมการของ ROJNA 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1 นาย สุกิจ หวั่งหลี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2 นาย ดิเรก วินิชบุตร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการ

3 นาย จิระพงษ วนิิชบุตร กรรมการผูจัดการ

4 นาย ชาย วินิชบุตร กรรมการ

5 นาย ยาซูชิ ทาเคซาวา กรรมการ

6 นาย มาซาฮารุ ทาเคดะ กรรมการ

7 นาย พงส สารสิน กรรมการอิสระ

8 นาย พงษศักดิ์ อังสพุันธุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9 น.ส. อมรา เจริญกิจวฒันกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10 นาย อนุวัฒน เมธีวบิูลวุฒิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

11 พลเอก ภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระ

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 (แบบ 56-1) 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ไดแก นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ วินิชบุตร โดยกรรมการสองทานนี้

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ตารางที ่7-6: ผูบริหารของ ROJNA 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1 นายดเิรก วินิชบุตร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2 นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการผูจัดการ  และ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

3 นายวิทยา เลื่องลือยศ ผูจัดการท่ัวไปอาวโุส

4 นายคูนีอาคิ ฮายาชิ ผูจัดการฝายการตลาด

5 นางสาวผองศรี สุนยัยศ สมุหบัญชี

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 (แบบ 56-1) 

1.6. ฐานะทางการเงินและผลดําเนินงาน

ตารางที ่7-7:  งบแสดงฐานะการเงนิรวมของ ROJNA 

31 ธันวาคม 2554 
1 มกราคม 2556 

(ปรับปรงุ) 

31 ธันวาคม 2556 

(ปรับปรงุ) 
30 มิถุนายน 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 272.01 1.05% 250.62 0.74% 140.59 0.44% 168.03 0.50% 

เงินลงทุนชั่วคราวท่ีใชเปนหลักประกัน 1,446.49 5.59% 335.97 0.99% 516.36 1.62% 96.25 0.29% 

ลูกหน้ีการคาและลกูหนี้อ่ืน - สุทธิ 257.65 1.00% 337.37 1.00% 1,261.09 3.95% 1,433.73 4.27% 

รายไดคางรับประกันภัย 100.68 0.39% 1,522.30 4.50% - 0.00% - 0.00% 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกีย่วของกัน 40.00 0.15% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ตนทุนการพัฒนาท่ีดิน 5,717.39 22.11% 6,805.25 20.10% 4,545.35 14.24% 4,927.75 14.69% 

สินคาคงเหลือ 171.03 0.66% 0.17 0.00% 0.20 0.00% 0.14 0.00% 

อะไหล - สุทธิ 137.39 0.53% 141.44 0.42% 207.01 0.65% 230.90 0.69% 

เงินจายลวงหนาสาํหรับซื้อท่ีดินและกอสราง 848.88 3.28% 602.02 1.78% 51.76 0.16% 34.26 0.10% 

สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 370.03 1.43% 753.25 2.22% 837.38 2.62% 814.22 2.43% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 9,361.55 36.20% 10,748.39 31.75% 7,559.74 23.68% 7,705.29 22.97% 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพัน 6.55 0.03% 5.63 0.02% 5.64 0.02% 5.62 0.02% 

เงินจายลวงหนาเงินลงทุนในบริษัทรวม - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,108.27 3.30% 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,902.90 7.36% 2,394.75 7.07% 2,500.38 7.83% 2,333.76 6.96% 

อสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุน 2,279.86 8.82% 2,285.32 6.75% 2,212.31 6.93% 2,272.19 6.77% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12,089.05 46.75% 18,022.31 53.23% 19,285.41 60.40% 19,757.01 58.89% 

สินทรัพยไมมีตวัตน - สุทธิ 152.20 0.59% 350.81 1.04% 342.38 1.07% 338.63 1.01% 

สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 65.10 0.25% 48.15 0.14% 24.63 0.08% 27.91 0.08% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 16,495.65 63.80% 23,106.97 68.25% 24,370.76 76.32% 25,843.38 77.03% 

รวมสินทรัพย 25,857.20 100.00% 33,855.36 100.00% 31,930.51 100.00% 33,548.67 100.00% 

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยมืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน
2,426.42 9.38% 4,917.15 14.52% 1,595.82 5.00% 3,899.40 11.62%

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 665.93 2.58% 468.92 1.39% 1,099.50 3.44% 675.23 2.01% 

เจาหนี้กิจการท่ีเกีย่วของกนั - หมุนเวยีน 162.64 0.63% 154.60 0.46% 229.59 0.72% 225.69 0.67% 

เจาหนี้ซื้อสินทรพัย 356.95 1.38% 331.92 0.98% 368.97 1.16% 177.17 0.53% 

เงินประกันผลงานคางจาย 149.36 0.58% 358.51 1.06% 420.33 1.32% 420.27 1.25%

คาใชจายคางจาย 135.13 0.52% 450.67 1.33% 248.94 0.78% 107.85 0.32% 
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31 ธันวาคม 2554 
1 มกราคม 2556 

(ปรับปรงุ) 

31 ธันวาคม 2556 

(ปรับปรงุ) 
30 มิถุนายน 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินรบัลวงหนาจากลูกคา 2,701.35 10.45% 2,700.08 7.98% 12.80 0.04% 12.93 0.04% 

เจาหนี้เชาซื้อสินทรพัยท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ป
0.09 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

เงินกูยืมระยะสั้น 578.27 2.24% 589.73 1.74% - 0.00% - 0.00% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกีย่วของกนั - 0.00% 112.00 0.33% 112.00 0.35% - 0.00% 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ป
1,086.39 4.20% 869.04 2.57% 1,686.60 5.28% 1,790.56 5.34%

หุนกูที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป - 0.00% - 0.00% 400.00 1.25% - 0.00% 

คางวดทีย่ังไมรบัรูรายได 1,464.34 5.66% 284.70 0.84% 1,763.51 5.52% 2,098.82 6.26% 

เงินรบัลวงหนาจากบริษัทประกันภยั 935.64 3.62% - 0.00% 50.00 0.16% 61.01 0.18% 

ประมาณการหนีส้ินจากการขายเงินลงทนุใน

บริษัทยอย
269.00 1.04% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

ภาษีเงินไดคางจาย - 0.00% - 0.00% 10.30 0.03% 10.30 0.03% 

หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 92.52 0.36% 65.54 0.19% 88.30 0.28% 96.17 0.29% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 11,024.02 42.63% 11,302.85 33.39% 8,086.64 25.33% 9,575.41 28.54% 

เจาหนี้กิจการท่ีเกีย่วของกนั - ไมหมุนเวยีน 29.99 0.12% 246.91 0.73% 88.11 0.28% - 0.00% 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สทุธิ 7,441.30 28.78% 12,222.76 36.10% 13,576.13 42.52% 13,669.79 40.75% 

หุนกู - สุทธิ 712.00 2.75% 712.00 2.10% 312.00 0.98% 392.00 1.17% 

หนี้สินอ่ืน - เงินมดัจํารบั 31.53 0.12% 31.27 0.09% 33.20 0.10% 34.61 0.10% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 20.80 0.08% 20.42 0.06% 22.30 0.07% 23.86 0.07% 

รวมหนีส้ินไมหมุนเวยีน 8,235.62 31.85% 13,233.36 39.09% 14,031.74 43.94% 14,120.26 42.09% 

รวมหนีส้ิน 19,259.65 74.48% 24,536.21 72.47% 22,118.38 69.27% 23,695.66 70.63% 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว 1,159.83 4.49% 1,369.95 4.05% 1,431.60 4.48% 1,435.22 4.28% 

เงินรบัลวงหนาคาหุน - 0.00% 11.08 0.03% 4.01 0.01% 0.12 0.00% 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,991.66 7.70% 2,607.33 7.70% 2,787.97 8.73% 2,797.16 8.34% 

กําไรสะสม  

กําไรสะสม – ทุนสํารองตามกฎหมาย 119.62 0.46% 160.30 0.47% 160.30 0.50% 160.30 0.48% 

กําไรสะสม – ยังไมจัดสรร 1,272.13 4.92% 2,467.75 7.29% 2,193.69 6.87% 2,166.85 6.46% 

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 13.54 0.05% 70.54 0.21% 190.77 0.60% 190.43 0.57% 

รวมสวนของผูถือหุนบรษิัทใหญ 4,556.77 17.62% 6,686.94 19.75% 6,768.34 21.20% 6,750.09 20.12% 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคมุ 2,040.78 7.89% 2,632.21 7.77% 3,043.79 9.53% 3,102.92 9.25% 

รวมสวนของผูถอืหุน 6,597.55 25.52% 9,319.15 27.53% 9,812.13 30.73% 9,853.01 29.37% 

รวมหนีส้ินและสวนของผูถือหุน 25,857.20 100.00% 33,855.36 100.00% 31,930.51 100.00% 33,548.67 100.00% 

หมายเหตุ: งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการปรับปรุงการบันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

สินทรัพย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 33,855.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,998.16 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.93% 

จากปกอนหนา สวนใหญมีสาเหตุมาจากการขยายโครงการทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดแก การขยายการพัฒนาที่ดิน

ในภูมิภาคตะวันออกท่ีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง การสรางเขื่อนปองกันน้ําทวมรอบโครงการ การขยายกําลังการ

ผลิตของโรงผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม การกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย และการกอสรางของโรงงานผลิตกระแสไฟฟา ทําให

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้นจํานวนมาก นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการเพิ่มการลงทุนในบริษัทรวม คือ บริษัท 

ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) (TICON) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 31,930.51 ลานบาท ลดลง 1,924.85 ลานบาท หรือลดลง 5.69% จาก

ปกอนหนา โดยบริษัทฯ มีตนทุนในการพัฒนาที่ดินลดลง เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดทําการขายเงินลงทุนของ
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บริษัทในประเทศจีนออกไป ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวทําธุรกิจเกี่ยวกับอาคารชุด แตบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายกําลังการผลิตของโรงผลิตน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 33,548.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,618.16 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.07% 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยสวนหน่ึงเกิดจากเงินจายลวงหนาเงินลงทุนในบริษัทรวม คือ TICON จํานวน 

1,108.27 ลานบาท 

หน้ีสิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 24,536.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,276.56 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.40% จาก

ปกอนหนา โดยสวนใหญเกิดจากเงินกูยืมระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอย

ตองนําเงินไปฟนฟูกิจการหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยในป 2554 และขยายการลงทุนในธุรกิจนํ้าและไฟฟา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 22,118.38 ลานบาท ลดลง 2,417.83 ลานบาท หรือลดลง 9.85% จากป

กอนหนา โดยสวนใหญเกิดจากการจายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 23,695.66 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,577.29 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.13% 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงิน

สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 9,319.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,721.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 41.25% 

จากปกอนหนา เปนผลมาจากในป 2555 บริษัทมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้น (กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญจํานวน 1,193.85 ลาน

บาท)  ประกอบกับมีผูถือหุนมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ท้ัง ROJNA-W2 และ ROJNA-W3 ซ่ึงมี

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 9,812.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 492.98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.29% 

จากปกอนหนา โดยในป 2556 บริษัทมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้น (กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญจํานวน 580.69 ลาน)  ประกอบ

กับมีผูถือหุนมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ท้ัง ROJNA-W2 และ ROJNA-W3 ซ่ึงมีสวนเกินมูลคาหุน

สามัญ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 9,853.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40.88 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.42% 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สวนหน่ึงเกิดจากมีผูถือหุนมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (ROJNA-

