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สารสนเทศเกี่ยวกับการจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์โดย  
บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน)  

บัญชี 2 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือใน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) จ านวน 478,699,619 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.10 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน ให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ ากัด (“FAS”) ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท  (“รายการ
จ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอน”) โดยบริษัทได้เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Share Purchase 
Agreement) กับ FAS ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน คือ บริษัทต้องได้รับการ
อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

การเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอนถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยรายการจ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอน ถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ตามขนาดของ
รายการสูงสุดที่ได้จากการค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ ากว่า
ร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอเปิดเผยรายละเอียดของการจ าหน่ายหุ้นสามัญของไทคอนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้ 

 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะเข้าท ารายการภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 
มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในไทคอน โดยหากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าท ารายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561   

  

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ซื้อ : บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ ากัด  

บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จ ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท 
ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“FPHT”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 
และ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  FAS 
ตามล าดับ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 2 

 

หน้า 2 

ทั้งนี้ FPHT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแรกของไทคอน ในสัดส่วนการถือ
หุ้นประมาณร้อยละ 40.07 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของไทคอน 

ผู้ขาย : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท และ FAS ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยงกัน ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  

 

3. ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์จาก FAS ในการขอเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในไทคอน จ านวน 
478,699,619 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.10 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน ใน
ราคาหุ้นละ 17.90 บาท  

ทัง้นี้ การเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอน เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “เกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ก าหนดให้บริษัทต้องค านวณ
มูลค่าของรายการเพื่อพิจารณาหน้าที่ท่ีบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยการค านวณมูลค่าของรายการ
เพื่อพิจารณาหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  มีรายละเอียดการ
ค านวณเป็นดังต่อไปนี้  

(1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) 

ขนาดรายการ =  สัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนทีจ่ะจ าหน่ายไป  x  NTA ของไทคอน 
       NTA ของบริษัท 
 = ร้อยละ 26.10 x 24,693.40  ล้านบาท 
   12,450.83 ล้านบาท 
 = ร้อยละ 51.76 

(NTA ของบริษัทและไทคอน ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและไทคอน ซึ่งผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส้ินสุด ณ 30 กันยายน 2560) 
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(2) เกณฑ์ก าไรสุทธิ 

ขนาดรายการ =  สัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนทีจ่ะจ าหน่ายไป x ก าไรสุทธิของไทคอน 
   ก าไรสุทธิของบริษัท 
 = ร้อยละ 26.10 x 252.31  ล้านบาท 
   814.78 ล้านบาท 
 = ร้อยละ 8.08 

(ก าไรสุทธิของบริษัทและไทคอน ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและไทคอน ซึ่งผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 12 เดือน ส้ินสุด ณ 30 กันยายน 2560) 

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ขนาดรายการ =     มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน__ 
    สินทรัพย์รวมของบริษัท 
 = 478.70 ล้านหุ้น x 17.90 บาทต่อหุ้น 
  45,241.74 ล้านบาท 
 = ร้อยละ 18.94 

(สินทรัพย์รวมของบริษัท ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ส้ินสุด ณ 30 กันยายน 2560) 

 (4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกให้เพื่อเป็นส่ิงตอบแทน 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุน 

เกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ได้ก าหนดให้เลือกมูลค่าสูงสุดที่ได้จากการค านวณขนาดรายการแต่ละ
เกณฑ์ ซึ่งจากการค านวณข้างต้น ผลปรากฎว่ามูลค่าสูงสุดที่ค านวณได้มาจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีค่า
เท่ากับร้อยละ 51.76 (ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่  
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้มีมติอนุมัติเห็นชอบวาระที่เกี่ยวข้องกับ
รายการจ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอน) เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเกิน
กว่าร้อยละ 50 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 โดยเมื่อมีการตกลงเข้าท ารายการซึ่งหมายความรวมถึงการอนุมัติเข้าท ารายการโดย
คณะกรรมการของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที นอกจากนี้บริษัท
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการ โดยในการขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
จะต้องด าเนินการให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท 
แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อน าเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายการจ าหน่าย
หุ้นสามัญของไทคอน โดยบริษัทจะจัดส่งความเห็นพร้อมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน
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เสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

 4.1 สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายไป 

หุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในไทคอน จ านวน 478,699,619 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.10 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน 

 

 4.2 ข้อมูลทั่วไปของไทคอน 

ชื่อ : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า/ขายในนิคม
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และท าเลอื่นท่ีมีศักยภาพในประเทศไทย 

ที่ตั้ง : ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล : 0107544000051 

โทรศัพท ์ : 0-2679-6565 

โทรสาร : 0-2679-6569 

ทุนจดทะเบียน : 2,751,213,562 บาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 1,834,142,375 บาท 

Website  : www.ticon.co.th 

 

  

  

http://www.ticon.co.th/
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4.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของไทคอน 

ไทคอนด าเนินธุรกิจก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 
เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และท าเลอื่นที่มีศักยภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ ไทคอนยัง
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
เพื่อให้เช่า และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น

โดยไทคอน 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทย่อย   

บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ ากัด 100 พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

บริษัท ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค จ ากัด 
(“TPARK”) 

100 พัฒนาคลังสินค้าให้ เช่า ในท า เลที่ มีศักยภาพใน
ประเทศไทย 

Shanghai TICON Investment 
Management Company Limited 

100 รอง รั บ กา รข ยายธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บ กา รล งทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน  

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 70 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

TICON (HK) Limited 100 ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน
ในประเทศอินโดนีเซีย 

บริษัทร่วม   

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

15 1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
อุตสาหกรรม (Industrial Properties) 

PT SLP Surya TICON Internusa 25  
(ถือหุ้นโดย TICON 

(HK) Limited) 

พัฒนาโรงงาน และคลังสินคา้ให้เช่า และ/หรือ ขายใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

บริษัทร่วมค้า   

บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ ากัด 51  
(ถือหุ้นโดย TPARK) 

โครงการผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จ ากัด 51  
(ถือหุ้นโดย TPARK) 

โครงการผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จ ากัด 60  
(ถือหุ้นโดย TPARK) 

พัฒนาคลังสินค้าให้เช่า และ/หรือ ขายในโครงการบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่มา:   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ปี 2559 ของไทคอน (โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) 
หมายเหตุ: 1. ข้อมูลผู้ถือหน่วยล่าสุด อ้างอิงจาก www.set.or.th  
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4.4 สรุปข้อมูลทางการเงินของไทคอน ปี 2557 – 2559 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
     (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 2557 2558 2559 
งวด 9 เดือน 

ส้ินสุด 
30 ก.ย. 60 

สินทรัพย์หมุนเวียน 860.12 1,548.62 912.26 3,627.75 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,349.00 34,745.14 35,180.47 36,849.83 

รวมสินทรัพย์ 31,209.12 36,293.76 36,092.73 40,477.58 

หนี้สินหมุนเวียน 3,808.53 6,478.62 8,290.98 4,764.77 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 15,934.97 18,119.04 16,384.08 11,008.97 

รวมหนี้สิน 19,743.50 24,597.66 24,675.06 15,773.74 

ทุนจดทะเบียน 1,115.94 1,115.94 1,834.14 2,751.21 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,099.14 1,099.14 1,099.14 1,834.14 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,465.62 11,689.50 11,417.67 24,703.83 

