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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินและการจ่ายปันผล
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรสุทธิ
EBITDA

2559

2558

2557

รายได้รวม

กำ�ไรขัน้ ต้น

2559 1,693.65
2558 1,539.95
2557 1,671.89

2559 365.76
2558 340.70
2557 409.61

กำ�ไรสุทธิ

EBITDA

2559 336.59
2558 285.37
2557 270.70

2559 471.22
2558 421.06
2557 417.69

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลังสามปี ดังนี้
69.9%

75.6%

อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบรวม)
(ร้อยละ)

63.3%
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0.55

0.65

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อหุน้ (บาท)

0.50

2559
2558
2557

Performance
Highlights
ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ

ด้านการลงทุน

บริ ษั ท ได้ ส ร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ โดยขยายตลาดสู่ ฐ าน
ลูกค้าใหม่ยังตลาดต่างประเทศ โดยนำ�นวัตกรรมของ
เทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่รายได้ธุรกิจใหม่ ด้วยแนวคิดที่แตกต่างจากคู่แข่ง
รายอื่นๆ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์
ผสมผสานกับงานบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
จุดแข็ง คือ สามารถป้องกันการลอกเลียนแบบหรือป้องกัน
การปลอมแปลงบรรจุภัณฑ์ (Security Packaging)
นอกจากนั้ น ในระหว่ า งปี บริ ษั ท ย่ อ ยได้ เพิ่ ม ทุ น
ในบริษัทร่วมค้า เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตฉลาก
ตราสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรนำ�เข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสการขยาย
ธุรกิจด้านฉลากตราสินค้าไปสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อีกด้วย
รวมถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2559 บริ ษั ท
ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ร่วมค้าอีกแห่งหนึง่ เพือ่ ดำ�เนิน
ธุรกิจการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริการงานพิมพ์ครบวงจรในประเทศกัมพูชา
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ทิศทางธุรกิจ

บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจ
บริหารคลังสินค้าและขนส่ง ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจ
ฉลากสินค้าแบบครบวงจร (Total Solution) ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
ทัง้ ในและต่างประเทศ และสร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
รายอืน่ ๆ ควบคูก่ บั การวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น

รางวัลแห่งความสำ�เร็จ

บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 ของ EGS100 ซึง่ เป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจาก
บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำ�นวน 621 บริษัท ในปี
2559 ที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance
: ESG)
ASIAN PRINT AWARDS

THAI PRINT AWARDS

THAI PRINT AWARDS
ASIAN PRINT AWARDS
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ด้านการบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน

บริ ษั ท ได้ ยึ ด หลั ก ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแผน
งานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง มั่ นดำ � เนิ นธุ ร กิ จ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ สร้ า งความ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก
และนำ�พาบริษัทไปสู่การพัฒนาการอย่างยั่งยืน
(Sustainability Development) โดยบริษัทได้รับ
เลือกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Factory)* จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรก
ในจังหวัดสมุทรสาคร เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2559
*โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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More
Than
Printing
เป็นมากกว่างานพิมพ์
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Vision
วิสยั ทัศน์

เป็นผูน้ �ำ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพิมพ์แบบครบวงจร

Strategies
ยุทธศาสตร์

1

เน้นตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

3

ขยายฐานตลาด
สูธ่ รุ กิจบรรจุภณ
ั ฑ์
และฉลากสินค้า

2

สร้างธุรกิจใหม่
ในตลาดต่างประเทศ

4

บริการคลังสินค้าและ
ขนส่งเพือ่ รองรับ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
MORE THAN PRINTING
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With over
60 years
experience
ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี
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Policy
and
Business
Overview
ภาพรวมและทิศทางธุรกิจ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเข้าซื้อขาย
วั น แรกเมื่ อ 18 พฤศจิ ก ายน 2546 อยู่ ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม บริ ก าร หมวดธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น ระยะเวลา 13 ปี
ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี ร ะยะเวลา 62 ปี ที่ อ ยู่ ในธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ โดยเริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ พ.ศ. 2497 โดย
คุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับอุปกรณ์
เครื่องเขียน เครื่องใช้สำ�นักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารงานของ
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจมาเป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
โรเนียว จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2547 บริษทั ลงทุนในบริษทั สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ซึง่ ดำ�เนินธุรกิจสิง่ พิมพ์ เช่นเดียวกับ
บริษัท โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 100% ในต้นปี
พ.ศ. 2548 เพือ่ ให้ธรุ กิจสิง่ พิมพ์ของบริษทั ครบวงจร ตัง้ แต่การพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท แบบต่อเนือ่ ง และแบบแผ่น การพิมพ์
ในระบบดิจิตอลแบบสีและขาวดำ� รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบัน บริษัท สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด “บริษทั ย่อย” โดยมีทนุ จดทะเบียน
300 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทย่อยได้มีการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศได้มีการร่วมลงทุนกับ
WE'LL Corporation เพื่อจัดตั้งบริษัท ที.เค.เอส. – เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อดำ�เนินธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ส่วนใน
ต่างประเทศได้มีการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในประเทศกัมพูชา เพื่อจัดตั้งบริษัท C.T.K.S. Technologies Co.,Ltd. เพื่อดำ�เนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และงานบริการด้านระบบสารสนเทศ (Systems Integrator)
ทั้งนี้ บริษัทได้ถือหุ้นใน บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 19.89 ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ดำ�เนินธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการทำ�เทียมและบัตรพลาสติก ปัจจุบัน บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
มีสถานะเป็นบริษัทร่วม รายได้จากการลงทุนในส่วนนี้ เป็นการรับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทดำ�เนินการอยู่นั้น บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดย
ในปี พ.ศ. 2531 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) โดยมีทนุ จดทะเบียน 800 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ หลัก บริษทั ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วน 38.51% และ กลุ่มบริษัท ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment Ltd.)
ในสัดส่วน 34.99% ปัจจุบัน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) “ซินเน็ค” มีสถานะเป็นบริษัทร่วม รายได้
จากการลงทุนในส่วนนี้ บริษัทรับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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Message
from
the
Chairman
สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษทั ”) ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์ “เป็นมากกว่าสิ่งพิมพ์” จากการเติบโตของ
ทัง้ รายได้ธรุ กิจใหม่ในการขยายตลาดสูฐ่ านลูกค้าใหม่
ไปยังตลาดต่างประเทศเพือ่ นบ้าน และขยายรายได้หลัก
ทีม่ อี ยูใ่ นธุรกิจสิง่ พิมพ์ให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ บนปรัชญา
พัฒนาการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ มีมาตรฐาน
ด้ า นจริ ย ธรรม และมี ค วามรั บผิ ดชอบต่ อ ผู้มีส่ว น
ได้เสียทุกกลุม่
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

พลเอก
(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
ประธานกรรมการ

การขยายธุรกิจรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจสิ่งพิมพ์จะเติบโตแบบชะลอตัวในปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจของบริษัทยังคงดำ�เนินไป
ตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้
บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลงที่เป็นจุดแข็งของบริษัท รวมถึง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สมัยใหม่ในการสร้างคุณค่าเพือ่ ส่งมอบให้กบั ลูกค้า อีกทัง้ การเพิม่ ศักยภาพ
บริการด้านอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างครบวงจรแบบ Total Solutions อีกด้วย
นอกจากนี้บริษัทย่อยได้ร่วมทุนกับ WE’LL Corporation ในบริษัทร่วมค้าในนาม บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด
โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจฉลากตราสินค้าและฉลากทั่วไป ซึ่งเป็นชนิดใหม่ที่ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดผลิตได้ในประเทศไทย
ด้วยนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานต่อยอดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ให้กว้างขึ้น
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พม่า และเวียดนาม ตามยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยกลยุทธ์การแสวงหาพันธมิตรทางการค้าในประเทศเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ปัจจุบัน
บริษัทได้ยอดจำ�หน่ายไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และพม่าเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ
ผลประกอบการที่เติบโตและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
ผลการดำ�เนินงานทางการเงินในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยรายงานผลประกอบการทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีรายได้รวม
1,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และกำ�ไรสุทธิเป็นจำ�นวน 337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2558 บริษัทมุ่งมั่นเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งรายได้ควบคู่กับเพิ่มกำ�ไรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมุ่งเน้น
เรื่องการประหยัดพลังงาน ในไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มพิจารณาการลงทุนในโครงการประหยัดพลังงาน โดยใช้แผงผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำ�หรับใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน โดยจะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ในปี 2560
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการและขออนุมัติสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากกรมส่งเสริมการลงทุน ในด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัท
มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงานมากพอ จนสามารถชำ�ระหนี้สินระยะยาวก่อนครบกำ�หนด อีกทั้งบริษัทยังมีความยืดหยุ่น
ในการจัดหาเงินทุน สำ�หรับอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของเจ้าของอยูท่ รี่ ะดับต�่ำ ณ สิน้ ปี 2559 อยูท่ รี่ ะดับ 0.34 เท่า ร่วมกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างเหมาะสม ทำ�ให้บริษัทยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
ด้วยปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท นำ�มาซึ่งแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Roadmap) ของบริษัท โดยมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลัก
จริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำ�เนินธุรกิจและ
การทำ�กิจกรรมต่างๆ เพือ่ มีสว่ นร่วมทีด่ ขี องสังคมและชุมชน และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ควบคูไ่ ปกับการคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ตามพันธกิจมุ่งเน้นการดำ�เนินงาน 9 ด้าน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
ดังเห็นได้จากพัฒนาการตามลำ�ดับ โดยบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นและพยายามในการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาไปสู่มาตรฐาน
ความยั่งยืน โดยบริษัทได้การรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ได้รับเลือกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory จาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และได้ใบรับรองเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ทั้งนี้ โรงงาน
ที่เข้าเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จะต้องประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ครอบคลุมการดำ�เนินงาน 14 ด้าน
ของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดปี พ.ศ. 2559
ความสำ�เร็จทั้งหลายของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านมานั้น เกิดจากการสนับสนุนของลูกค้า บริษัทคู่ค้า ส่วนราชการ
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำ�งานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่ ในนามของ
คณะกรรมการบริษทั ขอขอบพระคุณผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั ด้วยดีเสมอมา
เราจะยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล และสำ�นึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในทุกๆ ปี
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Nature
of
Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายได้ ข องบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ ม าจาก 2 ส่ ว นหลั ก ๆ คื อ รายได้ ที่ ม าจากการดำ � เนิ นธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ดำ � เนิ นการ
โดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ได้แก่ การให้บริการงานพิมพ์แบบพิมพ์
ทางธุรกิจและกระดาษสำ�นักงาน การให้บริการจัดพิมพ์เอกสารปลอดการทำ�เทียม เช่น เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน สมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร  คูปอง บัตรกำ�นัล แบบพิมพ์ทั่วไป เช่น  รายงานประจำ�ปี แผ่นพับโฆษณา งานพิมพ์ระบบดิจิตอล เช่น
การพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้รายบุคคล รายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทมีบริการบริหาร
จัดเก็บและบริหารคลังให้กบั องค์กรขนาดใหญ่ รายได้ในส่วนนีค้ ดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 86.3 ของรายได้รวมจำ�นวน 1,693.65
ล้านบาท ในปี 2559
รายได้ในส่วนที่สอง มาจากการลงทุน ประกอบด้วยส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 38.5 และบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 19.9 ในปี 2559 รายได้ที่มาจากส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของรายได้รวม
รายได้ที่มาจากการดำ�เนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ในปี 2559 จำ�นวน 1,461,87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 93.8
ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 โดยหมวดสินค้าที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดส่งออก กระดาษสำ�นักงาน บริหารคลังแบบ
พิมพ์ และแบบพิมพ์ธุรกิจ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1,288.5 , 22, 4.9 และ 0.8 ตามลำ�ดับ หมวดสินค้าส่งออกมีอัตรา
เพิม่ อย่างมีนยั สำ�คัญเนือ่ งมาจากงานโครงการในประเทศ สปป.ลาว ส่วนหมวดกระดาษสำ�นักงานทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ร้อยละ 22
เนื่องมาจากการขยายเพิ่มขึ้นในสินค้ากระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและกระดาษถ่ายเอกสาร
หมวดสินค้าทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ลดลง ได้แก่ หมวดบรรจุภณ
ั ฑ์ แบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษ และแบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการ
ทำ�เทียมลดลง ร้อยละ 51.7 และ 11.9 ตามลำ�ดับ หมวดบรรจุภัณฑ์ที่ลดลงเนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างมาก
ผลิตภัณฑ์

2559

2558

2557

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

209.28
228.93
339.48
187.37
333.86

12.4
13.5
20.0
11.1
19.7

207.93
218.31
278.28
187.22
345.84

13.5
14.2
18.1
12.2
22.5

257.69
202.69
298.57
202.65
486.72

15.4
12.1
17.9
12.1
29.1

18.83
0.4
45.37
5.0
45.81
3.1
88.8 1,558.33
88.14
9.7
0.30
0.0
25.12
1.4

1.1
2.7
2.7
93.2
5.3
0.0
1.5

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษสำ�นักงาน
- แบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms)
- บริหารคลังแบบพิมพ์ (Warehouse Management)
- กระดาษสำ�นักงาน (Office Paper)
- Digital Print and Mail
- แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/
		 แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำ�เทียม (Security Forms)
- ส่งออก (Export)
		 บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)
- อื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้จากเงินปันผล
รายได้อื่นๆ

81.12
37.49
44.34
1,461.87
177.59
0.58
53.61

รวม

1,693.65 100.0 1,539.95 100.0 1,671.89 100.0
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4.8
5.84
2.2
77.65
2.6
47.03
86.3 1,368.10
10.5
150.14
0.0
0.22
3.2
21.49

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการแข่งขัน
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจทั่วไป และกระดาษสำ�นักงานรวมทั้งกระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าได้เป็น 7 ประเภทหลัก คือ
 แบบพิ ม พ์ ทั่ ว ไปและแบบพิ ม พ์ ร ะบบออฟเซ็ ท เป็ น งานพิ ม พ์ ที่ มี ก ารออกแบบและพิ ม พ์ ล วดลาย

		 ลงบนผิวกระดาษสำ�หรับการใช้งานเฉพาะอย่าง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำ�กับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบนำ�ฝาก
		 ใบถอนของธนาคาร ใบสลิปเอทีเอ็ม ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทนิ รายงานประจำ�ปี
		 เป็นต้น โดยบริษัทจัดพิมพ์ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ

OFFSET PRINTING
MORE THAN PRINTING
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ADVANCE FORMS
 แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำ�เทียม (Security Forms)

		 แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 3 หมวด

			 1. แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ที่ถูกออกแบบให้มีคุณลักษณะพิเศษ รองรับ
				 การใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ภายในผลิตภัณฑ์ชุดเดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำ�เนินการ
				 รวมทัง้ มีมลู ค่าเพิม่ (Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมัครพร้อมบัตรสมาชิกในตัว เป็นต้น
			 2. แบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการทำ�เทียม (Security Forms) เป็นเอกสารทีส่ �ำ คัญของหน่วยงานทีถ่ กู ออกแบบเพือ่ ให้ยาก
				 ต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุน้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก เป็นต้น ใช้วตั ถุดบิ พิเศษทีอ่ อกแบบมา
				 เพื่อใช้กับงานพิมพ์ปลอดการทำ�เทียมโดยเฉพาะ เช่น กระดาษพิมพ์ลายน้ำ� กระดาษที่ผลิตเพื่อใช้เฉพาะงาน
				 หมึกพิมพ์แบบพิเศษ การใช้ฟอยล์ Hologram ติดลงบนเนื้อกระดาษ เป็นต้น และ ใช้เทคนิคเกี่ยวกับเม็ดสกรีน
				 microtext หมึกพิเศษ ที่ไม่สามารถทำ�สำ�เนาได้ด้วยการถ่ายเอกสาร
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POST

BY HAND
FINISHING SYSTEM
PRINTING & ENCODING
SYSTEM

CALL CENTER

T.K.S.
CALL CENTER WEB
BRANCHES
CUSTOMER
WEB

CHEQUE ON DEMAND
			 3.
				
				
				

บริการ Cheque On Demand เป็นการให้บริการตั้งแต่การออกแบบเช็ค ทำ� Art Work พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ชื่อ
และเลขที่บัญชีของลูกค้า ชื่อสาขา และที่อยู่ของสาขา พร้อมทั้ง Encode เลขที่เช็ค เลขที่สาขา และเลขที่บัญชี
โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูลที่สถาบันการเงินจัดส่งให้ ทั้งนี้ บริษัทให้บริการด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากล ซึ่งจะไม่ทำ�การแก้ไข ตัดต่อ เพิ่มเติมใดๆ ในข้อมูล และพร้อมทั้งจัดให้ถึงสาขาอย่างรวดเร็ว
MORE THAN PRINTING
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OFFICE PAPER
 กระดาษสำ�นักงาน (Offfiice Paper) ประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับเครื่องพิมพ์

		 ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพื่อการใช้งานในสำ�นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อน
		 สำ�หรับเครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำ�หรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพื่อตอบสนอง
		 ความต้องการด้านงานพิมพ์ของลูกค้า

		 สำ�หรับกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จำ�นวน 3 รายการ
		 ดังนี้
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
กระดาษต่อเนื่อง 9”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น 18.8 กิโลกรัม
กระดาษต่อเนื่อง 9.5”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น 20.0 กิโลกรัม
กระดาษต่อเนื่อง 15”X11” 1 ชั้นไม่มีเส้น 31.1 กิโลกรัม
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DIGITAL
PRINT AND MAIL
 บริการพิมพ์งานระบบดิจติ อล (Digital Print and Mail) เป็นการให้บริการงานพิมพ์ขอ้ มูลลูกค้า สามารถพิมพ์

		
		
		
		
		

ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่องเป็นม้วน กระดาษต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่องและแบบแผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอล
สี่สีและขาวดำ� พร้อมการบรรจุซองการผลิตเป็นระบบ Zero defect สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด
นอกจากการให้บริการพิมพ์ข้อมูลบนแบบฟอร์มแล้ว ยังมีการให้บริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง
E-mail เน้นความปลอดภัยของข้อมูลทุกด้าน ทั้ง Hardware Software และ Network มีการควบคุมสถานที่
ผลิตด้วยระบบ Finger Scan ร่วมกับกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
MORE THAN PRINTING

017

WAREHOUSE &
LOGISTIC MANAGEMENT
WMS

Warehouse Management System

ERP

Enterprise Resource Planning

SCM

Supply Chain Management

 บริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์
(Warehouse Management) เป็นการให้บริการ
ตั้งแต่การจัดหา จัดเก็บ และจัดส่งแบบพิมพ์ที่ใช้
ในองค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยระบบการ
รับคำ�สัง่ ซือ้ ผ่านระบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถ
ทำ�รายการเบิกใช้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
 ส่ ง ออก (Export) สิ นค้ า ส่ ง ออก
ส่ ว น ให ญ่ เป็ น แบ บ พิ ม พ์ ที่ เป็ น แบ บ พิ ม พ์
ทั่ ว ไป แบบพิ ม พ์ แ บบพิ เศษ และแบบพิ ม พ์
ธุรกิจปลอดการทำ�เทียม

PACKAGING

งานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) เป็นงานที่
ละเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือ ประสาน สอดคล้อง ของทีมงานที่
รูจ้ ริง และมากด้วยประสบการณ์ และการทำ�งานในแต่ละขัน้ ตอน ซองบรรจุ
ภัณฑ์ และซองลามิเนตของเรา เรามีการผลิตทีค่ รบวงจรและทันสมัย ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการเตรียมพิมพ์ (Prepress) การแยกสีดว้ ยระบบดิจติ อล (Digital)
การทำ�แม่พมิ พ์รปู แบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับชนิดงาน เราสามารถผลิตถุง
ได้ตามความต้องการของลูกค้า ทุกขนาด ทุกรูปแบบ
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ส�ำหรับงานผลิตถุงลามิเนต เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่สามารถ
พิมพ์งานได้สงู สุดถึง 10 สี ในระบบออโตกราเวียร์รนุ่ ล่าสุด ควบคุมด้วย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ลูกค้าจึงสามารถมัน่ ใจได้วา่ จะได้งานพิมพ์ถงุ ลามิเนต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี สวยงาม มีความแม่นย�ำ อย่างสม�ำ่ เสมอในทุกขัน้ ตอนการผลิต
ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ลูกค้าจะได้สนิ ค้าทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เรา
มีเครือ่ งเคลือบลามิเนตเทคโนโลยีลา่ สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นไป
ตามมาตรฐานสุขอนามัย

LABEL
 ฉลากสินค้า (Sticker Label) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทได้ร่วมลงทุน
กับบริษัท WE'LL Corporation ซึ่งเป็นผู้นำ�ในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสิ่งพิมพ์
ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดตั้งบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด
เพื่อผลิตงานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (Liner and
Linerless Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำ�หรับติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท
ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด

Save Cost
Save Earth
Save Area

Linerless Label
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ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคุณภาพได้ 2 ระดับ คือ ระดับทัว่ ไปทีใ่ ช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดงั้ เดิม ในประเทศไทย
มีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมหลายหมื่นแห่ง การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคา ซึ่งโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะ
ได้เปรียบเนื่องจากมีต้นทุนการดำ�เนินงานที่ต่ำ� ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทุนการดำ�เนินงานที่สูงกว่า ส่วนอีกระดับ
เป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้เงินลงทุนมาก จะมีคู่แข่งน้อยราย เช่น โรงพิมพ์ที่พิมพ์เอกสารประเภทต้องป้องกัน
การปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์เอกชนเพียง 3 ราย และเช่นกันโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์แบบ
ดิจิตอล (Digital Printing) มีเพียง 4-5 ราย สำ�หรับบริษัท จัดอยู่ในประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เป็นทั้ง Security and Digital
Printing
ดังนั้นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจึงยังสามารถทำ�กำ�ไรได้ดี แต่ต้องมีมาตรฐานสามารถรับประกัน
คุณภาพงานพิมพ์ ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาที่จำ�กัดได้ และสิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือ ต้องสามารถ
รับประกันว่าข้อมูลและหรือความลับของลูกค้าที่จะไม่รั่วไหลออกจากโรงพิมพ์
แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มที่มีปริมาณการใช้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital) เข้ามาแทนที่
เช่น แสตมป์จดหมายถูกแทนที่ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เช็คธนาคารถูกแทนที่ด้วยระบบ E-payment ฉะนั้น
อุตสาหกรรมการพิมพ์จะต้องพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โรงพิมพ์จะไม่ท�ำเพียงแต่รับจ้าง
พิมพ์ แต่จะต้องต่อยอดการให้บริการทีก่ ว้างขึน้ เช่น การรับจัดการข้อมูลลูกค้าแบบ Multimedia คือ การบริหารจัดการฐาน
ข้อมูลลูกค้า (Data Base) เพื่องานพิมพ์แบบ Personal Direct Mail พร้อมกับการให้บริการส่งส�ำเนาอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
SMS การสื่อสารผ่าน Social Media การเสริมระบบการ RFID (Radio frequency indentification เป็นการส่งข้อมูลโดยอาศัย
คลื่นวิทยุ)เข้ากับงานพิมพ์ การสร้าง QR code (Quick Response คือ บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่น�ำ
มาใช้กบั สินค้า สือ่ โฆษณา เพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมผ่านเว็บไซต์) ในงานพิมพ์ การสร้าง Web Application การให้บริการจัดการ
ข้อมูลในการท�ำ CRM (Customer Relationship Management การบริหารให้ลูกค้ามีความผูกพันกับสินค้า บริการให้เกิด
ความรู้สกึ ที่ดี และไม่เปลี่ยนใจไปจากสินค้า บริการขององค์กร) ในวาระต่างๆ เช่น ส่งการ์ดวันเกิดพร้อมบัตรส่วนลด
ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) / แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำ�เทียม (Security Forms)
ตลาดแบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษและตลาดแบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการทำ�เทียม เป็นตลาดทีม่ ผี แู้ ข่งขันน้อยราย เนือ่ งจาก
เป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนใน
การทำ�ห้องพิมพ์แยกบริเวณเพือ่ เป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำ�ให้ตอ้ งมีการใช้
เงินลงทุนที่สูงทำ�ให้มีผู้ประกอบการน้อยราย ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบ่อยด้วยเหตุผลในเรื่องของ
ความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้คแู่ ข่งรูถ้ งึ กลยุทธ์หรือโปรโมชัน่ ทีอ่ อกมาเพือ่ การตลาด จึงทำ�ให้การแข่งขันในส่วนนีม้ ไี ม่มาก
ตลาดด้านบริการ Cheque On Demand บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายแรกของประเทศไทย ทำ�ให้คู่แข่งที่สามารถให้บริการ
ในรูปแบบนี้ จึงมีน้อยราย เนื่องจากการให้บริการ Cheque On Demand ต้องอาศัยระบบความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
ของลูกค้าที่มีต่อผู้ให้บริการ รวมถึงต้องมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษัทจึง
ให้ความสำ�คัญในการขยายตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่คือธนาคารซึ่งยังคงทำ�การ Encode เช็คและจัด
พิมพ์ชอื่ ลูกค้าเอง ดังนัน้ จึงต้องทำ�การเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอืน่ ๆ เพือ่ ให้ธนาคารหันมาใช้บริการของบริษทั แทนการ
จัดพิมพ์เอง
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ตลาดแบบพิมพ์ทั่วไปและระบบออฟเซ็ท (Business Forms)
สำ�หรับการแข่งขันในตลาดแบบพิมพ์ทวั่ ไปและระบบออฟเซ็ทนัน้ มีการแข่งขันทีส่ งู เนือ่ งด้วยเป็นสินค้าสิน้ เปลืองใช้แล้ว
หมดไป และมีปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจำ�นวนมาก โดยขั้นตอนในการผลิตไม่จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
ขั้นสูงในการผลิตมากนักจึงทำ�ให้มีคู่แข่งหลายราย ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจด้านการ
สือ่ สาร และหน่วยงานราชการ และจากการทีก่ ลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่น�ำ ระบบการประมูลผ่านสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
มาใช้ จึงทำ�ให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นระบบการแข่งขันในด้านราคาโดยราคาประมูลที่ได้
จะค่อนข้างต่ำ� ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ทำ�ให้บริษัทไม่สามารถเข้าแข่งขันในระบบการประมูลผ่านสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกครั้ง ดังนั้น บริษัทจึงมีการปรับใช้กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า โดยการเสนอบริการด้านการ
บริหารคลังและจัดเก็บสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า จึงเป็นการขายสินค้าพร้อมการบริการ
อย่างเต็มรูปแบบ ทำ�ให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่งขึ้น
ตลาดกระดาษสำ�นักงาน (Offfiice Paper)
ตลาดกระดาษสำ�นักงานเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตพร้อมใช้งานได้ทันที และ
ไม่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการผลิตเป็นการตัดเพือ่ ให้ได้ตามขนาดทีใ่ ช้งาน ทำ�ให้ตลาดนีจ้ งึ
มีคู่แข่งจำ�นวนมาก โดยลูกค้าจะพิจารณาเรื่องราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ทั้งนี้คุณภาพของกระดาษนั้นไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันมาก ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนในการจัดจำ�หน่ายของบริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ ยีห่ อ้ สินค้า “Fuji Xerox”
ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail)
ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล เป็นตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทั้งในเรื่องของเครื่องจักร และระบบการรักษาความปลอดภัย
ประกอบกับความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจำ�กัด ถึงแม้บริษัทจะเป็นรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด
ส่วนนี้ แต่บริษทั มีความพร้อมและมีความหลากหลายในการให้บริการมากกว่าผูใ้ ห้บริการรายเดิม บริษทั สามารถให้บริการ
ได้ทั้งกระดาษแบบต่อเนื่องเป็นม้วน ต่อเนื่องแบบปรุ และแบบแผ่น รวมถึงการบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect ซึ่งป้องกัน
ความผิดพลาด และที่สำ�คัญบริษัทยังสามารถให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบสี่สีและขาวดำ�
ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management)
ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคูแ่ ข่งน้อยราย สำ�หรับผูใ้ ห้บริการงานพิมพ์ทดี่ �ำ เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั
ส่วนใหญ่นั้น มีการดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีบริการการ
จัดเก็บและบริหารคลัง ซึ่งบริการด้านนี้ของบริษัท สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ต้องการแบบ
One Stop Service ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและลดความยุ่งยากในการบริหารงาน
ตลาดส่งออก (Export)
ตลาดส่งออกเป็นตลาดที่นอกจากจะมีการแข่งขันในด้านของคุณภาพการพิมพ์ ราคาแล้ว ยังต้องคำ�นึงถึงเวลาที่ใช้ใน
การขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในท้องถิ่น ตลาดในส่วนนี้บริษัทอาศัยฐานลูกค้าเดิมที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีและติดต่อกันมานาน
ตลาดบรรจุภัณฑ์ (Flexible Packaging)
ตลาดการพิมพ์ในประเทศไทยมีบริษทั ขนาดใหญ่ดา้ นการพิมพ์และการบรรจุภณ
ั ฑ์อยูก่ ว่า 300 แห่ง มูลค่าอุตสาหกรรม
อยู่ที่ 4-5 แสนล้านบาท
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มูลค่าการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ เพิ่มขึ้นจาก 6 หมื่น – 1 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการพิมพ์
มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น 10% ต่อปี และภายในปี 2019 ตลาดการบรรจุภัณฑ์กระดาษโลกจะเติบโตถึง 11.69 ล้านล้านบาท
จากประมาณ 9 พันล้านบาทในปี 2012 หรือเติบโตถึง 4.4% ยอดขายตลาดบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก มีแนวโน้มจะแตะ 34.1
ล้านล้านบาท ในปี 2018 โดยยอดขายส่วนใหญ่จะมาจากทวีปเอเชีย การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี
2015 จะทำ�ให้อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง

ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ตลาดนี้มีอัตราการเติบโต
1) อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ในประเทศ ยังเป็นแรงขับเคลือ่ นหลักของอุตสาหกรรมการบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยมีความ
ต้องการในการส่งออกสูง ความต้องการสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมากขึ้น ง่ายต่อการเข้าถึงวัตถุดิบ
2) มีบริษัททางด้านอาหารกว่า 10,000 แห่ง ตลาดอุตสาหกรรมอาหารและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ในประเทศเติบโต
โดยเฉลี่ย ร้อยละ 20 ต่อปี
ที่มา : Thailand Printing Industry – Board of investment Thailand และงานวิจัยจากบริษัท Transparency Market Research
		: Packaging Industry Outlook in Thailand
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Risk
Factor
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงภายใต้กฎระเบียบเฉพาะและข้อกำ�หนดของอุตสาหกรรม
เนื่องจากอุตสาหกรรมการพิมพ์อยู่ภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทตั้งอยู่
ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ สาคร ภายใต้ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมีกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง บริษัทได้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเรื่องการสอบทานอย่างสม่ำ�เสมอ
เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา

2. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่น
เนื่องจากธุรกิจด้านนี้มีผู้ประกอบการขนาดกลางมีความได้เปรียบในการกำ�หนดราคาขายให้แก่ลูกค้าได้ดีกว่าบริษัท
ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้น บริษัทจึงได้ใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าและบริการ
สำ�หรับตลาดลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรที่บริษัทมีศักยภาพการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการ ส่งมอบ
ตรงเวลา เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้เป็น
ที่ยอมรับแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า เพื่อลดการพึ่งพาเฉพาะรายใดรายหนึ่ง และเพิ่มอำ�นาจ
ต่อรองกับคู่ค้า ตลอดจนถึงการสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากธุรกิจใหม่ ด้วยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความ
ผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอิสระในการจัดซื้อกระดาษจากผู้ผลิตรายอื่นทั้งภายในและต่าง
ประเทศจากผู้จำ�หน่ายหลายราย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแหล่งวัตถุดิบเป็นช่องทางสำ�รองจำ�นวนมาก จึงลดความเสี่ยง
ด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและลดความเสี่ยงด้านราคากระดาษที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาซื้อขายในตลาดโลก
ในกรณีทเี่ กิดความผันผวนของราคากระดาษ บริษทั ได้มกี ารวางแผนกับลูกค้างานพิมพ์รายใหญ่ซงึ่ มีความต้องการสิง่ พิมพ์
อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้บริษทั สามารถวางแผนการผลิตได้ลว่ งหน้าทุกเดือน จึงสามารถทำ�โครงการจัดซือ้ ระยะยาวในราคาคงที่
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กับทางผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ภายในประเทศ ทำ�ให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของราคาวัตถุดบิ ลงได้ระดับหนึง่ นอกจากนีใ้ นกรณีทข่ี ายให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป หากราคากระดาษมีการปรับตัวสูงขึน้ ทางผูผ้ ลิต
กระดาษจะแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถสั่งซื้อกระดาษในราคาเดิมและบริษัทมีการทยอยปรับ
ราคาขึ้นเป็นลำ�ดับ จนทำ�ให้สามารถเพิ่มราคาสินค้าสิ่งพิมพ์ได้ตามสัดส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์บางกลุ่มของบริษัทฯ เช่น งานพิมพ์ในระบบดิจิตอล เป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีใน
การพิมพ์คอ่ นข้างมาก ไม่วา่ จะเป็น เครือ่ งจักร ซอฟต์แวร์ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า การลดปัจจัยเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯ
ได้มีการทำ�สัญญาในการบำ�รุงรักษาเครื่องจักรกับผู้ขายเพื่อความมั่นใจที่ให้เครื่องจักรพร้อมทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ
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4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
			 บริษทั มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ เพือ่ ลงทุนขยายธุรกิจ ซึง่ มีภาระชำ�ระอัตราดอกเบีย้
ตลาดแบบลอยตัวทัง้ หมด ดังนัน้ ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในอนาคต อาจจะ
ส่งผลต่อผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทั จึงได้ด�ำ เนินการลดผลกระทบดังกล่าวด้วยการเปลีย่ นสัญญา
เงินกู้จากอัตราดอกเบี้ยตลาดลอยตัวจากสถาบันการเงินแห่งเดิมไปเป็นสัญญาเงินกู้ระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
กับสถาบันการเงินอื่นในประเทศแทนในไตรมาส 1 ปี 2560