W3) มีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ

ตารางที ่7-8: งบกําไรขาดทนุรวมของ ROJNA 

งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายท่ีดิน 767.36 12.10% 2,188.44 29.30% 1,335.82 12.54% 238.63 5.19% 

รายไดจากการขายบานและอาคารชุด 833.24 13.14% 1,870.59 25.04% 2,030.84 19.07% 3.55 0.08% 

รายไดจากการขาย 4,085.45 64.43% 1,395.80 18.69% 5,299.82 49.76% 4,131.95 89.93% 

รายไดจากการบริการโรงแรม 206.91 3.26% 399.32 5.35% 81.91 0.77% - 0.00% 

รายไดคาบริการ 389.78 6.15% 282.65 3.78% 363.78 3.42% 189.18 4.12% 

รายไดคาเชา 44.95 0.71% 34.61 0.46% 42.65 0.40% 18.17 0.40% 

รายไดเงินชดเชยจากบริษัท

ประกันภยั

- 0.00% 1,214.00 16.25% 962.78 9.04% 3.13 0.07% 
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งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดเงินปนผล - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท

ยอย

- 0.00% - 0.00% 486.65 4.57% - 0.00% 

รายไดอ่ืน 12.97 0.20% 83.74 1.12% 47.55 0.45% 9.82 0.21% 

รวมรายได 6,340.67 100.00% 7,469.15 100.00% 10,651.79 100.00% 4,594.43 100.00% 

ตนทุนขายท่ีดิน (340.21) -5.37% (762.77) -10.21% (778.87) -7.31% (79.04) -1.72% 

ตนทุนขายบานและขายอาคารชดุ (479.47) -7.56% (1,291.85) -17.30% (2,044.19) -19.19% (3.32) -0.07% 

ตนทุนขาย (3,691.10) -58.21% (2,051.22) -27.46% (5,086.09) -47.75% (3,728.96) -81.16% 

ตนทุนบริการโรงแรม (166.31) -2.62% (285.55) -3.82% (57.78) -0.54% - 0.00% 

ตนทุนคาบริการ (201.83) -3.18% (296.39) -3.97% (346.79) -3.26% (145.70) -3.17% 

ตนทุนคาเชา (31.39) -0.49% (38.66) -0.52% (38.31) -0.36% (19.70) -0.43% 

คาใชจายในการขาย (184.16) -2.90% (234.31) -3.14% (217.74) -2.04% (9.92) -0.22% 

กลับรายการรายไดคางรบัประกันภยั

สุทธิ

- 0.00% - 0.00% (41.01) -0.38% - 0.00% 

คาใชจายในการบริหาร (661.05) -10.43% (776.23) -10.39% (721.30) -6.77% (232.22) -5.05% 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (42.02) -0.66% (35.30) -0.47% (39.93) -0.37% - 0.00% 

ขาดทุนจากนํ้าทวม (965.63) -15.23% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย

(269.00) -4.24% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

หนี้สงสัยจะสูญ - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

รวมคาใชจาย (7,032.17) -110.91% (5,772.29) -77.28% (9,372.01) -87.99% (4,218.85) -91.83% 

กําไรกอนตนทนุทางการเงินและ

ภาษีเงินได

(691.50) -10.91% 1,696.87 22.72% 1,279.79 12.01% 375.57 8.17% 

ตนทุนทางการเงิน (523.57) -8.26% (625.14) -8.37% (699.38) -6.57% (427.49) -9.30% 

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม

120.11 1.89% 271.08 3.63% 319.35 3.00% 39.29 0.86% 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงนิได (1,094.97) -17.27% 1,342.80 17.98% 899.76 8.45% (12.63) -0.27% 

ภาษีเงินได - 0.00% (29.52) -0.40% (16.58) -0.16% - 0.00% 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (1,094.97) -17.27% 1,313.28 17.58% 883.18 8.29% (12.63) -0.27% 

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน: 

สวนเกินจากการเปล่ียนสัดสวนการ

ถือหุนในบริษัทรวม

1.45 0.02% - 0.00% - 0.00% (0.34) -0.01% 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 40.28 0.64% 46.25 0.62% - 0.00% - 0.00% 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด

(1,053.24) -16.61% 1,359.53 18.20% 883.18 8.29% (12.97) -0.28% 

รายได

รายไดที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

1) รายไดจากการขายที่ดิน  บริษัทจะรับรูรายไดตอเมื่อมีการโอนความเส่ียงใหกับลูกคาตามมาตรฐานการบัญชี

ที่กําหนด ซึ่งในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 ไดมีลูกคาเขามาทําสัญญาซื้อขายท่ีดินเปนจํานวนมาก และครบ

กําหนดในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตั้งแตปลายป 2554 แตเนื่องจากในชวงปลายปดังกลาว ไดเกิดเหตุ

อุทกภัย ทําใหไมสามารถดําเนินการโอนกรรมสิทธิใ์นทีด่ินได ทางบริษัทฯ และลูกคาจึงเล่ือนมาโอนกรรมสิทธิ์

ในที่ดินในป 2555 แทน ประกอบกับมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหกับลูกคาที่ทําสัญญาซื้อขายท่ีดินบางสวน ทํา
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ใหรายไดในป 2555 คอนขางสูงเมื่อเทียบกับป 2554 และ 2556  ประกอบกับ ในป 2555 และ 2556 ลูกคา

สวนใหญที่เขามาซื้อที่ดิน จะซื้อในโครงการใหม ซึ่งจะตองใชเวลาในการพัฒนาโครงการมากกวา 1 ป สงผล

ใหยังไมมีการรับรูรายไดโครงการใหมในป 2556 ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ มีการรับรูรายได

จากการขายที่ดิน ซ่ึงมีลูกคาที่ถึงกําหนดชําระเงินงวดสุดทายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวน 2 ราย   

2) รายไดจากการขายอาคารชุดในประเทศจีน เปนรายไดของบริษัทยอย คือ บริษัท อารพีดี พร็อพเพอรตี้ ดี

เวลลอปเมนท จํากัด และ บริษัท เคพีดี พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งในป 2555 มีรายไดเพิ่มขึ้น

จากป 2554 อันเนื่องมาจาก รับรูรายไดจากโครงการแรกที่ทําการขายหมดและโครงการที่ 2 ไดทําการ

กอสรางเสร็จและเร่ิมทําการโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคาในป 2555 และในป 2556 บริษัทไดทําการจําหนายเงิน

ลงทุนทั้ง 2 บริษัทใหแกบริษัทอื่น  อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอคอนขางสูง ประกอบกับรัฐบาลใน

ประเทศจีน มีการเปล่ียนแปลงนโยบายดานตางๆ คอนขางบอย อาทิ การเขมงวดการปลอยสินเชื่อดานที่อยู

อาศัย เปนผลใหในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ ไมมีการรับรูรายไดจากการขายอาคารชุด

3) รายไดจากการขาย (ไฟฟา)  จากเหตุการณอุทกภัยในปลายป 2554  ทําใหโรงงานผลิตกระแสไฟฟาหยุด

ดําเนินงานเปนการชั่วคราว เพื่อทําการฟนฟูโครงการซึ่งใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 1 ป ทําใหรายได

ในป 2555 ที่รับรูเปนการซื้อไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแลวสงขายตอใหกับลูกคา และในปลายป 2555 

บริษัทไดทําการฟนฟูเสร็จและเปดดําเนินการไดตามปกติ  นอกจากน้ีในป 2556 บริษัทฯ ไดทําการกอสราง 

SPP 2 เสร็จและไดทําการขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อีก 90 เมกกะวัตต  สงผลให

รายไดจากการขายในป 2556 สูงขึ้นจากป 2555 ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการ

ขายสูงขึ้น จากงวดเดียวกันของปกอนถึง 2,102.25 ลานบาท เน่ืองจากโครงการ SPP 2 ไดเปดใหบริการและ 

บริษัท โรจนะเอเนอรจี จํากัด ไดเปดดําเนินการผลิตพลังงานแสงอาทิตยใหแกลูกคา

4) รายไดอื่น ในป 2555 ประกอบดวย รายไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย (เสียหายจากน้ําทวมและธุรกิจ

หยุดชะงัก) จํานวน 1,214 ลานบาท และอื่น ๆ จํานวน 800.32 ลานบาท ในป 2556 ประกอบดวย เงินชดเชย

จากบริษัทประกันภัย จํานวน 962.78 ลาน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท จํานวน 

486.65 ลาน และอื่น ๆ จํานวน 535.89 ลานบาท

ตนทุนในการขาย

ตนทุนขายท่ีดินของป 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 340.21 ลานบาท 762.77 ลานบาท และ 778.87 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยมีกําไรขั้นตนจากการขายท่ีดิน 427.15 ลานบาท 1,425.67 ลานบาท และ 556.95 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กําไรขั้นตนจากการขายที่ดิน 55.66% 65.15% และ 41.69% ตามลําดับ ในป 2555 มีอัตรากําไรขั้นตนสูงเมื่อเทียบกับป 

2554 และ 2556 เนื่องจากสวนใหญเปนการขายที่ดินในเฟสใหม ซึ่งมีตนทุนที่ต่ํากวา ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 

บริษัทฯ มีตนทุนขายท่ีดิน 238.63 ลานบาท มีกําไรขั้นตนจากการขายที่ดิน 159.59 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน 

66.88% 

ตนทุนการการขายไฟฟาของป 2554 2555 และ 2556 มีจํานวน 4,085.45 ลานบาท 1,395.80 ลานบาท และ 5,299.82 

ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน 9.65% -46.96% และ 4.03% ตามลําดับ โดยตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นในป 2555 และ 2556 เปน

ผลมาจากบริษัทฯ ไดทําการซ้ือไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแลวสงขายตอใหกับลูกคาในชวงที่หยุดเพื่อทําการฟนฟู

โครงการ ซึ่งมิใชเปนตนทุนจากการผลิตโดยตรง ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ มีตนทุนในการขายไฟฟา 

3,728.96 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน 9.75%
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คาใชจาย

ในป 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 184.16 ลานบาท 234.31 ลานบาท และ 217.74 ลาน

บาท ตามลําดับ และ คาใชจายในการบริหาร 661.05 ลานบาท 776.23 ลานบาท และ 721.30 ลานบาท ตามลําดับ โดย

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุอุทกภัย ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจาย

ในปองกันและทําการฟนฟูระบบตาง ๆ ในโครงการจํานวนมาก ประกอบกับมีการตั้งสํารองผลประโยชนของพนักงานตาม

มาตรฐานการบัญชี ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายลดลงเหลือเพียง 9.92 ลานบาท โดย

สวนใหญเปนคาใชจายในการติดตอลูกคาและการโฆษณา และมีคาใชจายในการบริหาร 232.22 ลานบาท โดยเปนคาใชจาย

ในการบริหารทั่วไป

ในป 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงิน 523.57 ลานบาท 625.14 ลานบาท และ 699.38 ลานบาท 

ตามลําดับ คาใชจายทางการเงินในป 2555 และ 2556 เพิ่มขึ้นจากป 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการกูยืมเงิน

เพิ่มขึ้นเพื่อใชในการลงทุนในบริษัทยอย รวมถึงการลงทุนโครงการตางๆ ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ มี

คาใชจายทางการเงิน 427.49 ลานบาท

ตารางที ่7-9: สรุปงบกระแสเงินสดรวมของ ROJNA 

ลานบาท
งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน  1,706.83   (3,514.95)  2,475.10   (277.33) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (2,855.28)  (4,978.17)  (324.00)  (1,278.28) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  1,162.08   8,464.47   (2,250.56)  1,583.05  