รายได้รวม 5,856.46 4,853.93 1,872.51 1,551.32 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,408.44 3,559.75 1,223.47 1,011.74 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรว่ม การ
ร่วมค้า และก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

94.69 328.76 547.34 173.58 

ต้นทุนทางการเงิน 642.61 762.21 811.96 445.46 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 138.52 89.76 106.32 20.96 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 761.57 770.96 278.10 246.75 

ก าไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 761.74 769.74 275.03 244.91 

ก าไรส่วนของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

(0.16) 1.22 3.07 1.83 

ที่มา:  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ปี 2559 ของไทคอน และ งบการเงินรวมของไทคอน ณ 30 กันยายน 
2560  
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4.5 ผู้ถือหุ้นของไทคอน 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของไทคอน อ้างอิงข้อมูล ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้ 

 รายช่ือ จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 735,000,000 40.07 

2 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 478,699,619 26.10 

3 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 46,391,670 2.53 

4 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล 46,249,100 2.52 

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 41,287,492 2.25 

6 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จ ากัด 38,568,150 2.10 

7 DBS BANK LTD 36,000,000 1.96 

8 นาย ชาลี โสภณพนิช 24,773,910 1.35 

9 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,944,887 1.31 

10 กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์ 19,503,194 1.06 

ที่มา:  www.set.or.th  

 

4.6 คณะกรรมการของไทคอน 

คณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของไทคอน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 มีดังนี้ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 

1 นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2 นาย วีรพันธ์ พูลเกษ  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

3 นาย ชาย วินิชบุตร  กรรมการ 

4 นาย ปณต สิรวิัฒนภักด ี กรรมการ 

5 นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ 

6 นาย อุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการ 

7 นาย ชาลี โสภณพนิช  กรรมการ 

8 นาย ตรีขวัญ บนุนาค  กรรมการอิสระ ประธานและกรรมการตรวจสอบ 

9 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

10 นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ที่มา:  www.set.or.th 

  

http://www.sse.set/management.html?hidI_bod=1102&hidBodSym=TICON&date=31%2f10%2f2559&hidFirstTimeFlag=1
http://www.sse.set/management.html?hidI_bod=3709&hidBodSym=TICON&date=31%2f10%2f2559&hidFirstTimeFlag=1
http://www.sse.set/management.html?hidI_bod=9285&hidBodSym=TICON&date=31%2f10%2f2559&hidFirstTimeFlag=1
http://www.sse.set/management.html?hidI_bod=3709&hidBodSym=TICON&date=31%2f10%2f2559&hidFirstTimeFlag=1
http://www.sse.set/management.html?hidI_bod=1102&hidBodSym=TICON&date=31%2f10%2f2559&hidFirstTimeFlag=1
http://www.sse.set/management.html?hidI_bod=1216&hidBodSym=TICON&date=31%2f10%2f2559&hidFirstTimeFlag=1
http://www.sse.set/management.html?hidI_bod=946&hidBodSym=TICON&date=31%2f10%2f2559&hidFirstTimeFlag=1
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในไทคอนจ านวน 478,699,619 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท จะเท่ากับ 8,568,723,180 บาท โดย FAS จะช าระเงินผ่านทางแคชเชียร์เช็คหรือการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันส้ินสุดการขาย 

 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายไป 

สินทรัพย์ที่บริษัทจะจ าหน่ายคือหุ้นสามัญของไทคอน จ านวน 478,699,619 หุ้น โดยหากพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่
จะจ าหน่ายตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามงบการเงินรวมของไทคอน ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.46 บาท มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายจะมีค่าเท่ากับ 
6,445,617,284 บาท นอกจากนี้ หากพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายตามราคาตลาดของไทคอน โดยอ้างอิงราคาซื้อ
ขายหุ้นสามัญของไทคอนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันท าการก่อนหน้าวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่ง
เท่ากับหุ้นละ 17.43 บาท  มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายจะมีค่าเท่ากับ 8,343,734,359 บาท 

 

7. เกณฑท์ี่ใชก้ าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน อ้างอิงจากราคาเสนอซื้อหุ้นของไทคอนที่ราคาหุ้นละ 17.90 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ FAS ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวถือเป็นราคาที่คิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 25.43 จากราคาต้นทุน
เฉล่ียของการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของไทคอนที่ราคาหุ้นละ 14.27 บาท และคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 2.70 จากราคาซื้อขายหุ้น
สามัญของไทคอนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันท าการก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท (ระหว่างวันท่ี 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561)  ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 17.43 บาท  

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

การจ าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในไทคอนให้แก่ FAS ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท จะท าใหบ้ริษัทได้รับมูลค่า
ส่ิงตอบแทนประมาณ 8,569 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการรองรับการขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการของบริษัท นอกจากนี้ก าไรท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในไทคอน จะส่งผล
ให้ก าไรสะสมในงบแสดงฐานะทางการเงินเพิ่มขึ้น และบริษัทยังสามารถน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอนไป
ช าระคืนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ซึ่งจะท าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-equity ratio) และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ทุน (Interest bearing debt to equity ratio) ปรับตัวลดลงซึ่งช่วยเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 
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9. แผนการใช้เงนิที่ได้จากการขาย 

แผนการใช้เงินของบริษัทหลังจากได้รับเงินจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญของไทคอนสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

9.1   ใช้ในการลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคต ประมาณ 2,500 ล้าน
บาท  

9.2   ใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการเขต / สวนอุตสาหกรรมบนพื้นที่ดินที่รอการพัฒนาของบริษัท ส าหรับโครงการ
สวนอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการสวนอุตสาหกรรม จังหวัด ชลบุรี (แหลมฉบัง) 
ประมาณ 1,540 ล้านบาท 

9.3   ใช้ช าระหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดช าระมูลค่า 482 ล้านบาท และใช้ช าระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบัน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวและตั๋วแลกเงินระยะส้ันมูลค่า 1,953 ล้านบาท และ 2,100 ล้านบาท 
ตามล าดับ  

9.4   ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ   

 

10. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยภายใต้เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขได้ก าหนดไว้ว่า ภายหลังจากที่บริษัท
ได้รับอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องน าส่งหลักฐานการได้รับอนุมัติการ
เข้าท ารายการดังกล่าวให้แก่ FAS ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอนภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่
ได้ส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ FAS  

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาว่าการจ าหน่ายหุ้น
สามัญของไทคอนให้แก่ FAS มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาเสนอ
ซื้อไทคอนที่ราคาหุ้นละ 17.90 บาทต่อหุ้น นับเป็นราคาที่สูงกว่าราคาต้นทุนเฉล่ียของการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของไทคอนที่
ราคาหุ้นละ 14.27 บาท และราคาซื้อขายหุ้นสามัญของไทคอนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 วัน
ท าการก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 17.43 บาท (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 
2561) ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ามูลค่าส่ิงตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าท ารายการ จะช่วยสนับสนุนให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ดินที่รอการพัฒนาของบริษัทและสามารถขยายธุรกิจหลักของบริษัท
ที่ต้องอาศัยเงินทุนจ านวนมาก ตลอดจนลดการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
โครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มูลค่าส่ิงตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าท า
รายการบางส่วนยังสามารถน าไปช าระหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่บริษัทต้อง
จ่ายในแต่ละปีลงได้ คณะกรรมการยังแสดงความเห็นว่าหากบริษัทไม่เข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นสามัญไทคอน บริษัทจะ



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 2 

 

หน้า 10 

ยังคงได้รับส่ิงตอบแทนจากการลงทุนในไทคอนเป็นเงินปันผล ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของไทคอนในอนาคต 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขอมติที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย
ไปซึ่งหุ้นสามัญของไทคอนดังกล่าว 

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11. 