4.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
			 การจำ�หน่ายสินค้าและบริการทั้งภายในและต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้า
ไม่สามารถชำ�ระหนี้ให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำ�หนด บริษัทจึงควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกำ�หนด
นโยบายการให้สินเชื่อ โดยมีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ
ทั้งนี้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินบริษัทประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำ�คัญ ความเสี่ยง
ทางด้านการให้สินเชื่อแสดงไว้ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญอัตรา
ร้อยละ 100 สำ�หรับลูกหนี้ที่มียอดค้างชำ�ระเกิน 1 ปี

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจากครอบครัวมงคลสุธีได้ถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 41.41 ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงอาจจะควบคุมเสียงข้างมากในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Guidelines)
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
รับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

Information
of
Company
Group
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited (TKS)
0107540000014
ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง และกระดาษสำ�นักงาน
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำ�นวน 360.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 360.21 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 360.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 360.21 ล้านบาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
T.K.S. Siam Press Management Company Limited
0105536094121
ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่องบริการงานพิมพ์ในระบบ
ดิจิตอล และบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
0-2784-5888
โทรสาร
0-2784-5858
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำ�นวน 30.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 300.00 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญจำ�นวน 25.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 250.00 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั 100.00%
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ความสัมพันธ์

บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด
T.K.S. – Wellco (Thailand) Co.,Ltd.
0745558002445
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำ�นวน 18.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.0 บาท รวม 90.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 18.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.0 บาท รวม 90.00 ล้านบาท
51.0%
บริษทั ย่อยทางอ้อมผ่านการถือหุน้ ของบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ความสัมพันธ์

C.T.K.S. Technologies
C.T.K.S. Technologies
00020435
ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบริการสารสนเทศในต่างประเทศ
No. 27E4, Russian Bivd, SaagKat Teuk Tia, Khan SenSok, Phnom Renh
USD 60,000
USD 60,000
45%
บริษทั ย่อยทางอ้อมผ่านการถือหุน้ ของบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
Synnex (Thailand) Public Company Limited (SYNEX)
0107550000203
ประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
และระบบสารสนเทศ
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
0-2553-8888
0-2578-8181
www.synnex.co.th
หุน้ สามัญจำ�นวน 800.0 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท รวม 800.0 ล้านบาท
หุน้ สามัญจำ�นวน 770.33 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท รวม 770.33 ล้านบาท
38.51%
บริษทั ร่วม

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ความสัมพันธ์
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน)
Thai British Security Printing Public Company Limited (TBSP)
0107537002311
ประกอบธุรกิจประเภทการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพือ่
ใช้ในวงการธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำ�หรับลูกค้าทัว่ ไป
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์
0-2754-2650
โทรสาร
0-2183-2763
Home Page
www.tbsp.co.th
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชำ�ระแล้ว 110.0 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
19.89%
ความสัมพันธ์
บริษทั ร่วม

ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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Major Changes and Developments
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

ปี 2559
บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจาก
บริษทั หลักทรัพย์จดทะเบียน จำ�นวน 621 บริษทั ในปี 2559 ทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
บริ ษั ท ได้ ก ารรั บ รองเป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ (Eco Factory)* จากสถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ ม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
*โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory) หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอด
โซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2558
เปลีย่ นแปลงสถานะลงทุน ในบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน) "TBSP" เป็นบริษทั ร่วม
เนื่องจากกลุ่มตระกูลมงคลสุธี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นใน TBSP ในสัดส่วน 32.12%
รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำ�เนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)
และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relation Awards) กลุ่ม Market
Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
System : ISO 22301: 2012) จากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND เป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวม
ซึง่ ชีบ้ ง่ ภัยคุกคาม ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนัน้ ต่อการดำ�เนินธุรกิจ และให้แนวทาง
ในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุน่ (resilience) เพือ่ การตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ในการ
ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่อเนื่อง 3 รายการ เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่
15 กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2560
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360,206,980 บาท โดยหุ้นสามัญที่เพิ่มจำ�นวน 32,746,089 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคงเหลือจำ�นวนหุ้นที่ไม่ได้
รับการจัดสรรจำ�นวน 212 หุ้น

ปี 2557
ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อเป็นตัวแทนจำ�หน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร
ในแบรนด์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ แต่เพียงรายเดียวในประเทศ
ขยายฐานการผลิตไปสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) โดยมีการลงทุนเครื่องจักร
กราเวียร์ (Gravure)
บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 327,460,970 บาท โดยหุน้ สามัญทีเ่ พิม่ จำ�นวน 29,769,179 บาท เพือ่ รองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคงเหลือจำ�นวนหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรร จำ�นวน 79 หุ้น
บริษัทมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP)
โครงการที่ 2 โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยบริษทั และบริษทั ย่อย สมทบ
ให้ในอัตราร้อยละ 42 ของเงินลงทุนของลูกจ้าง
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ปี 2556
รับรางวัลจากการประกวดสิง่ พิมพ์ ในงาน  Thai Print  Awards 2013  ครัง้ ที่ 8 โดยได้รบั รางวัล “Best Of
the Best” ประเภทงาน Best in more than one production process และได้รับรางวัล “Silver Award” ประเภท
งาน Innovative/Special Printing จากผลงานชิ้นเดียวกัน (ในนามบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
(บริษัทย่อย))
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิมจำ�นวน 248,076,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 297,691,830 บาท โดย
หุน้ สามัญทีเ่ พิม่ จำ�นวน 49,615,305 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล ในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1หุน้ ใหม่ ในการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คงเหลือจำ�นวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรจำ�นวน 39 หุ้น
รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security) ISO 27001 จากสถาบัน
BUREAU VERITAS THAILAND

ปี 2555
ทำ�โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP)
โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทและบริษัทย่อย สมทบให้ใน
อัตราร้อยละ 42 ของเงินลงทุนของลูกจ้าง โครงการดังกล่าวเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเป็น
เจ้าของบริษัท เป็นการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว

ปี 2554
ขายทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี (โรงงานเดิม) ในมูลค่า 120.0 ล้านบาท เงินทีไ่ ด้จากการขายที่
จำ�นวน 90.0 ล้านบาท นำ�ไปชำ�ระเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือใช้หมุนเวียนภายในกิจการ

ปี 2553
หลักทรัพย์ของบริษทั ได้ท�ำ การย้ายจากกลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information & Communication Technology) ไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
(Service) หมวดธุรกิจสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2552
รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์ ในงาน  Asian Print Awards 2009 ครั้งที่ 7 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย  Best of the Best ประเภทงาน Best in more than one production process และรางวัล
Gold Award ประเภทงาน Special Printing (ในนามบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)

ปี 2551
บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551

ปี 2549
รับรางวัล “Best of the Best : Best in more than one production” จากการประกวดสิ่งพิมพ์ในงาน
1st Thai Print Awards 2006  จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย บริษัทย่อยได้รับรางวัลชนะเลิศ “Best of the
Best” ประเภท Best Innovative Use of the Printing Process รางวัล Gold Award ประเภท Innovation in Printing
รางวัล Bronze Award ประเภท Annual Financial Reports จากงานประกวด Asian Print Awards 2006 ครั้งที่ 4
ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จัดงาน Grand Opening โรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ซึ่งมี ฯพณฯ
พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ปี 2547
บริษัทได้ลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุน
จดทะเบียน 60 ล้านบาทและเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในต้นปี 2548

ปี 2546
บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดทำ�การซื้อขาย
หลักทรัพย์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
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ปี 2545
บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้ย้ายที่ทำ�การพร้อมทั้งสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่
ขึ้นที่ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกล้กับทางด่วนเอกมัยรามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายสินค้าที่ได้รับการถ่ายทอด
จากกลุ่มบริษัท Synnex ประเทศไต้หวัน  
บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)”
บริษัทได้ทำ�การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท
พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท นอกจากนัน้ ได้จา่ ยหุน้ ปันผลให้แก่ผถู้ อื หุ้น
เดิม ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่  เป็นจำ�นวน 14 ล้านหุ้น  

ปี 2543
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 14001) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้รับเครื่องหมายการค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ปี 2542
กลุ่มบริษัท Synnex จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศรายใหญ่ ข องโลก เข้ า ร่ ว มลงทุ น ร้ อ ยละ 49 ในบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท คื อ บริ ษั ท คอมเพ็ ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด  

ปี 2541
ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ทจ่ี งั หวัดเพชรบุรี เนือ้ ที่ 30 ไร่ เพือ่ เพิม่ กำ�ลังการผลิตแบบพิมพ์ธุรกิจ
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2540
บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพจาก “บริษัทจำ�กัด” เป็น “บริษัทมหาชน จำ�กัด” และเปลี่ยนชื่อจากเดิม
คือ “บริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้ง จำ�กัด” เป็น “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์  จำ�กัด (มหาชน)”
บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนใน บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้าน
บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

ปี 2535
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างโรงงานผลิตกระดาษต่อเนือ่ ง ทีอ่ �ำ เภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม

ปี 2529
จัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดในนาม “บริษัท ที.เค.เอส  อินเตอร์พริ้นติ้ง จำ�กัด” เพื่อดำ�เนินธุรกิจค้าส่ง อุปกรณ์
เครือ่ งเขียน กระดาษสำ�นักงาน รวมทัง้ วัสดุอปุ กรณ์และของใช้สนิ้ เปลือง และได้เริม่ ก่อตัง้ โรงงานเพือ่ ผลิตกระดาษ
พิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms)

ปี 2497
เริ่มดำ�เนินกิจการภายใต้ชื่อ “แต้ เกียง เซ้ง”
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Shareholders
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ลำ�ดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
กลุ่มตระกูลมงคลสุธี
- บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำ�กัด
- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
- น.ส.สุธิดา มงคลสุธี
- น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
- นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
- น.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี
- ด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
นายบุญไชย ตันชัชวาล
นายไพศาล ชาติพิทักษ์
นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นางมยุรี วงแก้วเจริญ
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ
นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

149,165,160
128,515,084
6,461,400
4,428,600
2,658,132
2,417,502
2,312,600
2,371,842
12,903,125
11,761,200
10,200,495
7,700,000
7,560,000
6,546,683
4,300,000
4,232,259
4,050,000

41.41
35.68
1.79
1.23
0.74
0.67
0.64
0.66
3.58
3.26
2.83
2.14
2.09
1.82
1.19
1.17
1.12

360,206,768

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

100.0

บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0
ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
นายสุพันธุ์
น.ส. ศิริวรรณ
น.ส. สุธิดา
นายจุติพันธุ์
น.ส. สุพรรณษา
ด.ญ. ศรุตา
นางสุชาดา
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

มงคลสุธี
สุกัญจนศิริ
มงคลสุธี
มงคลสุธี
มงคลสุธี
มงคลสุธี
มงคลสุธี

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

15,000
15,000
12,000
2,000
2,000
2,000
2,000

30.0
30.0
24.0
4.0
4.0
4.0
4.0

50,000

100.0%

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีทุนจดทะเบียน 300.0
ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 250.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ลำ�ดับที่
1

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

29,999,994

99.99%

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

30,000,000

100.00%

บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีทุนจดทะเบียน
90.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 90.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

1
2
3
4
5

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เวล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (WE'LL Corporation)
นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
นายภาคภูมิ ภูอุดม

9,179,997
8,820,000
1
1
1

51.00%
49.00%
0.00%
0.00%
0.00%

18,000,000

100.00%

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

C.T.K.S. Technologies Co.,Ltd. เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยทางอ้ อ ม ประกอบธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละบริ ก ารสารสนเทศใน
ต่างประเทศ มีทุนจดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว USD 60,000 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
MG Investment Co.,Ltd.
Lok Chumtrav LIM CHHIV HO
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

450
450
100

45.00%
45.00%
10.00%

1,000

100.00%

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)*1 บริษัทร่วม ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มีทุน
จดทะเบียน 800.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 770.3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1
2

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
King’s Eye Investment Ltd.*2
จำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

296,687,160
269,500,000

38.51%
34.99%

770,328,649

100.0%

หมายเหตุ *1 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
*2 Synnex Technology International Corp. ถือหุ้นทั้งหมดใน King’s Eye Investment Ltd. โดยผ่านทาง Pacific City Holding Ltd.

การออกหลักทรัพย์อื่นๆ
-ไม่มีMORE THAN PRINTING
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Group
Investment
Structure
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษทั มงคลสุธี โฮลดิง้ จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35.7

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
King’s Eye Investment Ltd.

รายได้จากการดำ�เนินงาน
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 38.5

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ทุนชำ�ระแล้ว 360.21 ล้านบาท

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ทุนชำ�ระแล้ว 770.33 ล้านบาท

บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ทุนชำ�ระแล้ว 250.00 ล้านบาท

บมจ. ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้
ทุนชำ�ระแล้ว 110.00 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.0

บริษทั ที.เค.เอส.– เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนชำ�ระแล้ว 90.0 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.0

C.T.K.S. Technologies Co.,Ltd.
บริษทั จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา
(ทุนจดทะเบียน 60,000 USD)

34.99%

Reference
Persons
Information
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY Co., Ltd.
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำ�กัด
CWWP Co., Ltd.
128/180-181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2216-2265, 0-2216-2268-9, 0-2216-2279
โทรสาร
0-2216-2286
Home Page www.cwwpaudit.com
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำ�นักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าว

Investor
Information
ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน
สามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ได้ที่ :
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited (TKS)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถ.เจษฎาวิถี
ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
0-2784-5888
โทรสาร
0-2784-5858
Home Page
www.tks.co.th

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้น
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TKS

ข้อจำ�กัดในการโอนหุ้นต่างด้าว 49%
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
31 ธันวาคม
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ
CWWP Co., Ltd.
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Investments in Subsidiaries and
Associated
Companies
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ย่อยทางตรง
บริษทั ย่อยทางอ้อม
และบริษทั ร่วม

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว มูลค่าทีต่ ราไว้
(ล้านบาท) (บาทต่อหุน้ )

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

ราคาทุน
(ล้านบาท)
31/12/59

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส ผลิตและให้บริการงานพิมพ์
ในระบบดิจิตอล ระบบออฟเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
และงานบริหารคลังแบบพิมพ์

250.00

10

99.9

264.65

90.0

5

51.0

42.56

45.0

USD 30,000

บริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท ที.เค.เอส.- เวลโก
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สิ่งพิมพ์และบริการสารสนเทศ
ในประเทศกัมพูชา

USD 60,000

C.T.K.S. Technologies
Company Limited
บริษัทร่วม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)

จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟท์แวร์
และระบบสารสนเทศ

770.33

1

38.5

298.52

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ์ เอกสาร
ปลอดการทำ�เทียม

110.00

10

19.89

107.50
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

Dividend
Policy
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำ�ไร
จากการดำ�เนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทย่อย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
บริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีสำ�รองตามกฎหมายและ
สำ�รองต่างๆ ทัง้ หมดในแต่ละปี ทีม่ ผี ลกำ�ไรจากการดำ�เนินการ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องไม่มขี าดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจำ�เป็น และความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554-2559
ปี
อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (งบเฉพาะกิจการ)*2
อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (งบรวม)*2
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ รวม (บาท/หุน้ )
เงินสด
หุน้ ปันผล (หุน้ เดิม : หุน้ ปันผล)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
(งบเฉพาะกิจการ) (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (งบรวม) (%)

2554
0.41
0.99
0.42
0.42
ไม่มี
102.4%
42.4%

2555

2556

0.18
0.73
0.85
0.79
0.55
0.60
0.35
0.50
0.20 (5:1) 0.10 (10:1)
305.5%
82.2%
64.7%

75.9%

2557

2558

2559*1

0.73
0.86
0.65
0.55
0.10 (10:1)
89.0%

0.66
0.79
0.50
0.50
ไม่มี
75.7%

0.65
0.93
0.65
0.65
ไม่มี
100.3%

75.6%

63.3%

69.9%

หมายเหตุ : *1 ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้บริษัท มีการจ่าย
				 เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาท/หุ้น สำ�หรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตรา
				 หุ้นละ 0.50 บาท นี้สิทธิ์ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 *2 อัตรากำ�ไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำ�ไรที่ปรากฏตามงบการเงินของปีนั้น ๆ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

ฝ่าย
ผลิตดิจติ อล

ส่วนงานออกแบบ

ฝ่าย
ผลิตออฟเซ็ท

ส่วนงาน
ประกันคุณภาพ

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายงานพิมพ์
ดิจติ อลและโครงการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายการขายและการผลิต

ฝ่าย
สารสนเทศ
ฝ่ายขาย

ส่วนการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ส่วนวิจยั
และพัฒนา

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

ฝ่ายอำ�นวยการกลาง

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการบริษทั

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายจัดส่ง
และบริการคลัง

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย
บัญชีการเงินและบริหารคลัง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส่วนจัดซือ้

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้

Management
Structure
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ปฏิบัติการ,การเงิน) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำ�นวน 3 ท่าน มากกว่าหนึ่งในสามของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด
2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน
3) มีการมอบอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การ
กำ�กับดูแลกิจการ”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการของบริษัท มีจำ�นวน 7 ท่าน มีรายชื่อและจำ�นวนการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชือ่
พลเอก มงคล
นายสุพนั ธุ์
นายจุตพ
ิ นั ธุ์
นางสาวศิรวิ รรณ
นางเสาวนีย์
นายณรงค์
นางปรารถนา
นายวีระชัย
นางสาวสุวภา

อัมพรพิสฏิ ฐ์
มงคลสุธ1ี
มงคลสุธ1ี
สุกญ
ั จนศิริ
กมลบุตร
จุนเจือศุภฤกษ์
มงคลกุล
ศรีขจร
เจริญยิง่ 2

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ปี 2559
ปี 2558
การเข้าร่วมประชุม/ การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม จำ�นวนครัง้ ประชุม
7/7
5/7
1/7
6/7
7/7
7/7
5/7
7/7
5/7

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4

หมายเหตุ : 1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 และในการประชุมคณะกรรมการ
			บริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง แทน และได้เข้าร่วมประชุม
			คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559
		 2 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
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			 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ นายวีระชัย
ศรีขจร และนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชือ่

1
2
3

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
นางปรารถนา มงคลกุล

ตำ�แหน่ง

ปี 2559
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

ปี 2558
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

5/5
5/5
4/5

5/5
5/5
5/5

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวณัฐิมา โพธิ์แดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและในคณะกรรมการตรวจสอบ นางปรารถนา มงคลกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท 4 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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รายชือ่
นายวีระชัย
นายณรงค์
นางสาวศิรวิ รรณ
นายสมคิด
นายภาคภูมิ
นายวิชยั
นายวรวุฒิ
นายสมชาย
นางสาวลลิตภัทร์
นายชำ�นาญ
นายชัยยันต์
นางกุลวดี

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ศรีขจร1
จุนเจือศุภฤกษ์
สุกญ
ั จนศิร1ิ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
ภูอดุ ม
อาจิณาจารย์
โอภาสถิรกุล
วงศ์รศั มี2
วาณิชย์เสริมกุล3
สุขประเสริฐ
บุญเจริญชัย
ภูต่ ระกูล4

ตำ�แหน่ง

ปี 2559
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

ปี 2558
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ายคลังสินค้า
ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตดิจติ อล
ผูจ้ ดั การฝ่ายอำ�นวยการกลาง

11/12
12/12
10/12
11/12
12/12
11/12
12/12
6/12
1/12
12/12
12/12
4/12

11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
10/12
6/12
7/12
11/12
10/12
-

ลำ�ดับ
13
14

รายชือ่
นายขจรพงษ์
นางสาวณัฐมิ า

ตำ�แหน่ง
สงสัย5
โพธิแ์ ดง

ผูจ้ ดั การส่วนบัญชีตน้ ทุน
เลขานุการทีป่ ระชุม

ปี 2559
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม
6/12
12/12

ปี 2558
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม
12/12

หมายเหตุ : 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ นายวีระชัย ศรีขจร, น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เป็นคณะกรรมการในฐานะ
				 ผู้บริหารจึงขอไม่รับเบี้ยประชุม
		 2 นายสมชาย วงศ์รัศมี ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1-6)
		 3 นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะฯ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 12)
		 4 นางกุลวดี ภู่ตระกูล เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะฯ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 9-12)
		 5 นายขจรพงษ์ สงสัย เข้ารับหน้าที่กรรมการ ในคณะฯ ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 7-12)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน และผู้บริหาร
4 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชือ่
นางปรารถนา
นางเสาวนีย์
นางสาวศิรวิ รรณ
นายสมคิด
นายสมชาย
นางสาวลลิตภัทร์
นายอนุเทพ

มงคลกุล
กมลบุตร
สุกญ
ั จนศิร1ิ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
วงศ์รศั มี2
วาณิชย์เสริมกุล3
กิจประทาน

ตำ�แหน่ง

ปี 2559
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการทีป่ ระชุม

6/6
6/6
6/6
4/6
4/6
1/6
6/6

ปี 2558
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม
10/10
10/10
10/10
5/10
7/10
9/10

ั จนศิริ ไม่รบั เบีย้ ประชุมจากการประชุมในคณะดังกล่าว
หมายเหตุ : 		 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการเงิน นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
2
			 นายสมชาย วงศ์รศั มี ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษทั ตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครัง้ ที่ 1-4)
			 3 นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล เข้ารับหน้าทีก่ รรมการในคณะฯ ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมในครัง้ ที่ 6)
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Government Committee & Corporate
Social Responsibility : CGC&CSR)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน ผู้บริหาร
10 ท่าน ที่ปรึกษา 1 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชือ่
นายขรรค์
นางสาวศิรวิ รรณ
นายสมคิด
นายภาคภูมิ
นายสมชาย
นายพักรบ
นางกุลวดี
นางสาวณัฐมิ า
นายอนุเทพ
นางสาววุทติ า
นางสาวขวัญฤทัย
นางพรทิพย์

ประจวบเหมาะ
สุกญ
ั จนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
ภูอดุ ม1
วงศ์รศั มี2
ดวงเพชร3
ภูต่ ระกูล1
โพธิแ์ ดง
กิจประทาน
ศรีแก้ว4
แดงอร่าม1
อัครวรานันทกูร1

ตำ�แหน่ง

ปี 2559
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ายอำ�นวยการกลาง
ผูจ้ ดั การฝ่ายอำ�นวยการกลาง
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การส่วนการเงิน
เจ้าหน้าที่ IR
เลขานุการทีป่ ระชุม
เลขานุการทีป่ ระชุม

10/10
9/10
5/10
8/10
6/10
2/10
2/10
10/10
9/10
2/10
2/10
8/10

ปี 2558
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม
6/11
11/11
11/11
11/11
6/11
7/11
8/11
11/11
11/11
-

หมายเหตุ : 1 นายภาคภูมิ ภูอดุ ม และนางสาวขวัญฤทัย แดงอร่าม (เข้าร่วมประชุมครัง้ ที่ 1-8) ได้ถกู มอบหมายให้ดแู ลงานด้านอืน่ ๆ และได้มกี ารแต่งตัง้ ให้
			นางกุลวดี ภูต่ ระกูลและนางพรทิพย์ อัครวรานันทกูร ดูแลงานด้าน CSR แทน (เข้าร่วมประชุมครัง้ ที่ 9-10)
		 2 นายสมชาย วงศ์รศั มี ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษทั ตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม 2559 (เข้าร่วมประชุมครัง้ ที่ 1-6)
		 3 นายพักรบ ดวงเพชร ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษทั ตัง้ แต่เดือน เมษายน 2559 เป็นต้นไป (เข้าร่วมประชุมครัง้ ที่ 1-2)
		 4 นางสาววุทติ า ศรีแก้ว เข้ารับหน้าทีก่ รรมการ ในคณะ ตัง้ แต่เดือน กันยายน 2559 (เข้าร่วมประชุมในครัง้ ที่ 9-10)

ผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

รายชือ่
นางสาวศิรวิ รรณ
นายสมคิด 		
นายภาคภูมิ 		
นายวิชยั 		
นายวรวุฒิ 		
นางสาวลลิตภัทร์

สุกญ
ั จนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
ภูอดุ ม
อาจิณาจารย์
โอภาสถิรกุล
วาณิชย์เสริมกุล 1

ตำ�แหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายการขายและการผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายอำ�นวยการกลาง
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดจิ ติ อลและโครงการ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : 1 นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและ
เป็นผู้นำ�คณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

 ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำ�วันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัททุกประการ

 ดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 เป็นผู้รับมอบอำ�นาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย

ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ

 กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำ นาจพิจารณา

อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำ�เนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท

 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

 มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน

การค้ำ�ประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ในวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท

 กำ�หนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวม
 ให้มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อำ�นาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำ�นาจไว้ และ/หรือ ให้เป็น
ไปตามระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำ�หนดไว้
ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างสม�่ำ เสมอ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายใน



หรือภายนอกบริษัท

 พิจารณาการเข้าทำ�สัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท

รวมทั้งกำ�หนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ�สัญญาดังกล่าว เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 พิจารณาจัดสรร เงินบำ�เหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำ�กิจการให้บริษัท

 มีอำ�นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ

พ้นจากการเป็นพนักงาน กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

 มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท

และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำ�งานภายในองค์กร

 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
MORE THAN PRINTING
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ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอำ�นาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด

วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสม
กับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 2 ท่าน กรรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ในจำ�นวนนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีจำ�นวนเกิน
ร้อยละ 66 ของกรรมการทัง้ คณะ และประธานกรรมการบริษทั เป็นคนละคนกับผูน้ �ำ บริษทั (CEO) ซึง่ เป็นไปตามหลักบรรษัท
ภิบาลในเรื่องของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ชือ่
1. พลเอก มงคล
2. นางสาวศิรวิ รรณ
3. นางเสาวนีย์
4. นายณรงค์
5. นางปรารถนา
6. นายวีระชัย
7. นายจุตพ
ิ นั ธุ์

อัมพรพิสฎิ ฐ์
สุกญ
ั จนศิริ
กมลบุตร
จุนเจือศุภฤกษ์
มงคลกุล
ศรีขจร
มงคลสุธ1ี

ปีท่ีได้รบั
แต่งตัง้

ปีทเ่ี ลือก
ครัง้ ล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

2552
2530
2555
2539
2556
2539
2559

2558
2557
2559
2559
2557
2558
2559

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : 1 มติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตัง้ นายจุตพิ นั ธุ์ มงคลสุธี เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั
		 แทน นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ทีข่ อลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ทัง้ นีม้ ผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 โดยให้มีอำ�นาจ
หน้าที่ตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว
ดูแลและให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำ�และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำ�เนินการอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทำ�หน้าที่
เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนทำ�หน้าที่ทบทวน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผล
การปฏิบตั งิ าน ผลการดำ�เนินงานของบริษทั เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ พร้อมนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ได้อนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำ�หนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ตามเกณฑ์ดังนี้
ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการ
กรรมการ

30,000
20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการชุดย่อย

20,000
18,000

18,000
15,000

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

1. พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
2. นายสุพนั ธุ์
มงคลสุธ1ี
3. นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
4. นางเสาวนีย์
กมลบุตร
5. นางปรารถนา มงคลกุล
6. นายณรงค์
จุนเจือศุภฤกษ์
7. นายวีระชัย
ศรีขจร
8. นางสาวสุวภา เจริญยิง่ 2
9. นายอังสุรสั มิ์
อารีกลุ 3
10. นายจุตพ
ิ นั ธุ์
มงคลสุธ1ี
11. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ4
รวมค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2558

150,000
80,000
100,000
120,000
80,000
120,000
100,000
60,000
20,000
860,000

120,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
60,000
20,000
680,000

100,000
72,000
90,000
-

100,000
90,000
90,000
-

90,000
180,000
150,000
180,000
-

262,000

280,000

90,000
108,000
180,000
180,000
558,000

216,000
816,000

รวม
ปี 2559

ปี 2558

180,000 120,000
80,000 170,000
100,000
80,000
310,000 360,000
260,000 320,000
390,000 350,000
100,000
80,000
60,000
60,000
20,000
20,000
180,000 216,000
1,680,000 1,776,000

หมายเหตุ : 1 ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตัง้ นายจุตพิ นั ธุ์ มงคลสุธี เข้าดำ�รง ตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั แทน
			 นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ทีข่ อลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ทัง้ นีม้ ผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
		 2 นางสาวสุวภา เจริญยิง่ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2559
		 3 นายอังสุรสั มิ์ อารีกลุ ครบกำ�หนดออกตามวาระ จากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 และไม่ประสงค์ในการเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตัง้
			 เป็นกรรมการบริษทั
		 4 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นทีป่ รึกษาบริษทั ได้รบั ผลตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษทั
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		 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
		 - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ปี
2559
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร
จำ�นวนผูบ้ ริหาร (ราย)
รูปแบบค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
รูปแบบค่าตอบแทนอืน่

ปี
2558

53,572,647.79
48,097,412.00
27
25
เงินเดือน โบนัส ค่าน้�ำ มัน
เงินสวัสดิการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เงินสมทบ (EJIP)
รถประจำ�ตำ�แหน่ง โทรศัพท์มอื ถือ

หมายเหตุ : ผูบ้ ริหารหมายรวมถึงผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การส่วนขึน้ ไป

- ค่าตอบแทนอื่นๆ
		 1) เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน
สรุปเปรียบเทียบดังนี้

กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพสำ�หรับผูบ้ ริหาร
จำ�นวนราย

ปี 2559

ปี 2558

1,904,640.00
27

1,766,945.00
25

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
		 บริษัท ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วม
ทำ�งานกับบริษัทระยะยาว ดังนี้
- โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 – 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 – 10 กรกฎาคม 2560
ทั้งโครงการที่ 1 และ 2 พนักงานและผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. พนักงานอาวุโส (O2) ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
2. พนักงานระดับหัวหน้าแผนก (O3) ถึงผู้จัดการแผนก (M1) ที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
3. พนักงานระดับผู้จัดการส่วน (M2) ถึงกรรมการผู้จัดการ (MD) ที่พ้นทดลองงาน
หมายเหตุ : คุณสมบัตขิ องพนักงานและผูบ้ ริหารคณะกรรมการได้มกี ารอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงล่าสุดเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
		 โดยบริษทั จะหักเงินเดือนจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการตามระดับของพนักงานดังนี้
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ระดับของพนักงาน

เงินสมทบในส่วนของพนักงาน

พนักงานอาวุโส (O2)
หัวหน้าแผนก (O3)
หัวหน้าส่วน (M1)
ผูจ้ ดั การส่วน (M2)
ผูจ้ ดั การฝ่าย (M3)
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย (E1)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ (E2)
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส (E3)
กรรมการผูจ้ ดั การ (MD)

500
800
1,200
2,000
4,000
6,000
9,000
12,000
15,000

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 42 ของเงินในส่วนที่พนักงานและผู้บริหารจ่ายในแต่ละเดือน
ปี

จำ�นวนพนักงานทีอ่ ยู่ใน
โครงการ (ราย)

บริษทั จ่ายสมทบ
(บาท)

2556
2557
2558
2559

63
79
107
104

578,424
673,932
776,538
785,652

บุคลากร
ในปี 2559 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 606 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 210.79 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
ปี