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (ลดลง) เพิม่ขึ้น   5.33   13.80  -  -  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  18.97   (14.86)  (99.45)  27.43  

ในป 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิลดลง 14.86 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 3,514.95 ลานบาท

โดยสวนใหญเปนรายการรายไดเงินชดเชยคางรับจากบริษัทประกันภัยจากการเคลมประกันธุรกิจหยุดชะงัก กําไรจากการ

ขายที่ดิน คาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกูยืมเพื่อซื้อทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายไดในอนาคต ตนทุนการ

พัฒนาที่ดินท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงการในภาคตะวันออก และคางวดท่ียังไมรับรูรายไดจากการขายท่ีดินและอาคารชุด 

มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 4,978.17 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมในการขยายกําลังการผลิต

ของโรงไฟฟาของโรจนะ เพาเวอร การลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย ของบริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี  และการลงทุนใน

ธุรกิจกอสรางโรงงานและใหเชา ของ TICON นอกจากนี้ในไตรมาส 3/2555 บริษัทฯ ยังไดขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ

พัฒนาสวนอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก อันไดแก บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด และ บริษัท สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จํากัด รวมถึงการซื้อท่ีดิน กอสรางอาคาร เข่ือนปองกันน้ําทวม และซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

นอกจากน้ีบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 8,464.47 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอย

มีการกูยืมเงินระยะยาว เพื่อใชฟนฟูและขยายการลงทุนในโครงการ และเงินกูยืมระยะส้ันเพื่อใชลงทุนในการกอสรางเขื่อน

ปองกันนํ้าทวมของบริษัทฯ เปนการชั่วคราวกอนที่ทางรัฐบาลจะอนุมัติเงินชวยเหลือ

ในป 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิลดลง 99.45 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิที่ไดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,475.10 ลานบาท 

โดยสวนใหญเปนผลมาจากกําไรจากการขายท่ีดิน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย คางวดท่ียังไมรับรูรายไดที่

ลูกคาชําระเงินคาที่ดิน มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 324.00 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องมาจากการไดรับเงินจาก

การขายเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ประเทศจีนทั้ง 2 บริษัท ประกอบกับในระหวางปไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการ

กอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย ของบริษัท โรจนะ เอ็น

เนอรจี จํากัด และลงทุนในธุรกิจพัฒนาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด และ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
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ระยอง 2 จํากัด บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,250.56 ลานบาท จากการท่ีบริษัทฯ และบริษัท

ยอยมีการชําระคืนเงินกูทั้งระยะสั้นเปนจํานวนมากและชําระหนี้ตามกําหนดแกสถาบันการเงินสําหรับเงินกูยืมระยะยาว

ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 27.43 ลานบาท โดยเปนเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรม

ดําเนินงาน 277.33 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายดอกเบ้ียของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม

ลงทุน 1,278.28 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายเงินลงทุนในบริษัทรวมลวงหนา และการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

และมีเงินสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,583.05 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ

ส้ันจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินและหุนกูจํานวนหน่ึงเชนเดียวกัน

ตารางที ่7-10: อัตราสวนทางการเงินที่สาํคัญของ ROJNA 

ลานบาท
งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

อัตราสวนสภาพคลอง          

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  0.85   0.85   0.95   0.80  

อัตราสวนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา (เทา)  13.94   20.74   11.45   6.80  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน)  26   18   32   54  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ (เทา)  5.27   3.91   5.59   5.55  

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วนั)  69   93   65   66  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากาํไร         

อัตรากําไรข้ันตน (%) 22.40% 23.41% 8.77% 13.20% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.38% 6.47% -2.37% 7.91% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) -17.27% 17.58% 8.29% -0.27% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  -10.71% 21.24% 8.63% -0.80% 

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน         

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย (%) -2.82% 5.68% 3.89% 2.29% 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร (%)  7.11% 12.13% 10.88% 4.60% 

อัตราการหมุนของสินทรพัย (เทา)  0.26   0.21   0.28   0.28  

อัตราสวนภาระหนีส้ิน         

อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  2.92   2.63   2.25   2.40  

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา)  (1.32)  2.71   1.83   0.88  

การวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

ในชวงป 2554 – 2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง 0.85 – 0.95 เทา ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 อัตราสวนสภาพ

คลองลดต่ําลงเล็กนอยอยูที่ 0.80 เทา เนื่องจากมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน

มาก

ในชวงป 2554 – 2556 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 18 – 32 วัน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 บริษัทฯ ระยะเวลา

เก็บหน้ีเพิ่มขึ้นเปน 54 วัน เนื่องจากในชวงดังกลาวบริษัทฯ มีรายไดจากการขายท่ีดินตํ่ากวาในชวงปที่ผานมา ในชวงป 

2554 – 2556 และ 6 เดือนแรกของป 2557 บริษัทฯ มีระยะเวลาชําระหนี้ 65 – 93 วัน

ในป 2556 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบ เน่ืองจากธุรกิจการขายอาคารในปดังกลาวมีตนทุนสูง และทําให

อัตรากําไรข้ันตนของธุรกิจดังกลาวในปน้ันติดลบ ในขณะที่ธุรกิจการขายไฟฟายังมีอัตรากําไรขั้นตนตํ่ากวาปกติ เน่ืองจาก

บริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทําใหตองซื้อไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแลวสงขายตอใหกับลูกคาในชวงหยุด

ฟนฟูโครงการ อยางไรก็ตาม ในปดังกลาวบริษัทฯ ยังมีกําไรสุทธิ  โดยมีรายไดเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย และกําไร

จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเล็กนอย เนื่องจากบริษัทฯ มี
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รายไดจากการขายที่ดินลดลง เมื่อเทียบกับป 2555 และ 2556 สงผลใหอัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนมีคา

ติดลบ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรลดลง

อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนในชวง 2554 – 2556 และ 6 เดือนแรกของป 2557 มีคา 2.25 – 2.92 เทา และมี

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย -1.32 – 2.71 เทา ทั้งนี้ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 บริษัทฯ มีอัตราสวน

ความสามารถชําระดอกเบ้ียลดลงจากป 2556 เน่ืองจากมีรายไดจากการขายที่ดินลดลง เม่ือเทียบกับป 2555 และ 2556
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เอกสารแนบ 2: ขอมูลบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)

2.1. ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) (“TICON”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในป 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 

1 ลานบาท ในชื่อ บริษัท ไทย คอนเน็คชั่น จํากัด ในเวลาตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 

จํากัด และ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ และไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ณ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2545 โดยใชชื่อยอหลักทรัพย “TICON” ท้ังนี้ TICON เปนบริษัทผูประกอบธุรกิจกอสรางโรงงาน

อุตสาหกรรมและคลังสินคาใหเชา ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และ

ทําเลอ่ืนที่มีศักยภาพ

ปจจุบัน TICON มีทุนจดทะเบียน 1,115.94 ลานบาท เรียกชําระแลว 1,072.80 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1,072.80 ลาน

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

ป รายละเอียด

2545 – เสนอขายหุนออกใหมจํานวน 15 ลานหุน ใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial public offering) พรอมกับใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ซื้อหุนสามญัจํานวน 22.5 ลานหนวยท่ีออกใหแกผูถือหุนเดิม ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และกรรมการและพนักงาน

– จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย

2548 – โอนขายโรงงาน 39 หลัง รวมมลูคา 1,730 ลานบาทใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยไทคอน (TICON Property Fund: “TFUND”)

– จดทะเบยีนจัดตัง้บรษิัทยอยชื่อ บริษัท ไทคอน โลจิสตคิส พารค จํากดั (“TPARK”) ดวยทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพฒันาโครงการสวนการขนสงและคลังสินคาเพื่อใหเชาและ/หรือเพื่อขาย

2549 – ออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลกัประกันจํานวนรวม 1,500 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน

– ขายหุนสามญัเพิ่มทุนใหแกบคุคลเปนการเฉพาะเจาะจงจํานวน 107 ลานหุน ราคาหุนละ 19 บาท โดยไดรบัเงินจากการเสนอขาย

รวมทั้งสิ้น 2,033 ลานบาท

2550 – ออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลกัประกัน จํานวน 500 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน

– บริษัท ไทคอน โลจสิติคส พารค จํากัด ไดรับการอนุมัตกิารสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหจัดตั้ง

เปนเขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิส (Logistics Park) บนถนนบางนา-ตราด กม.39 และไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษี

2551 – บริษัท ไทคอน โลจสิติคสพารค จํากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 2,500 ลานบาท และไดรบัการอนุมัตกิารสงเสรมิ

การลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหจัดตั้งเปนเขตอุตสาหกรรมโลจสิติคส (Logistics Park) แหงที่สองบนถนน

พหลโยธิน กม.55-56 และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

– ออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ และไมมีหลกัประกันจํานวนรวม 500 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน

– โอนขายโรงงาน 38 หลัง และคลังสินคา 8 หลัง รวมมลูคา 2,158 ลานบาท ใหแก TFUND 

2552 – ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ ไดแก TICON-W3 (219.35 ลานหนวย) และ TICON-W4 (109.68 ลานหนวย) ใหแกผูถือ

หุนเดิม และ TICON-W5 (32.88 ลานหนวย) ใหแกกรรมการและพนักงาน

– โอนขายโรงงาน 15 หลัง รวมมลูคา 1,530 ลานบาท ใหแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทีพารค โลจิสตคิส  (TPARK  Logistics  

Property  Fund,  “TLOGIS”)

2553 – จัดตั้งบรษิัทยอย ชื่อ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศจีน

– โอนขายโรงงาน 35 หลัง รวมมลูคา 1,707 ลานบาท ใหแก TFUND 

2554 – โอนขายคลังสินคา 13 หลัง รวมมูลคา 943.50 ลานบาทใหแก TLOGIS 

2555 – จัดตั้งบรษิัทยอย ชื่อ TICON Property, Inc. เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

– โอนขายโรงงาน 11 หลัง รวมมลูคา 761.50 ลานบาท ใหแก TFUND 

– ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable subscription right: TSR) TICON-T1 ใหแกผูถือหุนเดมิจํานวน

รวม 97.63 ลานหนวย โดยบรษิัทไดรบัเงนิทุนจากการใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ รวมเปนจํานวน 964.65 ลานบาท

2556 – จัดตัง้บรษิัทยอย ชื่อบริษัท ไทคอน แมนเนจเมนท จํากัด เพื่อวัตถุประสงคในการเปนผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหารมิทรัพย

– สนับสนุนการจัดตัง้กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัยไทคอน อินดสัเทรยีล โกรท (TICON  Industrial  Growth  Leasehold  

Property  Fund : TGROWTH)  และไดทําการขาย/ใหเชาโรงงานและคลังสินคาเปนครั้งแรก ใหแก TGROWTH  รวมมูลคา 5,515 

ลานบาท
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ป รายละเอียด

2557 – ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได TICON-T2 ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 182.76 ลานหนวย อยางไรก็ตาม 

TICON-T2 ไดมีการซ้ือขายวันสุดทายเมือ่ 28 พฤษภาคม 2557

– TPARK ไดเขาลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลงัคา (Solar roof) รวมกับกลุมบรษิัท เด็มโก จํากัด 

(มหาชน) โดยถือหุน ในบรษิัท ไทคอน เด็มโก พาวเวอร 6 จํากัด ในสดัสวน 51% และ บริษัท ไทคอน เดม็โก พาวเวอร 11 จํากัด 

ในสัดสวน 51% 

– ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท มีมติใหอนมุัติการจดัสรรหุนสามัญท่ีคงเหลือจากการใชสิทธิ จํานวน 25.09 ลานหุน ของ TICON-T2 

ใหแก ROJNA ตามหนังสือแสดงความจาํนง ซึ่งเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยการจัดสรรหุนใหแก ROJNA ดังกลาว

เขาขายรายการท่ีเกีย่วโยงกัน และอนุมัตกิารผอนผันการทําคาํเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถือหุน

ของบริษัท (Whitewash) ใหแก ROJNA

2.2. โครงสรางการถือหุน

แผนภาพที ่7-2: โครงสรางการถือหุนของ TICON 

ที่มา: หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

2.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

TICON ประกอบธุรกิจเปนผูกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคาใหเชา ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขต

อุตสาหกรรม เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และทําเลอื่นท่ีมีศักยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของ TICON ต้ังอยูในนิคม/

สวน/เขต/เขตสงเสริมอุตสาหกรรม 15 แหง ดังตอไปนี้

ตารางที ่7-11: ท่ีต้ังโรงงานของ TICON 

ที่ต้ัง จังหวัด เขตสงเสรมิการลงทุน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา  พระนครศรีอยุธยา เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) (TICON)

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด 

(TPARK)

Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd.