 – ไม่มี – 

 

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอ่สารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่าสารสนเทศนี้มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 

14. คุณสมบัติและรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

14.1 คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

14.1.1 การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัท 

 – ไม่มี – 

14.1.2 ค ายินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น 

 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดย บริษัท  
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 

14.1.3 วันท่ีให้ความเห็น 

 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

14.2 รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
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15. รายละเอียดของมูลหนี้ 

15.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี

มติไว้และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามที่

เห็นสมควร 

ยอดรวมของตราสารหนี้ท่ีออกจ าหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มีค่าเท่ากับ 5,100 ล้านบาท และ 900 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

15.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาโดยระบุการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

15.2.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

1 3,400 จ าน าหุ้นสามัญบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) บางส่วน 

2 753 - 

3 1,625 จดจ านองที่ดินในโครงการของบริษัท 

4 310 จดจ านองที่ดินในโครงการ และจ าน าหุน้สามัญของบริษัทย่อยที่บรษิัทถืออยู่ 

5 500 - 

รวม 6,588  

 

15.2.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยมีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
หลักประกัน 

1 13,187 จดจ านองที่ดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

2 2,151 จดจ านองที่ดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

3 600 จดจ านองที่ดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

รวม 15,938  
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15.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการน าสินทรัพย์เป็น

หลักประกัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหน้ีสินประเภทอื่น (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น) ดังนี้ 

ประเภทหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
มูลค่าตามงบการเงินรวม 

ณ 30 ก.ย. 2560 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  

(ถ้ามี) 

หน้ีสินหมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 

3,576.62 ตามรายละเอียดในข้อ 15.2 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

2,121.11 ตามรายละเอียดในข้อ 15.2 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 481.00  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 

100.00  

รวมหนี้สินหมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย 6,278.73  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ 15,513.48 ตามรายละเอียดในข้อ 15.2 

หุ้นกู้ - สุทธ ิ 3,615.35  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย 19,128.83  

รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 25,407.56  

 

15.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

บริษัทไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินระหว่างกาล 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

(1) บริษัทมีภาระผูกพันเป็นจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานรวม 
15.00 ล้านบาท 

(2) บริษัทมีภาระผูกพันเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนส าหรับการพัฒนาโครงการและสัญญาจ้างบริหารจัดการรวม 
363.00 ล้านบาท  

(3)  บริษัทมียอดคงเหลือของหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 1,610.00 ล้านบาท  

(4)  บริษัทมีภาระค้ าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย 345.00 ล้านบาท 
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16. ข้อมูลของบริษทั 

16.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจ 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรมในประเทศไทย  เพื่อขายให้กับ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังให้บริการทางด้านระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งส่ิงอ านวยความ

สะดวกเพื่อให้บริการแก่ ผู้ประกอบการที่ เข้ามาลงทุนจัดตั้ งโรงงานในเขต /สวนอุตสาหกรรม โดย

สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกดังกล่าว ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ า ซึ่งด าเนินการผ่าน

บริษัทย่อย โดยในปัจจุบัน บริษัทได้เปิดด าเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซึ่งรายละเอียดการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถแยกประเภทการด าเนิน

ธุรกิจได้ ดังนี้ 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 

โดยบริษัท 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 

(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จ ากัด (มหาชน)  

- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรม เพื่อขาย โดยเขต/สวน
อุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นนั้น จะรวมถึงที่ดินที่ใช้ในการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัทยังให้บริการทางด้านระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในเขต/
สวนอุตสาหกรรม  

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ปราจีนบุรี จ ากัด 

100.00 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ระยอง 2 จ ากัด 

100.00 

บริษัท เป๋ยโต่ว โรจนะ อินดัสเตรียล 
ซิตี้ จากัด 

100.00 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท โครงการเขต/สวนอุตสาหกรรมเพ่ือขาย พร้อม
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  

บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 100.00 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพื่อให้เช่าและขายแก่ผู้ประกอบการ
ทั่วไป 

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค 

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จ ากัด 41.00 ผลิตและจ าหน่ ายไฟฟ้ าและไอน้ า  โดย มี โ รง ไฟฟ้ า  ตั้ งอยู่ ที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และโรงงานเอกชนที่
ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จ ากัด 70.00 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรม
โรจนะโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล  90.00 ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ าใช้อุตสาหกรรม และบ าบัดน้ าเสียจากโรงงาน
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ช่ือบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น 

โดยบริษัท 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 

(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

แมเนจเม้นท์ จ ากัด อุตสาหกรรม 

ธุรกิจโรงงานส าเร็จรูป 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล   
คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) 

26.10 

 

ด าเนินธุรกิจจัดสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขต/สวน
อุตสาหกรรมเพ่ือให้เช่า และ/หรือเพ่ือขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ธุรกิจบริการบ ารุงรักษา 

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ 
กรุ๊ป จ ากัด 

25.00 บริการบ ารุงรักษา และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตของโรงไฟฟ้า 

 

 แนวโน้มธุรกิจ 

แนวโน้มของธุรกิจเขต/สวนอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงมีทิศทางการเจริญเติบโตที่ดี อันเป็นผลมาจาก

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและตลาดโลก ท าให้

ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพื่อการส่งออก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบคมนาคมขนส่งของรัฐบาลซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ เกิดการลงทุนต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่างๆ 

รวมถึงการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor) ในปี 2560 – 2564 ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ด้วยวงเงินลงทุน

รวมกว่า 700,000 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะส่งผลดีโดยตรงต่อบริษัทเนื่องจาก

พื้นที่เขต/สวนอุตสาหกรรมของบริษัททั้ง 4 โครงการตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่จะเกิดการลงทุนโดยตรง อันได้แก่ 

โครงการระยองที่อ าเภอบ้านค่ายและอ าเภอปลวกแดง และ โครงการชลบุรีท่ีบ่อวินและแหลมฉบัง นอกจากนี้

ด้วยศักยภาพด้านก าลังคนและฝีมือแรงงานไทย จึงนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ

เข้ามาลงทุนในประเทศ  

แนวโน้มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่

เติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศได้ ท าให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้

เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าและขายต่อให้ กฟผ. เพื่อเป็นการเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้า และช่วย

แบ่งเบาการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า จึงนับเป็นโอกาสที่บริษัทจะสามารถพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อขอยื่นจ าหน่ายแก่ กฟผ. รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อขายภายในเขต /สวน

อุตสาหกรรมของบริษัทเอง 
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ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพและการบริการ การวางแผนการท างานที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ด้วยนโยบายและพันธกิจดา้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมให้สอดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้า การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก การ

ประสานงานและการให้บริการก่อนและหลังการขายที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ อีกทั้ง

ยังค านึงถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ท าให้บริษัทมีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งราย

อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดจากผลการด าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา 20 กว่าปี ที่มีการขยายการ

พัฒนาพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการใหม่

ที่จังหวัดชลบุรี  

 

16.2 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสดุ พร้อมค าอธิบายและการ

วิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัย

ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทั 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

2557 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 743.27 1,438.60 410.50  816.55  437.53 

เงินลงทุนช่ัวคราว 257.68 22.18 -  22.38  - 

เงินลงทุนช่ัวคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน 175.32 764.67 634.85  280.65  1,328.58 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ 1,414.02 1,400.97 1,207.61  1,407.71  1,630.56 

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 3,441.23 7,303.99 7,263.77  7,167.99  7,507.58 

สินค้าคงเหลือ 0.23 0.61 0.45  0.33  0.22 

อะไหล่-สุทธ ิ 258.40 267.60 285.01  281.85  298.23 

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับซื้อที่ดินและกอ่สร้าง - - - - 18.58 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,034.75 1,090.98 492.47  772.28  460.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - - 42,280.47 - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,324.90 12,289.61 52,575.12  10,749.74  11,682.23 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

2557 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน 76.24 63.05 5.52 5.76 5.52 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่ยังไม่เรียกช าระ 49.65 80.32 - 111.67 - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 5,976.20 6,032.87 107.43 5,030.25 8,983.62 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 4.2 4.07 - 4.48 - 

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.26 0.26 - 0.26 - 

ที่ดินรอการพัฒนา 4,365.17 1,942.93 2,020.40 1,998.83 2,032.19 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 28,941.27 33,015.93 - 33,672.66 - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธ ิ 19,803.29 20,092.96 22,173.82 22,109.20 22,374.54 

ค่าความนิยม 1,171.36 1,171.36 - 1,171.36 - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 102.54 92.79 78.35 84.79 151.92 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 301.55 306.18 - 245.26 - 

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับซื้อที่ดินและกอ่สร้าง 751.92 128.16 20.27 45.97 - 

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า 758.27 714.98 - 691.89 - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 111.73 69.85 8.38 83.61 11.73 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 62,413.64 63,715.69 24,414.19 65,255.99 33,559.51 

รวมสินทรัพย์ 69,738.54 76,005.30 76,989.31 76,005.73 45,241.74 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หน้ีสินหมุนเวียน           

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 

6,532.81 7,540.82 6,277.72  7,689.77  3,576.62 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,307.08 1,092.50 460.70  988.44  1,167.55 

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย ์ 23.04 332.31 189.73  154.93  174.65 

เงินประกันผลงานค้างจ่าย 172.12 219.95 262.14  404.08  119.33 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 152.42 199.61 176.51  154.60  164.04 

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 13.05 76.09 5.04  5.50  3.93 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 100.00 

หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งป ี

0.69 1.15 - 1.50 - 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

2557 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งป ี

- 71.60 - 143.20 - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งป ี

2,018.42 2,014.77 1,584.43 1,806.40 2,121.11 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 2,170.00 3,962.00 180.00 5,400.00 481.00 

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได ้ 758.60 327.07 138.44 130.73 506.40 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 100.80 36.74 5.11 3.83 - 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 39.41 76.33 - 15.03 - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 225.94 219.75 90.86 219.87 135.03 

หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือเผื่อขาย - - 25,347.94 - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,514.38 16,170.69 34,718.62 17,117.90 8,549.64 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน          

เจ้าหนี้อ่ืนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 51.58 - 24.32 

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย ์ - - - - 168.96 

หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ 2.53 2.91 -  2.47  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 748.38 676.78 -  712.17  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธ ิ 15,950.11 15,026.05 14,903.17  15,136.60  15,513.48 

หุ้นกู้-สุทธ ิ 13,132.00 16,220.00 2,100.00  15,420.00  3,615.35 

หนี้สินอ่ืน-เงินมัดจ ารับ 314.72 339.65 31.61  369.61  37.33 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 52.92 58.88 26.98  67.82  28.68 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 93.79 59.69 -  6.09  - 

รายได้ค่าเช่าที่ดนิรับลว่งหน้า 1,185.76 1,382.49 -  1,331.36  - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 741.92 728.13 -  735.87  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 32,222.13 34,494.59 17,113.35  33,781.99  19,388.12 

รวมหนี้สิน 45,736.51 50,665.28 51,831.97  50,899.89  27,937.75 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนจดทะเบียน 1,997.04 2,036.58 2,035.59 2,035.59 2,020.46 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้ 1,755.09 1,967.26 2,020.46 2,020.46 2,020.46 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

2557 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น 2.86 4.60 - - - 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ 4,686.06 5,470.70 5,621.98 5,621.98 5,621.98 

ก าไรสะสมจัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 168.82 199.70 203.56 199.70 203.56 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,068.27 4,310.62 4,095.99 3,780.05 4,768.19 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ - (1.73) (0.56) (0.33) (11.45) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,681.10 11,951.15 11,941.43 11,621.87 12,602.75 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 13,320.93 13,388.88 13,215.92 13,483.97 4,701.24 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,002.03 25,340.02 25,157.34 25,105.84 17,303.99 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 69,738.54 76,005.30 76,989.31 76,005.73 45,241.74 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

2557 2558 2559 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2560 

รายได้           

รายได้จากการขายที่ดิน 2,635.92 2,215.11 1,266.31 1,073.27 13.00 

รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด 6.90 - - - 6.70 

รายได้จากการขายที่ดินและอาคารโรงงาน - - - 63.07 - 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 8,532.97 9,177.36 7,879.76 6,038.98 6,328.00 

รายได้จากการให้บริการ 386.00 457.43 581.74 856.37 451.03 

รายได้จากการให้เช่า 35.39 33.84 32.39 483.29 29.71 

รายได้ค่าบริหารจัดการบรษิัทร่วม - - - 151.08 - 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม - - - 31.23 - 

รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย 95.30 - - - - 

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุน 1,361.33 - - - 6.56 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

2557 2558 2559 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2560 

รายได้อ่ืน 21.50 6.52 54.59 99.71 29.08 

รวมรายได้ 13,075.31 11,890.26 9,814.79 8,797.00 6,864.09 

ค่าใช้จ่าย        

ต้นทุนขายทีด่ิน 1,634.26 882.20 704.80 656.00 9.49 

ต้นทุนขายบ้านและขายอาคารชุด 7.00 - - - 7.56 

ต้นทุนขายทีด่ินและอาคารโรงงาน - - - 61.07 - 

ต้นทุนขายไฟฟ้า 7,478.64 7,767.50 6,525.21 5,013.66 5,145.25 

ต้นทุนการให้บริการ 365.00 435.32 478.47 442.74 337.47 

ต้นทุนการให้เช่า 39.54 48.31 66.50 268.77 25.11 

โอนกลับประมาณการหนีส้ินที่เกี่ยวข้องกับการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

- - - 50.43 - 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 123.33 87.14 75.94 82.17 5.59 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 419.74 514.83 369.06 848.08 360.67 

รวมค่าใช้จ่าย 10,067.51 9,735.30 8,219.98 7,322.07 5,891.13 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
การร่วมค้า ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้