จำ�นวนพนักงาน
(คน)

ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
(ล้านบาท)

ค่าใช้จา่ ยต่อคน
(ล้านบาท/คน/ปี)

2558
2559

634
606

216.01
210.79

0.341
0.348

- ค่าตอบแทนอื่น
		 นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท
โดยจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตูร้ บั ส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มพี ยาบาลมาเข้าเวรประจำ�ทีบ่ ริษทั สัปดาห์ละ
2 วัน สวัสดิการอาหารสำ�หรับพนักงาน และส่งเสริมให้มกี จิ กรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันปิงปอง
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ที่จัดขึ้นภายในบริษัทและการแข่งขันระหว่างบริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การทำ�กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีการทำ�งานเป็นทีม นอกจากนัน้ บริษทั มีโครงการให้ทนุ การศึกษาสำ�หรับบุตรและธิดาของพนักงาน
เป็นประจำ�ทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาสำ�หรับพนักงาน
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำ�นโยบายในส่วนของการพัฒนา
และการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับพนักงานในแต่ละตำ�แหน่ง
2. จัดทำ�แนวทางการฝึกอบรมสำ�หรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดทำ�แผนการฝึกอบรมประจำ�ปี
4. ดำ�เนินการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แผนกฝึกอบรมดำ�เนินการจัดทำ�แผนการฝึกอบรม ตามนโยบายทีค่ ณะผูบ้ ริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญในแต่ละปี
สำ�หรับในปี 2559 แผนกฝึกอบรมได้จัดทำ�แผนฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำ�งานให้กับผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับรวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมาย คือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำ�นวน 5 ข้อของบริษัท
คือ 1. ยอดขาย 2. กำ�ไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2559 ได้มีการอบรมดังนี้
1. ระดับผู้บริหาร
		 ในปี 2559 มีจำ�นวนผู้บริหาร 6 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น
			 1) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ขั้นพื้นฐาน
			 2) หลักสูตร Transformative Coaching – Core Training for Professional Coaching
			 3) หลักสูตรฟังเปลี่ยนชีวิต
			 4) ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
2. การพัฒนาพนักงานทุกระดับ
		 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ทำ�งานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
รวมถึงมีทศั นคติเชิงบวกต่อการทำ�งาน เพือ่ สร้างให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญของหน่วยงาน โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนา มีการฝึกอบรม
ทัง้ ภายในและภายนอก การเรียนรูง้ านจากผูบ้ งั คับบัญชา และการมอบหมายงานทีม่ คี วามท้าทายมากขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ของการประเมินผลการอบรม และสำ�หรับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ บริษัทมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตามสายอาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและสอดคล้อง
กับทิศทางของบริษัท
ในปี 2559 บริษัทมีการพัฒนาและฝึกอบรมตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรทั่วไป
		 1.1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจสินค้าและบริการ/กระบวนการทำ�งาน/กิจกรรมกลุ่ม
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		 1.2 ระบบมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ISO 22301 มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001
2. หลักสูตรหัวหน้างาน
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2.1 หลักสูตรทักษะเตรียมความพร้อมสู่บทบาทหัวหน้างาน
2.2 หัวหน้ามืออาชีพ
2.3 Engaging Leadership
2.4 The 7 Habits of Highly Effective People
2.5 การบริหารงานคุณภาพ (TQM)
2.6 การบริหารต้นทุนการผลิต
2.7 เทคนิคการสอนงาน
2.8 การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม
2.9 การวางแผนงานและแผนสำ�รอง
2.10 พี่เลี้ยงในองค์กรอย่างมืออาชีพ
2.11 Product Knowledge Management

3. หลักสูตรตามสายงาน
		
		
		
		
		
		

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Cross Sales & Up Sales)
การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse Management)
เทคนิคบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (CRM & Complaint Handing)
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร “พัฒนาตน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้า”
เทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้น

สรุปการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน เปรียบเทียบ ปี 2559 – 2558 ดังนี้
ปี

2559

2558

เปลีย่ นแปลง

1. จำ�นวนหลักสูตร
2. จำ�นวนชัว่ โมง
3. จำ�นวนคน
4. ค่าใช้จา่ ยในการอบรม

58
6,118.00
7,446
331,258

72
8,925.50
8,540
1,390,849

-19.44%
-31.45%
-12.81%
-76.18%
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Board
of
Directors
คณะกรรมการบริษัท

3
2

1

052

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1 พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
ประธานกรรมการ
2 นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3 นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4 นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4

6

5

7

5 นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
6 นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการ
7 นายจุตพิ นั ธุ์ มงคลสุธี
กรรมการ
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1

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั

พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
76 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ
12 พฤษภาคม 2552 (7 ปี 9 เดือน)

วุฒกิ ารศึกษา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. รุน่ ที่ 9
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ)์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Finance for Non - Finance Director (FN)
 Director  Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 39/2548
 Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 61/2548
 Role of the Chairman (RCP) รุน่ ที่ 17/2550

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- หลักสูตรผูบ้ งั คับหมวดทหารราบ
- หลักสูตรจูโ่ จม รุน่ ที่ 5
- หลักสูตรศิษย์การบิน รุน่ ที่ 4
- หลักสูตรนายทหารราบชัน้ นายพัน โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ
- หลักสูตรโดดร่มนายทหาร รุน่ ที่ 2
- หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 48 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรสิทธิของเจ้าหนี/้ ลูกหนี้ ปัญหาอุปสรรคและ
กลยุทธ์ในการบริหาร แผนฟืน้ ฟูกจิ การ ศาลล้มละลายกลาง
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.4
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEPCoT 2

ประสบการณ์

2549 - 2552
2546 - 2549
2545 - 2548
2543 - 2545
2543 - 2545
2542 - 2544
2542 - 2544
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พซี ี
ประธานคณะผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟูกจิ การ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั ไทย
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประธานกรรมการ บจก.ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ (บ.ท.ม.)
กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.)
กรรมการ บมจ.การบินไทย
นายกสภา สถาบันราชภัฏลำ�ปาง

2542 - 2543
2539 - 2543
2539 - 2543
2539 - 2542
2538			
2530 - 2539
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

รองประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการ องค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.)
สมาชิกวุฒสิ ภา

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

ไม่มี

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายงานทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

2

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
64 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการเงิน
14 พฤศจิกายน 2555 (4 ปี 3 เดือน)

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 69/2549
 Role of the Compensation Committee (RCC)2551

ไม่มี
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 Role of the Chairman Program (RCP)2553
 Financial Institutions Governance Program (FGP)2553
การอบรมด้านอืน่ ๆ

ประสบการณ์

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

-

หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร (ศศินทร์ - Wharton)

Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
Certificate in Senior Executive Program (Kellog-ศศินทร์)

ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 48
ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 7

2555 - 2556
2552 - 2556
2552 - 2556
2551 - 2552
2552 - 2555
2551 - 2552
2550 - 2551
2548 - 2551
2547 - 2551
				
2547 - 2550

ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์ (กลุม่ ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เคทีบี ลิสซิง่ จำ�กัด
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รองอธิบดี กรมสรรพากร

2559 - ปัจจุบนั
					
					
2559 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
					
2555 - ปัจจุบนั
					

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. คาราบาว กรุป๊
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
					 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
คณะกรรมการความเสีย่ งการเงิน 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายงานทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

3

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั

นางปรารถนา มงคลกุล
52 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการเงิน
27 กุมภาพันธ์ 2556 (4 ปี)

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 34/2546
 Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 2/2546
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2016

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- Chief Financial Officer Certification Program รุน่ ที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program 180 Harvard Business School
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุน่ ที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
- หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุน่ ที่ 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ

ประสบการณ์

ไม่มี

2555 - 2558
2541 - 2554
				
2550 - 2554
2550 - 2554
2551 - 2554
2535 - 2541
2533 - 2535
2528 - 2531

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. แม็คกรุป๊
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน กลุม่ บริษทั ฯ บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์
กรรมการ บมจ. เอสแอนด์ พี ซินดิเคท
กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำ�ริ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและบัญชี บจก. ไทยแอร์พอร์ท กราวนด์ เซอร์วสิ เซส
หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID / THAILAND
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

2558 - ปัจจุบนั
					
					
					
2557 - ปัจจุบนั

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหา
กรรมการคณะธรรมาภิบาลและกำ�กับกิจการทีด่ ี
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
กรรมการอิสระ บมจ. ดุสติ ธานี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2558 - ปัจจุบนั
					
					
					
					
2558 - ปัจจุบนั
					
					
					
					
					
2558 - ปัจจุบนั
					
2557 - ปัจจุบนั
					
					
					
2557 - ปัจจุบนั
					
2556 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
					
2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ธนาคารออมสิน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กจป.
อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และ
การเพิม่ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจ. ไปรษณียไ์ ทย
ประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำ�เนินงาน
บจ. ไปรษณียไ์ ทยดิสทริบวิ ชัน่
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ ดร.กำ�จัด-ปราณี มงคลกุล
ประธานกรรมการ บริษทั บูตคิ คอนซัลติง้ กรุป๊ จำ�กัด
สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
Councilor สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
คณะกรรมการความเสีย่ งด้านการเงิน 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

4

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั

นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
61 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
9 พฤษภาคม 2539 (20 ปี 9 เดือน)

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 58
 Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุน่ ที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.1)
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูงรุน่ ที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.8)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ 4)
- หลักสูตร พรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร TEPCoT รุน่ ที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้า
- หลักสูตร สวปอ. มส.5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร “ภูมพิ ลังแผ่นดิน” สำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 4
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” รุน่ ที่ 8

ประสบการณ์

2541 - 2555		 รองประธานกรรมการ บมจ. มติชน
2536 - 2541		 กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. มติชน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

330,000 หุน้ (0.09%)

2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. สยามอินเตอร์มลั ติมเี ดีย

MORE THAN PRINTING
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- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

ไม่มี

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
คณะกรรมการความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร 12 ครัง้ เข้าประชุม 12 ครัง้

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

5

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั

นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
54 ปี
ไทย
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษทั
3 กุมภาพันธ์ 2530 (30 ปี)

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 46

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ ที่ 7)
- หลักสูตรเสริมสร้างผูจ้ ดั การยุคใหม่ รุน่ ที่ 19 (MMP)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 2554

ประสบการณ์

2551 - 2554		 เลขานุการ ชมรมผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
							 การค้าระหว่างประเทศกลาง
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2,658,132 หุน้ (0.74%)

2549 - 2554		 ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2544 - 2547		 ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2555 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
								
								
2553 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั

อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย
รองประธานกลุม่ ฯ การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
กลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เหรัญญิก มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงเพือ่ พัฒนาครูชนบท
เหรัญญิก มูลนิธคิ ริสเตียนเพือ่ เด็กพิการ

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้
คณะกรรมการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร 12 ครัง้ เข้าประชุม 10 ครัง้
คณะกรรมการความเสีย่ งด้านการเงิน 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 10 ครัง้ เข้าประชุม 9 ครัง้

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

6

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั

นายวีระชัย ศรีขจร
63 ปี
ไทย
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
9 พฤษภาคม 2539 (20 ปี 9 เดือน)

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 102

217,800 หุน้ (0.06%)

MORE THAN PRINTING
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การอบรมด้านอืน่ ๆ

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์

2547 - 2552		 กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2551 - 2554		 กรรมการ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสตอเรจ แบตเตอรี่

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2555 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
คณะกรรมการความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร 12 ครัง้ เข้าประชุม 11 ครัง้

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

7

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั

นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
30 ปี
ไทย
กรรมการ
25 สิงหาคม 2559 ( 6 เดือน)

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, USA
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
MBA Exchange Program at University of North Carolina, USA

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ไม่มี

062

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2,417,502 หุน้ (0.67%)

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- Certificate III Print and Graphic Arts (Lithograph Printing)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุน่ ใหญ่ (Young F.T.I)
รุน่ 2 ปี 2559 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

2555 – 2559 ผูจ้ ดั การฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2551 – 2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. พริซม่ึ โซลูชน่ั
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสือ่ สาร เพือ่ อุตสาหกรรม

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้
(ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2559 และเข้าร่วม
ประชุมจำ�นวน 1 ครัง้ ครัง้ ที่ 7/2559)

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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Management
Team
คณะผู้บริหาร
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1 นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั
2 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายการขายและการผลิต
3 นายภาคภูมิ ภูอดุ ม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายอำ�นวยการกลาง

5
6
4

4 นายวิชยั อาจิณาจารย์
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดจิ ติ อลและโครงการ
5 นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้
6 นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
MORE THAN PRINTING

065

Management Team
คณะผู้บริหาร

1

ชือ่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการบริษทั
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
54 ปี
ไทย
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั
3 กุมภาพันธ์ 2530 (30 ปี)

การอบรมทีเ่ กีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีก่ รรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 46

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ ที่ 7)
- หลักสูตรเสริมสร้างผูจ้ ดั การยุคใหม่ รุน่ ที่ 19 (MMP)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 2554

ประสบการณ์

2551 - 2554		 เลขานุการ ชมรมผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
							 การค้าระหว่างประเทศกลาง
2549 - 2554		 ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2544 - 2547		 ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/
อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

2,658,132 หุน้ (0.74%)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
		 จดทะเบียนและไม่ได้
		 ประกอบกิจการอันมีสภาพ
		 อย่างเดียวกันและเป็นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2555 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
								
								
2553 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

066

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย
รองประธานกลุม่ ฯ การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
กลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เหรัญญิก มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงเพือ่ พัฒนาครูชนบท
เหรัญญิก มูลนิธคิ ริสเตียนเพือ่ เด็กพิการ

2

ชือ่ -นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
57 ปี
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายการขายและการผลิต
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุน่ ที่ 9)
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหารกองทัพเรือ (พสบ. รุน่ ที่ 3)
- ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุน่ ที่ 18)

ประสบการณ์

2537 - 2540		ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ.สยามเพรส แมเนจเม้นท์
2530 - 2537		หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ
ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
จดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
				
2558 - ปัจจุบนั
				

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

ชือ่ -นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา

นายภาคภูมิ ภูอดุ ม
53 ปี
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายอำ�นวยการกลาง
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมด้านอืน่ ๆ

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)

ประสบการณ์

2553 - 2557		รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพิมพ์ดจิ ติ อลและอำ�นวยการกลาง
			บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2548 - 2553		รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2537 - 2548		ผูจ้ ดั การฝ่ายโรงงาน บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2535 - 2537		ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล บจก. เชียงใหม่เคเบิล้ ทีวี
2531 - 2535		ผูจ้ ดั การแผนกบุคคล บจก. เวลโก้ดพี าร์ทเม้นท์สโตร์

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ
ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คณะทำ�งานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ

3

ไม่มี

MORE THAN PRINTING
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- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
จดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

2555 - ปัจจุบนั รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

ชือ่ -นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา

นายวิชยั อาจิณาจารย์
56 ปี
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดจิ ติ อลและโครงการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภวู นารถ

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- หลักสูตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program 9
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

2552 - 2553
2546 - 2552
2538 - 2546
2534 - 2538
2530 - 2534

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ
ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

4

ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บจก. อ.วัฒนชัยโฟรเซิน โปรดักส์
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการขายและการตลาด บจก. เอสซีที คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีส่ ว่ นบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
จดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

ไม่มี

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

068

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

5

ชือ่ -นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษทั
การศึกษา

นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
53 ปี
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- หลักสูตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Category Management ดีมาร์ประเทศไทย
- หลักสูตร Scotwork Negotiating Skills

ประสบการณ์

2549 - 2550		ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด บจก. ลีเรคโก้ (ประเทศไทย)
2547 - 2548		ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ อาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร
2539 - 2546		ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ อาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
2534 - 2538		ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิรท์ โอเวอร์ซคี อร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ
ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
จดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

ไม่มี

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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ชือ่ -นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษทั
วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล
43 ปี
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมด้านอืน่ ๆ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 Company Secretary Program (CSP 55/2014)
 Effective Minutes Taking (EMT 29/2014)
 Board Reporting Program (BRP 13/2014)
 Company Reporting Program (CRP 8/2014)
- ประเด็นทีค่ วรรูใ้ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต
- Pack 5 & Fair Value
- Coaching, Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop
- Leadership Development Program
- Coaching Clinic Workshop
- Enterprise Risk Management
- ปัญหาและการฝึกปฏิบตั ิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

ประสบการณ์

2557-2558
2557-2558
2555-2558
		
2554-2555
2552-2554

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ
ในปัจจุบนั
- บริษทั จดทะเบียน

ประธานกรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซียงไฮ้)
กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (อินเดีย)
ผู้อำ�นวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
บมจ. โอเชียนกลาส
Financial Controller บจ. แปซิฟคิ เวิลด์ (ประเทศไทย)
Financial Controller บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊

ไม่มี

- กิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั
จดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั )

ไม่มี

คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางปรารถนา มงคลกุล
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวีระชัย ศรีขจร
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายภาคภูมิ ภูอดุ ม
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวิชยั อาจิณาจารย์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล
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รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ลำ�ดับ

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายจัดซือ้

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายอำ�นวยการกลาง
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดจิ ติ อลและโครงการ

กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายการขายและการผลิต

กรรมการ

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ

ตำ�แหน่ง

330,000
2,810,729
8,833,242
217,800
2,444,825
32,605
16,448
10,306
22,369
-

-

31 ธ.ค. 58

25,074
1,305
1,037
30,000

-

-

เพิม่ ขึน้

11,063
-

152,597
27,323

-

ลดลง

330,000
2,658,132
8,833,242
217,800
2,417,502
57,679
17,753
11,343
11,306
30,000

1
1
1
1
1
-

-

-

-

เพิม่ ขึน้

-

-

ลดลง

1
1
1
1
1
-

-

-

31 ธ.ค. 59

การเปลีย่ นแปลงในปี 58

การเปลีย่ นแปลงในปี 59
31 ธ.ค. 58

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
31 ธ.ค. 59

บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

Corporate
Governance
การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแล
บริษัทได้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำ�เนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานและได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ ให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย์ฯ") อย่างเคร่งครัด เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุ้น
ในระยะยาว ในปี 2559
1. บริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น ผล จากโครงการสำ � รวจการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Corporate
		 Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำ�ปี 2559 ในระดับดีเลิศ (Very Good) โดยสมาคม
		 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริ ษั ท ได้ ค ะแนนประเมิ น 92.50 คะแนน จากผลประเมิ นคุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี
		 2559 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทติดอันดับ 1ใน 100 ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัท
		 หลักทรัพย์จดทะเบียน จำ�นวน 621 บริษัท ในปี 2559 ที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
		 ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
			 นอกจากนี้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการครอบคลุมเนือ้ หา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุ้น
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยและความโปร่งใส และ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
			 บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในนโยบายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
สิทธิในการรับข่าวสารของกิจการทีเ่ พียงพอ ถูกต้อง ทันเวลา และสม�่ำ เสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพือ่
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอวาระ การเสนอ
ชื่อกรรมการ การให้โอกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
			 บริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท
และหากมีความจำ�เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องพิจารณาวาระพิเศษทีอ่ าจเป็นเรือ่ งทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้น
ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี
2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยจัดที่ ห้องมงคลสุธี
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 6 ท่าน ขาดประชุม จำ�นวน 1 ท่าน
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โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี บริษัทจะคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและ
ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำ�เนิน
การส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้นักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต
			 โดยบริษัทจัดทำ�และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้น
สถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำ�คัญและจำ�เป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วย
แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนด และระบุวธิ กี ารมอบฉันทะให้ชดั เจน พร้อมทัง้ ระบุสถานที่ วัน เวลา 
และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำ�มาแสดงใน
วันประชุมเพือ่ รักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อม
ทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
ยังสามารถเข้ามาดูขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครัง้ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ทีม่ กี ารเผยแพร่ลว่ งหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำ�หรับให้
ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย
			 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และในกรณีที่มี
การเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่ง
หนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้
ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

 วันประชุมผู้ถือหุ้น
			 บริษทั จะอำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและให้ขอ้ มูลใน
การตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มสี ถานทีจ่ ดั การประชุมทีม่ ขี นาดเพียงพอ
รองรับจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริม่ ประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะเป็นผูช้ แี้ จง
หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการประชุมทัง้ หมด อาทิ การเปิดประชุม วิธกี ารลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำ�เนินการนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม
ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำ�หรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
			 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและใน
ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม
แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการอิสระ การอนุมตั ผิ สู้ อบบัญชี
การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิม่ ทุน การกำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ
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เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
			 บริษัทได้ระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หาก
กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านทีม่ สี ว่ นได้เสียนัน้ จะไม่รว่ มประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ นอกจากนี้
ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตอบคำ�ถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลและรายละเอียด
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็น
ผูใ้ ห้ค�ำ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ประธาน
ทีป่ ระชุมได้ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาตามลำ�ดับในระเบียบวาระทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า 
โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลำ�ดับวาระดังกล่าว และไม่มกี ารขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ �ำ หนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
			 บริษัททำ�การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำ�การถัดไป ผ่าน
ระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งผ่านระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึก
รายงานการประชุม การออกเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
			 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิเสนอเพิม่
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิดงั กล่าวผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมา
นั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
			 โดยผู้ ถื อ หุ้ นมี สิ ทธิ ม อบฉั นทะให้ ผู้ อื่ นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำ�แนะนำ�ในการ
มอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย เมือ่ ยืน่ หนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในทีป่ ระชุมแล้ว ย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้บริษัททำ�การเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ
ของบริษัท เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
			 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
			 บริษทั ยังได้จดั ทำ�บัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรือ่ งทีส่ �ำ คัญๆ ทุกระเบียบวาระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลง
คะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำ�ผลคะแนนมารวมคำ�นวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำ�คัญ
ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำ�หนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผย
ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำ�ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายการป้ อ งกั นการไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล บริ ษั ท ในทางมิ ช อบ โดยกำ � หนดมาตรการข้ อ ห้ า ม
ไม่ ให้ มี ก ารใช้ โ อกาสหรื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเป็ นกรรมการ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ พนั ก งาน ในการหาประโยชน์
ส่ ว นตน หรื อ ทำ � ธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขั นกั บ บริ ษั ท หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง รวมทั้ ง ไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน
ในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หรื อ ให้ ข้ อ มู ล ภายในแก่ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ก ารซื้ อ ขายหุ้ น ของบริ ษั ท
และหลี ก เลี่ ย งหรื อ งดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในช่ ว ง 1 เดื อ น ก่ อ นการเผยแพร่ ง บการเงิ น หรื อ ข้ อ มู ล
ที่สำ�คัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (ยกเว้นการซื้อหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
Employee Joint Investment Program "EJIP") (คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หน้า 9 แนวทางปฏิบัติการไม่ใช้ข้อมูล
บริษัทในทางมิชอบ และประกาศนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หน้า 5-6 ) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร
จะต้ อ งทำ � การรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการรั บ ทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำ�การให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือ่ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องรายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
			 บริ ษั ท ได้ มี ก ารดู แ ลและคำ � นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ษั ท
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำ�คัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้า
จากบริษทั และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบตั งิ านอยูบ่ นพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และ
ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
			 ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ยึดมัน่ ในข้อปฏิบตั ติ ามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินทีม่ คี วาม
เชือ่ ถือได้ และทัง้ นี้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกคนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
			 ลูกค้า : บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดหาสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานให้ลกู ค้าของบริษทั ได้รบั ประโยชน์
สูงสุด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความมั่นใจที่บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งทีถ่ กู ต้องและทันเวลา ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่าง
โปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กบั ความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทัง้ รายใหญ่และรายย่อย โดยมี
หน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำ�แนะนำ� และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษา
ความลับของลูกค้า
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		 ระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้

 จัดให้มรี ะบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้อง และคุม้ ครองข้อมูลหรือทรัพย์สนิ ใดๆ ทีล่ กู ค้ามอบหมายให้อยูใ่ นความ

			 ดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำ�งาน
			 ตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำ�งาน

 ริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า และดำ�เนินธุรกิจทีด่ แู ลรักษาสิง่ แวดล้อมทีค่ วบคุมด้วย

			 ระบบ ISO 9001 ตลอดจนทุ่มเทกำ�ลังความสามารถในการปฏิบัติงาน

 ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

			 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

 ทำ�การสำ�รวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็น

อื่นๆ ที่มีต่อบริษัท เพื่อที่บริษัทได้นำ�ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษัท

 จัดเก็บรักษาและดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็น

ความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำ�เนินการตามกฎหมาย

 จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการนำ�มาปรับปรุงให้

เกิดประสิทธิผลในการทำ�งานดียิ่งขึ้น

 ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการ

รับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม

 ยึดถือและดำ�รงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำ�เนินธุรกิจ
 ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 ดำ�เนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือ

สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
			 พนักงาน : บริษัทให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน โดยบริ ษั ท ดำ � เนิ นการและดู แ ลภายใต้ น โยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่าย
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) มีนโยบายตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่อง
ป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้
มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เช่น การตรวจแสงสว่างในที่ทำ�งาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียง
ภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำ�ดื่ม เป็นต้น
			 การส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน บริ ษั ท ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ค วามภู มิ ใ จและเชื่ อ มั่ น
ในองค์กร โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในโครงการ TKS SMART เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานบริษัททำ�งานเป็นทีม
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจ เสริมสร้างจิตสำ�นึก คุณธรรมนำ�ใจ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เคารพต่อกัน ยอมรับในกติกา 
และพร้อมที่จะไปให้ถึงจุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทดำ�เนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ
			 การเปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของพนั ก งาน บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ และวิ ส ามั ญ
ประจำ�ปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบายและผลการดำ�เนินงานของบริษัท นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาส
ให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนั้น บริษัทจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆ
ไว้ โดยกรรมการผู้จัดการจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว
			 สำ�หรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำ�งาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ
ของบริษัท และภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัท จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ได้ทำ�ความรู้จัก
กับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพัน
กับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม
			 ทั้งนี้ บริษัทได้คำ�นึงถึงความปลอดภัยและคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (ไว้ในรายงานประจำ�ปี) และเปิดเผยตัวเลขจำ�นวน
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานประจำ�ปี)
			 สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม : บริ ษั ท ได้ ก ารรั บ รองเป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ (Eco Factory)
ได้ ก ารรั บ รองมาตรฐานระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (ISO 14001) ที่ ใช้ ค วบคุ ม ดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม ทำ � ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า 
ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัทจะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุบริเวณใกล้เคียงฟรี ให้ทุนการศึกษา
กับนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น
			 เจ้ า หนี้ : บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ กำ � หนดของสั ญ ญาอย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการกู้ ยื ม เงิ นตามข้ อ ตกลง
ทั้งในการชำ�ระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่ที่พึงมี
ต่อเจ้าหนีท้ างการค้า ไม่เคยมีการปฏิบตั ใิ ดทีฝ่ า่ ฝืนเงือ่ นไขทีต่ กลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เจ้าหนี้ ซึง่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่เจ้าหนีม้ าโดยตลอด นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี จิ กรรมร่วมกันกับเจ้าหนีก้ ารค้า
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส
			 คู่ค้า : บริษัทคำ�นึงถึงความสำ�คัญกับคู่ค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำ�คัญในเรื่องของการชำ�ระ
ค่าสินค้าตามกำ�หนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติมีดังนี้

 ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จา่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคูค่ า้ โดยไม่สจุ ริต และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลงและ

			 เงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
			 ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
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 ควบคุม ดูแล หรือป้องกันในกรณีทเี่ กิด หรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ

			 ของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำ�หนดของ
			 ทางราชการ

 ไม่ด�ำ เนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้ทรัพยากร

			 และทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สนิ ค้า
			 หรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพือ่ ส่งผลให้เกิดการค้าทีม่ มี าตรฐานทัง้ กับคูค่ า้ ในประเทศ

			 และต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของบริษัท มีดังนี้

 คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
 คุณสมบัติของสินค้าที่ต้องตรงตามความต้องการ และสามารถให้นำ�มาทดลองตรวจสอบก่อนได้
 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 สถานภาพทางการเงิน
 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
 ดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีหลักกำ�กับกิจการที่ดี
 ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
			 คู่แข่ง : บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้าของ
บริษัท โดยปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ อี ย่างเสมอภาคกัน ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วธิ อี นื่ ใดทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหา
โดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำ�การใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ
			 รัฐบาล : บริษัทได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
			 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำ�การอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท
			 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ บริษัท
ดำ�เนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าและบริการเป็น
สำ�คัญ พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และ
เพื่อให้การตัดสินใจและการดำ�เนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ
อย่างรอบคอบ
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
			 บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอืน่
ทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญของบริษทั ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่
ทางการเงิน ในปี 2559 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนัน้ ได้ผา่ นการสอบทาน/ตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงินในรายงานประจำ�ปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ”
			 สำ � หรั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไม่ ใช่ ท างการเงิ นนั้ น บริ ษั ท ได้ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
และสำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์กำ�หนด
ไว้ เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสาร
ได้ทนั ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รบั ประโยชน์สงู สุด รวมถึงหากมีขอ้ สงสัยเพือ่ ซักถาม สามารถติดต่อได้ทแี่ ผนก
นักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200 อีเมล์ anuthep@tks.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
			 นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัท
จึงกำ�หนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ ปี 2559
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ขอ้ มูลและแจ้งสารสนเทศของบริษทั ต่อสือ่ มวลชน ผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำ�นวนครั้ง/ปี ได้ดังนี้
1. การนำ�เสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำ�นวน 4 ครั้ง
2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำ�คัญ
3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของ บล.. ไว้ในเว็บไซต์บริษัท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		 ก. โครงสร้างคณะกรรมการ
 			 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน มีกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
จำ�นวน 2 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 5 ท่าน (โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน)
			 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะทีจ่ ะทำ�ให้มขี อ้ จำ�กัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตติ ามคำ�นิยามของกรรมการ
อิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อกรรมการอิสระ
		 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท
			 กรรมการบริษัท ดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำ�หนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้ง
ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
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			 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3
			 กรณีกรรมการบริษทั พ้นจากตำ�แหน่งเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ใน
ตำ�แหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
		 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน
			 เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ และบริษทั จดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษทั แต่ละท่านดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน
			 กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะ
ต้องรายงานข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำ�หนดไว้
ในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 การดำ�รงตำ�แหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
			 คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำ�หนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำ�หนด ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
		 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำ�เนินกิจการอยู่
		 ข. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
			 1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
			 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด
			 3. กรรมการบริษัทสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำ�นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 4. กรรมการบริษทั ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ตน หรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
			 5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำ�หนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
กับคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
		 ค. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ



การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

			 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำ�นาจการดำ�เนินงาน บริษัทได้แยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้ จั ด การ มิ ให้ เป็ น บุ ค คลคนเดี ย วกั น โดยประธานกรรมการของบริ ษั ท เป็ นกรรมการอิ ส ระซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่กฎหมายและบริษัท กำ�หนดและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร



การถ่วงดุลของกรรมการ

			 บริษทั มีกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ในจำ�นวนดังกล่าวมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและ
บริษัทกำ�หนด โดยมีส่วนร่วมในการกำ�กับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
		 ง. อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 			 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดำ�เนินการ เช่น เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งได้รบั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ
การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามทีห่ น่วยงานอืน่ ๆ
ที่มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกำ�หนด
 			 2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำ�เนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจำ�ปีของบริษัท ให้เป็นไปตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติและติดตามผลการดำ�เนินงานเพื่อนำ�มาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
			 3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำ�หนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำ�กัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
 			 4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
ต่อไป
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			 5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
			 7. พิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทได้
			 8. แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใดให้ด�ำ เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอำ�นาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจนั้นๆ ได้
			 9. พิจารณาอนุมัติการทำ�รายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 10. พิจารณาอนุมตั กิ ารทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำ�ไรพอสมควรที่จะทำ�
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
		 จ. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ฯ หรือทำ�ให้ยากต่อการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษทั ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีน่ �ำ ไปสู่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม
โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
ที่กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำ�นักงาน ก.ล.ต.
		 ฉ. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
			 1. กำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำ�คัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
			 2. กำ�หนดให้ทกุ หน่วยธุรกิจของบริษทั ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสีย่ ง กำ�หนดตัวชีว้ ดั ความ
เสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้ง
จัดทำ�รายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำ�เนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
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			 3. กำ�หนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำ�ปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยง
ทัง้ หมดครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร โดยคำ�นึงถึงปัจจัยเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ กำ�หนดให้มกี ารจัดการความ
เสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม
			 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท
			 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสํานึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้าง
นิสยั ให้บคุ ลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและความมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการดำ�เนินการด้านบริหารความเสีย่ ง
ขององค์กร
		 ช. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
			 บริษัทได้แจ้งกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการ
แต่ละท่านทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการมีกำ�หนดการประชุมประจำ�ไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจำ � เป็ น โดยต้ อ งมี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 6 ครั้ ง ต่ อ ปี โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง กำ � หนดการประชุ ม
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำ�หนดการดังกล่าว เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดสรร
เวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำ�หนดวาระที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนิน
งานเป็นประจำ� ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม จัดส่งให้กรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำ เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั นอกจากนัน้ หากกรรมการ
ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทำ�ได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมในวาระอืน่ ๆ ทัง้ นีจ้ ะมีการเปิดเผยจำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่าน
เข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
		 ซ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
			 บริษัทได้กำ�หนดไว้ในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำ�ทุกปี โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้จัดทำ�แบบประเมิน ในปี 2559 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
			 1) การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
				 ของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
				 (4) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร สรุปผลการประเมิน
				 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เห็นว่ามีการปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92
			 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
				 ของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
				 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล เห็นว่ามีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
				 ร้อยละ 96
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			 ฌ. ค่าตอบแทน
			 บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งได้เปิดเผยจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
		 ญ. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร



การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท

			 กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่แต่ละท่านจะได้รบั ทราบข้อมูลทัว่ ไปและ
ข้อมูลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำ�หรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
			 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร
The Role of the Chairman (RCP) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Financial for
Non-Finance Director (FN) หลักสูตร Financial Institutions Governance program (FGP)
		 ฎ. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
			 บริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ โดยกำ�หนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทาง
การดำ�เนินงานในภาพรวมของบริษทั โครงสร้างบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และแนวปฏิบตั ใิ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการ
 			 ผูบ้ ริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับบริษทั รวมทัง้ มอบคูม่ อื กรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของ
กรรมการและพนักงานบริษทั บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพือ่ เพิม่ พูนความเข้าใจในบทบาท
และภารกิจภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
		 ฏ. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
			 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสือ่ สารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษทั ได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่
การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำ�หนดการประชุมเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ� และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
๐ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
๐ กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
๐ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นิยามของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด มีรายละเอียดดังนี้:		 ๐ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
			 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
			 รายนั้นๆ ด้วย
		 ๐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มี
			 อำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
			 ของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มี
			 มติแต่งตั้ง
		 ๐ ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา 
			 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
			 ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
		 ๐ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
			 อำ�นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
			 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
			 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
			 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ นทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท หรื อ ตั้ ง แต่ ยี่ สิ บ ล้ า นบาทขึ้ น ไป แล้ ว แต่ จำ � นวนใดจะต่ำ � กว่ า ทั้ ง นี้
การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำ � กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ใ นการทำ � รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยอนุ โ ลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

		 ๐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
			 ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
			 บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
			 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
		 ๐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
			 ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
			 รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
			 บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตั้ง
		 ๐ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
			 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ๐ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
			 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
			 เงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
			 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
		 ๐ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริ ษั ท ย่ อ ยลำ � ดั บ เดี ย วกั น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้
		 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ๐ สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 ๐ สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
			 audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
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			 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
			 อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การสอบทานและการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงาน
			 ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดำ�เนินการ ดังนี้
					 (ก) ประชุมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อหารือ
						 ในประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติ
						 หรือมีความบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆ
					 (ข) สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก
						 คณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า
						 หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตามกรอบความรับผิดชอบทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
					 (ค) เปิดโอกาสให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหารือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหา
						 หรือพบประเด็นสำ�คัญโดยอาจเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
					 (ง) สอบทานความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
					 (จ) สอบทานความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับงานตรวจสอบภายใน
					 (ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความเหมาะสมและ
						 เพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จำ�นวนอัตรากำ�ลัง ผู้ตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของ
						 ผู้ตรวจสอบภายใน การมีทักษะเพียงพอในการทำ�ความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
						 ความเสี่ยง
		 ๐ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
			 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 ๐ พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ตลอดจนพิจารณาถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็น
			 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำ�นึงถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอ
			 ของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร
			 ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ท�ำ การตรวจสอบบัญชีของบริษทั และร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
			 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 ๐ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
			 ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ไม่สร้างความเสียหายและเป็น
			 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		 ๐ จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
			 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
				 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
				 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
				 (ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
					 ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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				 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
				 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 (ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
				 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
				 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
					 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
		 ๐ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระมีสิทธิ
			 ได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำ�หรับผู้ที่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน
			 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นการประจำ�ทุกๆ ปี
		 ๐ กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
			 โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่น
			 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำ�รงตำ�แหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
			 ซึง่ ตนแทน คณะกรรมการบริษทั จะต้องแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีก่ รรมการ
			 ตรวจสอบคนนั้นลาออก
		 ๐ ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งทัง้ คณะเพราะเหตุอน่ื นอกจากขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม
			 ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งยังคงต้องอยูร่ กั ษาการในตำ�แหน่งเพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็น
			 จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

 คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
 			 แยกออกเป็ น คณะย่ อ ย เพื่ อ พิ จ ารณาความเสี่ ย งใน 2 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร
(Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งในแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้บริหารของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกำ�หนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความจำ�เป็นของแต่ละคณะ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
		 ๐ พิจารณาแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายในบริษทั และ/หรือ เกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผล
			 กระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการตลาด ความเสี่ยงทางด้าน
			 การเงิน ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร เป็นต้น
		 ๐ กำ�หนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
		 ๐ กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำ�เร็จโดยมุ่งเน้นการให้ความสำ�คัญและคำ�นึง
			 ถึงความเสีย่ ง ในแต่ละปัจจัยเพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
			 และให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

		 ๐ จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
			 สำ�รวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำ�เนินธุรกิจ
		 ๐ รายงานการกำ�กับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำ�เนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
			 ทราบเป็นประจำ� ในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อ
			 พิจารณาโดยเร็วที่สุด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
		 ๐ กรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำ�รง
			 ตำ � แหน่ ง ต่ อ ไปได้ อี ก ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า เหมาะสม ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
			 ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริหารจำ�นวนหนึง่ ของบริษทั และ/หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ เสนอให้
			 กรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี
		 ๐ นอกเหนือจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามข้อ 1 กรรมการพิจารณาความเสี่ยง จะพ้นตำ�แหน่งเมื่อ
			 - ลาออก
			 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
		 ๐ ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง หรือไม่อาจดำ�รงตำ�แหน่ง หรือไม่อาจดำ�รง
			 ตำ�แหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจำ�นวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำ�กว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะ
			 แต่งตัง้ กรรมการพิจารณาความเสีย่ งรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันทีจ่ �ำ นวน
			 สมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ซึ่ง
			 กรรมการพิจารณาความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่นี้ จะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหาร
			 ความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน
2555)
		 ๐ กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
			 ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติใน
			 ทุกระดับต่อไป
		 ๐ กำ�หนดนโยบาย พิจารณา และกำ�กับบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดย
			 อาศัยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
		 ๐ ส่งเสริมให้การดำ�เนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
			 สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
		 ๐ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำ�ปี
			 โดยต้องนำ�เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
		 ๐ ดูแลและให้คำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		 ๐ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล
		 ๐ กรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
			 ต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
		 ๐ นอกเหนือจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามข้อ 1 กรรมการธรรมาภิบาล จะพ้นตำ�แหน่งเมื่อ
			 - ลาออก
			 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
		 ๐ คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจในการแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 			 บริษัทให้ความสำ�คัญกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำ�
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทเชื่อว่าการกำ�กับกิจการที่ดีจะ
ทำ�ให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทได้ และหลักการกำ�กับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
ขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
			 ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำ�เนินการโดยฝ่ายจัดการ
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นไป บริษัทกำ�หนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ที่ดี
ทีส่ ดุ ของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม บริษทั ได้ก�ำ หนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำ�คัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หากเป็นการดำ�เนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัท
 			 นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทกำ�หนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท
นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีข้อบังคับในเรื่องการทำ�รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือการทำ�รายการสำ�คัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การทำ�รายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องกำ�กับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำ�งบการเงินรวมได้ทันกำ�หนดด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
 			 บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำ�เสมอและเป็น
ไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำ�เนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ฝ่ า ยตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระ สามารถทำ � หน้ า ที่ ต รวจสอบและถ่ ว งดุ ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
			 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ เพือ่
การซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

 มีนโยบายและยึดมัน่ ในจริยธรรม ความซือ่ สัตย์ และความสุจริตใจในการดำ�เนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษทั คูค่ า้ และ

ผู้ถือหุ้นมีข้อกำ�หนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำ�ข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้ส่วน
ตนหรือกระทำ�รายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

 บริษัทได้ทำ�การแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั และรับทราบการจัดทำ�รายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนด ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ้ ริหาร
จะต้องจัดส่งสำ�เนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

 บริษทั ได้ก�ำ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องนำ�ส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วาม

เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้อง
นำ�ส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำ�หนด และ
รายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงภายใน 30 วันหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามแบบรายงานทีก่ �ำ หนด โดยจะจัดเก็บ
ที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำ�เนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
				 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทและ
บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำ�กัด ดังนี้
รายการ
ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส
ค่าแปลงบเป็นภาษาอังกฤษ
รวมค่าสอบบัญชี

บริษทั

บริษทั ย่อย

400,000
300,000
60,000
760,000

255,000
270,000
15,000*1
540,000

หมายเหตุ : *1บริษทั ย่อยได้มกี ารแปลงบเป็นภาษาอังกฤษ งบการเงินสำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

			

 ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

				 การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นการให้บริการกับ
บริษัทย่อย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ในจำ�นวนเงิน 60,000 บาท
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
MORE THAN PRINTING
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2559
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Roadmap) ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำ�เนินธุรกิจและการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมที่ดีของสังคมและชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ตามพันธกิจมุ่งเน้นการดำ�เนินงาน 9 ด้าน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่ความ
ยั่งยืน โดยยึดเป้าหมาย 3 องค์ประกอบหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพัฒนาการตามลำ�ดับ
โดยบริษทั ฯ ได้มคี วามมุง่ มัน่ และพยายามในการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาไปสูม่ าตรฐานความยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงได้รบั การ
รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับเลือกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และได้ใบรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558
ทั้งนี้ โรงงานที่เข้าเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จะต้องประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา และปรับปรุงการผลิตและ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ครอบคลุมการดำ�เนินงาน 14 ด้านของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดปีพ.ศ.2559
เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจ
บริษัทดำ�เนินนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และการเปิดเผย
ข้อมูล การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เป้าหมายในเชิงสังคม
บริษทั ตระหนักเสมอว่า การสร้างธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงยัง่ ยืน จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของสังคมทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
บริษัทจึงไม่เพียงรับผิดชอบแต่เฉพาะพนักงานภายในเท่านั้น แต่ยังคำ�นึงถึงคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนรอบข้าง
เป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจนอกจากเรื่องของธุรกิจและสังคมแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การเลือกซื้อและใช้วัตถุดิบ การผลิตสินค้า การจัดส่งสินค้า
ตลอดจนการลดการใช้พลังงาน นำ้� ลดของเสีย โดยให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
และชุมชนโดยรอบ
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กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
ธุรกิจด้านการพิมพ์ นับเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการ
ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้กำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อนำ�ไปสู่
ความยั่งยืน โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process) ตามแผนการพัฒนายั่งยืน หรือ
TKS Smart Value ด้านสำ�คัญๆ มี 6 ด้าน และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกกระบวนการ
(Out Process) ภายใต้รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ
ในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทได้แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ
1. ในกระบวนการ (In Process)
2. นอกกระบวนการ (Out Process)
สรุปผลงานและความก้าวหน้าของแผนพัฒนายั่งยืน 9 ด้านสำ�คัญ (TKS Smart Value) ในปี 2559
(ในกระบวนการ)
1. การให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
		 1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นการดำ�เนินงานการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญและสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการใส่ใจคุณภาพของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯกำ�หนด
		 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทำ�นโยบายกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และได้ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ในปี 2557 และจัดทำ�คูม่ อื จริยธรรม
ทางธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทำ�งานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ฉบับแรกในปี 2557 โดยจะมีการ
ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ ที่ได้กำ�หนดเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล
ลำ�ดับ
1

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผูถ้ อื หุน้
หมายถึง
ผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน
นิตบิ คุ คล
สถาบันทีล่ งทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์

ตัวอย่างช่องทางการมีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
- กิจกรรมสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ /นักลงทุน/นักลงทุนสถาบัน
เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี เพื่อ
รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัท การตอบ
ข้อสงสัย ประเด็นสำ�คัญต่างๆ การแถลงผลการ
ดำ�เนินงานรายไตรมาส การพบปะผูถ้ อื หุน้ ในการ
เยีย่ มชมกิจการตามความเหมาะสม
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานทาง
การเงิน รายงานงบการเงินรายไตรมาส จดหมาย
ข่าวผูถ้ อื หุน้ สามัญ

ความต้องการ /ความคาดหวัง
- การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดีร วมถึ ง การจั ด การ
ความเสีย่ ง
- ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินเติบโตขึน้
- กิจการมีความมัน่ คงสามารถสร้างผลตอบแทน
ทีด่ แี ละมีแผนงานธุรกิจเพือ่ เติบโตอย่างยัง่ ยืน

MORE THAN PRINTING
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ลำ�ดับ
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ตัวอย่างช่องทางการมีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ความต้องการ /ความคาดหวัง

2

ลูกค้า
หมายถึง
ลูกค้าหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ลูกค้าบริษทั เอกชน
ผูบ้ ริโภค

- การติดต่อสือ่ สารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม
การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
- การติดต่อผ่านสือ่ เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- การสำ�รวจความพึงพอใจ เช่น แบบสำ�รวจความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ หน่วยงานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน

-

3

พนักงาน
หมายถึง
ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
ลูกจ้าง

- การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การ
จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะผ่านกล่องแดง
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหมาย
ประกาศ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้าท์ การ
ส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่ า นอี เ มล์ ป ระธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการผูจ้ ดั การโดยตรง
- สือ่ วีดทิ ศั น์ เช่น วิดโี อ “วิถที .ี เค.เอส.”
- สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี เช่ น
TKS SMART

- การได้รบั สวัสดิการทีด่ แี ละเหมาะสม
- โอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่งที่สูงขึ้นหรือตำ�แหน่ง
ทีเ่ หมาะสม
- สุขอนามัยทีด่ ี มีสง่ิ อำ�นวยความสะดวกในสถานที่
ทำ�งาน
- ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน
- การอบรม พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
- การจั ด สรรเวลาที่ ดี ใ นชี วิ ต การทำ � งานและ
ชีวติ ครอบครัว
- สร้างความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ การทำ�งาน

4

สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
หมายถึง
ประชาชนทัว่ ไป
เยาวชน
สถาบันการศึกษา

- กิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำ�คัญต่างๆ
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำ�ปี
ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว
- สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
- สือ่ วีดทิ ศั น์

- เป็นบริษทั ฯ ทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ตามมาตรฐานสากล
- การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับ
ชุมชนและสังคม
- การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถ
- การสร้างความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน

5

คูค่ า้
หมายถึง
คูค่ า้
ผูส้ ง่ มอบ
พันธมิตรทางธุรกิจ

- การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยตรง เช่ น การเข้ า พบ
การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
- การติดต่อผ่านสือ่ เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form
ใบประเมินประจำ�ปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

-การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความ
เป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบตั ติ ามกฎกติกาทีด่ ี
-มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี
-ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นทีย่ อมรับตกลงกันได้

6

เจ้าหนี้
หมายถึง
สถาบันการเงิน

- สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน
ข่าวสารเผยแพร่
- การติดต่อผ่านสือ่ เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

- ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลงของสัญญา
- ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงทีอ่ าจสร้างผลกระทบ

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

สินค้าและบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
ได้รบั ความสะดวกและความพึงพอใจ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
ได้รบั การแก้ ไข ปรับปรุงสินค้า หรือบริการอย่างดี
และรวดเร็ว

ลำ�ดับ

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

7

คูแ่ ข่ง
หมายถึง
คูแ่ ข่งขันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
คูแ่ ข่งขันในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

ตัวอย่างช่องทางการมีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
- สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน
ข่าวสารเผยแพร่
- การปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ ให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
- ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

ความต้องการ /ความคาดหวัง
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีท่กี ่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบอุตสาหกรรม

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		 บริษัทยึดถือการดำ�เนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมีหลักในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขกลไกของตลาดและข้อกำ�หนดปฏิบัติ
ของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ ISO 14001:2004 มีการเปรียบเทียบราคากับ
ผูข้ ายเดิม ประเมินราคาผูข้ ายรายใหม่ โดยมีการทบทวนทุกปี ซึง่ ในการจัดซือ้ จัดจ้างกับคูค่ า้ จะพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรือ่ ง
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก โดยบริษัทฯ มีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต่ำ�กว่า 16 ปี เข้าทำ�งาน
อย่างเด็ดขาด  และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ทำ�ธุรกรรมกับบริษัทด้วย
		 การด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต
และมีนโยบายในเรื่องความซื่อสัตย์ในการท�ำงานของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักงานที่มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เคารพ และให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
		 การเปิดเผยข้อมูลและให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็น  โดยบริษทั จะมีการจัดประชุมประจำ�ปีเพือ่ แถลงนโยบาย
เพื่อพนักงานรับทราบถึงทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ
ได้โดยตรง รวมทัง้ บริษทั ยังได้จดั ให้มชี อ่ งทางการร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการผูจ้ ดั การ โดยผ่าน “กล่องแดง” ซึง่ กรรมการ
ผู้จัดการ จะเป็นผู้ถือกุญแจและเปิดกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนได้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และภายนอก ส่งอีเมล์โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ปัจจุบัน
ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง คือ คุณเสาวณีย์ โกมลบุตร อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
		 ความเห็นที่ได้รับจากพนักงาน จะมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบส่วนต่างๆ นำ�ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น
การเพิม่ สวัสดิการต่างๆ  ให้พนักงานเงินเดือนไม่ถงึ 10,000 บาท รับประทานข้าวกลางวันฟรี การจัดงานวันเกิดให้พนักงาน
การ์ดอวยพรวันเกิด บัตรรับประทานอาหาร หรือของขวัญวันเกิด
3. การจัดการทรัพยากรบุคคล
		 3.1 สร้างค่านิยมองค์กร บริษัทให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการ TKS SMART เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติในการดำ�เนินบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการบุคลากรส่งเสริมให้พนักงานบริษัททำ�งาน
เป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจ แสดงออกอย่างกระตือรือร้น เสริมสร้างจิตสำ�นึก  มีคุณธรรมนำ�ใจ พร้อมจะ
เปลีย่ นแปลง เคารพซึง่ กันและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน  มีจติ อาสารูจ้ กั แบ่งปัน ตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ยอมรับในกติการ่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  
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		 3.2 ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม  บริษัทให้ความสำ�คัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สุขภาพของพนักงาน  	
				 ในด้านสวัสดิการ ในขั้นตอนการปฏิบัติ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำ�งาน
ด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการที่
เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านผลตอบแทนและการกำ�หนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน
				 โดยสวัสดิการทีจ่ ดั ให้กบั พนักงาน มีดงั นี้ การตรวจสุขภาพประจำ�ปี  สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวติ   
สวัสดิการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา 
สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาสี กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม
				 บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน  จึงมีนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำ�ลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำ�ลังกาย อุปกรณ์กีฬา เงินทุนเพื่อ
ใช้ในการทำ�กิจกรรม ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั สถานทีเ่ ล่นกีฬาในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงานให้พนักงาน คือ กีฬาปิงปอง ฟุตบอล
ฟุตซอล
				 บริษทั ฯยังได้สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุม่ บริษทั ที.เค.เอส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 3 รายการ คือ
				 1. การแข่งขัน สธ.คัพ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึง่ ในการแข่งขันประจำ�ปี 2558  ชมรมฟุตบอลของบริษทั
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
				 2. การแข่งขัน CAS Cup Z (Paper One League) 2015 เป็นการแข่งขันฟุตบอล แบบพบกันหมด จำ�นวน 10 ทีม
จัดโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
				 3. การแข่งขัน CAS Cup (CAS FA Cup) 2015 เป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยแบบแพ้คดั ออก จัดโดยอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
				 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดโครงการส่งเสริมให้พนักงานออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ทั้งยังสามารถ
ลดน�้ำหนัก และผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อาจเกิดจากการนั่งท�ำงานมากไป โดยบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย
ณ ลานพักผ่อนหย่อนใจ
				 ส่ ว นในด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศ และจั ด ทำ � เป็ นข้ อ ปฏิ บั ติ เป็ นคู่ มื อ
เผยแพร่ให้กบั พนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน หรือ จป.วิชาชีพประจำ�บริษทั
ทำ�หน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น  และมีการจัดทำ�การประเมินความเสี่ยงของบริษัททบทวน
เป็นประจำ�ทุกปี
				 จากการที่บริษัทได้จัดทำ�มาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน  ดังนี้
				 - การอบรมพนักงานใหม่กอ่ นเริม่ งานทุกครัง้ และมีการปฐมนิเทศเพือ่ ทบทวนเรือ่ งความปลอดภัยในทุก 3 เดือน
				 - การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำ�นวนพนักงาน
ทั้งหมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้งเป็นประจำ�ทุกปี
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

				 - การให้ความรู้ในการทำ�งานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต
ขับรถโฟล์คลิฟต์
				 - การอบรมซ้อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
				 - ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานกายภาพปีละ 1 ครัง้
และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง
				 จากสถิติอุบัติเหตุในการทำ�งานของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบว่าไม่พบความ
เจ็บป่วยจากการทำ�งาน และไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน  รวมถึงไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ขณะทีผ่ ลการตรวจสุขภาพ
พนักงานของบริษัทฯ ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ

		 3.3 ให้ความสำ�คัญพัฒนาบุคลากร บริษทั ได้พจิ ารณาคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้น และผู้ด้อยโอกาส
โดยบริษทั ฯ คัดเลือกด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผูพ้ กิ าร เพือ่ เปิดโอกาส และสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอกาส
				 โดยบริษัทได้ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้ทำ�นโยบาย
การพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมทีม่ คี วามจำ�เป็นสำ�หรับพนักงานในแต่ละตำ�แหน่ง การฝึกอบรมสำ�หรับพนักงาน เพือ่ รองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
การจัดทำ�แผนการฝึกอบรมประจำ�ปีและการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
4 การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว) บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ที่ มี ต่ อ ผู้ บ ริ โภค พนั ก งาน ตลอดจนผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำ�คัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์
ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
		 4.1 โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการภายใต้ความมุ่งมั่นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของ
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โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จนส่งผลให้ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร
(อ่านรายละเอียดประกอบหัวข้อ พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory หน้า 111)
		 4.2 การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดทำ�บัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการลดการใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักร และส่งเสริมเครือ่ งจักรทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยลดขัน้ ตอนการทำ�งานและ
เพือ่ ลดการใช้วตั ถุดบิ รวม ส่งผลให้ปริมาณสูญเสียกระดาษในกระบวนการผลิตลดลงอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ ปี 2556 เป็นต้นมา 
โดยในปี 2559 บริ ษั ท ฯ สามารถลดความสู ญ เสี ย เฉลี่ ย 61.56 ตั น /ปี หรื อ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นการลดสู ญ เสี ย ของวั ต ถุ ดิ บ
ในกระบวนการผลิตได้ 1.46% ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด โดยในปี 2558 บริษทั สามารถลดความสูญเสียเฉลีย่ 33.68 ตัน/ปี
หรือ คิดเป็นสัดส่วนการลดสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้ 1.4% ซึ่งยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด
สำ�หรับปี 2559 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 3,601 ตัน โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลัก ร้อยละ 91.09 และมีปริมาณการ
ใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายใน รวม 598.98 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันการผลิตเท่ากับร้อยละ 16.63
ในปี 2558 บริษัทมีปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 2,854 ตัน โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลักร้อยละ 91.63 และมีปริมาณการใช้
วัสดุรไี ซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 624.87 ตัน ทำ�ให้สดั ส่วนการใช้วสั ดุรไี ซเคิลต่อตันการผลิตเท่ากับร้อยละ 1.89 ซึง่ เพิม่ ขึ้น
จากปี 2557 เท่ากับร้อยละ 12.3

ปริมาณสูญเสียกระดาษ ในกระบวนการผลิต
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0.00%

การใช้กระดาษทัง้ ปี
กระดาษปอนด์
เปอร์เซ็นต์ตอ่ ตันผลิต

		 โครงการติดตัง้ อุปกรณ์ตอ่ กระดาษอัตโนมัตบิ นเครือ่ งพิมพ์ ซึง่ ช่วยลดการสูญเสียกระดาษจากการต่อม้วนกระดาษด้วยมือ
		 โครงการติดตัง้ หัวพิมพ์ Ink-jet บนเครือ่ งพิมพ์ ทำ�ให้สามารถลดขัน้ ตอนการทำ�งานลงจาก 2 ขัน้ ตอน เหลือขัน้ ตอนเดียว
ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ต้องทำ�ทีละขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการหยอดข้อมูลลง 50% ต่อใบสั่งผลิต
		 โครงการใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีแบบดั้งเดิมซึ่งอันตรายมากกว่า เช่น การเปลี่ยนสาร
หมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเป็นหมึกพิมพ์ฐานถั่วเหลือง (Soy Ink) และโครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl
Acetate ไปเป็นสารที่เป็น Water Base
		 4.3 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�ฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็น
ประจำ�ทุกปี บริษัทฯ ได้จัดทำ�กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระหว่างปี 2556 -2559  จำ�นวน 4 โครงการ      
		 - ปี 2556 จัดท�ำโครงการเปลี่ยนปั๊มน�้ำแรงดันเป็นหอสูงเก็บน�้ำ  ช่วยลดการใช้พลังงานของปั๊มแรงดันสูงและ
ลดการสูญเสียน�้ำ 
		 - ปี 2557 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต มาเป็นหลอด LED ให้แสงสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัดพลังงานและ
ยืดอายุการใช้งานมากกว่า 
		 - ปี 2558 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้าจากหลอดแสงจันทร์มาเป็นหลอด LED   
		 - ปี 2559 โครงการติดแผงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สำ�หรับไฟส่องสว่างบริเวณถนนในบริษัท
		 รวมทั้ง 4 โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานได้ต่อเนื่องทุกปี รวม 3 ปี สามารถลดการใช้พลังงานทั้งสิ้น 283,075.44
กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี
		 นอกจากนี้ บริษทั ยังได้น�ำ นโยบายปรับเวลาทำ�งานของฝ่ายผลิตมาใช้เพือ่ ลดค่าไฟจากเครือ่ งปรับอากาศทีใ่ ช้ในสายการผลิต
และเป็นต้นทุนทีส่ งู มาก ทำ�ให้สญ
ู เสียพลังงานสูงมาก บริษทั จึงได้ศกึ ษาระบบการจัดเก็บค่าไฟของการไฟฟ้าภูมภิ าค และพบว่า
อัตราค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันจะสูงกว่าช่วงกลางคืนเกือบเท่าตัว โดยค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวัน บริษัทฯ จึงนำ�มาปรับใช้กับเวลา
เข้าทำ�งานของฝ่ายผลิตให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บค่าไฟ โดยแต่เดิมฝ่ายผลิตจะมีการเข้าทำ�งาน 2 ช่วง คือ กะเช้า - เข้า
ทำ�งานช่วงเช้าถึงเย็น และกะบ่าย จะเข้าทำ�งานช่วงบ่ายเลิกงานช่วงดึก จึงให้เปลีย่ นมาเข้าทำ�งานกะบ่าย โดยให้เริม่ ช่วงกลางคืน
ตัง้ แต่ 22.00 น. จนถึง เวลา 7.00 น. ของเช้าอีกวันแทน วิธนี น้ี อกจากจะทำ�ให้พนักงานปลอดภัยกว่า เพราะไม่ตอ้ งเลิกงานช่วงดึก
ยังทำ�ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก หรือคิดเป็นเงิน ถึง 3 แสนบาทต่อเดือน
		 สำ�หรับในปี 2560 บริษัทได้จัดทำ�โครงการ Solar Rooftop  เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง และจาก
นโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการส่งเสริมให้มกี ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ทำ�ให้อปุ กรณ์ทใี่ ช้ตดิ ตัง้ มีราคาลดลง ทำ�ให้
ต้นทุนทีค่ าดว่าจะต้องใช้ถงึ 70 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ประเมินไว้วา 
่ ผลจากโครงการติดตัง้ Solar
Rooftop จะลดการใช้พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นค่าพลังงานลดลงประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี
ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันการผลิต
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง/ตันกระดาษที่ใช้
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		 5. สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรและ
การผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการสั่งซื้อสินค้าและการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวทางสำ�คัญ
		 โดยในปี 2559 บริษทั มียอดซือ้ สินค้าเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าจัดซือ้ ทัง้ หมด
ปี 2558 บริษัทมียอดซื้อสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ร้อยละ 5
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		 นอกจากนีใ้ นกระบวนการผลิตสินค้า บริษทั ได้ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์ จนมีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ใบรับรองผลิตภัณฑ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ผลิตภัณฑ์แล้ว คือ กระดาษต่อเนื่อง 9"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 18.8 กิโลกรัม กระดาษ
ต่อเนื่อง 9.5"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 20.0 กิโลกรัม และกระดาษต่อเนื่อง 15"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม
		 โดยบริษทั ได้วางเป้าหมายจะขยายการได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ไปในผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

Vendor with Green Product
SUPPLIER SLELCTION

1st Tier Suppliers ทัง้ หมด จำ�นวน 10 ราย

ISO 14001
จำ�นวน 2 ราย

100

GI. Mark2
up

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

Green label product
จำ�นวน 1 ราย

		 นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้า
และบริการ หรือ Supplier 1 st Tier Suppliers ที่มีคุณสมบัติเป็น
Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำ�นวน 2 ราย จาก Supplier ที่เป็น 1 st Tier ทั้งหมดจำ�นวน 10
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของ Supplier ที่เป็น 1 st Tier ทั้งหมด

		 6. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งวัตถุดิบและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่ง
ในบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทาง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากจะทำ�ให้
ลูกค้าจะสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการ ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource
		 แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งมารับผิดชอบในเรื่องการจัดส่งก็ตาม แต่บริษัทได้นำ�ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
Warehouse management มาควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยมาตรการความปลอดภัย
ดูแลการขนส่ง ประกอบไปด้วย
		 1.ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมความเร็วและบอกตำ�แหน่งที่ตั้ง
		 2.การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ 1 ครั้ง
		 3.ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า
		 4.ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ�
จากมาตรการดังกล่าว ทำ�ให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
		 บริษทั ยังได้เพิม่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพือ่ ลดระยะทางและลดจำ�นวนเทีย่ วเปล่า โดยการ
กำ�หนดเส้นทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับรณรงค์ให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผลจากบริหารจัดการ
ดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน จากแผนดำ�เนินการที่ผ่านมาและงานการใช้พลังงานในการขนส่ง ที่บริษัทได้ดำ�เนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2556 จนถึงปี 2559 ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
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		 7. กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
		 การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่บริษัทให้ความ
สำ�คัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการดำ�เนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการจัดการ
ของเสีย การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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		 7.1 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
		 บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเริ่มจากการจัดท�ำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย
ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอทุกปี
		 จากนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรืออุบัติเหตุ โดย
ได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล ซึ่งจะมีการซ้อม
เป็นประจำ�ทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึง่ มีการระบุถงึ วิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำ�หรับการติดต่อสื่อสาร
		 ด้วยนโยบายดังกล่าว ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั ทำ�ให้บริษทั ไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย
รั่วไหลที่ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริษัท ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกเลย
		 นอกจากการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำ�โครงการเปลี่ยนสารละลาย
กาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึง่ เริม่ นำ�มาตัง้ แต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2559 เพือ่ ลดความเสีย่ งจากอันตรายทีจ่ ะเกิดจาก
สารเคมี Ethyl Acetate ซึ่งสามารถลดการใช้มาได้ต่อเนื่อง