TICON Property, Inc

บริษัท ไทคอน แมนเนจเมนท จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน

(TFUND)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ทีพารคโลจิสติคส (TLOGIS)

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)
บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 6 จํากัด

บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 11 จํากัด

99.99%

99.99%

100%

100%

99.99%

23.63%

20.04%

28.18%51%

51%

บริษัทยอย
บริษัทรวม



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

© 2014 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  50 

ที่ต้ัง จังหวัด เขตสงเสรมิการลงทุน

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี  ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง ชลบุรี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สมุทรปราการ เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

เขตสงเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ระยอง เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 

เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี ปราจีนบรุี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี ปราจีนบรุี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 

หมายเหตุ: นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ระยอง เปนกรณีที่นักลงทุนยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนระหวางวันที่ 

1 มกราคม 2553 จนถึงวันที  31 ธันวาคม 2557 โดยหลังจากน้ันจะถือวาอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 2 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556  

คลังสินคาของ TICON ตั้งอยูใน 29 ทําเล ตอไปนี้

ตารางที ่7-12: ท่ีต้ังคลังสินคาของ TICON 

ที่ต้ัง จังหวัด เขตสงเสรมิการลงทุน

เขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิสไทคอน บางนา  ฉะเชิงเทรา  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1  

ศูนยคลงัสินคาแหลมฉบงั   ชลบุร ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

เขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิสไทคอน แหลมฉบงั  ชลบุร ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

เขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิสไทคอน วังนอย (3 แหง)  พระนครศรีอยุธยา  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-อยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ชลบุร ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

เขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิสไทคอน ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1  

ศูนยคลงัสินคาอสีเทิรนซบีอรด  ระยอง  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

ศูนยคลงัสินคาอสีเทิรนซบีอรด (5 แหง)  ชลบุร ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

เขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิสไทคอน ศรีราชา  ชลบุร ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี(บอวิน)  ชลบุร ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

ศูนยคลงัสินคาพานทอง (3 แหง)  ชลบุร ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

เขตอุตสาหกรรมโลจิสตคิสไทคอน บางปะกง  ฉะเชิงเทรา  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2  

ศูนยคลงัสินคาบางพล ี(5 แหง)  สมุทรปราการ  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 1  

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุร ี ปราจีนบรุ ี เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3  

ศูนยคลงัสินคาขอนแกน  ขอนแกน  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3  

ศูนยคลงัสินคาสุราษฎรธานี  สุราษฎรธานี  เขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3  

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556  

ทั้งนี้ ในป 2556 รายไดจากการขายโรงงาน/คลังสินคามีสัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับรายไดรวม โดย TICON มีการขาย

โรงงาน/คลังสินคาใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อนําเงินท่ีไดมาใชขยายธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตามรายไดคาเชา

รับและบริการก็ยังคงเปนรายไดที่สําคัญของบริษัทเชนกัน โดยรายไดทั้งสองประเภทคิดเปนประมาณ 80% – 90% ของ

รายไดรวมทั้งหมด

ตารางที ่7-13: โครงสรางรายไดของ TICON 

2554 2555 2556
งวด 6 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรพัย 1,076.47 46.89% 4,364.45 72.16% 4,663.04 69.80% 541.20 41.16% 
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2554 2555 2556
งวด 6 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการใหเชาและการบรกิาร 880.23 38.34% 1,053.01 17.41% 1,109.69 16.61% 427.77 32.54% 

รายไดคาบริหารจดัการจากบรษิัทรวม 113.44 4.94% 105.07 1.74% 152.59 2.28% 91.89 6.99% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

ตามวิธีสวนไดเสีย

160.80 7.00% 169.22 2.80% 216.57 3.24% 143.00 10.88% 

กําไรท่ีรับรูเพิม่เตมิจากการขาย

อสังหารมิทรัพยใหบรษิัทรวม

3.52 0.15% 35.29 0.58% 154.45 2.31% 39.36 2.99% 

รายไดอ่ืนๆ 61.25 2.67% 321.45 5.31% 384.70 5.76% 71.56 5.44% 

รวม 2,295.71 100.00% 6,048.49 100.00% 6,681.04 100.00% 1,314.76 100.00% 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 และ งบกําไรขาดทุนของ TICON 2554 – 2556 และ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ผลิตภัณฑ

� โรงงานสําเร็จรูป

TICON ไดจัดสรางโรงงานสําเร็จรูปที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการท่ีเขามาตั้งฐาน

การผลิตในประเทศไทยโดยไมตองการถือกรรมสิทธิ์ในโรงงาน เพื่อลดตนทุนในการดําเนินการ และลดความเส่ียงจากความ

ไมแนนอนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น TICON เลือกสรางโรงงานในทําเลที่ตั้งท่ีมีศักยภาพ และกอสรางโรงงานท่ีมีรูปแบบ

มาตรฐานเหมาะสมสําหรับผูประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เน่ืองจากกลุมผูเชาโรงงานของบริษัทเกือบ 

90% เปนผูประกอบการชาวตางชาติ บริษัทจึงไดเนนการใหบริการใหความชวยเหลือท่ีเกีย่วของกับการเร่ิมตนประกอบการ

ผลิตในประเทศไทย

โรงงานของ TICON มีลักษณะเปนอาคารช้ันเดียวพรอมชั้นลอยเพ่ือใชเปนสํานักงาน ซ่ึงกอสรางในบริเวณพ้ืนที่ดินที่มีรั้วกั้น

เปนสัดสวน พรอมดวยปอมยาม พื้นที่จอดรถ และพ้ืนท่ีสําหรับขนถายสินคา ทั้งนี้ โรงงานที่ TICON พัฒนาขึ้นเปนแบบ

มาตรฐาน แตสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาได ขนาดของโรงงานมีตั้ งแต 1,200 ถึง 14,250 

ตารางเมตร ซึ่งโดยสวนใหญมีขนาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตารางเมตร พื้นโรงงานสามารถรับน้ําหนักไดตั้งแต 1 ถึง 3 

ตันตอตารางเมตร ตัวอาคารกอสรางใชโครงสรางหลังคาเหล็กซ่ึงไมตองมีเสารองรับหลังคา ทําใหไดพื้นที่ใชสอยสูงสุด

นอกจากโรงงานสําเร็จรูปแลว TICON ยังใหบริการสรางโรงงานตามแบบท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญกวา

โรงงานสําเร็จรูป

สัญญาเชาระหวางลูกคากับ TICON เกือบทั้งหมดมีอายุสัญญา 3 ป โดยเปดโอกาสใหลูกคามีทางเลือกในการตอสัญญาเชา

ได นอกจากนี ้บริษัทยังใหทางเลือกแกลูกคาในการเปล่ียนไปเชาโรงงานอ่ืนของบริษัทในทําเลที่ตั้งหรือขนาดท่ีแตกตางไป 

ตลอดจนใหทางเลือกแกลูกคาในการซื้อโรงงาน

ณ ส้ินป 2554 2555 2556 และ งวด 6 เดือนแรกของป 2557 ต้ังแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯ มี

โรงงานใหเชาแกลูกคา โรงงานท่ีมีสัญญาเชาแลวแตยังไมถึงกําหนดรับรูรายได โรงงานวางพรอมใหเชา และโรงงานท่ีอยู

ระหวางการพัฒนา ดังนี้

ตารางที ่7-14: จํานวนโรงงานของ TICON 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

โรงงานใหเชา  137 387,515 95 261,840 78 214,890 81 226,580 

โรงงานที่มสีัญญาเชาแตยังไม

ถึงกําหนดรับรูรายได  

6 15,900 19 51,025 8 37,300 5 14,250 
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31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

โรงงานวางพรอมใหเชา  10 31,800 34 101,225 41 119,475 41 120,175 

โรงงานที่อยูระหวางการพฒันา  15 38,245 11 24,625 14 39,300 32 69,400 

โรงงานที่อยูในแผนการพัฒนา  56 144,239 62 173,775 160 421,975 173 427,975 

รวม 224 617,699 221 612,490 301 832,940 332 858,380 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 และขอมูลจาก TICON 

โดยตารางขางตนไมรวมการขายโรงงานใหแก TFUND และ TGROWTH ดังนี้

ตารางที ่7-15: จํานวนโรงงานทีข่ายใหกองทุนรวมอสงัหารมิทรัพยของ TICON 

2554 2555 2556
งวด 6 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. 2557

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

โรงงาน

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

โรงงานท่ีขายใหกองทุนรวม

อสังหารมิทรัพย

- - 38 106,000 40 108,350   3 20,250 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 และขอมูลจาก TICON 

อัตราการเชาโรงงาน (Occupancy rate) เฉล่ียในชวง 2554 2555 2556 และงวด 6 เดือนแรกของป 2557 ตั้งแตเดือน

มกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 เปนดังนี้

ตารางที ่7-16: อัตราการเชาโรงงานเฉลี่ยของ TICON 

2554 2555 2556
งวด 6 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. 2557

อัตราการเชาโรงงานเฉลี่ย 88% 81% 73% 66% 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 และขอมูลจาก TICON 

อัตราการเชาโรงงานโดยเฉล่ียในชวงที่ผานมาลดลง เนื่องจากมีพื้นที่ถูกเชาใหมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยมีโรงงานวาง

จํานวนหนึ่งในพื้นที่เคยประสบอุทกภยั และมีการขายโรงงานซ่ึงสวนใหญมีผูเชาแลวใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พื้นที่ถูก

เชาใหมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอการลงทุนของลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่พึ่งพิง

การสงออกเปนหลัก ไดรับผลกระทบจากความตองการในตลาดโลกท่ีลดลง และกลุมอุตสาหกรรมยานยนตที่ไดรับ

ผลกระทบจากการลดลงของยอดขายภายในประเทศหลังจากส้ินสุดมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก อยางไรก็ตามพ้ืนที่เชา

โรงงานสุทธิของป 2556 และ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2557 เพ่ิมขึ้นจากป 2555 

ณ ส้ินป 2556 ลูกคาที่เชาโรงงานของ TICON มาจากประเทศตาง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนี้
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แผนภาพที ่7-3: ลูกคาที่เชาโรงงานของ TICON ณ สิ้นป 2556 

ตามประเภทอุตสาหกรรม ตามประเทศ

หมายเหตุ: สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการในเดือนธันวาคม ป 2556