3,007.80 2,154.96 1,594.83 1,474.94 972.96 

ส่วนแบ่งผลก าไร จากเงินลงทุนในบรษิทัร่วมและ 
การร่วมค้า 

129.52 27.55 33.31 225.52 959.52 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ 
ภาษีเงินได้ 

3,137.32 2,182.51 1,628.14 1,700.46 1,932.48 

ต้นทุนทางการเงิน 931.90 1,074.99 1,000.02 1,363.70 773.95 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,205.42 1,107.52 628.12 336.76 1,158.52 

ภาษีเงินได ้ 7.54 55.55 5.07 76.10 0.37 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง - 1,051.97 623.05 - - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก - (138.63) (204.76) - - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 2,197.88 913.34 418.29 260.66 1,158.15 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (190.77) 0.00 1.00 0.16 (12.33) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,007.11 913.34 419.29 260.82 1,145.83 
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งบกระแสเงินสด 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

2557 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

2559 2560 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,022.96 2,733.28 2,176.63 1,411.28 1,321.79 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (8,683.05) (7,435.24) (3,894.45) (2,313.20) (1,547.50) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 8,262.76 5,403.86 981.41 283.12 252.74 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

- (6.57) (7.43) (3.25) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
สุทธิ 

602.67 695.33 (743.84) (622.06) 27.03 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 140.59 743.27 1,438.60 1,438.60 410.50 

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ซึ่ง
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย 

- - (284.26) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 743.26 1,438.60 410.5 816.55 437.53 

 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท 

ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้รุ่นที่ 2 (TICON-2) ของ
ไทคอน ที่ได้รับจัดสรรจ านวน 73,515,751 หน่วยหรือเทียบเท่าหุ้นสามัญของไทคอน 73,515,751 หุ้น ใน
ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 15 บาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 
36,000,000 หน่วย หรือเทียบเท่าหุ้นสามัญ 36,000,000 หุ้น  

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้น 
ไทคอนเพิ่มเติมโดยสูงสุดไม่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในไทคอนเกินร้อยละ 49.00 โดยการซื้อหุ้น
เพิ่มเติมผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นไทคอนดังกล่าวและส่งผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทในไทคอนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43.55 ด้วยสาเหตุดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาเปล่ียนการ
จัดประเภทเงินลงทุนในไทคอน โดยเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ภายในปี 2557 

เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของไทคอน มีมติอนุมัติเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ FPHT โดยเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 13 ,230.00 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 40.07 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอนหลังการเพิ่มทุน มีผลท า
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ให้ภายหลังการเพิ่มทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในไทคอนได้ลดลงจากร้อยละ 43.55 เป็นร้อยละ 26.10 
จึงท าให้บริษัทสูญเสียการควบคุมในไทคอนและได้พิจารณาปรับเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในไทคอนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์จะมีผลท าให้บริษัทหมด
อ านาจควบคุมในไทคอน บริษัทจึงพิจารณาไม่น างบการเงินของไทคอนมาจัดท างบการเงินรวม และท าให้งบ
การเงินของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560  

 

ภาพรวมการด าเนินงาน 

รายได้ 

1. รายได้จากการขายที่ดิน 

รายได้จากการขายที่ดินในช่วงปี 2557 – 2559 เท่ากับ 2,635.92 ล้านบาท 2,215.11 ล้านบาท และ 
1,266.31 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุส าคัญที่ท าให้รายได้ลดลดเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับ
ลูกค้าของปี 2559 จะมีปริมาณน้อยกว่าปี 2558 และ ปี 2557 อันเนื่องมาจากในปีก่อนๆ มีลูกค้าเข้าท า
สัญญาซื้อขายที่ดินในโครงการใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการมากกว่า 1 ปี จึงท าให้บริษัทมี
รายได้จากการขายที่ดินลดลงในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงปี 2557 – 2558 ซึ่งบริษัทได้ท าการ
พัฒนาที่ดินแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับลูกค้าได้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้รายได้จาก
การขายที่ดินในปี 2557 – 2558 มากกว่าปี 2559 นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยและโลกที่ยัง
อยู่ในช่วงชะลอตัวในปี 2559 จึงท าให้รายได้จากการขายที่ดินในปี 2559 ปรับตัวลดลง 

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายได้จากการขายที่ดินรวมเท่ากับ 13.00 ล้านบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที ่1,073.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 98.79 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากลูกค้ายังไม่ถึงก าหนดช าระงวดสุดท้ายและยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของบริษัทสู่ลูกค้า 

2. รายได้จากการขายไฟฟ้า  

รายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นรายได้ที่มาจาก บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จ ากัด (“โรจนะเพาเวอร์”) และบริษัท 
โรจนะ เอ็นเนอร์จี จ ากัด ซึ่งในช่วงปี 2557 – 2559 รายได้ดังกล่าวเท่ากับ 8,532.97 ล้านบาท 9,177.36 ล้าน
บาท และ 7,879.76 ล้านบาท ตามล าดับ  โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2559 ลดลงจาก 2 ปีก่อน 
เนื่องมาจากโรจนะเพาเวอร์ได้ย้ายเครื่องจักรบางส่วนไปติดตั้งในไลน์การผลิตในโครงการ SPP 3 ซึ่งเริ่มผลิต
และขายไฟฟ้าได้ในกลางป ี2560  

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายได้จากการขายไฟฟ้าเท่ากับ 6,328.00 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 6,038.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 เนื่องจาก โรจนะเพาเวอร์ 
ได้เปิดด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ SPP 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2560 แล้ว 

3. รายได้อื่น  

รายได้อื่นในช่วงปี 2557 – 2559 เท่ากับ 1,906.41 ล้านบาท 497.79 ล้านบาท และ 668.72 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยสาเหตุส าคัญที่รายได้อื่นในปี 2557 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเนื่องมาจากบริษัทมีก าไรจาก
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การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุน จ านวน 1,361.33 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทได้เข้าไปลงทุนเพิ่มใน
ไทคอน จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในไทคอนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43.55 จนท าให้สถานะการจัด
ประเภทเงินลงทุนเปล่ียนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมีก าไรดังกล่าวเกิดขึ้น  

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายได้อื่นเท่ากับ 523.08 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,684.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.18 เนื่องจากการเข้าลงทุนของ 
FPHT ในไทคอนในเดือนธันวาคม 2559 จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในไทคอนลดลงและเปล่ียน
สถานะเงินลงทุนในไทคอนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม จึงท าให้ ส่วนรายได้จาก
การให้บริการและค่าเช่าซึ่งเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของไทคอนไม่ได้น ามาบันทึกรวมในงบการเงินรวมของบริษัท 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

1. ต้นทุนขายที่ดิน  

ต้นทุนขายที่ดินในช่วงปี 2557 – 2559 เท่ากับ 1,634.26 ล้านบาท 882.20 ล้านบาท และ 704.80 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีก าไรขั้นต้นจากการขายที่ดินเท่ากับ 1,001.66 ล้านบาท 1,332.92 ล้านบาท และ 561.51 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายที่ดินร้อยละ 38.00 ร้อยละ 60.17 และร้อยละ 44.32 
ตามล าดับ สาเหตุที่ก าไรขั้นต้นจากการขายที่ดินในปี 2558 มีค่าสูงที่สุดเนื่องจากการขายที่ดินในปี 2558 
ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในโครงการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีต้นทุนท่ีไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ อย่างไร
ก็ตามในปี 2559 รายได้จากการขายที่ดินมาจากการขายที่ดินของโครงการอื่นๆ ซึ่งมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่า 
จึงท าให้อัตราก าไรขั้นต้นจากการขายที่ดินของบริษัทในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2560 ต้นทุนขายที่ดินมีค่าเท่ากับ 656.00 ล้านบาท 
และ 9.49 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายที่ดินร้อยละ 38.88 และร้อยละ 27.04 
ตามล าดับ 