โครงการเปลีย่ นสารละลายกาวจาก (Ethyl Acetate เป็น water base)
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		 ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมี
อันตราย ซึ่งได้มีการดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดสารเคมีอันตรายได้อย่างต่อเนื่อง
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ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ทง้ั หมด หมึกพิมพ์ Soy-Ink
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		 7.2 การจัดการน้ำ�และน้ำ�เสีย
		 สำ�หรับการจัดการน้ำ�และน้ำ�เสียนั้น บริษัทได้มีการวางระบบด้วยการจัดทำ�ฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหาร
เป็นประจำ�ทุกเดือน เพือ่ นำ�ไปใช้ในการจัดวางแผนงานกิจกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้น�ำ้ ตัง้ แต่ปี 2556 บริษทั ได้จดั ทำ�
โครงการติดตัง้ หอเก็บน�ำ้ สามารถลดการใช้น�ำ้ 856.14 ลูกบาศก์เมตร/ปี ควบคูไ่ ปกับการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดน้ำ�
		 อีกโครงการสำ�คัญ คือ การนำ�น้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้วนำ�กลับมาใช้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รดน้ำ�ต้นไม้ ช่วย
ประหยัดน�้ำ ทีต่ อ้ งใช้รดต้นไม้ และไม่ตอ้ งปล่อยน�้ำ เสียออกนอกโรงงาน ซึง่ ได้ก�ำ หนดอัตราการใช้น�้ำ ลดลง โดยเริม่ ดำ�เนินโครงการ
มาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี 2556 และประสบความสำ�เร็จในช่วงปลายปี 2558 โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีการระบายน้ำ�เสียจาก
กระบวนการผลิตทั้ง 100% โดยน้ำ�ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำ�ไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้ได้อย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกหนึ่งใน
ความภูมิใจของทีมงาน เพราะสามารถลดการใช้น้ำ� 2,499 ลูกบาศก์เมตร/ปี

Flow การใช้น้ำ�เฉลี่ย แยกแต่ละหน่วย
น้ำ�เข้า
1483.35 ลบม./ปี

น้ำ�จากอุปโภคบริโภค
442.03 ลบม./ปี

กระบวนการผลิต
899.94 ลบม./ปี

นำ�น้ำ�เสียกลับมาใช้ใหม่
140.78 ลบม./ปี
น้ำ�จากการอุปโภคบริโภค มีการเข้า
ร่วมโครงการ กกร. ลดน้ำ� 30%

น้ำ�ออกผ่านระบบบำ�บัด
โรงงาน และส่งเข้าระบบ
บำ�บัดส่วนกลางของนิคมฯ

โครงการนำ�น้ำ�เสียที่ผ่านระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียเพื่อนำ�กลับมาใช้ในการรดน้ำ�
ต้นไม้ของบริษัทโดยเริ่มทดลอง
ดำ�เนินโครงการตั้งแต่เดือน มีนาคม
2013 และประสบความสำ�เร็จ
ในปลายปี 2015

ปี 2016 ไม่มีการระบายน้ำ�เสีย จากกระบวนการผลิต
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		 โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการบำ�บัดน้ำ�เสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่นิคมอุตสาหกรรมได้กำ�หนดไว้
ปรากฏว่าหลังจากทำ�โครงการดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทไม่ต้องปล่อยน้ำ�เสียออกไปเลย เพราะน้ำ�ที่ได้ผ่านการบำ�บัดแล้ว สามารถ
นำ�ไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้ได้ทั้งหมด โดยได้จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกเดือน
		 น้ำ�เสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานจึงมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำ�ล้างมือที่เปื้อนหมึกพิมพ์ หรือน้ำ�ล้างลูกพิมพ์ น้ำ�เหล่านี้
นำ�ไปกวนให้ตกตระกอน ซึง่ ตัวตะกอนทีไ่ ด้น�ำ ไปตากแห้ง และไปกำ�จัดตามกระบวนการกำ�จัดของเสีย ส่วนน้�ำ ทีไ่ ด้กผ็ า่ นเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถรดน้ำ�ต้นไม้ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบทุกเดือน

กราฟการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้�ำ เสียหลังบำ�บัด (Manhole)
ความเป็นกรดและด่าง

ของแข็งละลายน้�ำ ทัง้ หมด (TDS.) = 3,000

ปริมาณออกซิเจนในน้�ำ (BOD) = 500

		 ผลจากการดำ�เนินงานปี 2559 จำ�นวน 3 โครงการ สามารถลดการใช้น�ำ้ 856.14 ลูกบาศก์เมตร/ปี สามารถลดการใช้น้ำ�
ลงได้ร้อยละ 50 สำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 2 โครงการ สามารถลดการใช้น้ำ� 704.93 ลูกบาศก์เมตร/ปี สามารถลดการใช้น้ำ�
ลงได้ร้อยละ 10 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการลดการใช้น้ำ�และกำ�จัดน้ำ�เสียต่อไป โดยจะส่งต่อแนวคิดให้กับพนักงานทุกคน
ให้มีส่วนร่วม และการวางแผนงานโครงการต่างๆ ต่อเนื่องประจำ�ทุกปี

ปริมาณการใช้น้ำ�ดี น้ำ�เสีย (ลบม.)
5,000
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น้ำ�ดี
น้ำ�เสีย
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1,164.25
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ปี 2016 ไม่มีการระบายน้ำ�เสีย
จากกระบวนการผลิต
ปริมาณการใช้น้ำ� (ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ�เสียจากกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)

		 บริษทั ได้ตระหนักอย่างยิง่ ถึงกระบวนการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตสิง่ พิมพ์ จึงได้วางระบบบริหารจัดการ
โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำ�แผนผังการไหลกากของเสีย ตั้งแต่ปี 2556-2559 (Waste flow diagram)
		 นอกจากโครงการลดการเกิดของเสียด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักรและบำ�รุงรักษาเครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนทำ�งานและลดของเสียได้ตามเป้าหมาย คือ 33.68 ตันต่อปี และคิดเป็นของเสียต่อตันกระดาษที่ใช้ลดลงร้อยละ 225
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
		 บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการใช้เยื่อกระดาษหมุนเวียน โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ขยะที่เป็นพิษจะถูกนำ�ไปทำ�ลาย โดย
บริษทั รับกำ�จัดขยะเป็นพิษทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกระดาษทีน่ �ำ กลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล
ได้ จะขายต่อไปให้โรงงานรีไซเคิลกระดาษ เพือ่ นำ�ไปผลิตเป็นกระดาษออกมาใหม่ จากนัน้ บริษทั รับซือ้ กลับมาใช้ในโรงงานอีกครั้ง
		 ด้วยกระบวนการเหล่านี้เอง สามารถสร้าง Value Chain ในการจัดการกากของเสีย และยังสามารถนำ�ไปสร้างให้เป็น
วัตถุดิบเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทำ�ให้บริษัทตลอดจนคู่ค้าได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
		 จากแนวคิดดังกล่าว บริษัทสามารถจัดการของเสีย หรือกระดาษที่นำ�ไปรีไซเคิล ปี 2559 มีปริมาณ 237.38 ตัน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.42 ของปริมาณของเสียทั้งหมด 265.46 ต่อปี สำ�หรับปี 2558 มีปริมาณ 220.62 ตัน หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92.10 ของปริมาณของเสียทั้งหมด 239.56 ตัน

MORE THAN PRINTING

105

		 8. การจัดการสภาวะอากาศ
			 8.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
			 จากนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจด้วยการมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ
ทัง้ พลังงาน การกำ�จัดของเสีย การเลือกใช้วตั ดุดบิ และผลิตสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
			 โดยบริษัทได้มีการจัดท�ำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) และด้วยนโยบายการจัดการพลังงาน 3 โครงการ คือ
			 1. ติดตั้งหอเก็บน�้ำ ลดก๊าซเรือนกระจก 25.90 ตัน co2 ต่อปี
			 2. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต ลดก๊าซเรือนกระจก 120.27 ตัน co2 ต่อปี
			 3. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้า ลดก๊าซเรือนกระจก 8.34 ตัน co2 ต่อแต่ละโครงการสามารถลดก๊าซเรือน
กระจก (อ่านเรื่องการจัดการพลังงานประกอบ)
			 โดยแต่ละโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง (อ่านเรื่องการจัดการพลังงานประกอบ)

ปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3,450,000.00

3,430,988.39
3,391,530.84

3,400,000.00
3,350,000.00
3,300,000.00

3,261,785.91

3,250,000.00

3,229,886.90

3,200,000.00
3,150,000.00
3,100,000.00
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		 โดยรวมในปี 2558 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันกระดาษที่ใช้ลดลงได้ถึง GHG 154.51 ตัน co2
ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 5.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 282
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
		 ส่วนในปี 2559 บริษทั ฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ได้ถงึ 164.55 ตัน co2 ต่อปี และในอนาคตเนือ่ งจาก
มีโครงการติดตั้งแผง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เองภายในโรงงานในช่วงกลางวัน ซึ่งคาดว่า
จะติดตั้งเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี 2560 จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ได้ถึง 713.02 ตัน co2 ต่อปี
		 นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตสินค้า บริษทั ได้ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ จนมีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ใบรับรองผลิตภัณฑ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายจะขยายการได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปใน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อ่านเรื่องจัดการพลังงานประกอบ)
			 8.2 การจัดการมลภาวะอากาศ
			 เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท ไม่ได้มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรือการเผาไหม้ก๊าซ
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เชือ้ เพลิง ฝุน่ ละอองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษทั มีมลภาวะอากาศทีส่ �ำ คัญบริเวณพืน้ ทีท่ �ำ งาน คือ ฝุน่ ละออง
ที่เกิดจากขั้นตอนการอัดก้อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้า บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง และได้
ทำ�ฐานข้อมูลมลภาวะทางอากาศ บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพของอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่นในที่ทำ�งาน ซึ่งสามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน
ร้อยละ 98 ในปี 2559 สำ�หรับปี 2558 สามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐานร้อยละ 97
TOTAL DUST
3

Unit : mg/m
0.6

TOTAL DUST

เครื่องอัดกระดาษ

Standard : ไม่เกิน 15 mg/m3

ดีกว่ามาตรฐาน
อย่างน้อย 98%

0.5
0.323

0.288

ดีกว่ามาตรฐาน
อย่างน้อย 99%

0.073

0.06
0.05
0.04

0.2

0

Standard : ไม่เกิน 15 mg/m3

0.07

0.3

0.1

0.1
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0.401

0.4

เครื่อง Muller 2

Unit : mg/m3

0.03

0.051
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0.01
0
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		 9. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
		 บริษทั ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจติ สำ�นึกในความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ด้วยความเต็มใจมาต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบ
โรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำ�เนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
			 9.1 การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
			 แนวทางในการกระจายรายได้ให้กับชุมชนของบริษัท จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวทาง
			 1. การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับปี 2559 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมี
สัดส่วนร้อยละ 26.47 ของพนักงานทั้งหมด สำ�หรับปี 2558 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วนร้อยละ 25.86 ของพนักงาน
ทั้งหมด ส่งผลให้มีการชำ�ระภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาคนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย ระหว่าง
ปี 2556-2559 เป็นเงินจำ�นวน 49,512 บาท
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			 2. การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน
			 3. โครงการสนับสนุนให้เกิดรายได้ คือ โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ซึง่ ถือว่ามีความสำ�คัญต่อบริษทั และชุมชนโดยรอบ
โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี
ด้วยแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรรอบ ประกอบกับความต้องการสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน เพื่อสร้าง
บุคลากรด้านงานพิมพ์ที่มีความรู้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการ
พิมพ์ขาดแคลน สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสิ่งพิมพ์ก็มีจำ�นวนไม่มาก
บริษทั จึงริเริม่ แนวคิดสร้างบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสิง่ พิมพ์ โดยได้รว่ มมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัด
หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านสาขาสิ่งพิพม์ในรูปแบบทวิภาคีขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบข้างนิคมฯ ที่สนใจสายงานอาชีพ และขาดโอกาสด้านการศึกษา
ขยายโอกาสด้านการศึกษาและคุณภาพชีวติ ของพนักงานบริษทั กระตุน้ ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ตลอดจน
สร้างความสามัคคีและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำ�งานในองค์กร
เนื่องจากที่ผ่านมาการสรรหาบุคลากรที่จบสาขาด้านการพิมพ์โดยตรงมีน้อยมาก บริษัทจึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัย
เทคนิคสยามในการสร้างบุคลากรขึน้ มา โดยนักศึกษาทีเ่ ข้าโครงการจะได้เรียนรูท้ งั้ ด้านวิชาการควบคูไ่ ปกับการหาประสบการณ์จริง
ในการฝึกภาคปฏิบัติ
วิธกี ารจัดการเรียนการสอน จะมีทงั้ การเรียนการสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและการฝึกภาคปฏิบตั ิ โดย
หัวหน้างานและบุคลากรทีม่ คี วามชำ�นาญของบริษทั เช่น ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการผลิต ตัง้ แต่ Pre-Production Planning
Pre-Press พิมพ์ Sheet พิมพ์ Roll หลังพิมพ์ ประกันคุณภาพ พิมพ์และหลังพิมพ์ดิจิตอล พิมพ์เช็ค
ในระหว่างเรียน นักศึกษาทุนทวิภาคียงั มีรายได้ระหว่างการศึกษาทุกเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกับ
พนักงานประจำ�
โดยระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพิมพ์ โดยรุ่นที่ 1 รับจำ�นวน 20 คน และได้เพิ่มการรับสมัครจำ�นวนนักศึกษาทุนทวิภาคีในรุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 6 เป็น
จำ�นวนรุ่นละ 30 คน
นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังได้ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ร่วมกับบริษัทฯ ที่จัดขึ้น เช่น
การปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าค่ายปลูกป่า ปลูกปะการัง ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากทำ�กิจกรรมต่างๆ
ลักษณะทัศนศึกษานอกสถานที่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังเรื่องความสามัคคี และจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัง้ แต่ยงั เป็นเยาวชน สอดคล้องกับทิศทางของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้นการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
และช่วยเหลือใส่ใจชุมชน
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โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นกล้า ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์
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ในช่วงแรกของการเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทวิภาคี เน้นจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการให้โอกาส
กับเยาวชนทีเ่ รียนจบมัธยมปีท่ี 6 แล้วไม่มโี อกาสได้ศกึ ษาต่อ ให้มโี อกาสทีด่ ที างการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ ซึง่ ภายหลัง
จากจบการศึกษาแล้ว ยังได้รว่ มทำ�งานในบริษทั ต่อเนือ่ ง โดยจะได้รบั การปรับเงินเดือนตามวุฒกิ ารศึกษาและผลการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้โครงการดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนือ่ ง บริษทั จึงได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ในเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี โดยบริษทั ฯ
ได้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเวลา 2 ปี ประกอบไปด้วยค่าบำ�รุงการศึกษา 20,000 บาท ค่าชุดนักศึกษา 500 บาท/คน/ปี
ค่ากิจกรรมนักศึกษา 8,000 บาท/คน/ปี และนักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง
ด้านสิ่งพิมพ์ควบคู่กัน
ในแต่ละปีจะมีนกั ศึกษาทีล่ าออกไปทำ�งานทีอ่ นื่ บ้าง บริษทั ฯ ได้แก้ปญ
ั หาด้วยการมีบคุ ลากรทีเ่ ป็นรุน่ พี่ มาเป็นพีเ่ ลีย้ งช่วย
ดูแล ช่วยเรื่องการปรับตัว และสร้างความผูกพัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดพิธีรับน้อง พิธีไหว้ครู เมื่อศึกษาจบมีการมอบ
ดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึกเพื่อให้เกิดความผูกพัน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
นอกจากนี้ หลังจากรับนักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่นที่ 1 มาแล้ว เนื่องจากจำ�นวนเยาวชนในพื้นที่มีจำ�กัด ไม่เพียงพอต่อการ
รับสมัครเข้าโครงการ บริษัทได้ขยายโอกาสดังกล่าวให้กับเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งได้รับความสนใจในวงกว้างจากสื่อมวลชน
ทีม่ าทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสทีม่ าร่วมเผยแพร่โครงการ
เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ออกไปประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการนำ�รถตู้รับผู้ปกครอง
มาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในโครงการมากยิ่งขึ้น
สำ�หรับแผนงานต่อไป หลังจากโครงการดำ�เนินมา 6 ปี บริษัทได้เตรียมแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ด้วยเปิด
โอกาสให้ศกึ ษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่จ�ำ กัดเฉพาะสาขาวิชาด้านการพิมพ์เท่านัน้ แต่จะมุง่ เน้น
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพื่อรองรับกับแนวโน้มในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ผลักดันให้มีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับทิศทางของบริษัทที่จะ
มุ่งเน้นในการนำ�เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อให้บริการแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็นจุดแข็งสำ�คัญของบริษัทฯ
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำ�งานอยู่ในบริษัทฯ จำ�นวน 12 ราย โดยทำ�งานในแผนกฝ่ายขาย
แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำ�นวยการกลาง
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 จบการศึกษาแล้ว ปัจจบันทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 10 ราย โดยทำ�งานในแผนกฝ่ายขาย
แผนกวางแผน แผนกการผลิต
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 3 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 19 ราย โดยทำ�งานในแผนกฝ่ายขาย
แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกเฟล็กซิเบิล แพ็คเกจจิ้ง แผนกตรวจสอบภายใน และแผนกจัดซื้อ
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างศึกษาภาคเรียนสุดท้าย และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ
OUT PROCESS
1. การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
บริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ�กิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงงาน ชุมชน และหน่วยงานราชการ รวมทั้งยังได้เปิด
โอกาสให้ชมุ ชนได้แสดงข้อสเสนอแนะ เช่น โครงการธงขาวดาวเขียว ซึง่ บริษทั ได้มกี ารปฏิบติตามหลัก CSR-DIW ต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ย้อนหลัง 3 ปี
ส�ำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่าย อาทิ โครงการร่วมใจสร้างพลังงานทดแทนจากขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ โครงการพลังน�้ำใจ
น้องน้อยของหนู โครงการนิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุขให้ชุมชน ตรวจสุขภาพบุพการีและผู้สูงอายุในชุมชนโคกขาม
หรือเรียกว่าโครงการร้อยยิม้ ร้อยดวงใจ สู่บพุ การี โครงการอนุรกั ษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดโคกขาม,กิจกรรมท�ำดีเพือ่ พ่อ
ท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร
50 รูป เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสิง่ แวดล้อม ธงขาวดาวเทียม
กิจกรรม Big Cleaning Day สายคลองมหาชัยและคลองสาขา เพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา
ณ วัดศรีบรู ณาวาส โครงการช่วยเหลือคนตาบอด โครงการมอบข้าวชาวนา ช้อปช่วยชาติ ท�ำบุญเข้าพรรษา ตลอดจนโครงการ
บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ปลูกกล้าไม้ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อของแผ่นดินและร่วมขบวนแปรอักษร โดยร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดท�ำโครงการ “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทยปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ”
พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทและ
ทีมงานในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผล
โดยผู้ประกอบการที่จะเข้าเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จะต้องประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น มีการพัฒนา ปรับปรุงการผลิตและบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ครอบคลุม 5 มิติ
ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 14 ประเด็น
1. การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
		 โดยดำ�เนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลด
		 ปริมาณการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
		 ในการผลิต
3. การขนส่งและโลจิสติกส์
4. โซ่อุปทานสีเขียว
5. ภูมิทัศน์สีเขียว
6. การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

7. การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย
8. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
9. การจัดการมลภาวะทางอากาศ
10. การจัดการกากของเสีย
11. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
12. ความหลากหลายทางชีวภาพ
13. การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
14. การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

MORE THAN PRINTING

111

บริษทั ได้รบั รองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จึงเป็นการเน้นย�้ำว่า บริษทั ได้ด�ำเนินธุรกิจด้วยการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการน�ำไปปฏิบัติ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน ทั้งจากภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย และ
ชุมชนต่างๆ
โครงการนีย้ งั ได้รบั ความร่วมแรงร่วมใจของทีมผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงาน ที.เค.เอส. เทคโนโลยี ได้รว่ มมือกันจัดท�ำโครงการ
นี้จนส�ำเร็จลุล่วง ผ่านการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรมเชิงนิเวศจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยได้มุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ
การพัฒนาโรงงานไปสู่ Eco Factory บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้มีประสบการณ์และ
ในการท�ำ Eco Factory มาเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำผ่านโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ และบริษัท ที.เค.เอส. ล้วนแต่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยกันทั้งคู่
การได้รบั ค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จากบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ ท�ำให้การขับเคลือ่ นไปสู่ Eco Factory ด�ำเนินต่อได้อย่าง
รวดเร็ว แม้วา่ จะต่างอุตสาหกรรมก็ตาม ด้วยแนวคิดหลักของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การมีกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ผลิตสินค้าคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อดูแลตัวเองดีแล้วก็ออกไปดูแลสังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็
ถือเป็นการตอบโจทย์สังคมอย่างหนึ่งอยู่แล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันก็สามารถใช้หลักพื้นฐานเดียวกันได้
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอะไร ก็ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เรียกว่า ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับเป้าหมายส�ำคัญของกลุ่มบริษัทที.เค.เอส ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน และถ้าโรงงานหนึ่งเริ่มต้นท�ำสิ่งที่ดี จะเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่นๆ อยากปฏิบัติตาม และที่ส�ำคัญ
คนในโรงงานของที.เค.เอส ซึง่ มีประมาณ 500-600 คน จะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อมไปด้วย และสามารถน�ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ เท่ากับเป็นการขยายแนวคิดเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น จุดส�ำคัญคือ
ต้องท�ำให้ตอบโจทย์ได้วา่ ผลิตอย่างไรให้ลดพลังงาน ลดของเสีย และใช้วตั ถุดบิ หรือทรัพยากรต่างๆ อย่างคุม้ ค่ามีประสิทธิผลทีส่ ดุ

สรุปผลการตรวจประเมิน
หัวข้อ

ผลการประเมิน

1. เกณฑ์เบื้องต้น				

ผ่าน

2. เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		
1) การใช้วัตถุดิบ
2) พลังงาน
3) การขนส่งและโลจิสติกส์
4) โซ่อุปทานสีเขียว
5) ภูมิทัศน์สีเขียว
6) เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7) การจัดการน้ำ�และน้ำ�เสีย

4
4
5
5
5
5
4

66 คะแนน (94%)

8) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
9) การจัดการมลภาวะทางอากาศ
10) การจัดการกากของเสีย
11) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
12) ความหลากหลายทางชีวภาพ
13) การกระจายรายได้ ให้กับชุมชน
14) การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

4
5
5
5
5
5
5

3. เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง				
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
		 1) พลังงาน				
		 2) การจัดการกากของเสีย				

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Outcome Impact Evalution)
		  โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี				

ผ่าน

หมายเหตุ : ผลการประเมินนี้เป็นการประเมินโดยที่ปรึกษาในการจัดทำ�ระบบ ประจำ�ปี 2559 (ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบระหว่างปี 2556-2558)
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จากการได้รับการตรวจประเมิน พบว่า บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น ทั้งเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ไม่มีการร้องเรียนจากส�ำนักงานนิคมสินสาครในระยะเวลา 3 ปี บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการธงขาวดาวเขียว โครงการ กกร. รวมใจ
ใช้น�้ำประหยัด ร่วมขจัดภัยแล้ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Eco-Products International Fair 2016
ส่วนเกณฑ์โรงงาน ทัง้ 14 ข้อ ได้รบั คะแนนในระดับ 4 และ 5 ผ่านการประเมิน ไปด้วยคะแนน 66 คะแนน หรือคิดเป็น 94%
ในขณะที่เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (Eco-Efffiiciency) ในเรื่องของ
การปรับปรุงการลดการใช้พลังงาน และการจัดการกากของเสีย ผ่านการตรวจประเมิน รวมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ คือ
โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ผ่านการตรวจประเมินด้วยเช่นกัน
การผ่านเกณ์การประเมินจากสภาอุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการเดินหน้าไปสู่การเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อบริษัทผ่านมาตรฐานการประเมินแล้ว ก็พร้อมจะเปิดโรงงานให้เพื่อนโรงงานอุตสาหกรรมอื่นมาเรียนรู้ ทั้งโรงงานใน
นิคมสินสาคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีมากกว่า 5,000 โรงงาน เพื่อ
ได้รับการส่งต่อแนวคิดและได้รับคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินการ Eco Factory อย่างจริงจัง
การปรับปรุงลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากนโยบายการมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการ
ใช้พลังงาน โดยได้ด�ำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี 2556 เช่น โครงการเปลี่ยนปั๊มน�้ำแรงดันเป็นหอสูงเก็บน�้ำ
ในปี 2557 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED นับเป็นอีกแนวทางในการ
ลดการใช้พลังงานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างชัดเจน โดยมีคา่ environment load point ร้อยละ 97 และค่า eco efficiency ร้อยละ 114
ในปี 2558 บริษัทได้ด�ำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอดประหยัดพลังาน LED ที่คลังสินค้า พบว่า
ค่า environment load point ร้อยละ 94 และ eco efficiency ร้อยละ 97
ในปี 2559 บริษัทได้ด�ำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังาน LED ที่คลังสินค้าเพิ่มอีก 30 โคม
พบว่า ค่า environment load point ร้อยละ 94 และ eco efficiency ร้อยละ 97
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จากการดำ�เนินงานทั้ง 3 โครงการ พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานลงได้รวมทั้งสิ้น 283,075.44 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ ปี
ส่งผลให้ประสิทธิภาพ Eco Efficiency ปี 2559 ด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่การใช้ไฟฟ้า
มีแนวโน้มลดลง โดย Eco-Efficiency ในปี 2558 ต�่ำกว่าปี 2557 เนื่องจากยอดขายปี 2558 ต�่ำกว่าปี 2557 ถึง 42%
ผลจากการด�ำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานลงอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงได้วาง
แนวทางในการลดการใช้พลังงานต่อเนื่อง เช่น การลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ เพื่อใช้กับหลอดไฟถนนหน้าโรงงาน
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ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ได้รับการตรวจประเมินและพิจารณารับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก สุพัฒน์ สวัสดิ์ชูโต (ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ร่วมการตรวจประเมินโครงการ
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วันที่ 3 ตุลาคม 2559 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจบริษัทได้เข้าร่วมรับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2559 ซึ่งเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory) โดยมีผบู้ ริหารได้ขนึ้ รับโล่รางวัล ได้แก่ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
อาวุโส สายการขายและการผลิต และคุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำ�นวยการกลาง ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา
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(นางปรารถนา มงคลกุล)
กรรมการตรวจสอบ

(นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์)
กรรมการตรวจสอบ

"คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อแนะนำ�
แก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอันทำ�ให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่พบว่า
มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์"

ประจำ�ปีพ.ศ. 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปีพ.ศ. 2559 ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 คน คือนางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ และนางปรารถนา
มงคลกุล กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ และ
ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วน ในรอบปีพ.ศ. 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยการประชุมแต่ละครั้งได้เชิญผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วยพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุม 5 ครั้งเพื่อพิจารณาข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจพบในปีพ.ศ. 2559 และมอบให้ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ นำ�ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงระบบงานและระบบบัญชีให้ถูกต้องยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในครั้งที่ 5 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีประชุมโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้า
ร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังผลการตรวจสอบที่ทางผู้ตรวจมีข้อเสนอแนะสำ�หรับบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง รวมทั้งประชุม
กับผู้บริหารของบริษัทโดยไม่มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน เพื่อแจ้งผลจากการประชุมที่ร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำ�ปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นควรให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ก่อนนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อแนะนำ�แก่ผู้บริหารและ
ผู้ตรวจสอบภายในอันทำ�ให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
ยอมรับได้ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้ง
คณะกรรมการได้ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบการทำ�งานที่สำ�คัญ
ของบริษัท และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้ด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมการทำ�งานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรนำ�เสนอผู้สอบบัญชีคือบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำ�กัด ทั้งนี้ได้ต่อรองค่าตอบแทนในราคา
ที่เหมาะสมแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีพ.ศ. 2560 ให้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทในปีพ.ศ. 2560 ต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินให้กรรมการ
ทุกท่านร่วมกันทำ�การประเมิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการติดตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุม
ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร
นำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลเกี่ยวโยง อย่างเพียง
พอแล้ว สำ�หรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ คี วามเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้ อบบัญชี
		 - ไม่มี การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสีย่ งเป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทัง้ กระบวนการการดำ�เนินงานต่างๆ เพือ่ ลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่ทำ�ให้บริษัทเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และมีการตรวจสอบอย่างมีระบบ โดยคำ�นึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงบริษัทเป็นสำ�คัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานทุกระดับทั่วองค์กร
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงในแต่ละด้านพิจารณาและกำ�หนดนโยบายความเสี่ยง
ในส่วนที่รับผิดชอบและกำ�กับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกๆ ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน
รวมทั้งติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ได้กำ�หนดเป็นนโยบายไว้
หรือไม่ เพื่อสื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำ�หนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม
ฝ่ายจัดการบริษัท
ฝ่ายจัดการบริษัททำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำ�หนดภารกิจและ
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งกำ�หนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านทุกเดือน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการทำ�งานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐิมา โพธิ์แดง ตำ�แหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะ
งานสนับสนุนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมีอำ�นาจสั่งการหรือมีอำ�นาจบริหารงานในสายงาน
ทีต่ รวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมทีต่ นตรวจสอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างอิสระทัง้ ในการปฏิบตั งิ าน
และทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 2 ส่วน ได้แก่
1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายในและความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่า
เป็นปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาส่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การกำ�หนดสายการบังคับบัญชาให้ขึน้ ตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุด จะทำ�ให้ผตู้ รวจสอบภายในมีอสิ ระในการตรวจสอบ และ
ทำ�ให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งได้รบั การตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทัง้ ในการปฏิบตั งิ านและการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
มาเป็นระยะเวลา 19 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้จัดการตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
		 การทำ�รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยทำ�รายการระหว่างกันได้
ซึ่งประกอบด้วย
		 1) รายการธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า ซื้อขายวัตถุดิบ การให้บริการ
		 2) รายการสนับสนุนปกติ เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร หรือความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค
		 3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
		 4) รายการเกี่ยวโยงกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ
		 5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
		 6) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
		 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า
จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำ�รายการระหว่างกัน
		 ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ
5.00 โดยทางบริษัท มีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย
รายการระหว่างกัน
		 กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม
ภายใต้เงือ่ นไขปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินธุรกิจตามปกติและเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป โดยจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ
ที่สำ�คัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
		 ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำ�เนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี �ำ นาจอนุมตั กิ ารดำ�เนินการดังกล่าว โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
จะต้องนำ�เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
		 นอกจากนี้ ในกรณีการทำ�รายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำ�หน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การทำ�รายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำ�เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และ/หรือ
การปฏิบตั อิ นื่ ใดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกำ�หนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
		 สำ�หรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีรายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและ
คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการเป็นการทำ�รายการ
อย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ชือ่ กิจการ
บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

บริษัทย่อย

1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้
ราคาทีใ่ กล้เคียงกับทีค่ ดิ กับบุคคล
ภายนอกและราคาทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

2) ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ
500,000.00 บาท

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำ�นักงานและโรงงาน
โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 62

3) เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ
50,000.00 บาท

เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานและโรงงานโดยมี
สัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี
ทำ�สัญญาปีต่อปี

4) ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ
872,200 บาท

เพื่อใช้ ในการประกอบกิจการ
งานพิมพ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี
(1 ก.พ. 59 – 31 ม.ค.60)

5) ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา
ร้อยละ 3 ของรายได้จากการขาย
ทั้งปี

สัญญามีระยะเวลา 1ปี
(1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)

6) ใ ห้ บ ริ ก า ร บำ � รุ ง รั ก ษ า
คอมพิวเตอร์ เดือนละ 540,000
บาท

สัญญามีระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 59 – มี.ค. 60)

บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทร่วมโดยการ
ถือหุ้นทางตรง

รายการซื้ อ และขายสิ น ค้ า โดยใช้
ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคล
ภายนอกและราคาทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

บริษัท พริซึ่ม
โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัทร่วมโดยการ
ถือหุ้นทางอ้อม

1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้
ราคาทีใ่ กล้เคียงกับทีค่ ดิ กับบุคคล
ภายนอกและราคาทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ
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ชือ่ บัญชี/ชือ่ บริษทั

ความสัมพันธ์

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

บริษทั ร่วม

บมจ. ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี
พริน้ ติง้

บริษทั ร่วม

บจ. ไทยบริตชิ ดีโพสต์
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ

กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ย่อย

บจ.พริซม่ึ โซลูชน่ั
บจ. ที.เค.เอส. – เวลโก
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจการร่วมค้า

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

งบการเงินรวม
(บาท)