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556  

� คลังสินคา

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ TICON เปนผูพัฒนาอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปเพื่อใหเชา 

นอกจากคลังสินคาสําเร็จรูปที่ TICON ไดพัฒนาขึ้นพรอมใหเชาเชนเดียวกับโรงงานสําเร็จรูป (Ready-built warehouses) 

แลว TICON ยังมีการสรางคลังสินคาตามรูปแบบและในทําเลที่ลูกคาตองการ (Custom-built warehouses) อีกทั้งมีบริการ

ซือ้คลังสินคาจากลูกคาเพื่อใหเชากลับคืน (Sale and Leaseback) อีกดวย 

สัญญาเชาสวนใหญมีอายุ 3 ป โดยมีการเปดโอกาสใหลูกคาตอสัญญาได และบริษัทมีการกําหนดใหลูกคาชําระ คามัด

จําเปนจํานวน 3-6 เดือนของคาเชา

ตารางที ่7-17: จํานวนคลังสินคาของ TICON 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

คลังสินคาใหเชา  52 205,352 62 257,108 33 153,873 60 320,292 

คลังสินคาที่มสีัญญาเชาแตยัง

ไมถึงกําหนดรบัรูรายได  

4 33,481 11 38,670 14 155,999 4 50,661 

คลังสินคาวางพรอมใหเชา  1 8,450 34 86,713 62 187,963 82 240,284 

คลังสินคาที่อยูระหวางการ

พัฒนา  

49 157,186 19 159,082 31 176,604 21 144,137 

คลังสินคาที่อยูในแผนการ

พัฒนา

96 769,976 94 838,904 207 1,537,082 198 1,585,843 

รวม 202 1,174,445 220 1,380,477 347 2,211,521 365 2,341,217 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 และขอมูลจาก TICON 

โดยตารางขางตนไมรวมการขายคลังสินคาใหแก TFUND TLOGIS และ TGROWTH ดังนี้

อิเล็กทรอนิกส 
และ

เครื่องใชไฟฟา
28%

ยานยนต
26%

เคร่ืองจักรทาง
การเกษตร

12%

อาหาร
4%

อื่นๆ
30%

ญ่ีปุน
40%

ยุโรป
28%

ไทย 
12%

แคนาดา 
7%

สิงคโปร
7%

สหรัฐอเมริกา
4%

อื่นๆ
2%
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ตารางที ่7-18: จํานวนคลังสินคาที่ขายใหกองทนุรวมอสังหารมิทรัพยของ TICON 

2554 2555 2556
งวด 6 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. 2557

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

จํานวน

คลังสินคา

พื้นที่เชา

(ตร. ม.)

คลังสินคาท่ีขายใหกองทุนรวม

อสังหารมิทรัพย

13 55,230 36 117,664 50 182,095 - - 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 และขอมูลจาก TICON 

อัตราการเชาคลังสินคา (Occupancy rate) เฉล่ียในชวง 2554 2555 2556 และงวด 6 เดือนแรกของป 2557 ตั้งแตเดือน

มกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 เปนดังนี้

ตารางที ่7-19: อัตราการเชาคลงัสินคาเฉลี่ยของ TICON 

2554 2555 2556
งวด 6 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. 2557

อัตราการเชาคลังสินคาเฉลีย่ 88% 89% 71% 61% 

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 และขอมูลจาก TICON 

อัตราการเชาคลังสินคาโดยเฉลี่ยในชวงที่ผานมาลดลง สวนหน่ึงเนื่องจาก TICON มีพื้นท่ีคลังสินคาเพ่ิมขึ้น และมีการขาย

คลังสินคาที่มีผูเชาแลวใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

แผนภาพที ่7-4: ลูกคาที่เชาคลงัสนิคาของ TICON ณ สิ้นป 2556 

ตามประเภทอุตสาหกรรม ตามประเทศ

หมายเหตุ: สัดสวนขางตนคํานวณจากรายไดคาเชาและคาบริการในเดือนธันวาคม ป 2556

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ป 2556 

กองทุน

บริษัทรวม TFUND TLOGIS และ TGROWTH ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยรวมทั้งส้ิน 

22,811.17 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้

ผูใหบริการ
โลจิสติกส 
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ตารางที ่7-20: อสงัหารมิทรัพยที่ถอืโดย TFUND TLOGIS และ TGROWTH ณ วันที ่30 มิถนุายน 2557

มูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ลานบาท) พื้นที ่(ตร. ม.)  

กองทุน TFUND      

โรงงาน    19,600 

คลังสินคา    563,950 

รวมกองทุน TFUND  12,214.59 583,550 

กองทุน TLOGIS      

โรงงาน   243,625 

รวมกองทุน TLOGIS  4,593.60 243,625 

กองทุน TGROWTH      

โรงงาน    121,175 

คลังสินคา    182,095 

รวมกองทุน TGROWTH  6,002.98 303,270 

รวมอสงัหารมิทรัพยทีถอืโดยบริษัทรวม  22,811.17 1,130,445 

หมายเหตุ: มูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยบันทึกบัญชีตามมูลคายุติธรรมของทรัพยสิน

2.4. โครงสรางผูถือหุน

ณ 25 สิงหาคม 2557 TICON มีทุนจดทะเบียน 1,115.94 ลานบาท เรียกชําระแลว 1,072.80 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญ

จํานวน 1,072,80 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท โดยรายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ เปนดังนี้

ตารางที ่7-21: ผูถือหุนรายใหญของ TICON 

ลําดับ ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน % 

1 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)   261,094,507  24.34% 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด     45,955,733  4.28% 

3 นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล     41,492,970  3.87% 

4 บริษัท ซิตี้ วิลลา จํากดั     38,568,150  3.60% 

5 นายประชา กิจวรเมธา     32,589,903  3.04% 

6 นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล     31,589,400  2.94% 

7 นางยพุดี ควน     31,236,904  2.91% 

8 State Street Bank Europe Limited     24,856,820  2.32% 

9 นายชาลี โสภณพนิช     24,773,910  2.31% 

10 Nortrust Nominees Ltd.     24,250,747  2.26% 

11 ผูถือหุนรายอ่ืนๆ (นอกจากผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ขางตน)   516,393,929  48.14% 

รวมทัง้หมด 1,072,802,973 100.00% 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2.5. คณะกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการของ TICON ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ดังนี้

ตารางที ่7-22: คณะกรรมการของ TICON 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง

1 นายชาลี โสภณพนิช  ประธานกรรมการบริษัท  

2 นายไว เชง ควน  ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผูอํานวยการ   

3 นายวีรพันธ พลูเกษ  กรรมการผูจัดการ  

4 นายจิระพงษ วินิชบุตร  กรรมการ

5 นายชาย วินิชบุตร  กรรมการ

6 นางยพุด ี ควน  กรรมการ  
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ลําดับ ชื่อ ตําแหนง

7 นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

8 นายชัชวาลย  เจียรวนนท กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

9 นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัทไดคือ  นายชาลี โสภณพนิช นายไว เชง ควน 

นายวีรพันธ พูลเกษ นายจิระพงษ วินิชบุตร และนายชาย วินิชบุตร กรรมการสองคนในหาคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท

ตารางที ่7-23: คณะกรรมการบริหารของ TICON 

ลําดับ   รายชื่อ  ตําแหนง  

1 นายไว เชง ควน ประธานกรรมการบริหาร

2 นายวีรพันธ พลูเกษ รองประธานกรรมการบริหาร

3 นายชาลี โสภณพนิช กรรมการบริหาร

4 นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการบริหาร

5 ดร.สมศักดิ   ไชยพร กรรมการบริหารและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท

ที่มา: TICON

2.6. ฐานะทางการเงินและผลดําเนินงาน

ตารางที ่7-24: งบแสดงฐานะการเงินรวมของ TICON 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 136.83 0.89% 361.54 1.83% 347.86 1.32% 288.66 0.99% 

เงินลงทุนชั่วคราว 950.00 6.21% 731.12 3.70% 420.66 1.59% 8.94 0.03% 

ลูกหน้ีการคาและลกูหนี้อ่ืน 106.90 0.70% 119.24 0.60% 90.67 0.34% 61.26 0.21% 

สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 62.05 0.41% 126.08 0.64% 185.70 0.70% 221.91 0.76% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,255.77 8.21% 1,337.98 6.78% 1,044.90 3.95% 580.77 1.99% 

สินทรัพยไมหมนุเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย - 0.00% - 0.00% 2,683.97 10.15% 3,515.00 12.07% 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ํา

ประกัน

40.44 0.26% 2.02 0.01% 0.24 0.00% 0.24 0.00% 

ลูกหน้ีตามสญัญาเชาดําเนินงานที่ยงัไม

เรียกชําระ

18.15 0.12% 53.84 0.27% 30.27 0.11% 9.52 0.03% 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบรษิัทท่ี

เกีย่วของกัน

- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทุนในการรวมคา - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1.11 0.00% 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,897.88 12.41% 2,755.08 13.96% 3,242.41 12.26% 3,125.22 10.73% 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 0.26 0.00% 0.26 0.00% 0.26 0.00% 0.26 0.00% 

อสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีอยูใน

ระหวางการพฒันาและพรอมใหเชา/ขาย

4,674.39 30.57% 7,805.28 39.55% 13,726.60 51.89% 15,404.83 52.88% 

อสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนใหเชา 6,315.46 41.31% 5,883.05 29.81% 3,534.65 13.36% 4,146.11 14.23% 

ท่ีดินอาคารและอปุกรณ 597.02 3.90% 866.02 4.39% 1,094.90 4.14% 1,164.72 4.00% 

สินทรัพยไมมีตวัตน 10.75 0.07% 5.63 0.03% 5.39 0.02% 5.04 0.02% 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 202.13 1.32% 266.97 1.35% 108.76 0.41% 52.10 0.18% 

เงินมดัจําคาที่ดิน 261.13 1.71% 743.50 3.77% 610.80 2.31% 658.40 2.26% 

สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 15.35 0.10% 16.39 0.08% 368.26 1.39% 468.83 1.61% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 14,032.96 91.79% 18,398.02 93.22% 22,722.53 85.90% 25,036.37 85.94% 
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31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รวมสินทรัพย 15,288.73 100.00% 19,736.00 100.00% 26,451.39 100.00% 29,132.14 100.00% 

เงินกูยืมระยะสั้นและหนีส้ินภายใต

สัญญาทรัสตรีซีทส

1,606.10 10.51% 745.08 3.78% 2,108.00 7.97% 2,235.26 7.67% 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 329.33 2.15% 666.06 3.37% 765.62 2.89% 808.05 2.77% 

หนี้สินตามสญัญาเชาการเงินท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ป

- 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.58 0.00% 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของ

กันท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป

239.14 1.56% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ป

- 0.00% - 0.00% 45.00 0.17% 113.00 0.39% 

หุนกูที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป 850.00 5.56% 2,350.00 11.91% 1,080.00 4.08% 1,330.00 4.57% 

ภาษีเงินไดคางจาย 24.90 0.16% 141.69 0.72% 2.22 0.01% 10.40 0.04% 

หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 18.60 0.12% 43.06 0.22% 62.52 0.24% 65.34 0.22% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,068.08 20.07% 3,945.90 19.99% 4,063.36 15.36% 4,562.63 15.66% 

หนี้สินท่ีเกี่ยวของโดยตรงกบัสินทรพัย

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อการขาย

- 0.00% - 0.00% 112.74 0.43% 116.10 0.40% 

หนี้สินตามสญัญาเชาการเงิน - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2.40 0.01% 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของ

กัน

761.39 4.98% - 0.00% 707.30 2.67% 748.38 2.57% 

เงินกูยืมระยะยาว - 0.00% 354.66 1.80% 1,208.87 4.57% 1,132.60 3.89% 

หุนกู 5,300.00 34.67% 7,150.00 36.23% 10,530.00 39.81% 11,080.00 38.03% 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน

18.93 0.12% 21.57 0.11% 25.35 0.10% 26.81 0.09% 

หนี้สินภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี 7.44 0.05% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินมดัจําจากลกูคา 392.70 2.57% 367.13 1.86% 193.26 0.73% 212.23 0.73% 

รายไดคาเชาที่ดินรับลวงหนา - 0.00% - 0.00% 922.75 3.49% 945.94 3.25% 

รวมหนีส้ินไมหมุนเวยีน 6,480.46 42.39% 7,893.37 39.99% 13,587.52 51.37% 14,148.35 48.57% 

รวมหนีส้ิน 9,548.54 62.45% 11,839.27 59.99% 17,763.63 67.16% 18,827.07 64.63% 

ทุนจดทะเบยีน 1,117.25 7.31% 1,263.74 6.40% 1,263.74 4.78% 1,115.94 3.83% 

ทุนท่ีออกและชําระแลว 781.01 5.11% 877.47 4.45% 912.38 3.45% 913.79 3.14% 

เงินรบัลวงหนาคาหุน - 0.00% 56.84 0.29% - 0.00% 2,375.18 8.15% 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 3,510.09 22.96% 4,378.27 22.18% 4,669.47 17.65% 4,679.25 16.06% 

กําไรสะสม

จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 111.73 0.73% 126.37 0.64% 126.37 0.48% 126.37 0.43% 

ยังไมไดจดัสรร 1,356.46 8.87% 2,482.18 12.58% 2,983.90 11.28% 2,219.18 7.62% 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (19.09) -0.12% (24.41) -0.12% (4.37) -0.02% (8.71) -0.03% 

รวมสวนของผูถอืหุน 5,740.19 37.55% 7,896.73 40.01% 8,687.76 32.84% 10,305.07 35.37% 

รวมหนีส้ินและสวนของผูถือหุน 15,288.73 100.00% 19,736.00 100.00% 26,451.39 100.00% 29,132.14 100.00% 

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 TICON มีสินทรัพยรวม 19,736.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,447.40 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 29.09% 

จากปกอนหนา ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่ฝงตะวันออกของ

ประเทศ และการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนใน TFUND/TLOGIS ที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวนการเพ่ิมทุนของ TFUND/TLOGIS ใน

ระหวางป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 TICON มีสินทรัพยรวม 26,451.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,715.39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.03% 

จากปกอนหนา ท้ังนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนใน

บริษัทรวม จากการลงทุนใน TGROWTH 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 TICON มีสินทรัพยรวม 29,132.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,680.75 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.13% 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และสินทรัพยไม

หมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย โดยเปนที่ดินพรอมอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินคา ซ่ึง TICON คาดวาจะขายและ/หรือใหเชา

แกกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust “REIT”)

หน้ีสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 TICON มีหนี้สินรวม 11,839.27 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,290.73 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.99% 

จากปกอนหนา โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูและหุนกูเพื่อการลงทุนซ้ือที่ดินและการขยายงานกอสรางโรงงาน/

คลังสินคาเปนจํานวนมากในระหวางป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 TICON มีหนี้สินรวม 17,763.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,924.36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 50.04%

จากปกอนหนา โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูและหุนกูเพื่อการลงทุนซ้ือที่ดินและการขยายงานกอสรางโรงงาน/

คลังสินคาเชนเดียวกับในป 2555 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 TICON มีหนี้สินรวม 18,827.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,063.44 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.99% จาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูและหุนกูเพื่อการลงทุนซื้อท่ีดินและการขยายงาน

กอสรางโรงงาน/คลังสินคา ทั้งนี้ TICON ไดมีการชําระคืนบางสวนหลังจากมีการเพิ่มทุนในเดือนมิถุนายน 2557 

สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 TICON มีสวนของผูถือหุน 7,896.73 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,156.53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

37.57% จากปกอนหนา โดยมีการเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได

คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 965 ลานบาทในเดือนตุลาคม 2555 และจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TICON-W6 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 57 ลานบาทในเดือนธันวาคม 2555 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมในป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 TICON มีสวนของผูถือหุน 8,687.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 791.03 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.02% 

จากปกอนหนา เนื่องจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 และ TICON-W3 ในระหวางปเปน

จํานวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 326.1 ลานบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมในป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 TICON มีสวนของผูถือหุน 10,305.07 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,617.32 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

18.62% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของเงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบ

แสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดจํานวน 157.7 ลานหนวยในชวงไตรมาส 2/2557

ตารางที ่7-25: งบกําไรขาดทุนรวมของ TICON 

งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการใหเชาและบริการท่ี

เกีย่วของ

880.23 41.30% 1,053.01 18.02% 1,109.69 17.59% 427.77 37.78% 

รายไดจากการรบัเหมากอสราง 21.57 1.01% 117.21 2.01% 56.45 0.89% 28.04 2.48% 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรพัย 1,076.47 50.51% 4,364.45 74.68% 4,663.04 73.90% 541.20 47.79% 

รายไดคาสาธารณปูโภค 20.59 0.97% 23.02 0.39% 25.99 0.41% 13.07 1.15% 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
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งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

รายไดคาบริหารจดัการจากบรษิัท

รวม

113.44 5.32% 105.07 1.80% 152.59 2.42% 91.89 8.11% 

ดอกเบี้ยรบั 12.08 0.57% 13.33 0.23% 7.15 0.11% 3.72 0.33% 

คาสินไหมทดแทนรบัจากการ

ประกันภยั

- 0.00% 82.71 1.42% 69.65 1.10% - 0.00% 

รายไดอ่ืน   7.00 0.33% 85.19 1.46% 225.45 3.57% 26.72 2.36% 

รวมรายได 2,131.39 100.00% 5,843.98 100.00% 6,310.01 100.00% 1,132.40 100.00% 

ตนทุนการใหเชาและบริการท่ี

เกีย่วของ

(248.12) -11.64% (392.29) -6.71% (261.52) -4.14% (92.98) -8.21% 

ตนทุนการรบัเหมากอสราง (18.98) -0.89% (97.95) -1.68% (40.68) -0.64% (24.37) -2.15% 

ตนทุนขายอสังหาริมทรพัย (700.59) -32.87% (2,691.07) -46.05% (2,886.28) -45.74% (201.62) -17.80% 

ตนทุนคาสาธารณูปโภค (20.59) -0.97% (23.02) -0.39% (24.38) -0.39% (12.11) -1.07% 

คาใชจายในการขาย (19.04) -0.89% (41.57) -0.71% (159.41) -2.53% (14.05) -1.24% 

คาใชจายในการบริหาร (214.09) -10.04% (274.18) -4.69% (381.80) -6.05% (200.99) -17.75% 

คาเสื่อมราคา (92.91) -4.36% (116.26) -1.99% (174.38) -2.76% (121.05) -10.69% 

คาเผ่ือการดอยคาของ

อสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีอยู

ในระหวางการพฒันาโอนกลบั

รายการ

(15.42) -0.72% 15.42 0.26% - 0.00% - 0.00% 

คาใชจายอ่ืน (0.13) -0.01% (1.44) -0.02% (9.65) -0.15% (0.02) 0.00% 

รวมคาใชจาย (1,329.88) -62.39% (3,622.34) -61.98% (3,938.10) -62.41% (667.18) -58.92% 

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทนุในบริษัทรวมและ

การรวมคา กําไรที่รับรูเพิ่มเติม

จากการขายอสงัหารมิทรัพยให

บริษัทรวม กําไรที่ยงัไมเกิดข้ึน

จากการขายอสงัหารมิทรัพยให

บริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน

และคาใชจายภาษีเงินได

801.52 37.61% 2,221.63 38.02% 2,371.91 37.59% 465.22 41.08% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม

160.80 7.54% 169.22 2.90% 216.57 3.43% 143.00 12.63% 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน

การรวมคา

- 0.00% - 0.00% - 0.00% (0.03) 0.00% 

กําไรท่ีรับรูเพิม่เตมิจากการขาย

อสังหารมิทรัพยใหบรษิัทรวม

3.52 0.17% 35.29 0.60% 154.45 2.45% 39.36 3.48% 

กําไรท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการขาย

อสังหารมิทรัพยใหบรษิัทรวม

(63.20) -2.97% (458.69) -7.85% (505.07) -8.00% (98.65) -8.71% 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน

และคาใชจายภาษีเงินได

902.64 42.35% 1,967.45 33.67% 2,237.86 35.47% 548.89 48.47% 

คาใชจายทางการเงิน (267.15) -12.53% (410.83) -7.03% (546.43) -8.66% (322.35) -28.47% 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 635.49 29.82% 1,556.62 26.64% 1,691.44 26.81% 226.54 20.01% 

คาใชจายภาษีเงินได (199.09) -9.34% (260.05) -4.45% (277.20) -4.39% (77.48) -6.84% 

กําไรสําหรับงวด 436.39 20.47% 1,296.57 22.19% 1,414.23 22.41% 149.07 13.16% 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจาก 1.37 0.06% (5.32) -0.09% 20.05 0.32% (4.34) -0.38% 
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งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

การแปลงคางบการเงินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภยัสาํหรับ

โครงการผลประโยชนพนกังาน

- 0.00% - 0.00% (0.45) -0.01% - 0.00% 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับ

งวด  

1.37 0.06% (5.32) -0.09% 19.59 0.31% (4.34) -0.38% 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวด  

437.76 20.54% 1,291.25 22.10% 1,433.83 22.72% 144.73 12.78% 

รายได

TICON มีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการอุตสาหกรรมโดยการสรางโรงงานและคลังสินคาเพ่ือใหเชาและ

ขาย ในชวง 2554 – 2556 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 TICON มีรายไดจากการใหเชาและบริการที่เกี่ยวของคิด

เปน 41.30% 18.02% 17.59% และ 37.78% ของรายไดรวม ตามลําดับ ในขณะที่มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

ในชวง 2554 – 2556 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 คิดเปน 50.51% 74.68% 73.90% และ 47.79% ของรายไดรวม 

ตามลําดับ ซึ่งเปนสัดสวนรายไดสูงสุด ทั้งนี้รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเกิดจากการขายโรงงาน/คลังสินคาใหแก

กองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH ท้ังนี้ การขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินมาใชในการ

ขยายธุรกิจในแตละป รายไดที่สําคัญของ TICON มีดังนี้

� รายไดจากการใหเชาและบริการ

ในป 2555 TICON มีรายไดจากการใหเชาและบริการ 1,053.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 172.78 ลานบาท หรือคิดเปน 19.63% 

จากป 2554 เน่ืองจากมีการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยานยนตที่เกิดจาก

การดําเนินนโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาล กระแสความตองการเชาโรงงาน/คลังสินคาไดหล่ั งไหลไปยังพ้ืนที่ทางฝง

ตะวันออกของประเทศ

ในป 2556 TICON มีรายไดจากการใหเชาและบริการ 1,109.69 ลานบาท เพิ่มขึ้น 56.68 ลานบาท หรือคิดเปน 5.38% จาก

ป 2555 โดยเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาป 2555 เน่ืองจากความตองการเชาโรงงานเติบโตนอยกวาท่ีคาดหมายไว อยางไรก็