2. ต้นทุนขายไฟฟ้า  

ต้นทุนขายไฟฟ้าในช่วงปี 2557 – 2559 เท่ากับ 7,478.64 ล้านบาท 7,767.50 ล้านบาท และ 6,525.21 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยมีก าไรขั้นต้นจากการขายไฟฟ้าเท่ากับ 1,054.33 ล้านบาท 1,409.86 ล้านบาท และ 
1,354.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายไฟฟ้าร้อยละ 12.36 ร้อยละ 15.36 และร้อยละ 
17.19 ตามล าดับ 

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ต้นทุนการขายไฟฟ้าเท่ากับ 5,013.66 ล้าน
บาท และ 5,145.25 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นจากการขายไฟฟ้าร้อยละ 16.98 และร้อยละ 18.69 
ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายในช่วงปี 2557 – 2559 มีค่าเท่ากับ 123.33 ล้านบาท 87.14 ล้านบาท และ 75.94 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายหลักมาจากการด าเนินธุรกิจเพื่อติดต่อลูกค้า การโฆษณาและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับลูกค้า โดยค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.94 ร้อยละ 
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0.73 และร้อยละ 0.77 ต่อยอดรายได้จากการประกอบธุรกิจ ตามล าดับ ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันใน
แต่ละปี  

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายมีค่าเท่ากับ 82.17 ล้าน
บาท และ 5.59 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเนื่องจากการเปล่ียนสถานะเงิน
ลงทุนในไทคอนดังที่กล่าวไปข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปี 2557 - 2559 มีค่าเท่ากับ 419.74 ล้านบาท 514.83 ล้านบาท และ 369.06 
ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ร้อยละ 4.33 และร้อยละ 3.76 ของยอดรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจ ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารท่ัวไปของบริษัท 

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 848.08 ล้าน
บาท และ 360.67 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเนื่องจากการเปล่ียนสถานะเงิน
ลงทุนในไทคอนดังที่กล่าวไปข้างต้น 

ต้นทุนทางการเงิน  

ต้นทุนทางการเงินในช่วงปี 2557 - 2559 เท่ากับ 931.90 ล้านบาท 1,074.99 ล้านบาท และ 1,000.02 ล้าน
บาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทุนและการขยายโครงการของบริษัท 

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2560 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 1,363.70 ล้านบาท 
และ 773.95 ล้านบาท ตามล าดับ 

ก าไรสุทธิ  

ก าไรสุทธิในช่วงปี 2557 - 2559 เท่ากับ 2,197.88 ล้านบาท 913.34 ล้านบาท และ 418.29 ล้านบาท 
ตามล าดับ สาเหตุที่ปี 2557 มีก าไรสุทธิท่ีแตกต่างจากปี 2558 และ 2559 อย่างมีนัยส าคัญเนื่องจากการรับรู้
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนของไทคอนจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย ส าหรับปี 
2559 ซึ่งมีก าไรสุทธิลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 54.20 เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขาย
ที่ดินลดลงเนื่องจากโครงการท่ียังพัฒนาไม่แล้วเสร็จรวมถึงการย้ายเครื่องจักรซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จาก
การขายไฟฟ้า 

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,158.15 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีกอ่นซึ่งมกี าไรสุทธเิท่ากับ 260.66 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
344.30 เนื่องจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในไทคอนดังที่กล่าวไปข้างต้น 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 69,738.55 ล้านบาท 76,005.30 ล้านบาท 
และ 76,989.31 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559  เท่ากับ 1,414.02 ล้านบาท 1,400.97 
ล้านบาท และ 1,207.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 2.03 ร้อยละ 
1.84 และร้อยละ 1.57 ตามล าดับ ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการขายไฟฟ้า  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนี้ประเภทค่าบริการสาธารณูปโภค 
โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสีญที่อาจจะเกิดขึ้นจากยอดลูกหน้ีคงค้างแต่ละ
ราย ด้วยการพิจารณาประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุหนี้ท่ีคงค้าง สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น และฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ เป็นต้น ลูกหนี้จะถูกตัดจ าหน่ายบัญชีเมื่อถูกพิจารณาว่าเป็น
หนี้สูญ  ส่วนลูกหนี้จากการขายที่ดินและอาคารชุด ไม่มีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจาก
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชุดจะถูกโอนให้ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าช าระเงินเสร็จส้ินครบตามสัญญา จึง
ไม่มีความเส่ียงใดๆ 

2. ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 3,441.23 ล้านบาท 7,303.99 ล้าน
บาท และ 7,263.77 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมูลค่าในปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจาก บริษัทมีธุรกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ดินให้กับลูกค้า 

3. ที่ดินรอการพัฒนา ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 4,365.17 ล้านบาท 1,942.93 ล้านบาท 
และ 2,020.40 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมูลค่าในปี 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 เนื่องจาก
บริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาโครงการเพื่อขาย 

4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 19,803.29 ล้านบาท 20,092.96 
ล้านบาท และ 22,173.82 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมูลค่าในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจาก
บริษัทมีการขยายโครงการโรงไฟฟ้าและโรงผลิตน้ าเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งเป็นสินทรัพย์ส่วนของบริษัทที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 45,241.74 ล้านบาท ลดลงจาก 76,989.31 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายจ านวน 42,280.47 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลหลังจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในไทคอนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี
2560 

หนี้สิน 

บริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 45,736.51 ล้านบาท 50,665.28 ล้านบาท 
และ 51,831.97 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละรายการท่ีส าคัญดังต่อไปนี ้
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1.  เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 
6,532.81 ล้านบาท 7,540.82 ล้านบาท และ 6,277.72 ล้านบาท ตามล าดับ 

2. ค่างวดทีย่ังไม่รับรู้รายได้ แยกตามโครงการ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ ดงันี ้

ช่ือโครงการ มูลค่าท่ีขาย
แล้ว 

เงินที่ถึงก าหนดช าระ เงินที่ช าระแล้วสะสม คงเหลือจ านวนที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ 

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละของ
มูลค่าท่ีขาย 

ล้านบาท ร้อยละของ
มูลค่าท่ีขาย 

ล้านบาท ร้อยละของ
มูลค่าท่ีขาย 

ปราจีนบุร ี 238.57 94.63 39.67 94.63 39.67 143.94 60.33 

ระยอง 49.54 4.95 9.99 4.59 9.99 44.58 89.99 

ชลบุร ี 196.76 37.40 19.01 37.40 19.01 159.36 80.99 

ระยอง 2 13.00 1.20 9.23 1.20 9.23 11.80 90.77 

หมายเหตุ:  ทุกโครงการไม่มีลูกค้าที่ค้างช าระ 

3. เงินกู้ยืมระยะยาว ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 15,950.11 ล้านบาท 15,026.05 ล้านบาท 
และ 14,903.17 ล้านบาท ตามล าดับ  