รายการระหว่างกัน

ลูกหนีก้ ารค้า
รายได้คา้ งรับ
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีค้ า่ ทรัพย์สนิ
เจ้าหนีอ้ น่ื ๆ
ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ น่ื ๆ
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เจ้าหนีอ้ น่ื ๆ
เงินประกัน
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ลูกหนีก้ ารค้า
รายได้คา้ งรับ
เจ้าหนีก้ ารค้า
เงินประกัน
ลูกหนีก้ ารค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)

2559

2558

2559

2558

33,964,904.35
358,179.05
154,712.37
50,857.10
5,350.0
6,381,266.01
8,570,539.50
1,658,612.35
76,612.00
205,766.35
8,898.27
261,962.00
11,235.00
600,000.00
-

29,227,659.80
461,834.12
82,187.77
181,942.80
537,140.00
9,611,724.40
311,383.87

25.841,539.18
5,350.0
76.612.00
76,612.00
5,453,829.59
4,759,801.27
85,399.97
184,040.00
500,000.00
7,933,524.83
-

22,466,644.76
51,788.00
5,350.00
6,361,033.37
143,832.78
91,315.79
500,000.00
34,271,976.13
-

หมายเหตุ : ปี 2558 บริษทั ได้ให้ บจ.ที.เค.เอส สยามเพรสฯ (บริษทั ย่อย) กูย้ มื ระยะสัน้ จำ�นวน 55.0 ล้านบาท ซึง่ ได้มกี ารชำ�ระคืนบริษทั ในระหว่างงวดปีแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
		 การทำ�รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยทำ�รายการระหว่างกันได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย
		 1) รายการธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า ซื้อขายวัตถุดิบ การให้บริการ
		 2) รายการสนับสนุนปกติ เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร หรือความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค
		 3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
		 4) รายการเกี่ยวโยงกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ
		 5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
		 6) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
		 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า
จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำ�รายการระหว่างกัน
		 ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ
5.00 โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

Management
Analysis
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานรายได้จากการขายรวม 1,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 ในปี 2559 จากการเติบโตของทั้งรายได้ธุรกิจใหม่จากการขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศ
และรายได้หลักจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้วยกลยุทธ์ “เป็นมากกว่าสิ่งพิมพ์”
ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพื่อ
เป็นการตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติทจี่ ะเสนอการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการครึง่ หลัง
ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ต่อไป
บริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน ในไตรมาส 4 บริษัทได้ลงทุนในโครงการประหยัดพลังงาน โดยใช้แผงผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำ�หรับใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน โดยจะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์
ในปี 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการและขออนุมัติสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากกรมส่งเสริมการลงทุน
ผลการดำ�เนินงานปี 2559
ในปี 2559 บริษัทแสดงรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 1,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) รายได้ธุรกิจใหม่ ที่ขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ยังตลาดต่างประเทศ จากส่วนงาน
ธุรกิจออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการปรับปรุงระบบ และบริหารจัดการ Full Cloud Billing Solution โดยบริษัทย่อย
ให้แก่การไฟฟ้าของเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว และ 2) รายได้ธุรกิจหลักจากสิ่งพิมพ์ ได้แก่ กระดาษส�ำนักงาน และ
การบริหารคลังสินค้าครบวงจร ตั้งแต่การผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบฟอร์มต่างๆ  รวมถึงบริการ การบริหารคลังสินค้า
ตลอดจนกระจายการจัดส่งสินค้าไปยังแต่ละสาขา ของแต่ละธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำทั่วประเทศไทย
ปี 2559 บริษัทมีก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ จ�ำนวน 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 24 จากปีก่อน
สาเหตุมาจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานธุรกิจหลักของบริษทั เพิม่ ขึน้ 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ซึง่ รวมถึงต้นทุนทางการ
เงินลดลง ร้อยละ 23 เนื่องจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวนเงิน 228 ล้านบาทในระหว่างปี 2559 เป็นการจ่าย
ช�ำระเงินกู้มากกว่าปีก่อน 162 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้อื่นของบริษัทเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท หรือร้อยละ 145
ซึ่งส่วนใหญ่คือก�ำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22 ล้านบาท และจากการเติบโตของส่วนแบ่งก�ำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 14
ในปี 2559 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 18 เพราะส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม และร่วมค้า
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หน่วย : ล้านบาท
ตามงบการเงินรวม
กำ�ไรสุทธิ
อัตราส่วนการทำ�กำ�ไรสุทธิ

ปี 2559

ปี 2558

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)

337
23%

283
21%

18%

งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,308 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท จาก 2,317 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก
1. การลดลงของเงินสด จำ�นวน 137 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพือ่ นำ�ไปชำ�ระคืนหนีเ้ งินกูร้ ะยะยาว เพือ่ ลดต้นทุนทางการเงิน
2. การลดลงของอาคารและอุ ป กรณ์ จำ � นวน 79 ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ ม าจากการตั ด ค่ า เสื่ อ มราคาในปี 2559
100 ล้านบาท แต่มีค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่ายแล้ว จำ�นวน 15 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว จำ�นวน 75 ล้านบาท เพื่อสำ�รองสำ�หรับเงินทุนหมุนเวียนบริษัท	 
4. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 65 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนในบริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท ตามวิธีส่วนได้เสีย
5. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า จำ�นวน 43 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้เพิม่ ทุนใน บริษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด (เดิมชือ่ บริษทั เทคโน พริ้นท์
แอนท์ แพ็ค จำ�กัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม และให้บริษัท WE’LL Corporation เข้าลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตฉลากสินค้า ซึ่ง WE’LL Corporation ได้เข้าถือหุ้น
ในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
บริษทั มีหนีส้ นิ รวม 581 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559 ลดลงจำ�นวน 147 ล้านบาท จาก 728 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำ�ระคืนเงินกูร้ ะยะยาว 228 ล้านบาท ในปี 2559 ซึง่ เป็นการชำ�ระคืนก่อนกำ�หนด จำ�นวน 162
ล้านบาท ด้วยกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานของธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 138 ล้านบาท จาก 1,589 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 1,727 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2559 ซึ่งเป็นผลมาจากกำ�ไรสุทธิในปี 2559 จำ�นวน 337 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินปันผลจ่าย จำ�นวน 198 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงาน 198 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 126 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 74 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 54  ล้านบาท แม้มีการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 69 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนมีจำ�นวน 110 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ได้มาจากเงินปันผลรับ 111 ล้านบาท
และเงินรับจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 27 ล้านบาท แม้มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ เครือ่ งใช้และเครือ่ งตกแต่ง และส่วนปรับปรุงอาคาร จำ�นวนรวม 17 ล้านบาท รวมถึงเงินสดจ่ายในการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมค้า ในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด 13 ล้านบาท
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สำ�หรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำ�นวน 445 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว
228 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 198 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 16 ล้านบาท
ทัง้ นี้ กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสุทธิของ
บริษัทลดลง จำ�นวน 137 ล้านบาท ในปี 2559
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

25.0%
23.0%

24.9%
20.9%

ความมีประสิทธิภาพ

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อายุเฉลีย่ ของสินค้าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลีย่ ของเจ้าหนีก้ ารค้า (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

20.3% 	
4.5%
68 	
37 	
83
22

18.6%
12.4%
69
38
81
26

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

0.34

0.46

อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

ภาระหนีส้ นิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)

           
จากอัตราส่วนทางการเงิน พบว่าทุกอัตราส่วนปี 2559 ดีกว่า ปี 2558  ทั้งนี้มาจากผลการดำ�เนินงานปี 2559 ที่ดีกว่า
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงิน
รวมของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีการดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่
ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในระบบการบริหารความเสี่ยงตลอดจน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 สังกัด บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำ�กัด ในการ
ตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจ
ได้อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
ประธานกรรมการบริษัท
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นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
กรรมการผู้จัดการ

งบการเงิน

2016

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”) และเฉพาะของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 งบกํา ไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น
้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะทางการเงินรวม
และฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ทั ที . เค.เอส. เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย
และเฉพาะของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ กาํ หนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ
การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิจ การ และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ต ามความรั บ ผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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2

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสํา คัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่า ง ๆ ที่มีนยั สํา คัญ ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เรื่ องเหล่านี้
ได้ถูกระบุในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จํานวน 2 แห่ง และได้ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมทั้ง 2 แห่งนั้น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม การปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมนี้
มีนยั สําคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากจํานวนเงินของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้ง 2 แห่ งที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม จํานวนเงิน ,080.0 ล้านบาท และจํานวนเงินของส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ทั้ง 2 แห่งนั้นที่แสดงในงบกําไรขาดทุนรวม จํานวนเงิน 77. ล้านบาท มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวม
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินความเป็ นอิสระและความรู ้ความสามารถ
ของผูส้ อบบัญชีอื่นที่ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมทั้ง 2 แห่ง การสอบทานข้อสรุ ปของผูส้ อบบัญชีอื่น
เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของข้อมูลทางการเงินเนื่องจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ของบริ ษ ทั ร่ ว มทั้ง 2 แห่ ง นั้น และการตรวจสอบรายการระหว่า งกัน ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ฯ
กับบริ ษทั ร่ วมทั้ง 2 แห่งนั้น ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญที่สุดต่อการประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมทั้ง 2 แห่งนั้นโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
การสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยเป็ นการควบคุมร่ วม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 3.3.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เทคโน พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมด้วยสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ที่จดั ตั้งขึ้นรองรับการร่ วมทุนแบบหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ความรู ้ความชํานาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้หุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์น้ นั เข้าลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน ตามข้อตกลงการร่ วมค้าซึ่งกําหนดให้ผรู ้ ่ วมค้ามีการควบคุมร่ วมในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จํากัด แม้ว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ จะยังคงมีสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนก็ตาม
ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นการควบคุมร่ วม
ตั้งแต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2559 และนํางบการเงินของบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด มาจัดทํา
งบการเงิ นรวมเพียง ณ วันที่ สูญเสี ยการควบคุ มนั้น ข้อตกลงการร่ วมค้านี้ มี นัยสํา คัญต่ อการตรวจสอบ
เนื่องจากงบการเงินของบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่แสดงมูลค่า
ของสิ นทรัพย์รวม จํานวนเงิน 45.74 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จํานวนเงิน 89.39 ล้านบาท มีสาระสําคัญ
ต่องบการเงินรวมโดยรวม
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ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทําความเข้าใจกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อตกลงการร่ วมค้าของผูบ้ ริ หาร การประเมินการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการพิจารณาข้อตกลงการร่ วมค้า
จากข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดว่าส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยการควบคุมเป็ นการควบคุมร่ วม
โดยเฉพาะการตัดสิ นใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด ว่า
จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูร้ ่ วมค้าเท่านั้นหรื อไม่ ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญที่สุด
ต่อการพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยการควบคุมเป็ นการควบคุมร่ วมในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น
ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่ า นรายงานประจํา ปี หากข้า พเจ้า สรุ ปได้ว่า ข้อมู ลอื่ นมี การแสดงข้อ มู ลที่ ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํา งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การ ผูบ้ ริ ห ารรั บ ผิด ชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่า นั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
MORE THAN PRINTING

133

5
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
 ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู บ
้ ริ ห ารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่า มีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เ กิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สํา คัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ฯ ในการดํา เนิ นงานต่ อเนื่ อ งหรื อไม่ ถ้า ข้า พเจ้า ได้ข อ้ สรุ ปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผย
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการ
ภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่ผเู ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้ ประเด็น ที่ มี น ัย สํา คัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้อ บกพร่ อ งที่ มี นัย สํา คัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้า
และมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

6

จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายเชิดสกุล อ้นมงคล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 795

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
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7
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

7
8
9
33.3
10

76,205,166.14
84,999,414.31
284,818,786.52
118,806,990.84
564,830,357.81

213,608,653.90
10,177,456.12
265,785,781.26
109,340,182.17
598,912,073.45

27,059,282.61
39,999,802.34
61,811,859.28
31,077,950.20
159,948,894.43

143,085,904.66
78,807,740.38
22,479,090.64
244,372,735.68

11
12
13
14
15
16
17
18

17,225,965.00
1,080,012,750.78
42,558,165.80
65,181,087.29
526,007,323.00
638,889.73
10,395,922.36
1,566,723.64
1,743,586,827.60
2,308,417,185.41

17,370,840.00
1,014,974,357.70
71,277,847.40
604,521,497.16
830,583.78
8,165,846.19
1,273,785.57
1,718,414,757.80
2,317,326,831.25

17,225,965.00
406,019,883.24
264,654,777.85
65,181,087.29
107,217,206.14
2.00
6,752,700.98
32,489.00
867,084,111.50
1,027,033,005.93

17,370,840.00
406,019,883.24
264,654,777.85
71,277,847.40
111,320,023.74
2.00
6,534,028.45
50,500.00
877,227,902.68
1,121,600,638.36

8
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

20
21

286,219,174.50
75,000,000.00

216,458,256.58
67,500,000.00

72,467,979.27
42,000,000.00

52,902,219.25
42,000,000.00

22

2,221,989.53
4,582,509.90
368,023,673.93

2,519,469.26
1,826,900.77
288,304,626.61

1,335,068.03
115,803,047.30

1,077,638.95
95,979,858.20

21
22
18
23

181,200,000.00
3,184,951.67
28,084,641.85
780,750.00
213,250,343.52
581,274,017.45

416,200,000.00
2,688,685.25
12,883.70
20,982,820.91
190,000.00
440,074,389.86
728,379,016.47

66,500,000.00
3,184,951.67
8,939,578.83
680,750.00
79,305,280.50
195,108,327.80

218,500,000.00
1,801,931.90
6,661,092.50
690,000.00
227,653,024.40
323,632,882.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 360,206,980 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 360,206,768 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนหุน้ สามัญซื้ อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควมคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

24
360,206,980.00

360,206,980.00

360,206,980.00

360,206,980.00

360,206,768.00
154,968,538.00
44,033,292.37

360,206,768.00
154,968,538.00
44,033,292.37

360,206,768.00
154,968,538.00
44,033,292.37

360,206,768.00
154,968,538.00
44,033,292.37

36,020,698.00
1,033,936,569.37
97,977,302.22
1,727,143,167.96
1,727,143,167.96
2,308,417,185.41

36,020,698.00
897,512,630.98
95,849,531.15
1,588,591,458.50
356,356.28
1,588,947,814.78
2,317,326,831.25

36,020,698.00
249,900,846.58
(13,205,464.82)
831,924,678.13
831,924,678.13
1,027,033,005.93

36,020,698.00
215,828,024.21
(13,089,564.82)
797,967,755.76
797,967,755.76
1,121,600,638.36

10
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้เงินปั นผล
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
กําไรจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
1,461,870,256.75 1,368,098,205.93
370,278,705.17
273,985,831.90
(1,096,107,024.99) (1,027,398,104.71) (348,221,774.17) (258,709,381.74)
365,763,231.76
340,700,101.22
22,056,931.00
15,276,450.16
580,673.75
224,635.00
198,883,406.20
218,626,744.10
696,313.00
33,188,680.79
34,271,976.13
18,866,400.00
30,906,900.00
52,613,942.71
21,494,402.19
29,783,510.23
13,369,894.18
(57,214,782.24)
(51,462,201.87)
(4,126,271.29)
(6,059,242.21)
(170,232,603.42) (154,676,354.08)
(52,864,612.38)
(60,374,265.31)
(16,292,435.08)
(21,086,600.83)
(8,681,265.32)
(11,472,268.74)
177,589,521.58
150,137,012.89
3.3.2
296,673.42
353,800,535.48
285,330,994.52
237,106,779.23
234,546,188.31
27.1
(17,211,007.42)
37,429.84
(3,609,400.06)
3,261,637.24
336,589,528.06
285,368,424.36
233,497,379.17
237,807,825.55

การแบ่งปั นกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

28

336,602,051.12
(12,523.06)
336,589,528.06

285,387,090.58
(18,666.22)
285,368,424.36

0.93

0.79

0.65

0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

MORE THAN PRINTING

139

11
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
285,368,424.36
233,497,379.17
237,807,825.55
กําไรสํ าหรับปี
336,589,528.06
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
27.2
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
1,203,417.78
(115,900.00)
1,203,417.78
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษี
(115,900.00)
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ จากภาษี
2,233,316.35
(3,112,773.68)
รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
2,117,416.35
(1,909,355.90)
(115,900.00)
1,203,417.78
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษี
(2,054,014.61)
(1,310,834.40)
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
(1,310,834.40)
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
(2,054,014.61)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
63,401.74
(1,909,355.90)
(1,426,734.40)
1,203,417.78
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
336,652,929.80
283,459,068.46
232,070,644.77
239,011,243.33
การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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336,665,452.86
(12,523.06)
336,652,929.80

283,477,734.68
(18,666.22)
283,459,068.46
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปั นผล
โอนไปกําไรสะสม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจการควบคุมลดลง
จากการเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผล
โอนไปกําไรสะสม
เงินลงทุนจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

3.3.3

25.1, 25.2

25.3, 25.4

หมายเหตุ

360,206,768.00

-

-

-

32,745,877.00
32,745,877.00
32,745,877.00
360,206,768.00

-

บาท
327,460,891.00

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

154,968,538.00

-

-

-

154,968,538.00

-

บาท
154,968,538.00

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

44,033,292.37

-

-

-

44,033,292.37

-

บาท
44,033,292.37

ส่ วนเกินทุน
หุ้นสามัญซื้อคืน

36,020,698.00

-

-

-

3,274,608.90
3,274,608.90
3,274,608.90
36,020,698.00

-

(198,124,098.12)
(198,124,098.12)
1,033,936,569.37

(198,113,743.40)
(10,354.72)

(2,054,014.61)
334,548,036.51

336,602,051.12

(3,274,608.90)
(199,751,095.30)
(2,310,981.16)
(205,336,685.36)
(205,336,685.36)
897,512,630.98

285,387,090.58
285,387,090.58

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้จัดสรร
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท
บาท
32,746,089.10
817,462,225.76

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

(13,205,464.82)

-

(115,900.00)
(115,900.00)

-

(13,089,564.82)

1,203,417.78
1,203,417.78

10,354.72
10,354.72
111,182,767.04

10,354.72

2,233,316.35
2,233,316.35

-

2,310,981.16
2,310,981.16
2,310,981.16
108,939,095.97

(3,112,773.68)
(3,112,773.68)

10,354.72
10,354.72
97,977,302.22

10,354.72

2,117,416.35
2,117,416.35

-

2,310,981.16
2,310,981.16
2,310,981.16
95,849,531.15

(1,909,355.90)
(1,909,355.90)

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) รวมองค์ ประกอบอื่น
เบ็ดเสร็จอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในบริษทั ร่ วม
บาท
บาท
บาท
(14,292,982.60)
109,740,888.49
95,447,905.89

งบการเงินรวม

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

12

(198,113,743.40)
(198,113,743.40)
1,727,143,167.96

(198,113,743.40)
-

63,401.74
336,665,452.86

336,602,051.12

(167,005,218.30)
(167,005,218.30)
(167,005,218.30)
1,588,591,458.50

285,387,090.58
(1,909,355.90)
283,477,734.68

บาท
1,472,118,942.12

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่

-

(343,833.22)
(343,833.22)
(343,833.22)
-

-

(12,523.06)

(12,523.06)

375,022.50
375,022.50
375,022.50
356,356.28

(18,666.22)
(18,666.22)

บาท

ส่ วนได้เสีย
ที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม

(343,833.22)
(198,457,576.62)
(198,457,576.62)
1,727,143,167.96

(198,113,743.40)
-

63,401.74
336,652,929.80

336,589,528.06

(167,005,218.30)
375,022.50
(166,630,195.80)
(166,630,195.80)
1,588,947,814.78

285,368,424.36
(1,909,355.90)
283,459,068.46

บาท
1,472,118,942.12

รวม
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผล
รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปั นผล
รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
25.1, 25.2

25.3, 25.4

หมายเหตุ

360,206,768.00

-

32,745,877.00
32,745,877.00
32,745,877.00
360,206,768.00

-

บาท
327,460,891.00

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

154,968,538.00

-

154,968,538.00

-

บาท
154,968,538.00

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

44,033,292.37

-

44,033,292.37

-

36,020,698.00

-

3,274,608.90
3,274,608.90
3,274,608.90
36,020,698.00

-

(198,113,722.40)
(198,113,722.40)
(198,113,722.40)
249,900,846.58

233,497,379.17
(1,310,834.40)
232,186,544.77

(3,274,608.90)
(199,751,062.30)
(203,025,671.20)
(203,025,671.20)
215,828,024.21

237,807,825.55
237,807,825.55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้จัดสรร
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย
บาท
บาท
บาท
44,033,292.37
32,746,089.10
181,045,869.86

ส่ วนเกินทุน
หุ้นสามัญซื้อคืน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

13

(13,205,464.82)

(115,900.00)
(115,900.00)

(13,089,564.82)

1,203,417.78
1,203,417.78

บาท
(14,292,982.60)

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย

(198,113,722.40)
(198,113,722.40)
(198,113,722.40)
831,924,678.13

233,497,379.17
(1,426,734.40)
232,070,644.77

(167,005,185.30)
(167,005,185.30)
(167,005,185.30)
797,967,755.76

237,807,825.55
1,203,417.78
239,011,243.33

บาท
725,961,697.73

รวม

14
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(รายการโอนกลับ)หนี้สงสัยจะสู ญ
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนแบ่ง(กําไร)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
(กําไร)จากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

353,800,535.48

285,330,994.52

237,106,779.23

234,546,188.31

801,279.20
99,731,360.07
480,332.19
117,500.00
(964,566.04)
2,162,699.51
(22,317,156.09)
(769,243.85)
(983,544.67)
(406,447.76)
4,088,504.96
1,701,258.00
(177,589,521.58)
(296,673.42)
7,014,743.05
1,134.52
(580,673.75)
(1,403,424.97)
16,247,467.91
280,835,562.76

2,405,412.79
111,353,477.45
859,334.64
23,110.00
3,684,709.13
(466,189.54)
(523,825.12)
(43,624.49)
(505,662.81)
(6,514,210.64)
2,430,037.24
(150,137,012.89)
(224,635.00)
(668,954.42)
21,086,600.83
268,089,561.69

801,279.20
8,218,261.77
(951,566.04)
(7,447.28)
(22,317,156.09)
(121,635.21)
(23,451.57)
(46,939.92)
676,804.96
136,668.00
(198,883,406.20)
(1,027,626.18)
8,668,438.86
32,229,003.53

2,405,412.79
8,542,411.63
4,520,086.43
(150,494.48)
(84,760.83)
34,098.71
(6,514,210.64)
723,964.15
(218,626,744.10)
(584,168.47)
11,472,268.74
36,284,052.24

(295,000,000.00)
220,584,489.57
(53,837,604.79)
(11,629,508.18)
(318,938.07)

(30,000,000.00)
120,469,411.90
(8,280,692.65)
203,206.91
1,140,711.54

(110,000,000.00)
70,047,137.58
14,446,447.17
(8,591,412.28)
18,011.00

(41,761,957.31)
(6,450,087.44)
(16,808.00)

69,219,140.69
(1,206,385.02)
590,750.00
209,237,506.96

(24,047,747.92)
(619,465.63)
(22,250.00)
326,932,735.84

19,612,675.33
(173,529.63)
(9,250.00)
17,579,082.70

(19,769,071.87)
(543,465.63)
(22,250.00)
(32,279,588.01)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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15
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดจ่ายในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายจากการเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
3.3.3
เงินสดจ่ายในการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
3.3.2
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินปั นผล
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

1,403,424.97
3,950,055.06
(16,654,019.86)
197,936,967.13

668,954.42
1,390,903.26
(4,897,854.14)
324,094,739.38

1,027,636.18
3,950,055.06
(3,920,454.08)
18,636,319.86

584,168.47
1,390,903.26
(1,532,358.63)
(31,836,874.91)

111,383,427.20
27,612,637.00
(16,593,718.31)
1,120,466.76
(288,638.14)
4,649,280.00
(4,649,280.00)
(383,536.99)
(12,752,177.32)
110,098,460.20

81,126,777.10
(18,500.00)
11,270,841.98
(32,932,550.51)
2,852,496.64
(30,000.00)
62,269,065.21

198,883,406.20
27,612,637.00
(1,135,733.65)
441,924.69
225,802,234.24

368,626,708.10
(55,000,000.00)
55,000,000.00
(18,500.00)
11,270,841.98
(1,438,277.30)
699,635.41
379,140,408.19

(227,500,000.00)
(482,136.40)
(3,387,197.09)
(198,040,982.40)
(16,017,171.28)
(445,427,487.17)
(11,427.92)
(137,403,487.76)
213,608,653.90
76,205,166.14

25,000,000.00
(25,000,000.00)
(66,000,000.00)
(3,428,617.00)
(4,521,468.30)
(166,923,882.80)
(20,739,231.64)
375,022.50
(261,238,177.24)
125,125,627.35
88,483,026.55
213,608,653.90

(152,000,000.00)
(51,788.00)
(1,860,747.33)
(198,049,535.90)
(8,503,008.68)
(360,465,079.91)
(96.24)
(116,026,622.05)
143,085,904.66
27,059,282.61

(42,000,000.00)
(2,771,464.34)
(166,923,849.80)
(11,282,628.93)
(222,977,943.07)
124,325,590.21
18,760,314.45
143,085,904.66

16
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2529 และได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่ อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540
ทะเบียนนิ ติบุคคลเลขที่ 0107540000014 สํานักงานแห่ งใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี
ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
คือ กลุ่มตระกูลมงคลสุ ธี
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตแบบฟอร์ ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่ อง สิ่ งพิมพ์ปลอด
การทําเทียม สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ และฉลากกาวต่อเนื่อง
. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
. งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
. การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.  ลงวันที่  กันยายน  ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 
. ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ
รายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ได้ประมาณการไว้
. รายงานทางการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
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. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
. ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ ได้ถือ
หุน้ ในบริ ษทั ย่อยตามอัตราส่ วน ดังนี้
.. บริ ษทั ย่อยทางตรง
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จดั ตั้ง

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จํากัด

ไทย

ธุ รกิ จ รั บจ้างพิมพ์แบบฟอร์ ม
ต่าง ๆ ตลอดจนสื่ อสิ่ งพิมพ์ทุก
ประเภทและรั บ บริ การการ
บริ หารคลังสิ นค้า

.. บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ชื่อกิจการ

ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยาม
เพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั เทคโน
พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด)
บริ ษทั ทีไอเทค จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่  ธันวาคม
2559
2558
ร้อยละ ร้อยละ
. .

สัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่  ธันวาคม
2559
2558
ร้อยละ ร้อยละ

ไทย

ธุรกิจรับจ้างผลิตบรรจุภณั ฑ์

-

.

ไทย

ธุ รกิ จด้ า นการให้ บ ริ การ
พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ และงาน
บริ การต่าง ๆ เกี่ ยวกับระบบ
สารสนเทศ

-

7.

บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน จํา นวน 4 ฉบับ จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยได้รั บ ประโยชน์ ต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25 26 28 31 34 36 (1) และ 36 (2) สิ ทธิ
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18
ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรั บเครื่ อ งจักรตามที่ คณะกรรมการ
พิจารณาอนุ มตั ิ และยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ นที่นาํ เข้ามาเพื่อใช้ในการ
ผลิตและเพือ่ การส่ งออกเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาํ หนดเวลา 5 – 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากกิจการ
ที่ได้รับส่ งเสริ มตามรายละเอียดดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
()/
()/
368()/7
()/

ลงวันที่
 กุมภาพันธ์ 2556
 ตุลาคม 2556
5 มีนาคม 2557
 เมษายน 2558

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม
ประเภท 6.16 การผลิตสิ่ งพิมพ์
ประเภท 6.16 การผลิตสิ่ งพิมพ์
ประเภท 6.16 การผลิตสิ่ งพิมพ์
ประเภท 6.16 การผลิตสิ่ งพิมพ์

วันที่เริ่ มมีรายได้
 เมษายน 2556
 มิถุนายน 2557
-

วันหมดอายุ
 เมษายน 2561
 มิถุนายน 2562
-

. รอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันกับของบริ ษ ทั ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
. งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และได้จดั ทํา ขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงิ นรวม สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 8 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในระหว่างงวดปั จจุบนั ดังนี้
3.3.1 การจัดตั้งและขายกิจการที่มีการควบคุมร่ วม
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
ครั้ งที่ 4/ เมื่ อ วั น ที่  กั น ยายน  ได้ มี ม ติ อ นุ ม ั ติ ก ารร่ วมทุ น จั ด ตั้ ง TNK&TKS
Technologies Company Limited เพื่อ ดํา เนิ นธุ ร กิ จ งานพิ มพ์แ ละบริ การสารสนเทศในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยบริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ .00 ของทุน
จดทะเบียน ตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ตามมติประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ข ายหุ ้ น ทั้ง หมดของ TNK&TKS
Technologies Company Limited จํานวน 60,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 4.65 ล้านบาท
3.3.2 การสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยเป็ นการควบคุมร่ วม
ในระหว่างงวด บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เพิ่ม
ทุนในบริ ษทั ที .เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั เทคโน พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค
จํากัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม และให้ WE’LL Corporation เข้าลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 49.00
ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจรับจ้างผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ โดย WE’LL
Corporation ได้เข้าถือหุ ้นในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
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1
2559 ทําให้บริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นการ
ควบคุมร่ วม ตั้งแต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2559
รายละเอี ย ดเกี่ ยวกับบริ ษทั ที .เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํา กัด ณ วันที่ สู ญเสี ยการ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยเป็ นการควบคุมร่ วม มีรายละเอียด ดังนี้
บาท
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
56,,177.32
ลูกหนี้อื่น
32,,073.62
อุปกรณ์
,4,710.51
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
,000.00
รวมสิ นทรัพย์
45,741,961.45
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น
(56,,417.41)
รวมหนี้สิน
(56,,417.41)
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ
89,4,544.04
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (อัตราร้อยละ 49.00)
(,,326.58)
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ
ตามสัดส่ วนการลงทุน (อัตราร้อยละ 51.00)
45,1,217.6
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เงินที่ได้รับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (อัตราร้อยละ 49.00)
กําไรจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย

,,000.00
,,326.58
6,673.42

เงินที่ได้รับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จํากัด
เงินสดจ่ายในการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย

,,000.00
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

(,,177.32)
(,,177.32)

0
3.3.3 การเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ในระหว่างงวด บริ ษทั ทีไอเทค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ดาํ เนินการจดทะเบียน
เลิกและเสร็ จการชําระบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559 และวันที่ 31 สิ งหาคม 2559
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ทีไอเทค จํากัด ณ วันเลิกและชําระบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้
บาท
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ ณ วันเลิก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,184,679.99
ลูกหนี้อื่น
4.55
รวมสิ นทรัพย์
,184,684.54
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน ณ วันเลิก
เจ้าหนี้อื่น
(38,573.80)
รวมหนี้สิน
(38,573.80)
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันเลิก
1,146,110.74
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (อัตราร้อยละ 30.00)
(343,833.22)
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันเลิก
ตามสัดส่ วนการลงทุน(อัตราร้อยละ 70.00)
802,277.52
เงินคืนทุนจากการเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันเลิก
ตามสัดส่ วนการลงทุน (อัตราร้อยละ 70.00)
ขาดทุนจากการเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
เงินคืนทุนจากการเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ทีไอเทค จํากัด
เงินสดจ่ายจากการเลิกและชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย

801,143.00
(802,277.52)
1,134.52
801,143.00
(1,184,679.99)
(383,536.99)
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1
. งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อ
เหตุการณ์การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
. ยอดคงค้างและรายการระหว่า งกันที่ มี สาระสํา คัญ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ตลอดจนยอด
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยในบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ และทุ นเรื อ นหุ ้น ของบริ ษ ัท ย่อ ยได้ต ัด ออกจาก
งบการเงินรวมแล้ว
4. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ ได้นาํ กรอบแนวคิ ดสําหรั บการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อ หลัง วันที่  มกราคม  มาถื อปฏิ บ ตั ิ โดยไม่ มี ผลกระทบต่ อรายงานทางการเงิ นงวด
ปั จจุบนั
. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงานปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่  มกราคม 60
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)

การบัญชี สําหรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล – กรณี ที่ไม่ มีความเกี่ ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษี เ งิ น ได้ – การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 9)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 
(ปรับปรุ ง )