ตาม ความตองการคลังสินคาของบริษัทไดเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส และธุรกิจคาปลีก

ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 TICON มีรายไดจากการใหเชาและ

บริการ 427.77 ลานบาท ลดลง 130.05 ลานบาท หรือคิดเปน 23.31% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจาก 

TICON มีการขายอสังหาริมทรัพยใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมากในชวงไตรมาส 4/2556 รวมไปถึงมีการ

ขายอสังหาริมทรัพยจํานวนหนึ่งใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและผูเชาในชวงไตรมาส 1/2557 เชนกัน

� รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

ในป 2555 TICON มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 4,364.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,287.98 ลานบาท หรือคิดเปน 

305.44% จากป 2554 เนื่องจากมีการขายโรงงานซึ่งเล่ือนมาจากแผนการขายในไตรมาส 4/2554 มาขายในไตรมาส 

1/2555 และมีการโอนขายอสังหาริมทรัพยอีก 2 คร้ัง ใหแก TFUND และ TLOGIS ในไตรมาส 4/2555

ในป 2556 TICON มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 4,663.04 ลานบาท เพิ่มขึ้น 298.59 ลานบาท หรือคิดเปน 6.84% 

จากป 2555 โดย TICON มีการขายโรงงานใหแก TFUND ในเดือนกันยายน และขาย/ใหเชาโรงงานและคลังสินคาใหแก 

TGROWTH ในเดือนธันวาคม โดยการขายอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนในการขยายธุรกิจ
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ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557  TICON มีรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย 541.20 ลานบาท โดยเปนการใหเชาอาคารโรงงานใหแก TGROWTH และเปนการขายโรงงานใหแก 

TFUND

คาใชจาย

คาใชจายที่สําคัญของ TICON มีดังนี้

� คาใชจายในการขายและบริหาร

องคประกอบหลักของคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาเส่ือมราคาของโรงงาน/

คลังสินคาที่สรางเสร็จแตยังไมมีผูเชา

ในป 2555 TICON มีคาใชจายในการขายและบริหาร  432.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 106.00 ลานบาท หรือคิดเปน 32.50% 

ของปกอนหนา สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงาน การ

เพิ่มขึ้นของคาเส่ือมราคาของโรงงาน/คลังสินคาที่วางพรอมใหเชาอันเนื่องมาจากผลกระทบของเหตุการณอุทกภัย และการ

เพิ่มขึ้นของคาเบี้ยประกันภัยสําหรับอาคารโรงงานและคลังสินคาวางดังกลาว นอกจากน้ี TICON ยังมีคาใชจายในการขาย

เพิ่มขึ้นจากปกอนตามการขยายธุรกิจ ซึ่งสวนใหญเปนคานายหนาในการหาลูกคาเชาโรงงานและคลังสินคา

ในป 2556 TICON มีคาใชจายในการขายและบริหาร 715.60 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  283.59 ลานบาท หรือคิดเปน 65.65% 

ของปกอนหนา สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเส่ือมราคา คาใชจายในการรักษา ความปลอดภัยของทรัพยสินในโรงงาน/

คลังสินคาที่วางพรอมใหเชา การเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เก่ียวของกับพนักงานตามการขยายธุรกิจ  รวมทั้งคาใชจายที่

เกี่ยวกับการจัดต้ัง TGROWTH ซึ่งสวนใหญจะถูกบันทึกเปนคาใชจายในการขาย โดยคาใชจายดังกลาวจะเกิดขึ้นเฉพาะ

เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนใหมเทานั้น

ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 TICON มีคาใชจายในการขายและ

บริหาร 336.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น 69.78 ลานบาท หรือคิดเปน 26.21% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งสวน

ใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเส่ือมราคาของทรัพยสินในโรงงาน/คลังสินคาท่ีวางพรอมใหเชา การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายที่

เกี่ยวของกับพนักงาน และมีคาจดทะเบียนสิทธิการเชาของโรงงานที่ใหเชาแก TGROWTH 

� คาใชจายทางการเงิน

องคประกอบหลักของคาใชจายทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยจาย คิดเปนสัดสวนประมาณ 99% สวนที่เหลือเปนคาใชจายที่

เกี่ยวของกับการจัดหาเงินกูยืม

ในชวง 3 ปที่ผานมา และในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 คาใชจายทางการเงินของ TICON มีจํานวน 267.15 ลานบาท 

410.83 ลานบาท  546.43 ลานบาท และ 322.35 ลานบาท โดยคาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นมากเนื่องจาก TICON มีการ

กูยืมเงินเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อใชในการขยายธุรกิจโรงงาน/คลังสินคาใหเชา

กําไร

� กําไรขั้นตน

ในชวง 3 ปที่ผานมา และในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 อัตรากําไรขั้นตนจากการใหเชาและจากการขายโรงงาน/

คลังสินคา เทากับ 50.56% 42.34% 45.13% และ 67.22% ตามลําดับ

ในป 2555 อัตรากําไรขั้นตนจากการใหเชาและจากการขายโรงงาน/คลังสินคาของ TICON ลดลงอยางมากจากป 2554 

เนื่องจากการสูญเสียรายไดคาเชาและคาใชจายในการซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายจากเหตุการณอุทกภัย รวมทั้งการ

เพิ่มขึ้นของสัดสวนรายไดจากการใหเชาคลังสินคา
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ในป 2556 อัตรากําไรขั้นตนจากการใหเชาและจากการขายโรงงาน/คลังสินคา เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากปกอนหนา เนื่องจาก

TICON มีรายไดจากการใหเชาเพิ่มขึ้น มีการปรับขึ้นราคาคาเชาและบริการ การลดลงของคาซอมแซมทรัพยสินในสวนที่

ไดรับผลกระทบอุทกภัยในชวงปลายป 2554 และการหยุดคิดคาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใหเชาที่จัด

ประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายต้ังแตไตรมาส 2 จนถึงเดือนธันวาคมที่บริษัทไดขายสินทรัพยดังกลาว

เสร็จสิ้น

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 อัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาและจากการขายโรงงาน/คลังสินคา ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอนหนา ซ่ึงเทากับ 69.37% เน่ืองจาก ในชวง 6 เดือนแรกของปกอนหนา TICON ไมมีรายการขาย

อสังหาริมทรัพย ซึ่งการขายมีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวาการใหเชา จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนจากการใหเชาและจากการขาย

� กําไรสุทธิ

ในชวง 3 ปที่ผานมา และในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 TICON มีกําไรสุทธิ 436.39 ลานบาท 1,296.57 ลานบาท 

1,414.23 ลานบาท และ 149.07 ตามลําดับ และมีอัตรากําไรสุทธิ 20.47% 22.19% 22.41% และ 13.16% ตามลําดับ

ในป 2555 TICON มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 860.18 ลานบาท หรือคิดเปน 197.11% จากปกอนหนา โดยสวนใหญเกิดจากการ

เพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยให TFUND/TLOGIS รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหเชาและบริการ 

จากการรับเหมากอสราง สวนแบงกําไรจากการลงทุนใน TFUND/TLOGIS กําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย

ให TFUND/TLOGIS และกําไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุน รวมถึงการที่ TICON มีการโอนกลับรายการคาเผ่ือการดอย

คาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการพัฒนาทั้งจํานวน เน่ืองจากในป 2555 อสังหาริมทรัพยที่เคยบันทึก

คาเผื่อการดอยคาเมื่อป 2554 มีมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคาตามบัญชี นอกจากน้ี TICON ยังไดรับประโยชนจากการปรับลด

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 30% เปน 23% ในป 2555

ในป 2555 TICON มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 117.66 ลานบาท หรือคิดเปน 9.07% จากปกอนหนา โดย TICON มีกําไรขั้นตน

จากการใหเชาและบริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกําไรจากขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา นอกจากนี้ TICON  มี

รายไดคาบริหารจัดการ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก 

TFUND/TLOGIS มีผลประกอบการดีขึ้น อีกทั้ง TICON มีกําไรที่รับรูเพ่ิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพยให 

TFUND/TLOGIS และกําไรจากการขายหนวยลงทุน TFUND/TLOGIS เพ่ิมขึ้นจากการลดสัดสวนการลงทุนในกองทุน 

นอกจากน้ี TICON ยังไดรับประโยชนจากการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 23% เปน 20%

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 TICON มีกําไรสุทธิลดลง 271.53 ลานบาท หรือคิดเปน 64.56% ของชวงเดียวกันของป

กอนหนา ซึ่ง TICON มีกําไรสุทธิ 420.59 ลานบาท เน่ืองจาก TICON มีรายไดคาเชารับและคาบริการลดลง รวมถึงไมมี

กําไรจากการขายเงินลงทุนและคาสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย ซ่ึงทําใหมีรายไดอื่นลดลง นอกจากนี้ TICON มี

คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นและมีคาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นตามการขยายการพัฒนาโครงการ

ตารางที ่7-26: สรุปงบกระแสเงินสดรวมของ TICON 

ลานบาท
งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 1,221.97 4,495.17 5,066.33 413.88 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,219.75) (7,194.39) (9,851.90) (3,309.42) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,301.42 2,708.41 4,436.64 2,432.74 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (ลดลง) เพิม่ขึ้น  1.22 (4.47) 16.25 (3.00) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 304.86 4.71 (332.68) (465.80) 

ในป 2555 TICON มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 4.71 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,495.17 ลานบาท โดย

เปนกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน และรายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับจากการดําเนินงานซึ่งสวนใหญ
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เปนตนทุนของอสังหาริมทรัพยสวนที่ขาย มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 7,194.39 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจาก

การเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีอยูในระหวางการพัฒนาสินทรัพยพรอมใหเชา/

ขาย และการจายเงินมัดจําคาที่ดิน เพ่ือการขยายธุรกิจโรงงาน/คลังสินคา และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,708.41 

ลานบาท โดยมีเงินสดรับจากหุนกู และการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูในชวงเวลาดังกลาว

ในป 2556 TICON มีเงินสดสุทธิลดลง 332.68 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,066.33 ลานบาท โดย

เปนกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน และรายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับจากการดําเนินงานซึ่งสวนใหญ

เปนตนทุนของอสังหาริมทรัพยสวนที่ขาย มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 9,851.90 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น การซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการพัฒนาสินทรัพยพรอมใหเชา/ขาย และ

การจายเงินมัดจําคาที่ดิน เพ่ือการขยายธุรกิจโรงงาน/คลังสินคา และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,436.64 ลาน

บาท โดยสวนใหญเกิดจากเงินสดรับจากหุนกู

ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 TICON เงินสดสุทธิลดลง 465.80 ลาน

บาท โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน โดยเปนกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน และรายการปรับกระทบยอดกําไรกอน

ภาษีเปนเงินสดรับจากการดําเนินงานซึ่งสวนใหญเปนตนทุนของอสังหาริมทรัพยสวนที่ขายและคาใชจายดอกเบ้ีย มีเงินสด

สุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 3,309.42 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากเงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูใน

ระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,432.74 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจาก

เงินสดรับจากหุนกูและการเพ่ิมทุน ซึ่งเกิดจากการใชสิทธิของ TICON-W2 TICON-W3 และ TICON-W6 ในระหวางงวด

ตารางที ่7-27: อัตราสวนทางการเงินที่สาํคัญของ TICON 

ลานบาท
งวดสิ้นปวนัที ่31 ธันวาคม งวด 6 เดือน

2554 2555 2556 ม.ค. –  ม.ิย. 2557 

อัตราสวนสภาพคลอง          

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  0.41   0.34   0.26   0.13  

อัตราสวนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา (เทา)  12.42   10.55   11.36   12.34  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน)  29   35   32   30  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ (เทา)  3.76   6.44   4.49   0.84  