4. หุ้นกู้ ณ ส้ินปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 13,132.00 ล้านบาท 16,220.00 ล้านบาท และ 
2,100.00 ล้านบาท ตามล าดับ  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหน้ีสินรวม 27,937.75 ล้านบาท ลดลงจาก 51,831.97 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจ านวน 25 ,347.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลหลังจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน 
ไทคอนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 25,157.34 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่ง
เท่ากับ 25,340.02 ล้านบาท เป็นผลมาจากก าไรสุทธิประจ าปีลดลงจากปีก่อน และการลดลงของก าไรสะสม
จากการจ่ายเงินปันผล  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 17,303.99 ล้านบาท ลดลงจาก 25,157.34 
ล้านบาท จากวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามการลดลงของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 
8,514.67 ล้านบาท  
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สภาพคลอ่งและกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 2,176.63 ล้านบาท ลดลงจาก 
2,733.28 ล้านบาท ในปี 2558 สาเหตุมาจากรายการค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ก าไรจากการขาย
ที่ดินรอการพัฒนา ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนท่ีขาย ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  

บริษัทมีก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 1,158.52 ล้านบาท 
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด าเนินงานเท่ากับ  1,818.40 ล้านบาท และภายหลังจากปรับกระทบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานเป็น
ผลให้มีเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,104.62 ล้านบาท และหลังจากหักดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจาก
รับ) 795.14 ล้านบาท และเพิ่มภาษีรับ (สุทธิจากจ่าย) 12.32 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงานรวม 1,321.79 ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากการลงทุน 

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 3,894.45 ล้านบาท ลดลงจาก 
7,435.24 ล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีเงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น
จ านวน 7,024 ล้านบาท 

เงินลงทุนที่ใช้ในกิจกรรมหลักระหว่างงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว
จ านวน 693.72 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 861.40 ล้านบาท ส่งผลให้กระแส
เงินสดสุทธิทีใ่ช้ไปในการลงทุนเท่ากับ 1,547.50 ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2559 เท่ากับ 981.41 ล้านบาท ลดลงจาก 5,403.86 ล้าน
บาท ในปี 2558  

ในระหว่างงวด 9 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีแหล่งเงินสดหลักที่ใช้ไป ได้แก่ เงินสดจ่ายคืน
เงินกู้ยืมระยะส้ันเท่ากับ 2,712.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 1,025.72 ล้านบาท 
ส าหรับแหล่งเงินรับหลักที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 
2,352.71 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ านวน 2,000.00 ล้านบาท รวมเป็นกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 252.74 ล้านบาท 

 

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 

 1. ความเสี่ยงจากการมีนโยบายไม่สะสมที่ดินเป็นจ านวนมาก 

โดยปกติ บริษัทมีนโยบายในการถือครองที่ดินในแต่ละช่วงเวลาเป็นจ านวนไม่มากนัก และจะจัดหา
ซื้อที่ดินเมื่อมีโครงการรองรับแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นที่ดินที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีศักยภาพสูงในการ
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พัฒนาและราคาอยู่ในระดับที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง  หรือที่ดินที่เป็นผืนใหญ่ๆ ติดต่อกันแต่
ราคาค่อนข้างต่ า  ด้วยเหตุเหล่านี้ท าให้บริษัทไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยและแบกภาระต้นทุนที่ดินที่ยัง
ไม่สามารถขายได้ แต่ท าให้บริษัทมีความเส่ียงที่ราคาที่ดินอาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการสร้างรายได้และท าก าไรของบริษัท  
จากประสบการณ์ของบริษัทในระยะที่ผ่านมาจะพบว่าความเส่ียงดังกล่าวมีไม่มากนัก เนื่องจาก
ปัจจุบันที่ดินที่อยู่บริเวณรอบโครงการของบริษัทเป็นที่ดินของรายย่อย มีอ านาจต่อรองไม่สูงนัก 
ประกอบกับ บริษัทจะท าการซื้อที่ดินผ่านนายหน้า ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความสามารถในการ
เจรจาต่อรองสูง  โดยมีการก าหนดราคาเป้าหมายที่ต้องการส าหรับที่ดินแต่ละแปลงเอาไว้ เพื่อ
ป้องกันการซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินไปจนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และก าไรของบริษัท  นอกจากนี้
เนื่องจาก บริษัทมีการก าหนดกลยุทธ์ในการตั้งราคาแบบ Cost Plus ซึ่งเป็นการก าหนดราคาขายโดย
ใช้ราคาทุนเป็นฐานในการค านวณ ดังนั้น เมื่อที่ดินที่รับซื้อเข้ามามีราคาแพงขึ้น ราคาขายก็จะสูงขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมาราคาของที่ดินที่ซื้อเพิ่มอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และราคาขายก็ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ซื้อว่าอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล 

  2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

โรจนะเพาเวอร์ มีสัญญาที่จะขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าหลายราย ซึ่ง กฟผ. จัดเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด 
โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. นั้น มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า
ทั้งหมด ดังนั้น โรจนะเพาเวอร์จึงมีความเส่ียงหาก กฟผ. ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นมีไม่มากนัก 
เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทีโ่รจนะเพาเวอร์ท ากับ กฟผ. นั้น เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่ง
มีระยะเวลาตามสัญญาทั้งสิ้น 25 ปี โดยที่คู่สัญญาสามารถต่อสัญญาหลังจากครบอายุสัญญาได้อีก 
ซึ่งสัญญานี้เริ่มมีผลตั้งแต่บริษัทเริ่มมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ในปี 2542 ปัจจุบันสัญญา
โครงการ 1 มีอายุคงเหลือประมาณ 7 ปี สัญญาโครงการ 2 โรจนะเพาเวอร์เริ่มมีการจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ. ในเดือนตุลาคม 2556 และสัญญาโครงการ 3 โรจนะเพาเวอร์เริ่มมีการจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ. ในเดือนมิถุนายน 2560   

นอกจากนี้ แม้ว่าในระหว่างอายุสัญญา กฟผ. จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรจนะ
เพาเวอร์ได้  หากโรจนะเพาเวอร์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดตามเงื่อนไขที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณภาพไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กพึงต้องปฏิบัติ (SPP Grid Code) ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ กฟผ. ได้ แต่จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าจนกระท่ังถึงปัจจุบัน 
โรจนะเพาเวอร์สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขส าคัญต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ได้
ครบถ้วน โดยไม่เคยท าผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้  เนื่องจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกันท่ัวโลก 
และมีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้บริการจากบริษัท ออปอเรชั่นแนล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการบริหารโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 
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  3. ความเสี่ยงจากการผันแปรของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ าของโรจนะเพาเวอร์ ดังนั้น  การ
เปล่ียนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ 
โรจนะเพาเวอร์ อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับโรจนะเพาเวอร์จากผลกระทบของการผัน
ผวนของราคาก๊าซธรรมชาติจัดอยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากสูตรการค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. นั้น ได้มีการค านวณให้แปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติที่โรจนะ
เพาเวอร์ซื้อจาก ปตท. ท าให้โรจนะเพาเวอร์ได้รับการชดเชยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาก๊าซ
ธรรมชาติในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ทั้งหมด ส าหรับค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากลูกค้า
รายอื่นๆ นั้นอิงกับสูตรค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยค่าไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะแปรผัน
ตามต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปล่ียนซึ่งเรียกว่าสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) ท าให้ค่า
พลังงานไฟฟ้าของลูกค้ารายอื่นๆ มีการปรับตามการเปล่ียนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกัน 
ในขณะที่การปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ดังนั้น ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ต่ าเนื่องจากได้รับการชดเชยจากการปรับปรุงค่าพลังงานไฟฟ้าดังที่ได้กล่าวมา 