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
 (ปรับปรุ ง 9) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรั บ
(ปรับปรุ ง 9)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่  (ปรั บ ปรุ ง 9) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิ นในช่ วงการผลิ ตสําหรั บเหมื องผิว
(ปรับปรุ ง )
ดิน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่  เงินที่นาํ ส่งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บเครื่ องมือ
ทางการเงิน
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินอย่างเป็ นสาระสําคัญเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
6. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
. เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัด
มูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
. รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นงวด แปลงค่าเป็ น
เงินบาทตามอัตราปิ ด ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึ กเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดนั้น
. เครื่ องมือทางการเงิน
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ นทางการเงิ น ที่ ป รากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงิน
ให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจ่ายชําระ
. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์
และประจําไม่เกิน  เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกัน
. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ

MORE THAN PRINTING

153


. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าโดย
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีวิธีคาํ นวณราคาทุนของสิ นค้าดังนี้
- สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตคํานวณราคาทุนโดยวิธีราคาต้นทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียง
กับต้นทุนจริ งตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
- วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานคํานวณราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
. เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและเป็ นเงิน
ลงทุนที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่จะถือไว้ซ่ ึ งอาจขายเมื่อต้องการเสริ มสภาพคล่องและแสดงรวมอยู่ใน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ฝ่ายบริ หารจะแสดงเจตจํานงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้นอ้ ยกว่า 12 เดือน
นับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นหรื อเว้นแต่ฝ่ายบริ หารต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการ
ประกอบกิ จการซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุ นเวียน ฝ่ ายบริ หารกําหนดการจัดประเภทที่
เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นปกติอย่างสมํ่าเสมอ
โดยเงิ นลงทุนนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งคํานวณจากราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้าย ณ วันสิ้ นงวด
บัญชี และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นโดยจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน
. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงิ นรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เ สี ยและตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามงบการเงินรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย
. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสั งหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นของบริ ษ ัทฯ เป็ นที่ ดิ นและอาคารที่ บ ริ ษ ัทฯ ถื อครองไว้
โดยที่ ปั จจุ บ ันยังมิ ได้ระบุ ว ตั ถุ ประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมี ไว้เพื่ อหาประโยชน์
จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์ แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และคํานวณค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ  –  ปี
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. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และคํานวณค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
- อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
20 – 30 ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
3 – 20 ปี
- ยานพาหนะ
5 ปี
- เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
3 – 5 ปี
บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกคิด
ค่าเสื่ อมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คํานวณจากผลต่างระหว่าง
เงินสดรับสุ ทธิ กบั มูลค่าตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนของงวด
นั้น
. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมสําเร็ จรู ป แสดงตามราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักค่า
ตัดจําหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี
กลุ่มบริ ษทั ฯ คิดค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะทบทวนระยะเวลาการตัด
จําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย
. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้
บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คื นของสิ นทรั พย์น้ ันหรื อ หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ ก่อให้เ กิ ดเงิ นสดที่ มี สินทรั พย์ที่ กาํ ลัง พิจ ารณานั้น
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รวมอยูโ่ ดยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่
สะท้อนมู ลค่ าที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บ ันซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต่ อ
สิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มี
ความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิ ยมที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ
หากประมาณการที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจาก
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
. สัญญาเช่าระยะยาว
- กรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อ เช่ า สิ นทรั พย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึก
เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้น
ตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายจะปั นส่ วน
ระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยูโ่ ดย
พิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น
หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
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สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น จะคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของเมื่อสัญญา
สิ้ นสุ ดจะคํานวณค่ าเสื่ อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื ออายุของ
สัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อ เช่ า สิ นทรั พย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ าจะจัดเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ าย
ภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจากผูใ้ ห้เช่ า) จะบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่านั้น
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับ
ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
. ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั ฯ รั บรู ้ เงิ นเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และรั บรู ้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นตามที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ
กําหนดซึ่งเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานที่คาํ นวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ ซึ่ งประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิด
ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกล้เคียงกับกําหนดชําระของ
หนี้ สิ นดัง กล่ า ว กระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะต้อ งจ่ า ยในอนาคตประมาณการจากเงิ นเดื อ น
พนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเสี ยชีวิต อายุงาน และปั จจัยอื่น กลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงภาระ
ผู ก พัน ผลประโยชน์ พ นั ก งานเป็ นหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น ทั้ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู ้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
โครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงานบริ ษทั จดทะเบียน
- กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งโครงการสะสมหุ ้นสําหรับพนักงานบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้พนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ผ่านโครงการนี้ โดยใช้แผนการกําหนดอัตราการจ่าย
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สมทบโดยที่สินทรัพย์ของโครงการได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ หาร
โดยตัวแทนดําเนินโครงการ โครงการดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบโครงการจากพนักงานและ
กลุ่ มบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นโครงการสมทบเงิ นที่ กาํ หนดไว้เงิ นจ่ ายสมทบเข้าโครงการของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
. ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะถูกรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
ส่ ง ผลให้ต ้อ งเกิ ด การไหลออกของทรั พ ยากรเพื่อ จ่ า ยชํา ระภาระผูก พัน และจํา นวนที่ ต้อ งจ่ า ย
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก
ก็ต่ อเมื่ อมี ความเสมื อนแน่ นอนว่า หลัง จากที่ จ่ ายชํา ระภาระผูกพันแล้ว กลุ่ มบริ ษทั ฯ จะได้รับ
รายจ่ายนั้นคืน แต่ไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
. การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ฯ จะต้องจัดสรรทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ บริ ษทั ฯ จะจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายเมื่อได้รับอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
. การรับรู ้รายได้
- รายได้จ ากการขายรั บรู ้ เ มื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสําคัญในความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ือแล้ว
- รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้วเสร็ จ
- รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปั นผล
- รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
. การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งจะรับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
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0
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯ บันทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี โ ดยวิ ธี ห นี้ สิ น ตามงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ ง
คํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เ กี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษี ที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า
กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทาง
ภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
. กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนสําหรั บงวดด้วยจํานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกและชําระแล้วระหว่างงวด ซึ่ งไม่ได้คาํ นวณกําไรต่อหุ น้ ปรับ
ลด เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สิน
ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่ มีตลาดที่ มี
สภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่ มีสภาพคล่ องได้ บริ ษ ทั ฯ จะประมาณมู ลค่ ายุติ ธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ  เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกัน และบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
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ข้อมูลระดับ  เป็ นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 
ข้อมูลระดับ  เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดัง กล่ า วนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุลยพิ นิจในการประเมิ นเงื่ อ นไขและรายละเอี ยดของสัญญาเพื่ อ พิจ ารณาว่า
บริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่ าเผื่อมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือลดลงและสิ นค้ าไม่ เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหวประมาณการจากสิ นค้าแต่ละชนิดที่
เสื่ อมสภาพ และสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
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การด้ อยค่าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของเงินลงทุน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจว่ามูลค่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นการถาวรหรื อไม่
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จํานวน
เงิ น เดื อ นที่ ค าดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ นในอนาคต อัต ราการเสี ยชี วิ ต และปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ เป็ นต้น ในการกําหนดอัตราคิ ดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ ยที่
สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่ วนอัตราการเสี ยชีวิตใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะ
ที่เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้
มูลค่ ายุติธรรม
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มี
การซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองในการ
ประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่ มีอยู่ในตลาด โดย
คํานึ งถึงความเสี่ ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื่ องมื อทางการเงิ นในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการ
คํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

8. เงินลงทุนชั่วคราว
ประกอบด้วย

ราคาทุนของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
การปรับมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ดังนี้
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งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
,.
,,.
,,.
,,.
,,.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 255
บาท
,.
3,,.
,,.
,,.
,,.

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 255
บาท
บาท
,625.
,.
157,825.
183,134.90
,,.
26,697,697.71
,,.
27,59,282.61
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 
บาท
บาท

ณ วันที่
 ธันวาคม 9
บาท

ณ วันที่
 ธันวาคม 
บาท

,,.

,,.

40,00,00.00

-

(585.69)

,.

(197.66)

-

84,999,14.31

,,.

39,999,802.34

-

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชัว่ คราวมี รายการเคลื่อนไหว

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

4
งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เกิดขึ้นจริ ง
ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 9
บาท
,,.
295,,.
(220,584,489.57)

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 
บาท
,,.
,,.
(,,.)

471,451.94
(65,004.18)
84,999,14.31

82,449.53
(76,786.72)
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 
บาท
บาท
11,,.
(70,047,137.58)
47,137.58
(197.66)
39,999,802.34

-

การวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของหลัก ทรั พย์เ พื่ อ ค้า ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น เปิ ดใช้มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากกองทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 1
. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
ตัว๋ เงินรับ
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้อื่น – สุ ทธิ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
78,680,068.99
1,109,69.88
358,179.06
8,148,117.93
(,230,147.61)
71,917,970.32
,,.
,,.
8,,.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
,,.
,.
,.
,,.
(,,.)
,,.
,,.
(,,.)
,,.
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
55,038,354.91
,,.
924,346.68
924,346.68
55,962,701.59
4,035,044.70
(6,082,584.02)
(6,838,333.06)
49,880,117.7
,,.64
11,931,741.71
2,178,028.74
(567,000.00)
11,931,741.71
,611,028.74
61,11,859.28
,,.
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ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 8 ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับแยกตามอายุได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ส่วนที่อยูใ่ นกําหนดชําระ
ส่วนที่เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า  เดือน ถึง  เดือน
- มากกว่า  เดือน ถึง  เดือน
- มากกว่า  เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
173,586,495.87

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
119,,.

97,879,939.77
451,534.63

131,,.
1,,.
1,,.
891,.
,,.
260,,.
(,,.)
,,.

-

8,230,47.66
280,148,117.93
(,230,147.61)
71,917,970.32

ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 8 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ณ วันที่

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค่าบริ หารจัดการค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
35,091,225.
,,.
4,788,892.43
-

6,082,584.07
55,962,701.59
(6,082,584.02)
49,880,117.7

,,.
,,.
1,,.
381,.
4,179,246.67
4,035,044.70
(6,838,333.06)
37,196,711.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

บาท
2,07,848.05
,,.

บาท
2,,.
5,,.
1,,.
1,,.
4,,.
15,,.
(,,.)
13,,.

บาท
436,780.39
1,981,23.72
7,933,524.83
404,504.24
,175,508.53
11,931,741.71

บาท
,.
,,.
4,271,976.3
,.
2,015,869.74
2,178,028.74
(567,000.00)
,,.74

-

2,651,166.35
6,160,378.08
1,,.
-

1,,.

-

11,931,741.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้ การค้าส่ วนหนึ่ ง จํานวนเงิน 43.47 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ค่า
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ จากการให้บริ การของบริ ษทั ย่อยตามสัญญาให้บริ การปรั บปรุ งระบบ
บริ หารจัดการ Full Cloud Billing Solution โดยจะได้รับชําระหลังจากเจ้าของโครงการตรวจรับงานตาม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

6
ความคืบหน้าของงาน และจะต้องนําเงินที่ได้รับชําระไปจ่ายชําระเจ้าหนี้ค่าออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามหมายเหตุ 20
สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 ค่า เผื ่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ มีร ายการ
เคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิม่ ระหว่างปี
ตัดจําหน่ายเป็ นหนี้สูญ
ระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
 ธันวาคม 9  ธันวาคม 
บาท
บาท
(,,.)
(,,.)
(4,,.)
396,954.00
964,566.04
(8,230,147.61)

,.
871,.
(,,.)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 
บาท
บาท
(,,.)
(,,.)
(,,.)
371,183.00
951,566.04
(6,082,584.02)

(,,.)

ระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้มีการตัดจําหน่ ายลูกหนี้ การค้าตามงบ
การเงิ นรวม จํานวนเงิ น 0.40 ล้านบาท และตามงบการเงิ นเฉพาะกิจการ จํานวนเงิ น 0.37 ล้านบาท และ
จํานวนเงิน 0.43 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้เต็มจํานวนแล้วเป็ นหนี้สูญ
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7
10. สิ นค้ าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ลดลง

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 
บาท
บาท
27,683,655.01
1,,.
1,475,019.52
787,607.57
,.
2,574,503.79
,,.
791,477.67
,.
33,312,263.56
,,.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 9
บาท
69,785,783.04
6,105,409.08
9,625,407.04
41,267,124.92
15,309,7.56
142,093,091.64

ณ วันที่
31 ธันวาคม 
บาท
64,,.
8,,.
42,,.
15,,.
130,,.

(70,663.63)

(,.)

(255,430.67)

(115,.)

(,,.)
109,,.

(1,978,882.9)
31,077,950.20

(2,,.)
22,,.

หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ไม่เคลื่อนไหว
(2,815,437.17)
สุ ทธิ
118,806,990.84

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงและค่าเผือ่
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหวมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
 ธันวาคม 9  ธันวาคม 
บาท
บาท
(,,.)
(,,.)
(8,206,.)
(,,.)
,,.
,,.
(,,.)
(,,.)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 
บาท
บาท
(2,,.)
(,,.)
(758,092.68)
(,.)
765,539.96
,.
(2,234,313.36)
(2,,.)

8
11. เงินลงทุนเผื่อขาย
ประกอบด้วย

ราคาทุนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
การปรับมูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 2559
 ธันวาคม 255
บาท
บาท
,,.
,,.
(,506,831.)
(,,.)
,225,965.
,,.

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 เงิ นลงทุนเผื่อขายมี รายการเคลื่อนไหว

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 58
บาท
บาท
,,.
,,.
,.
(,,.)
(144,875.00)
,225,965.

,,.
(,,.)
,,.

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนใช้ราคา
เสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลระดับ 
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1. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
. รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
ชื่อกิจการ

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

นําเข้าและจําหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
การผลิ ต การพิมพ์เอกสาร
ปลอดการทําเทียม

ชื่อกิจการ

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะธุรกิจ

นําเข้าและจําหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
การผลิ ต การพิมพ์เอกสาร
ปลอดการทําเทียม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ประเทศที่
จัดตั้งขึ้น

ทุนชําระแล้ว

ไทย

,,.

38.51

,,.

892,,.

ไทย

,,.
รวม

19.89

12,715,154.28
1,80,012,750.78

122,,.
1,,,.

บาท

สัดส่วน
ณ วันที่
การลงทุน  ธันวาคม 9
ร้อยละ
บาท

ณ วันที่
 ธันวาคม 8
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
สัดส่วน
ณ วันที่
ณ วันที่
การลงทุน  ธันวาคม 9
 ธันวาคม 8
ร้อยละ
บาท
บาท

ประเทศที่
จัดตั้งขึ้น

ทุนชําระแล้ว

ไทย

,,.

38.51

298,,.

298,,.

ไทย

,,.
รวม

19.89

107,,.
406,,.

107,,.
406,,.

บาท
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406,932,027.
6,874,129.
413,806,156.
94,939,891.20

เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

รายได้

กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 9
บาท
3,823,295,091.

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิ

,,.

,,.
(,,.)
,,.

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 
บาท
,,,.

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 
บาท
บาท
7,2,557,395.
,,,.
535,432,660.
,,.
(4,686,858,99.)
(3,,,.)
(407,656,034.)
(62,,.)
,,.
2,483,475,922.
2,,,.

5,862,62.25

,,.
(,058.0)
86,760,681.

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 9
บาท
,248,135,779.

,,.

,,.
(,,.)
,,.

สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
 ธันวาคม 
บาท
,,,.

บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ีพริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 
บาท
บาท
547,778,712.
,,.
,,.
,,.
(,,.)
(,,.)
(,,.)
(,,.)
(,,298.)
(,,.)
22,043,758.
,,.

. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
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110,802,753.45

93,744,766.
6,822,071.
500,566,837.

สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
 ธันวาคม 9
บาท
5,071,430,870.

ณ วันที่
 ธันวาคม 9
บาท
7,590,336,107.
984,720,143.
(4,966,522,714.)
(484,735,558.)
(8,278,298.)
3,105,519,680.

รวม

,,.

,,.
(,,.)
,,.

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 
บาท
,,,.

ณ วันที่
 ธันวาคม 
บาท
,,,.
,,.
(,,,.)
(,,.)
(,,.)
,,,.
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,,.
,,,.

,,.

2,121,313,194.00

312,881,283.00

,,.

,,.

,,.

บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ีพริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 8
บาท
บาท
22,043,758.
,,.
.
.
,,.
,,.
(,.)
(,.)

2,434,94,477.0

,,,.

ณ วันที่
 ธันวาคม 9
บาท

รวม

,,,.

,,,.

ณ วันที่
 ธันวาคม 8
บาท

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใช้ราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 1

สิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการลงทุน
(กําไร)ขาดทุนในสิ นทรัพย์ปลายงวด
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 
บาท
บาท
2,483,475,922.00
,,,.
.
.
956,,.
,,.
(,.)
(,.)

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมที่รับรู ้ในงบการเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
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4
1. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ประกอบด้วย
วิธีราคาทุน

ชื่อกิจการ

บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จํากัด

ทุนชําระแล้ว
บาท

สัดส่วน
การลงทุน
ร้อยละ

,,.

100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้เงินปันผล
ณ วันที่
ณ วันที่
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
 ธันวาคม 9  ธันวาคม 8  ธันวาคม 9  ธันวาคม 8
บาท
บาท
บาท
บาท
264,,.

264,,.

87,499,79.

14. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
. รายละเอียดของการร่ วมค้า
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เทคโน
พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด) ธุรกิจรับจ้างผลิตบรรจุภณั ฑ์
C.T.K.S. Technologies
ธุรกิจการบริ หารจัดการทาง
Company Limited
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริ การงานพิมพ์

137,,.

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ประเทศที่
จัดตั้งขึ้น

ไทย

กัมพูชา

ทุนชําระแล้ว

สัดส่วน
ณ วันที่
การลงทุน  ธันวาคม 9
ร้อยละ
บาท

. ล้านบาท

51.00

KHR 240. ล้าน

45.00

2,558,165.8

-

ณ วันที่
 ธันวาคม 8
บาท

-

-
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4
14.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้า
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสําคัญซึ่ งปฏิ บตั ิ ตามวิธีส่วนได้เสี ย
แสดงได้ดงั นี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
(ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น)
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น)
สิ นทรัพย์สุทธิ

รายได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้าระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ข้างต้นรวมรายการดังต่อไปนี้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
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บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 58
บาท
บาท
16,670,647.37
5,309,299.97
6,,.
(1,326,848.86)
8,,.

-

บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 58
บาท
บาท
140,774.51
(6,359,928.89)
(6,359,928.89)
(2,726,652.19)
31,819.51
(1,638,046.67)

-

44
การกระทบยอดข้อมูลสรุ ปทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในการร่ วม
ค้าซึ่งรับรู ้ในงบการเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 9
 ธันวาคม 58
บาท
บาท
สิ นทรัพย์สุทธิของการร่ วมค้า
8,,413.34
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
.
มูลค่าตามบัญชีตามสัดส่ วนการลงทุน
42,558,165.80
ในระหว่างปี เงินลงทุนในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เทค
โน พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด) เกิ ดจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยเป็ นการควบคุมร่ วม ตาม
หมายเหตุ 3.3.2
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เทคโน พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้แก้ไขชื่อของบริ ษทั จํากัดและตราสําคัญของบริ ษทั เทคโน พริ้ นท์
แอนด์ แพ็ค จํากัด โดยเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ น “บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด” และได้จด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 2/9 เมื่อวันที่ 3 กันยายน
9 ได้มี ม ติ อนุ ม ัติการร่ ว มทุ น จัด ตั้ง การร่ ว มค้า ชื่ อ C.T.K.S. Technologies Company Limited เพื่ อ
ดําเนินธุ รกิจการบริ หารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริ การงานพิมพ์ในประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การลงนามในสัญญาร่ วมทุน โดยมีสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 45 แต่มีสิทธิ ออกเสี ยงร้อยละ 50 และได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งการร่ วมค้าในรู ปบริ ษทั จํากัดกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ของประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้มีการชําระ
ค่าหุน้ และการร่ วมค้านี้ยงั ไม่ได้ทาํ ธุรกรรมที่มีสาระสําคัญแต่อย่างใด
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4
1. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 255
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 8
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรสําหรับปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 255
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 9
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
บาท
บาท

รวม
บาท

,,.
68,46,70.00

,,.
(6,,.)
,6,10.1

,,.
(,,.)
7,68,60.1

68,46,70.00

(,,.)
,81,07.40

(,,.)
71,77,847.40

,,.
68,46,70.00

,,.
(9,,.)
,81,07.40

,,.
(,,.)
71,77,847.40

(5,280,000.)
63,,70.00

(31,902,474.10)
(801,279.20)
31,886,993.19
,,33.29

(37,182,474.10)
(801,279.20)
31,886,993.19
5,,.29

3,176,.
63,,70.00

40,170,162.47
(38,165,825.8)
,,33.29

03,346,912.47
(38,165,825.8)
5,,.29

ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 8 อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นที่ดิน
และอาคารที่บริ ษทั ฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต โดยมี
มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 227.29 ล้านบาท และจํานวนเงิน 255.69 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมจากผลการประเมิ นราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิ สระด้วยวิธีเปรี ยบเที ยบตามราคา
ตลาด ตามรายงานลงวันที่  ตุลาคม  และวันที่  พฤษภาคม  ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3
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,.
8,61,060.48

,,.
,,.
(,,.)
41,,10.4

-

,07,0.00

87,,.
,07,0.00

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 8
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
,,.
(,,.)
41,,10.4

,,.
,,.
(,,.)
(,,.)

,,.
(,,.)
6,00,48.6

,,.
(,,.)
8,61,060.48

,,.
(,,.)
0,16,77.6

บาท

87,,.
,07,0.00

บาท

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 7
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
1 ธันวาคม 8
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรสําหรับปี
ค่ า เสื่ อมราคาสะสมสํ า หรั บ ส่ วนที่
จําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

ที่ดิน

16. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย

บาท

,,.
(,,.)
1,0,044.

,,.
1,0,044.

,,.
(,,.)
(,,.)

,,.
(,,.)
14,71,4.1

,,.
14,71,4.1

,,.
(,,.)
(,,.)

,,.
(,,.)
1,41,6.8

บาท

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้และ
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง

,,.
(,,.)
4,8,11.68

46

,,.
1,07,48.80

1,07,48.80

,,.
(,,.)
(,.)
-

,,.
,78,68.41

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

,.
0,000.00

0,000.00

,.
(,,.)
-

,,.
4,8,01.87

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

,,,.
(,,.)
604,1,47.16

,,.
604,1,47.16

,,.
(,.)
(,,.)
(,,.)

,,,.
(,,.)
684,84,610.8

บาท

รวม
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 8
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
1 ธันวาคม 9
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรสําหรับปี
ค่ า เสื่ อมราคาสะสมสํ า หรั บ ส่ วนที่
จําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 9
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
5,844,734.95
,786,880.80
(1,183,259.60)
(62,952,049.49)
11,183,220.60
3,,5.

,49,.
,.
(2,344,221.74)
2,9,9.
26,264,314.48
(204,317,517.34)
2,9,9.

-

,07,0.00

87,,.
,07,0.00

81,499,164.71
(698,458,576.97)
3,,5.

,,.
(,,.)
8,61,060.48

บาท

,,.
(,,.)
41,,10.4

บาท

87,,.
,07,0.00

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

ที่ดิน

บาท

30,495,837.02
(15,041,050.27)
5,5,.5

,34,582.75
5,5,.5

2,623,703.86
234,009.34
(,385,672.74)
(8,660,80.69)

8,166,191.36
(5,454,250.12)
12,,9.2

2,846,161.08
12,,9.2

4,172,500.
(117,500.)
(3,146,255.)
(5,774,208.15)

,,.
(,,.)
14,71,4.1

บาท

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้และ
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง

,,.
(,,.)
1,0,044.

47

3,397,520.13
3,39,52.3

3,39,52.3

3,691,061.47
(,800,890.14)
-

,,.
1,07,48.80

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

2,358,40.
,35,00.00

,35,00.00

2,704,854.00
(66,454.00)
-

,.
0,000.00

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

,79,278,717.70
(1,053,271,394.70)
52,,323.

15,363,964.43
52,,323.

21,685,908.82
(117,500.)
(15,715,187.34)
(99,731,360.07)

,,,.
(,,.)
604,1,47.16

บาท

รวม
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 7
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
1 ธันวาคม 8
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 8
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
,,.
(,.)
1,71,78.6

(,.)
1,618,47.86
,,.
(,.)
1,618,47.86

87,07,0.00
87,,.
,07,0.00

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

87,,.
,07,0.00

บาท

ที่ดิน

,,.
(,,.)
11,71,74.0

,.
(,,.)
11,71,74.0

,,.
(,,.)
1,60,17.6

บาท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

48

,,.
(,,.)
608,07.6

,.
(,.)
(,.)
,.
608,07.6

,,.
(,,.)
6,.70

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

,,.
(,,.)
10,06,41.

,.
(,,.)
(,,.)
,,.
10,06,41.

,,.
(,,.)
14,0,4.70

บาท

ยานพาหนะ

,.
0,000.00

,.
0,000.00

-

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

,,.
(,,.)
111,0,0.74

,,.
(,,.)
(,,.)
,,.
111,0,0.74

,,.
(,,.)
118,0,6.6

บาท

รวม
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 8
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
1 ธันวาคม 9
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 9
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
,,.
(,.)
1,618,47.86

97,783.
(34,146.62)
1,52,.2
,165,030.
(582,955.76)
1,52,.2

87,07,0.00
87,,.
,07,0.00

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

87,,.
,07,0.00

บาท

ที่ดิน

,58,741.17
(8,930,317.83)
,32,23.

377,00.00
220,00.00
(604,789.50)
(3,982,359.96)
604,778.50
,32,23.

,,.
(,,.)
11,71,74.0

บาท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

4

6,065,668.88
(5,615,011.24)
5,5.6

34,950.65
(1,301,332.)
(172,188.08)
1,281,148.18
5,5.6

,,.
(,,.)
608,07.6

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

,874,541.36
(6,115,780.44)
9,5,.92

,926,000.00
(3,146,255.)
(,29,567.11)
2,846,161.08
9,5,.2

,,.
(,,.)
10,06,41.

บาท

ยานพาหนะ

-

(,.)
-

,.
0,000.00

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

8,461,271.41
(11,244,065.7)
1,2,2.

4,435,733.65
(5,052,377.24)
(,218,261.77)
4,732,087.76
1,2,2.

,,.
(,,.)
111,0,0.74

บาท

รวม

0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางส่ วนซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ตาม
งบการเงินรวม จํานวนเงิน 240.23 ล้านบาท และจํานวนเงิน 250.43 ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 84.86 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี ถูกใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจาก
สถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อาคาร ระบบงานติดตั้งอาคาร และอาคารคลังสิ นค้าของ
บริ ษทั ย่อยซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินรวม จํานวนเงิน 20.22 ล้านบาท และจํานวนเงิน 239.68
ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มียานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินรวม จํานวนเงิน .72 ล้านบาท และจํานวนเงิน 6.58 ล้านบาท ตามลําดับ
และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 5.69 ล้านบาท และจํานวนเงิน 4.37 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่า
แล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ตามงบการเงินรวม ราคาทุน จํานวนเงิน 574.06 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน
4,552. บาท และราคาทุ น จํานวนเงิ น 435.82 ล้านบาท มู ลค่ าตามบัญชี จํานวนเงิ น 4,096. บาท
ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน จํานวนเงิน 159.37 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จํานวน
เงิน 1,919.00 บาท และราคาทุน จํานวนเงิน 50.04 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 1,28. บาท
ตามลําดับ
17. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 7
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 8
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายที่แสดงในกําไรสําหรับปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
บาท

,,.
(,,.)
1,6,18.4

1,,.
(,,.)
.00

3,.
(,.)
80,8.78

.00
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1

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 8
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 9
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายที่แสดงในกําไรสําหรับปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 9
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
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งบการเงินรวม
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
บาท

,,.
(,,.)
80,8.78

1,,.
(,,.)
.00

288,638.14
(480,2.19)
3,9.3
,856,165.94
(5,217,276.21)
3,9.73

.00
1,,.
(,,.)
.00


18. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากผลแตกต่ างชั่วคราวทั้งจํานวนตามวิธีหนี้ สินตามงบ
แสดงฐานะการเงิ นโดยใช้อตั ราภาษี ร้อยละ  ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี เ ป็ นรายการผลแตกต่ า ง
ชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 255

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
รวม

บาท

งบการเงินรวม
ส่วนที่รับรู ้
ส่ วนที่รับรู ้
ในกําไร
ในกําไร(ขาดทุน)
สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

,,.
,.
3,,.
2,,.
8,,.

117.14
(264,549.81)
(1,489.46)
668,363.84
1,334,231.07
1,736,672.78

12,883.70
12,883.70

(12,883.70)
(12,883.70)

28,975.00
464,428.39
493,403.39
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
117.14
,216,516.80
6,862.67
3,301,66.
668,363.84
4,762,695.70
10,395,922.36
-
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
รวม

บาท
-

,,.
448,.
,,.
,,.

-

,.
,.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 255

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
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งบการเงินรวม
ส่วนที่รับรู ้
ส่ วนที่รับรู ้
ในกําไร
ในกําไร(ขาดทุน)
สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

บาท
,,.
,.
3,,.
1,,.
6,,.

3,,.
3,,.
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่รับรู ้
ส่ วนที่รับรู ้
ในกําไร
ในกําไร(ขาดทุน)
สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท
39.53
(264,549.81)
(1,489.46)
127,988.67
(1,.)

28,975.00
327,708.60
356,683.60

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
,,.
,.
3,,.
2,,.
8,,.
,.
12,.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
39.53
,216,516.80
6,862.67
3,301,366.21
1,787,915.77
,,.

4
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่รับรู ้
ส่ วนที่รับรู ้
ในกําไร
ในกําไร(ขาดทุน)
สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 255

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

บาท
-

,,.
448,.
,,.
,,.

3,,.
3,,.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 255
บาท
,,.
,.
3,,.
1,,.
6,,.

1. สิ นเชื่ อและการคํา้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินในรู ปวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะ
สั้น เงิ นกู้ยืมระยะยาว หนังสื อคํ้า ประกัน เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรั สต์รีซีต หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่ า
การเงิน และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คํ้าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ สิ่ งปลูก
สร้างของบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั ย่อยจดจํา นองเป็ นประกัน และบริ ษ ทั ย่อยร่ ว มคํ้า ประกัน และได้โอนผลประโยชน์จ ากการ
ประกันภัยในสิ นทรัพย์และสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้กบั สถาบันการเงิน
0. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 9
บาท
204,497,070.81
81,722,103.69
86,219,174.50

ณ วันที่
31 ธันวาคม 
บาท
,,.
,,.
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 
บาท
บาท
63,588,208.61
,,.
8,879,770.6
,,.
72,467,979.27
,,.
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ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 8 เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 9
บาท
63,915,262.02
72,761.00
50,193.85
662,504.59
,53,471.33
1,792,190.51
5,633,632.34
5,242,088.05
81,722,103.69

ณ วันที่
31 ธันวาคม 
บาท
7,987,131.
81,335.50
105,881.00
,,.
,,.
82,136.40
,,.
3,597,205.73
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 
บาท
บาท
,,.
,,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,,.
,,.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจ้าหนี้การค้าส่ วนหนึ่ง จํานวนเงิน 35.50 ล้านบาท เป็ นเจ้าหนี้ ค่า
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ จากการรับบริ การของบริ ษทั ย่อยตามสัญญาจ้างบริ การปรับปรุ งระบบ
บริ หารจัดการ Full Cloud Billing Solution กับกิจการอื่น โดยจะต้องจ่ ายชําระหลังจากได้รับชําระจาก
ลูกหนี้ค่าออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามหมายเหตุ 9
1. เงินกู้ยืมระยะยาว
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 9
บาท
,,.

ณ วันที่
31 ธันวาคม 
บาท
,,.

(,,.)
,,.

(,,.)
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 9
31 ธันวาคม 
บาท
บาท
,,.
260,,.
(,,.)
,,.

(,,.)
,,.

6
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 9 และ 2558 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 
บาท
บาท
,,.
,,.
(,,.)
(,,.)
,,.
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9
31 ธันวาคม 
บาท
บาท
,,.
,,.
(,,.)
(42,,.)
,,.
260,,.