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วนั)  97   57   81   434  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากาํไร         

อัตรากําไรข้ันตน (%) รวมรายไดจากการขาย 50.56% 42.34% 45.13% 67.22% 

อัตรากําไรข้ันตน (%) ไมรวมรายไดจากการขาย 68.81% 56.99% 72.61% 72.39% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 33.47% 34.82% 32.74% 33.95% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 20.47% 22.19% 22.41% 13.16% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 7.70% 19.02% 17.05% 3.14% 

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน         

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย (%) 6.50% 11.23% 9.69% 3.95% 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร (%)  7.11% 12.13% 10.88% 4.60% 

อัตราการหมุนของสินทรพัย (เทา)  0.14   0.32   0.25   0.07  

อัตราสวนภาระหนีส้ิน         

อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.66   1.50   2.04   1.83  

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา)  3.38   4.79   4.10   1.70  

การวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

ในชวงป 2554 – 2556 และชวง 6 เดือนแรกของป 2557 TICON มีอัตราสวนสภาพคลองลดลง เน่ืองจากมีเงินลงทุน

ชั่วคราวลดลง ในขณะที่ เงินกูยืมระยะส้ัน รวมไปถึงเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปเพิ่มขึ้น
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ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ียของ TICON เพ่ิมสูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับชวงท่ีผานมา 

เน่ืองจากในงวดดังกลาว TICON มีการขายอสังหาริมทรัพยไมมากนัก ทําใหมีตนทุนในการขายอสังหาริมทรัพยต่ํา

ในงวด 6 เดือนแรกของ ป 2557 TICON มีอัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรลดลง เนื่องจากมีรายไดคาเชารับและคาบริการลดลง รวมถึงไมมีกําไรจากการขายเงิน

ลงทุนและคาสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย ซึ่งทําใหมีรายไดอื่นลดลง และมีคาใชจายในการขายและบริหารและ

คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นตามการขยายการพัฒนาโครงการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 TICON มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.83 เทา ลดลงจากส้ินป 2556 เทากับ 

2.04 เทา เนื่องจากมีการเพ่ิมทุนโดยการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ในไตรมาส 2 ป 2557 ผลของ

การใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของผูถือหุน ทําให TICON มีการชําระคืนเงินกูยืมบางสวน และมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น สงผลให

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง

2.7. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ในชวงปลายป 2556 และตนป 2557 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในภาวะชะลอตัว สวนหนึ่งเน่ืองมาจากภาวะ

ความตึงเครียดทางการเมือง โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระบุวาผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (Gross domestic product: “GDP”) ในไตรมาสที่ 1 ของป 2557 หดตัว 0.60% เทียบจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอนหนา และปรับลดประมาณการเศรษฐกิจป 2557 ลงจากเดิมที่คาดวาจะขยายตัวประมาณ 3% - 4% เหลือเพียง 

1.50% - 2.50%

ภาวะเศรษฐกิจก็มีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารโรงงานและคลังสินคาใหเชาภายใน

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเชนกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบการภาคเอกชนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศใชประกอบการพิจารณาขยายการลงทุนในดานการผลิตสินคาการผลิตสินคา โดยปจจัยทางการเมืองมี

ผลกระทบความตองการเชาโรงงานเติบโตนอยกวาท่ีคาดการณไว อยางไรก็ตามความตองการคลังสินคาเพ่ิมมากขึ้นตาม

การขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกสและธุรกิจคาปลีก

โรงงานใหเชา

� อุปทานของโรงงานใหเชา

จากรายงานการศึกษาโดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) บริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย

ระดับสากล พ้ืนที่ใหเชาของโรงงานใหเชาในภาคกลางและภาคตะวันออกมีจํานวนทั้งส้ิน 2,378,616 ตารางเมตร โดยพื้นที่

ใหเชาของโรงงานใหเชาในจังหวัดชลบุรีเปนสัดสวนสูงสุด คิดเปน 36% ของพื้นท่ีใหเชาของโรงงานใหเชาในภาคกลางและ

ภาคตะวันออกหรือเทากับจํานวนพื้นที่ใหเชา 846,910 ตารางเมตร
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แผนภาพที ่7-5: อุปทานของโรงงานใหเชาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

หมายเหตุ: กรุงเทพตะวันออกประกอบดวยสมุทรปราการและบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพ

กรุงเทพเหนือประกอบดวยอยุธยา ปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี

ที่มา: CBRE ณ เดือนมิถุนายน 2556

โดยจากขอมูล ณ ส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2556 TICON ถือเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงานใหเชาท่ีมีสวนแบง

การตลาดมากที่สุด โดยมีพื้นที่ใหเชารวมทั้งสิน้ 1,011,306  ตารางเมตร คิดเปน 43% ของพื้นที่ใหเชาของโรงงานใหเชาใน

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ชลบุรี
846,910
35.61%

กรุงเทพ
ตะวันออก

566,160
23.80%

กรุงเทพเหนือ
516,827
21.73%

ระยอง
406,104
17.07%

ฉะเชิงเทรา
28,365
1.19%

ปราจีนบุรี
14,250
0.60%
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� อุปสงคของโรงงานใหเชา

จากรายงานการศึกษาโดย CBRE พบวาในภาคกลางและภาคตะวันออกมีพื้นที่โรงงานที่มีการเชาจํานวนทั้งส้ิน 1,900,964 

ตารางเมตร โดยจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่มีการเชาสูงสุดคือ 745,582 ตารางเมตร หรือคิดเปนอัตราการเชาพ้ืนท่ี 92% ใน

ขณะเดียวกัน อัตราการเชาพื้นที่โรงงานใหเชาในกรุงเทพมหานครตอนเหนือซึ่งเคยเปนท่ีนิยมของผูประกอบการท่ีตองการ

ผลิตและกระจายสินคาภายในประเทศ ไดปรับตัวลดลงภายหลังเหตุอุทกภัยในป 2554

ตารางที ่7-29: อุปทาน อุปสงค และอตัราการเชาพ้ืนที่ของโรงงานใหเชาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

อุปทาน อุปสงค อัตราการเชาพ้ืนที่

ชลบุรี  806,710   745,582  92% 

กรุงเทพตะวันออก  550,335   539,455  98% 

กรุงเทพเหนือ  478,578   303,900  64% 

ระยอง  406,104   313,027  77% 

ฉะเชิงเทรา  -   -  0% 

ปราจีนบุรี  14,250   9,000  63% 

พ้ืนทีใ่หเชารวม  2,255,977   1,900,964  84% 

หมายเหตุ: ไมรวมถึงนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

ที่มา: CBRE ณ เดือนมิถุนายน 2556

� แนวโนมของอุตสาหกรรมโรงงานใหเชาในอนาคต

จากการศึกษาโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ผลจากการชะลอตัวของภาคการลงทุน สงผลกระทบโดยตรงตอการขายพ้ืนท่ีในนิคม

อุตสาหกรรมหลายแหง โดยในชวงไตรมาสแรกของป 2557 ที่ผานมากิจกรรมการขายพ้ืนท่ีใหมในนิคมอุตสาหกรรมของ

ผูประกอบการรายใหญยังชะลอตัวตอเน่ืองจากปกอนหนา สําหรับแนวโนมภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมในชวงที่เหลือของป 

2557 นี้ คาดวาจะทยอยปรับตัวดีขึ้นจากสถานการณการเมืองที่คล่ีคลาย ประกอบกับมีการพิจารณาโครงการที่ขอสงเสริม

การลงทุนที่คางการอนุมัติ ซึ่งนาจะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมการลงทุนกลับมาดีขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะการลงทุนจากนัก

ลงทุนตางชาติที่มีแผนจะใชไทยเปนศูนยกลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน

คลังสินคา

� อุปทานของคลังสินคา

จากรายงานการศึกษาโดย CBRE พื้นที่ใหเชาของคลังสินคาใหเชาในภาคกลางและภาคตะวันออกมีจํานวนทั้ งส้ิน 

1,775,598 ตารางเมตร โดยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกเปนพื้นที่ที่มีพื้นที่คลังสินคาใหเชาสูงท่ีสุดในภูมิภาค

ดังกลาว คิดเปน 38%  ของพื้นที่คลังสินคาใหเชาในภาคกลางและภาคตะวันออก หรือเทากับ 682,241 ตารางเมตร
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แผนภาพที ่7-6: อุปทานของคลงัสินคาในพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

หมายเหตุ: กรุงเทพตะวันออกประกอบดวยสมุทรปราการและบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพ

กรุงเทพเหนือประกอบดวยอยุธยา ปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี

ที่มา: CBRE ณ เดือนมิถุนายน 2556

TPARK ถือเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคลังสินคาใหเชาท่ีมีสวนแบงการตลาดมากที่สุด โดย ณ เดือนมิถุนายน 

2556 TPARK มีพื้นที่ใหเชารวมทัง้สิน้ 748,336 ตารางเมตร คิดเปน 42% ของพ้ืนที่ใหเชาของคลังสินคาใหเชาในภาคกลาง

และภาคตะวันออก

กรุงเทพ
ตะวันออก

682,241
36.57%

ชลบุรี
594,425
31.86%

ฉะเชิงเทรา
296,186
15.88%

กรุงเทพเหนือ
262,818
14.09%

ระยอง
29,928
1.60%
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� อุปสงคของคลังสินคา

จากรายงานการศึกษาของ CBRE พบวาพื้นที่ที่มีการเชาของคลังสินคาใหเชาในภาคกลางและภาคตะวันออกมีจํานวน

ทั้งสิน้ 1,346,196  ตารางเมตร คิดเปนอัตราการเชาพ้ืนท่ีเทากับ 76% ท้ังนี้จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเปนท่ีตั้งของโครงการไท

คอน โลจิสติคส พารค บางนา มีอัตราการเชาพื้นที่เทากับ 89% ในขณะที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร มีอัตราการเชาพื้นที่เทากับ 55% 

ตารางที ่7-31: อุปทาน อุปสงค และอตัราการเชาพืน้ที่ของคลังสินคาในพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

อุปทาน อุปสงค อัตราการเชาพ้ืนที่

กรุงเทพตะวันออก 682,241 536,660 79% 

ชลบุรี 504,425 277,583 55% 

ฉะเชิงเทรา 296,186 263,152 89% 

กรุงเทพเหนือ 262,818 238,873 91% 

ระยอง 29,928 29,928  100% 

พ้ืนทีใ่หเชารวม 1,775,598 1,346,196 76% 

ที่มา: CBRE ณ เดือนมิถุนายน 2556

� แนวโนมของอุตสาหกรรมคลังสินคาในอนาคต

จากการศึกษาโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย แมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจยังคงมีทิศทางชะลอตัว แตสําหรับภาพรวมของ

ธุรกิจขนสงทางถนนในป 2557 คาดวา จะเติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวออกสูภูมิภาคมากขึ้น โดยมีปจจัย

หนุน ไดแก การขยายการลงทุนของภาคเอกชนไปยังภูมิภาค การเติบโตของการคาชายแดนและผานแดน และการกาวเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 โดยคาดวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในภาคขนสงและโลจิสติกสทางถนน 

(ณ ราคาปปจจุบัน) ในป 2557 จะขยายตัว 5.1% - 7.5% จากป 2556 จึงเปนโอกาสของธุรกิจคลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคาเพื่อรองรับการขยายตัวดังกลาว
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