  4.  ความเสี่ยงจากการไม่มีผู้เช่าโรงงาน/คลังสินค้าที่อยู่ในแผนการก่อสร้างในปัจจุบัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโรงงาน 157 โรง และคลังสินค้า 211 หลัง ที่อยู่ในแผนการ
ก่อสร้าง โดยบริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไม่มีผู้เช่าโรงงาน/คลังสินค้าที่จะสร้างแล้วเสร็จตาม
แผนการก่อสร้างในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนการก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าจะสามารถควบคุมความเส่ียงดังกล่าวได้ เนื่องจาก บริษัทมิได้มีนโยบาย
ในการสร้างโรงงาน/คลังสินค้าเพื่อปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างจ านวนมาก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ บริษัทจะสร้าง
โรงงาน/คลังสินค้าเตรียมไว้พร้อมให้เช่าในแต่ละท าเลโดยเฉล่ียประมาณ 3 - 4 โรง และจะชะลอการ
ก่อสร้างหากมีโรงงาน/คลังสินค้าที่สร้างเสร็จพร้อมให้เช่ามากกว่าจ านวนที่ต้องการ ทั้งนี้ การที่บริษัท
มีทีมงานก่อสร้างของตนเอง ท าให้การบริหารการก่อสร้างท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
ยืดหยุ่นในการเร่ง/ชะลอ/หยุดการก่อสร้าง หรือโยกย้ายคนงานไปก่อสร้างในท าเลที่มีความต้องการ
เช่าโรงงาน/คลังสินค้าได้โดยง่าย 

 

16.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และสอบทานตัวเลข โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

– ไม่มี – 
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16.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 

16.4.1 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของบริษัท ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายดิเรก วินิชบุตร* กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร* กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

4. นายชาย วินิชบุตร กรรมการ 

5. นายยาซูชิ ทาเคซาว่า กรรมการ 

6. นายยาสุฮิโระ สุกิกุช ิ กรรมการ 

7. นายพงส์ สารสิน กรรมการอิสระ 

8. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

10. นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ : * กรรมการการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

16.4.2 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายดิเรก วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

2. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการ 

3. นายโยอิชิ คิมุระ ผู้จัดการฝา่ยการตลาด 

4. นายเจริญ ศักดิ์ศิริศิลป ์ ผู้จัดการสาขาระยอง 

5. นางวิไล เปล่งวิทยา ผู้จัดการฝา่ยกฎหมายและเลขานุการบริษัท 

6. นางสาวผ่องศรี สุนัยยศ ผู้จัดการฝา่ยบัญชีการเงิน 
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16.4.3 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น

ล่าสุด ณ วันท่ี 1 กันยายน 2560 

ช่ือ จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท 

1. Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation 418,960,446 20.74 

2. นายชาย วินิชบุตร 303,154,145 15.00 

3. นายดิเรก วินิชบุตร 167,863,908 8.31 

4. บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 162,388,337 8.04 

5. SMK ASIA LTD 134,467,593 6.66 

6. บริษัท กิมฟอง จ ากัด 76,323,783 3.78 

7. นางเชอรี่ จรัญวาศน ์ 74,040,650 3.66 

8. นางสมทรง ลาภานันต์รัตน ์ 46,493,061 2.30 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 44,000,884 2.18 

10. นายณัฐพล จุฬางกูร  37,000,000 1.83 

 

16.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

– ไม่มี – 

 

17. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 – ไม่มี – 

 

18. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีคดีที่อยู่ในระหว่างด าเนินการให้ส านักงานกฎหมายด าเนินคดีต่อการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ตามที่ ผู้ถูกฟ้อง

ที่ 1 ได้ก าหนดค่าทดแทนที่ดินท่ีอยู่ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้า Gulf JP 

UT – ภาชี 2 พาดผ่านที่ดินของบริษัท โดยบริษัทได้เรียกร้องให้ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกัน

จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดนิ จ านวนทุนทรัพย์ 2,407,359.92 บาท พร้อมช าระดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน

จ านวน 2,286,786.27 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองสูงสุด 
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19. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

19.1 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ 

(1) บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จ ากัด 

ในปี 2559 และส าหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2560 บริษัทมีการท ารายการกับบริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 คน คือ (1) นายดิเรก วินิชบุตร และ 
(2) นายชาย วินิชบุตร นอกจากนี้ นายชาย วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยังเป็น     
ผู้ถือหุ้นในบริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จ ากัด โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้  

  (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือรายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 

(ม.ค. – ก.ย.) 

ปี 2559 ปี 2560 

(ม.ค. – ก.ย.) 

ส าหรับงวด 

ค่าเช่าส านักงานและบริการที่
เกี่ยวข้อง 

3.4 2.6 29.05 8.90 

ยอดคงค้าง 

เงินประกันค่าเช่าและบริการ 0.74 1.01 2.73 2.66 

ค่าเช่าส านักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่ส านักงานของบริษัทภายใน
อาคาร อิตัลไทย ทาวเวอร์ และมีเงินประกันค่าเช่าและบริการเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา ทั้งนี้ 
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ 

2) บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ในปี 2559 และส าหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2560 บริษัทมีการท ารายการกับบริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่น 
เซ็นเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีกรรมการบริษัทร่วมกัน 2 คน คือ (1) นายดิเรก  
วินิชบุตร และ (2) นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นอกจากนี้ นายดิเรก วินิชบุตร และนายจิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่ง
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด โดยมี
รายละเอียดของรายการ ดังนี้  

 

 

 

 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 2 

 

หน้า 32 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือรายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 

(ม.ค. – ก.ย.) 

ปี 2559 ปี 2560 

(ม.ค. – ก.ย.) 

ส าหรับงวด 

รายได้จากการขายที่ดิน 

ค่าบริการ 

128.58 

0.43 

- 

0.32 

128.58 

0.43 

- 

0.32 

ยอดคงค้าง 

เจ้าหนี้อ่ืน - - - - 

โดยค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการส่วนกลางที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าที่มาตั้งโรงงานอยู่ภายใน
โครงการ ซึ่งการท ารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และมีเงื่อนไข
เป็นไปตามราคาตลาด 

 

19.2 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร 

ในปี 2559 และส าหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2560 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับ นายดิเรก         
วินิชบุตร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของรายการ
ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือรายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 

(ม.ค. – ก.ย.) 

ปี 2559 ปี 2560 

(ม.ค. – ก.ย.) 

ส าหรับงวด 

ดอกเบี้ยจ่าย - 0.28 - 0.28 

ยอดคงค้าง 

เจ้าหนี้อ่ืน - 100.00 - 100.00 

รายการดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันที่บริษัทกู้ยืมจากผู้บริหาร โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ซึ่งต่ า
กว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด 

 

 

 