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้มีการกูย้ ืมเงินกูย้ ืมระยะยาว วงเงิน 580.00 ล้านบาท และวงเงิน
420.00 ล้านบาท ตามลํา ดับ จากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง ต่ อมาได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติ ม
สัญญาสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมีเงื่อนไขในการชําระหนี้ที่สาํ คัญ
ดังนี้
ส่ วนของบริ ษทั ฯ
. ณ วัน ที่  ธันวาคม 9 และ 2558 เงิ นกู้ยืม ระยะยาวของบริ ษ ทั ฯ วงเงิ น 580.00 ล้า นบาท
คงเหลือ จํานวนเงิน . ล้านบาท และจํานวนเงิน 302.50 ล้านบาท ตามลําดับ มีเงื่อนไขการ
ชําระหนี้ที่สาํ คัญ ดังนี้
- กําหนดชําระเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ยทุ กเดื อน รวม 132 งวด และเริ่ มชํา ระงวดแรกวันที่ 30
ตุลาคม 2553 โดยมีรายละเอียดการชําระคืนดังต่อไปนี้
งวดที่
ชําระเป็ นเงินงวดละ
บาท
,,.
 – 
,,.
 – 
,,.
 – 
,,.
 – 

ชําระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และหนี้สินอื่นใดที่คา้ งชําระ
ทั้งหลายตามสัญญานี้ให้แก่ผใู ้ ห้สินเชื่อจนครบถ้วนเสร็ จสิ้ น
- อัตราดอกเบี้ยในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ THBFIX ประเภท 3 เดือน บวกด้วย
อัตราร้อยละ 2. ต่อปี ส่ วนในปี ที่ 3 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น มีอตั ราดอกเบี้ยร้อย
ละ THBFIX ประเภท 3 เดือน บวกด้วยอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
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7
- คํ้าประกันโดยจดจํานองสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั ย่อยที่ ต้ งั อยู่บนที่ดินซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
บริ ษทั ฯ โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ เป็ นประกัน รวมทั้งโอนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
และ/หรื อสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินหลักประกันตามสัญญาเช่าเป็ นประกันแก่ผใู ้ ห้กแู้ ละโอนสิ ทธิ
ประกันภัยของหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันแก่ผใู ้ ห้กแู้ ละมีบริ ษทั ย่อยร่ วมคํ้าประกัน
บริ ษทั ฯ มีขอ้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเงินกูท้ ี่สาํ คัญที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ได้แก่
- กําหนดให้บริ ษทั ฯ ดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนทุนไว้ในอัตราไม่เกิน 3: และดํารงอัตรา
ความสามารถในการชําระหนี้ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.05:
- กําหนดให้บริ ษทั ฯ ดํารงสัดส่ ว นการถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อย ไม่ ว่าทางตรงและโดยอ้อม เป็ น
จํานวนไม่ต่าํ กว่าอัตราร้อยละ 99.00 ของหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย
- กําหนดให้บริ ษทั ฯ ดํารงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ร่ วม เป็ นจํานวนไม่ต่าํ กว่าอัตราร้อยละ
38.25 ของหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั ร่ วม
- กําหนดให้บริ ษทั ฯ เปิ ดบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์แห่ งหนึ่ ง และนําหุ ้นของ
บริ ษทั ร่ วมที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นเข้าฝากไว้ในบัญชี ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเท่ ากับจํานวนหุ ้น
269. ล้านหุน้ แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่ต่าํ กว่าอัตราร้อยละ 38.25 ของหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั ร่ วม โดย
บริ ษทั ฯ ตกลงไม่เปลี่ยนแปลง ซื้ อขาย หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ สําหรับหุ ้นจํานวนดังกล่าว
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผูใ้ ห้กู้
ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
. ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ย่อย วงเงิน . ล้านบาท คงเหลือ
จํานวนเงิ น . ล้านบาท และจํานวนเงิ น . ล้านบาท ตามลําดับ มี เงื่ อนไขการชําระหนี้ ที่
สําคัญ ดังนี้
- กําหนดชําระเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ยทุ กเดื อน รวม 132 งวด และเริ่ มชํา ระงวดแรกวันที่ 30
ตุลาคม 2553 โดยมีรายละเอียดการชําระคืนดังต่อไปนี้
งวดที่
ชําระเป็ นเงินงวดละ
บาท
,,.
 – 
,,.
 – 
,,.
 – 
,,.
 – 
,,.
 – 
,,.
 – 
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8
งวดที่

ชําระเป็ นเงินงวดละ
บาท
,,.
ชําระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และหนี้สินอื่นใดที่คา้ งชําระ
ทั้งหลายตามสัญญานี้ให้แก่ผใู ้ ห้สินเชื่อจนครบถ้วนเสร็ จสิ้ น

 – 


- อัตราดอกเบี้ยในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ THBFIX ประเภท 3 เดือน บวกด้วย
อัตราร้อยละ 2. ต่อปี ส่ วนในปี ที่ 3 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น มีอตั ราดอกเบี้ยร้อย
ละ THBFIX ประเภท 3 เดือน บวกด้วยอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
- คํ้าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้ า งของบริ ษทั ย่อยที่ ต้ งั อยู่บนที่ ดินซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ
โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ จดจํานองเป็ นประกันรวมทั้งโอนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
และ/หรื อสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินหลักประกันตามสัญญาเช่าเป็ นประกันแก่ผใู ้ ห้กแู้ ละโอนสิ ทธิ
ประกันภัยของหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันแก่ผใู ้ ห้กแู้ ละบริ ษทั ฯ ร่ วมคํ้าประกัน
บริ ษทั ย่อยมีขอ้ ปฏิบตั ิตามสัญญาเงินกูท้ ี่สาํ คัญที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ได้แก่
- กําหนดให้บริ ษทั ฯ รักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยไม่ต่าํ กว่าร้อยละ . ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ย่อย
- กําหนดให้บริ ษทั ย่อยดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนทุนไว้ในอัตราไม่เกิน 3: และดํารงอัตรา
ความสามารถในการชําระหนี้ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.05:
. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
ประกอบด้วย

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายชําระ
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท

,742,100.38
(5,159.18)
,406,941.20

,,.
(,.)
,,.

,,.
(,.)
,,.

,,.
(,.)
,,.

(,221,989.53)
3,184,951.67

(,,.)
,,.

(,,068.03)
3,184,951.67

(,,.)
,,.
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ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายชําระภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
แยกตามกําหนดชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ไม่เกิน  ปี
เกินกว่า  ปี แต่ไม่เกิน  ปี
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
,404,936.90
3,337,163.48
,742,100.38

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
,,.
,,.
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
,498,376.64
,,.
3,337,163.48
1,,.
4,835,540.12
,,.

. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
บาท
19,,.
3,014,254.
734,314.
(919,277.46)
2,518,443.
25,030,179.53

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม

บาท
,,.
289,375.
50,561.96
(87,107.56)

บาท
,,.
3,303,629.
784,875.96
(1,206,385.02)

1,701,258.00
3,054,462.32

4,219,701.00
8,084,641.85

60

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
บาท
6,,.
426,226.
222,623.
1,638,543.
8,912,722.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม

บาท
,.
23,793.
4,162.96
(173,529.)

บาท
,,.
50,019.
226,785.96
(173,529.)

136,668.00
26,856.35

1,775,211.00
8,939,578.83

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
บาท
17,,.
,,.
,.
(,.)
19,,.

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

บาท
,,.
,.
,.
(,.)
,,.

รวม

บาท
,,.
,,.
,.
(,.)
,,.

MORE THAN PRINTING

189

61

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
บาท
6,,.
,.
,.
(,.)
6,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
บาท
,.
,.
,.
(,.)
,.

รวม

บาท
,,.
,.
,.
(,.)
,,.

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
3,303,2.
,,.
50,019.
,.
ต้นทุนดอกเบี้ย
784,875.96
,.
226,785.96
,.
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
1,701,258.00
136,668.00
รวม
5,789,762.96
,,.
813,472.96
723,.
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6
ค่าใช้จ่ายข้างต้นแสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
ต้นทุนขาย
1,374,931.79
,.
ค่าใช้จ่ายในการขาย
369,796.57
,.
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4,045,034.60
,,.
รวม
5,789,762.96
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
9,853.81
,.
53,753.95
,.
689,865.20
,.
813,472.96
723,.

ผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัยที่ รับ รู ้ ณ วันสิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานเกิดขึ้นจาก

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์ (242,939.00)
ข้อสมมติทางการเงิน
3,860,822.00
601,818.00
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม
4,219,701.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
(458,162.00)
1,281,623.00
951,750.00
1,775,211.00
-

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
9
8
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.57 ต่อปี
ร้อยละ . ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 7.58 ต่อปี
ร้อยละ . ต่อปี
อัตราการลาออก
ร้อยละ 3 – 47 ต่อปี
ร้อยละ 2 – 52 ต่อปี
เกษียณอายุ
60 ปี
60 ปี
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6
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ล ะข้อ สมมติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้อย่า งสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่า ข้อสมมติ อื่ น ๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 9
บาท
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
(1,165,568.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
1,251,882.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
1,306,591.00
ลดลงร้อยละ 0.50
(1,228,101.00)
อัตราหมุนเวียน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
(1,217,984.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
1,510,607.00
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
(47,754.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
49,421.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราหมุนเวียน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
(65,638.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
70,336.00

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 9
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

(1,103,304.00)
1,187,185.00

(288,871.00)
303,799.00

(303,203.00)
319,448.00

1,120,771.00
(1,054,599.00)

326,829.00
(313,341.00)

300,201.00
(288,268.00)

(978,294.00)
1,293,276.00

(168,259.00)
373,227.00

(99,490.00)
341,431.00

(48,017.00)
49,996.00

(3,296.00)
4,249.00

(3,382.00)
4,292.00

(55,485.00)
59,636.00

(5,069.00)
6,093.00

(4,248.00)
5,171.00

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวัง
ภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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64
4. ทุนเรื อนหุ้น
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ ออกและชําระ
แล้วมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
ตัดหุน้ ที่ยงั มิได้จาํ หน่าย
ออกหุน้ ใหม่
หุน้ สามัญปลายปี
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญต้นปี
ออกหุน้ ใหม่
หุน้ สามัญปลายปี

มูลค่า
ต่อหุน้
บาท

จํานวนหุน้
หุน้

.
1.00
1.00
1.00

9

จํานวนเงิน
บาท

มูลค่า
ต่อหุน้
บาท

8

จํานวนหุน้
หุน้

,,
,,

,,.
,,.

.
.
.
1.00

,,
()
,,
,,

,,.
(79.00)
,,.
,,.

,,
,,

,,.
,,.

1.00
.
1.00

,,
,,
,,

,,.
,,.
,,.

จํานวนเงิน
บาท

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/8 เมื่อวันที่  เมษายน 8 ได้มี
มติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายและการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม จํานวนเงิน 327.46 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน 360.21 ล้านบาท โดยออก
หุ น้ สามัญ จํานวน 32.75 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้
สามัญใหม่ของบริ ษทั ฯ
. เงินปันผลจ่ าย
. ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน จํานวนเงิน 180.10
ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงิน
ปั นผลระหว่างกาล จํานวนเงิน 36.02 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมในงวด
นี้ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย จํานวนเงิน 144.08 ล้านบาท
. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/9 เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 ได้
มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานของงวด 6 เดือนแรกปี 2559 ของ
บริ ษทั ฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล จํานวนเงิน 54.03 ล้านบาท
. ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้มีมติ
อนุ มตั ิ การจัดสรรกํา ไรสําหรั บปี 2557 เป็ นเงิ นปั นผลเพิ่มเติ มในอัตราหุ ้นละ .5 บาท โดย
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จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท และจ่ายเป็ นหุน้ สามัญในอัตรา 10 หุ น้ เดิมต่อ
1 หุ ้นใหม่ เทียบเท่าหุ ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 32.75
ล้า นหุ ้น มู ล ค่ าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท และจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ เ ป็ นทุ นสํา รองตามกฎหมาย
จํานวนเงิน 3.27 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั น
ผลแล้วให้จ่ายปั นผลหุน้ ละ 0.10 บาท
. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/ เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 ได้
มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานของงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ของ
บริ ษทั ฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล จํานวนเงิน 36.02 ล้านบาท
6. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ของบริ ษ ัทฯ และบริ ษัทย่อ ยในการบริ หารทางการเงิ น คื อ การดํา รงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอัตราหนี้ สินต่อทุนเป็ น .34: และ
.46: ตามลําดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเป็ น 0.23: และ 0.41:1
ตามลําดับ
7. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
. ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

(18,960,563.90)

(4,843,.)

(3,471,388.99)

1,749,556.48
(17,211,007.42)

,880,.
,.

(138,011.07)
(3,609,400.06)

3,261,.
3,261,.

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่คาํ นวณจากกําไรทางบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ร้อยละ 20 แสดงได้ดงั นี้
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กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้คาํ นวณด้วย
อัตราร้อยละ 20
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ผลแตกต่างชัว่ คราวปี ก่อนที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีปีก่อนที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
353,800,535.47
285,330,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 255
บาท
บาท
7,106,79.23
,,.

(70,760,107.09)
(1,015,816.44)
49,616,680.86

(,,.)
(,,.)
48,,.

(7,421,355.85)
(889,331.13)
39,776 ,681.24

1,335,846.

,,.

-

,,.

3,612,388.98
(17,211,007.40)

,,.
,.

,24,605.68
(,609,400.06)

,,.
,,.

. ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย
จํานวนก่อนภาษี

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 255
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม

บาท

งบการเงินรวม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
บาท

(,,.)
(,,.)
43,725,.

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี
บาท

(144,875.00)
2,233,316.35

28,975.00
-

(115,900.00)
2,233,316.35

(2,518,443.00)

464,428.39

(2,054,014.61)

(2,,.)
(,,.)

3,,.
-

,,417.78
(,,.)
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จํานวนก่อนภาษี
บาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 255
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
บาท

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี
บาท

(144,875.00)

28,975.00

(115,900.00)

(1,638,543.00)

327,708.60

(1,310,834.40)

(2,,973.43)

3,,.

1,,417.78

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นที่ถูกจัดประเภท
ใหม่ไว้ในกําไรสําหรับปี สามารถแสดงได้ดงั นี้
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 
 ธันวาคม 
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
(144,875.00)
4,445,237.21
การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับ
(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกําไรสําหรับปี
(6,514,210.64)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
(144,875.00)
(2,068,973.43)
. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ขาดทุนทางภาษี
รวม

196

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท
4,,.
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
4,,.
,,.

68
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับขาดทุนทางภาษี
ทั้งจํานวนเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษีได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท

-

4,,.
50,.
,,.

ปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษี
ปี 2560
ปี 2563
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
-

4,,.
,,.

8. กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณจากกําไร
สําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักระหว่างปี โดยปรับจํานวนหุ ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ ้นปั นผลตาม
หมายเหตุ 25 ซึ่ งกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานของงวดก่อนได้ถูกคํานวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออก
หุน้ ปั นผลได้เกิดตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างงวด (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
336,602,051.12
,,
.93

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
,387,.
,,
.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
3,497,379.17
,,.
,,
,,
.5
.

. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ.  โดยกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ และพนักงานจะจ่ ายสมทบเข้า
กองทุนเป็ นรายเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 59 และ 2558 ตามงบการเงิ นรวม บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้
จ่ายเงินสมทบกองทุน จํานวนเงิน 4.31 ล้านบาท และจํานวนเงิน 4.27 ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบ
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การเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 0.76 ล้านบาท และจํานวนเงิน
0.92 ล้านบาท ตามลําดับ
0. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 2559
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทํา
(7,663,015.87)
ซื้อสิ นค้าสําเร็จรู ป
379,425,254.33
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
3,180,652.2
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
2,162,699.1
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
0,789,966.65
ค่าจ้าง
20,839,949.47
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
53,572,647.79
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
01,012,971.46
ค่านายหน้าและค่าขนส่ ง
37,101,915.10
ค่าเช่า
27,759,436.43
ค่าสาธารณูปโภค
23,037,431.79
ค่าใช้จ่ายอื่น
4,334,501.9
รวม
,323,554,410.65

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 2558
บาท
,,.
,,.
,,.
(,.)
,,.
18,,.
,,.
,,.
,,.
,,.
24,,.
32,,.
,,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
 ธันวาคม 2559
 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
(10,935,799.)
(,,.)
230,975,271.50
162,,.
111,506,934.2
,,.
(7,47.28)
(,.)
2,193,134.70
,,.
5,890,68.
168,.
,,.9
,,.
,19,540.97
,,.
,,.
,,.
,,.
,,.
1,,.
1,,.
94,970.74
,,.
405,212,657.84
,,.

1. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ นําเสนอข้อมูลตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริ หารจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
รายได้ กําไรหรื อขาดทุน และสิ นทรัพย์และหนี้สินเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วน
งานหรื อสามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
กลุ่มบริ ษทั ฯ เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
- ส่ วนงานธุรกิจสิ่ งพิมพ์
- ส่ วนงานธุรกิจออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
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70

ส่ วนงานธุรกิจ
สิ่ งพิมพ์

บาท

รายได้จากการขาย
และบริ การ
บุคคลภายนอก
1,,,.
ระหว่างส่ วนงาน
,,.
รวม
1,4,,.
กําไรขั้นต้น
3,,.
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กําไรจากการสู ญเสี ย
การควบคุมในบริ ษทั ย่อย
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนงานธุรกิจ
รวม
รายการ
ออกแบบและ
ตัดบัญชี
พัฒนา
ซอฟต์แวร์
บาท
บาท
บาท

68,025,460.88
68,025,460.88
,,.

1,,,.
,,.
1,,,.
,,.

(,,.)
(,,.)
1,,.

บาท

1,,,2.
1,,,2.
3,,.
,,.
(5,,.)
(,,603.42)
(,,.)

177,589,521.58
296,673.42
(17,211,007.42)
336,589,528.06

ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์อื่น
รวม
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

101,012,971.46

908,491,744.29

43,473,213.00

951,964,957.29

(20,765,133.29)

931,199,824.00
1,080,012,750.78
42,558,165.80
254,646,444.83
2,308,417,185.41
581,274,017.45
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ส่ วนงานธุรกิจ
สิ่ งพิมพ์

บาท

รายได้จากการขาย
และบริ การ
บุคคลภายนอก
1,368,098,205.93
ระหว่างส่ วนงาน
48,768,663.47
รวม
1,416,866,869.40
กําไรขั้นต้น
322,672,504.89
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่ วนงานธุรกิจ
รวม
รายการ
ออกแบบและ
ตัดบัญชี
พัฒนา
ซอฟต์แวร์
บาท
บาท
บาท

-

1,368,098,205.93
48,768,663.47
1,416,866,869.40
322,672,504.89

(48,768,663.47)
(48,768,663.47)
18,027,596.33

บาท

1,368,098,205.93
1,368,098,205.93
340,700,101.22
21,719,037.19
(51,462,201.87)
(154,676,354.08)
(21,086,600.83)

150,137,012.89
37,429.84
285,368,424.36

ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
1,238,977,393.85
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์อื่น
รวม
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

114,618,224.88

-

1,238,977,393.85

(44,447,493.79)

1,194,529,900.06
1,014,974,357.70
107,822,573.49
2,317,326,831.25
728,379,016.47

. เครื่ องมือทางการเงิน
. นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและอัตรา
แลกเปลี่ ยนในตลาดและจากการที่ คู่สัญญาไม่ ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาซึ่ งกลุ่ มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาใช้
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เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
. ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินใด ๆ
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยดังนี้

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากออมทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากออมทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่  ธันวาคม 9
มีอตั ราดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท

,,.

-

-

,,.

-

-

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท

,,.

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
. – 1.10

,,. THBFIX+ – .

งบการเงินรวม
ณ วันที่  ธันวาคม 8
มีอตั ราดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

,,.

-

-

,,.

. – 1.10

,,.

-

-

,,. THBFIX+ – .
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มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากออมทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

,,.

-

-

,,.

-

-

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากออมทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่  ธันวาคม 9
มีอตั ราดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท
,,.

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
. – 1.00

,,. THBFIX+ – .

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่  ธันวาคม 8
มีอตั ราดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

,,.

-

-

,,.

. – 1.00

,,.

-

-

,,. THBFIX+ – .

. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้า
และนําเข้าเครื่ องจักรเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งยังไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สกุลเงิน
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ล้านยูโร
ล้านฟรังก์สวิส
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9
สิ นทรัพย์ หนี้สิน
.
0.
0.
0.008
0.
0.005
0.0
-

8
สิ นทรัพย์ หนี้สิน
0.027
0.035
0.11
0.003
0.005
0.001
0.001

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
9
8
สิ นทรัพย์ หนี้สิน สิ นทรัพย์ หนี้สิน
0.0
0.017
0.
0.11
0.00
0.003
0.00
-

74
. ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อในการขายสิ นค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเห็นว่า
มีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญอย่างเหมาะสมแล้วและเชื่อว่ามูลค่าลูกหนี้สะท้อนตามสภาพ
เศรษฐกิจ ณ วันสิ้ นงวดแล้ว
. มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น
และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงเชื่อว่ามูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงินที่รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

มูลค่าตามบัญชี
บาท
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 9
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

ข้อมูล
ระดับ 
บาท

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 
ระดับ 
บาท
บาท

รวม
บาท

,,.

,,.

-

-

,,.

,,.

,,.

-

-

,,.

,,.

,,.

-

-

,,.

,,.

,,.

-

-

,,.
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มูลค่าตามบัญชี
บาท
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 9
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

ข้อมูล
ระดับ 
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 
ระดับ 
บาท
บาท

รวม
บาท

,,.

,,.

-

-

,,.

,,.

,,.

-

-

,,.

,,.

,,.

-

-

,,.

ณ วันที่  ธันวาคม 9 และ 2558 กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 9
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 
ระดับ 
บาท
บาท

มูลค่าตามบัญชี
บาท

ข้อมูล
ระดับ 
บาท

,,.
4,818,786.52

-

,,.
4,818,786.52

-

,,.
4,818,786.52

2,,.

-

,,.

-

,219,174.50

75,00,.

-

75,0,.

-

75,0,.

2,221,989.53

-

,221,989.53

-

,221,989.53

181,,.

-

181,,.

-

181,,.

3,184,951.67

-

3,184,951.67

-

3,184,951.67

รวม
บาท
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 8
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 
ระดับ 
บาท
บาท

มูลค่าตามบัญชี
บาท

ข้อมูล
ระดับ 
บาท

,,.
,,.

-

,,.
,,.

-

,,.
,,.

216,,.

-

,,.

-

,,.

67,,.

-

,,.

-

,,.

2,,.

-

,,.

-

,,.

416,,.

-

,,.

-

,,.

2,,.

-

,,.

-

,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 
ระดับ 
บาท
บาท

รวม
บาท

มูลค่าตามบัญชี
บาท

ข้อมูล
ระดับ 
บาท

,59,282.61
,,.

-

,59,282.61
,,.

-

,59,282.61
,,.

,467,979.27

-

,467,979.27

-

,467,979.27

42,,.

-

42,,.

-

42,,.

1,,.

-

1,,.

-

1,,.

,,.

-

,,.

-

,,.

,,.

-

,,.

-

,,.

รวม
บาท
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ิ นทางการเงินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 
ระดับ 
บาท
บาท

มูลค่าตามบัญชี
บาท

ข้อมูล
ระดับ 
บาท

,,.
,,.

-

,,.
,,.

-

,,.
,,.

52,,.

-

,,.

-

,,.

42,,.

-

,,.

-

,,.

1,,.

-

,,.

-

,,.

218,,.

-

,,.

-

,,.

1,,.

-

,,.

-

,,.

รวม
บาท

. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
. ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ทีไอเทค จํากัด

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เทคโน พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
(จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 31 สิ งหาคม 2559)
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
(ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
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รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อ)
(เดิมชื่อ บริ ษทั เทคโน พริ้ นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด)

ลักษณะความสัมพันธ์
การร่ วมค้าโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
(ตั้งแต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2559)
การร่ วมค้าโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
(ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559)
การร่ วมค้าโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้ ในการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

TNK&TKS Technologies Company Limited

C.T.K.S. Technologies Company Limited
WE’LL Corporation
บริ ษทั พริ ซ่ ึม โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยบริ ติช ดีโพสต์ จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

. รายการค้าระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดรายการออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าและบริ การ
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รายได้จากการขาย
รายได้เงินปันผล
ซื้อสิ นค้า
มูลค่าซื้อสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท

-

-

7,364,422.00
2,,.
,466,4.
33,188,680.79
87,499,979.
35,036,170.75
6,544,690.37

,,.
,,.
,,.
34,,.
,,.
,.
,,.
,,.

70,905,956.03
63,964,273.80
2,359,471.72
144,833.50

,,.
,,.
,,.
,.

207,353,307.64
110,802,753.45
951.00
2,260.00
144,833.50

,,.
,,.
75,.
,.
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7
งบการเงินรวม

รายการธุรกิจกับการร่ วมค้า
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ค่าออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์
ซื้อสิ นค้า
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขาย
ซื้อสิ นค้า
มูลค่าซื้อสิ นทรัพย์
ค่าบริ การ
รายการธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษา

-

-

-
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สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

145,373.98
1,638,883.88

-

3,200.00
-

-

25,306,097.10
108,955.

-

40,255.00

-

374,100.
580,745.88
158,000.00
15,000,000.00

,.
,.
-

299,100.00
540,000.00

,20,.

,,.

,20,.

,,.

รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดราคา ดังนี้
รายการซื้ อและขายสิ นค้าระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิด
ราคาโดยใช้ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
บริ ษ ัท ฯ ให้ เ ช่ า ที่ ดิ น แก่ บ ริ ษัทย่ อ ยเพื่ อ เป็ นที่ ต้ ัง อาคารโรงพิ ม พ์ คิ ดค่ า เช่ า ในอัต ราเดื อนละ
500,000. บาท กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับจากวันที่  สิ งหาคม  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
และต่อสัญญาเช่า กําหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
บริ ษทั ฯ เช่าอาคารจากบริ ษทั ย่อย คิดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 50,000. บาท กําหนดระยะเวลา 1
ปี ทําสัญญาปี ต่อปี
บริ ษทั ฯ ให้เช่ าเครื่ องจักรแก่ บริ ษทั ย่อย คิดค่าเช่ าในอัตราเดื อนละ 872,200. บาท กําหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับ จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึ ง วันที่ 31 มกราคม 2559 และต่ อสัญญาเช่ า
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีสิทธิ์ ต่อ
สัญญาปี ต่อปี
บริ ษทั ฯ ให้บริ การบริ หารจัดการแก่บริ ษทั ย่อย คิดค่าบริ การในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากการ
ขายทั้งปี ของบริ ษทั ย่อย กําหนดระยะเวลาการให้บริ การ 1 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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- บริ ษทั ย่อยให้บริ การบริ หารจัดการแก่การร่ วมค้า คิดค่าบริ การขั้นตํ่าในอัตราเดือนละ ,.
บาท หรื อค่าบริ การในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายทั้งปี ของการร่ วมค้า แล้วแต่อย่างใด
จะสู ง กว่ า กํา หนดระยะเวลาการให้บ ริ ก าร 1 ปี นับ จากวัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2559 ถึ ง วัน ที่ 31
พฤษภาคม 2560
- บริ ษทั ย่อยให้บริ การปรับปรุ งระบบ บริ หารจัดการ Full Cloud Billing Solution แก่การร่ วมค้า
มูลค่าตามสัญญารวม จํานวนเงิ น 2,,.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา กําหนดระยะเวลา
แล้วเสร็ จภายใน 365 วัน นับจากวันที่ลงนามตามสัญญา ต่อมา บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้านี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
- บริ ษทั ฯ ให้บริ การบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แก่บริ ษทั ย่อย คิดค่าบริ การในอัตราเดื อนละ
1,200,000. บาท กําหนดระยะเวลาการให้บริ การ 2 ปี นับจากวันที่  กรกฎาคม  ถึงวันที่
30 มิถุนายน 255 ต่อมา บริ ษทั ฯ ได้บอกเลิกสัญญานี้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- บริ ษทั ฯ รับบริ การบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับเดือนมีนาคม 2559
คิ ดค่า บริ การกับบริ ษทั ฯ ในอัตราเดื อนละ ,. บาท และบริ ษทั ย่อยในอัตราเดื อนละ
,. บาท ตามลําดับ ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
- บริ ษทั ย่อยรับบริ การบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คิดค่าบริ การในอัตราเดือน
ละ 1,0,000. บาท กําหนดระยะเวลาการให้บริ การ 1 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2560
- บริ ษ ัท ฯ รั บ บริ ก ารบํา รุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร์ จ ากบริ ษ ัท ย่อ ย คิ ด ค่ า บริ ก ารในอัต ราเดื อ นละ
540,000. บาท กําหนดระยะเวลาการให้บริ การ 1 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2560
- บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ให้การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อระหว่างกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยมการคํ้า
ประกัน
- บริ ษทั ฯ รับบริ การที่ปรึ กษาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คิดค่าที่ปรึ กษาในอัตราเดือนละ 110,000.00
บาท นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 255 และอัตราเดือนละ 150,.
บาท กําหนดระยะเวลา 34 เดือน นับจากวันที่  มีนาคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ปรึ กษาเป็ นการรับตําแหน่งประธานคณะ
กรรมการบริ หาร และมีการเปลี่ยนแปลงจากค่าที่ปรึ กษาเป็ นเงินเดือน
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. ยอดคงค้างระหว่างกัน

งบการเงินรวม

ณ วันที่
3 ธันวาคม 2559
บาท

สิ นทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
33,964,904.35
บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน) 6,381,266.1
การร่ วมค้า
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
8,898.27
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไทยบริ ติช ดีโพสต์ จํากัด
76,612.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
358,179.05
รวม
40,789,859.68
รายได้คา้ งรับอื่น
การร่ วมค้า
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
261,962.00
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กยู้ มื เพิ่มระหว่างปี
รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
-
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ณ วันที่
3 ธันวาคม 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
3 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

-

,,.

,,.

29,,.
537,.

,1,.
,612.00

,,.
-

,.

-

-

,612.00
-

-

-

7,933,524.83

,,.

,.
30,,.

39,382,117.60

,,.

-

-

-

-

,,.
(,,.)
-

,,.
(,,.)
-

8
งบการเงินรวม
ณ วันที่
3 ธันวาคม 2559
บาท

หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
154,712.37
บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน) 8,570,539.50
การร่ วมค้า
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
11,235.00
รวม
8,736,486.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
50,857.10
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พริ ซ่ ึม โซลูชนั่ ส์ จํากัด
205,766.35
รวม
256,623.45
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
5,350.00
บริ ษทั ไทยบริ ติชซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน) 1,658,612.35
รวม
1,663,962.35
เงินประกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
600,000.00
รวม
600,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
บาท

,.
9,,.
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
3 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท

4,759,801.27
-

,.
-

4,759,801.27

,.

85,99.97

,.

,.

-

,.

,.

-

,.

-

-

184,040.

-

-

,.
189,390.

,.
,.

-

,.

,.

-

,.

,.
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 255 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยทั้งจํานวนเป็ น
เงินให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี
. การคํ้าประกันระหว่างกัน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  และ  บริ ษทั ฯ ได้นาํ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
,,.
,,.
,,.
,,.
,,.
,,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
,,.
,,.
,.
,.
,,.
,,.

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ฯ
ประกอบด้ว ย ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นตัว เงิ น ได้แ ก่ เงิ น เดื อ น ผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
หมายถึง บุคคลที่กาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4. รายการทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

หักกลบลบหนี้ลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้อื่น
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
- มูลค่าสิ นทรัพย์
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลค้างจ่าย
การจ่ายหุน้ ปันผล
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
,.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท
บาท
-

58,106,901.02
125,453.34
3,300,0.
72,761.00
-

,.
,.
,.
,,.

3,300,0.
72,761.00
-

48,.
,88.
81,.
,,.

(144,875.00)

(,,.)

(144,875.00)

(,,.)

(2,518,443.00)

-

(1,638,543.00)

-

. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิด
ขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้

หนังสือคํ้าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้านบาท)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (ล้านบาท)
สิ นเชื่อร่ วมกันในเลตเตอร์ออฟเครดิต
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านบาท)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
500.
96.01
403.99
.
.
.
80.
80.
.
.
0.
0.
.
.
460.
460.00
.
.
0.
.

-

0.
.

.
.

-

.
.
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หนังสือคํ้าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้านบาท)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (ล้านบาท)
สิ นเชื่อร่ วมกันในเลตเตอร์ออฟเครดิต
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-

.

.

-

. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารและสัญญาค่า
บํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ภาระผูกพันกับบริ ษทั ย่อย
ค่าเช่าอาคาร
0.
ค่าบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์
.
. ณ วัน ที ่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ย่อ ยมีภ าระผูกพัน ตามสัญ ญาจ้า งปรับ ปรุ ง ระบบ บริ ห าร
จัดการ Full Cloud Billing Solution จํานวน 20.67 ล้านบาท
. ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าเครื่ องจักร ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ปี
7.86
19.86
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน  ปี
4.69
.
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
0.20
รวม
12.75
.
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6. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรสําหรับปี 2559 เป็ นเงินปั นผลเพิ่มเติมในอัตราหุน้ ละ . บาท
7. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงิ นนี้ ได้รับอนุ มตั ิ ให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จํา กัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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