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FINANCIAL
HIGHLIGHTS
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินและการจ่ายเงินปันผล

2560

2559

2558

2559

285.37

336.59

2560

2558

421.06

335.59

2559

471.22

EBITDA
(ล้านบาท)

2560

444.18

1,539.95

กำ�ไรสุทธิ
(ล้านบาท)

2558

340.70

314.55

กำ�ไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

2559

365.76

2560

1,693.65

รายได้รวม
(ล้านบาท)

1,645.96

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2558

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ย้อนหลัง 3 ปี
2560

0.93
0.67

2560

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม)

2559

2

2557

0.93 0.79 0.86
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)

2559

2558

2557

0.65 0.50 0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (งบรวม) (%)

2560

71.91

2558

2559

2558

2557

69.90 63.30 75.60
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Financial
Ratio
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2558

2560

2559

2558

1.24
0.90
0.58
74
41
93
22

1.53
1.21
0.60
67
37
83
21

2.08
1.70
1.08
69
38
81
26

0.68
0.49
0.42
66
34
83
17

1.37
1.10
0.18
65
28
65
29

2.50
2.27
(0.30)
174
27
87
114

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

23.0%
20.4%
18.9%

25.0%
19.9%
20.3%

24.9%
18.5%
18.6%

4.4%
46.3%
18.8%

6.0%
44.6%
20.3%

5.6%
41.6%
20.5%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

14.5%
37.9%

14.6%
36.2%

12.4%
27.0%

16.9%
133.4%

17.6%
127.6%

15.7%
85.3%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้

0.26
53.93
2.64

0.34
22.72
3.14

0.46
14.53
2.97

0.11
94.35
0.21

0.11
40.19
1.09

0.20
21.44
4.71

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)
ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)*
ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)*
ระยะเวลาในการชำ�ระหนี(้ วัน)*
Cash Cycle(วัน)
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PERFORMANCE
HIGHLIGHTS
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

SMS
eDocument

LINE

FAX
eTax

Mobile App

Email

Prin ng

Web Service

ด้านการลงทุน
บริษทั เน้นการลงทุนเรือ่ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมใหม่
และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย รวมถึงการลงทุนเพือ่ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและระบบการผลิตให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยพร้อมกับ
การเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
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ทิศทางธุรกิจ
บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับความสามารถจากการบริการ
ธุรกิจการพิมพ์ทวั่ ไปเป็นธุรกิจการพิมพ์ทตี่ อ้ งใช้เทคโนโลยีชนั้ สูงและ
ได้ให้ความส�ำคัญในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
ทีแ่ ตกต่างจากคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ เพือ่ ท�ำให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด
นอกจากนี้บริษัทยังได้มองหาพันธมิตรและโอกาสใหม่ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการขยายธุรกิจให้ได้สว่ นแบ่งการตลาด
และความสามารถในการสร้างก�ำไรให้กบั บริษทั ได้มากขึน้ อย่างยัง่ ยืน
โดยบริษทั ไม่ได้เน้นเฉพาะธุรกิจการพิมพ์เท่านัน้ ปัจจุบนั บริษทั ได้
ต่อยอดขยายธุรกิจจากธุรกิจการพิมพ์แบบเดิมๆ ไปสูธ่ รุ กิจตามกระแส
ใหม่ๆ ของโลกด้วย เช่น อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม ดิจติ อล IOT AI เป็นต้น

ด้านบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน
บริษัทได้ยึดหลักในการด�ำเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักและน�ำพาบริษัทไปสู่การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development) โดยบริษทั ได้รบั เลือก
ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งแสดงให้
เห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ ได้ให้ความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ โดย
การสร้างจิตส�ำนึกให้กับบุคลากรของบริษัทอย่างบูรณาการ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
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AWARDS
บริษทั ได้รบั คัดเลือกเป็น 1 ใน 100 เป็นปีที่ 2 ของ ESG100
จากการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษทั
หลักทรัพย์จดทะเบียน จ�ำนวน 656 บริษทั ในปี 2560 ทีม่ กี ารด�ำเนิน
งานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental
Social and Governance : ESG)
บริษทั ได้รบั รางวัล Best of the Best ประเภท Best in More
Than One Production Process และรางวัล Gold Award
ประเภท Multi-Piece Production & Campaigns ในงานประกวดสิง่
พิมพ์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 12 (Thailand Print Award 2017)
กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
Green Industry Forum ประจำ�ปี 2560 วันที่ 11 กันยายน
2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
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บริษทั ได้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ระดับ 4* จากกระทรวงอุตสาหกรรม *ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรม
สีเขียว (Green Culture) คือการทีท่ กุ คนในองค์กรให้ความร่วมมือ
ร่วมใจด�ำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการ
ประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
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AWARDS
รางวัลที่ภาคภูมิใจ

คุณศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ และ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
เป็นตัวแทนบริษทั ขึน้ รับรางวัลใหญ่ 2 รางวัล คือ รางวัล
Gold Award ประเภทงานพิมพ์หลากชิน้ ทีใ่ ช้เป็นชุด และ
รางวัล Best of the Best Award ในสาขา Best in more than
one production process ในพิธปี ระกาศผลการประกวด
และมอบรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
ประจำ�ปี 2017 จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย เมือ่ วันที่ 21
พฤศจิกายน 2560
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Vision Mission
and
strategy
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

4.0

vision วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ทางนวัตกรรมการพิมพ์และบริการ
แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

mission พันธกิจ
ยืดมั่นบรรษัทภิบาล สร้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นเลิศ เกิดผลกำ�ไร ผู้ถือหุ้นพึงพอใจ
ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
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Strategy กลยุทธ์
1. ด้านการตลาด
มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นเลิศ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า ขยายฐานการตลาด
พร้อมสร้างธุรกิจใหม่ให้ครอบคลุมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
2. ด้านการผลิต
มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้าง
คุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการและกระบวนการทำ�งาน
3. ด้านผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำ�ไร และผลตอบแทนที่ดี
ตลอดจนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ด้านลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนการทำ�งาน และ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
5. ด้านคู่ค้า
เน้นการดำ�เนินการภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว
6. ด้านพนักงาน
ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการ
ทำ�งาน ภายใต้สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดี ใน
บรรยากาศการทำ�งานที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วย
พลังแห่งความกระตือรือร้น ในทุกๆ ส่วน ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร

Keywords

ค่านิยมองค์กร

I
T
K
S

Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
แห่งนวัตกรรม ที่กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิด
นอกกรอบ กล้าพูด กล้าทำ� และกล้าริเริ่ม
Trust & Respect สร้างองค์กรแห่งความ
เคารพและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศ
การทำ�งานที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลัง
แห่งความกระตือรือร้นในทุกภาคส่วน
Know - How สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความ
สามารถด้วยการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำ�งาน
แบบมืออาชีพ
Sustainable Development องค์กรมิได้
มุ่งเน้นเพียงแค่การเจริญเติบโต หากแต่ต้อง
เกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่กัน
อย่างสมดุลยั่งยืน
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Overall business
operations
ภาพรวมและทิศทางธุรกิจ
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) “บริษทั ” เป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
หมวดธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ โดยเข้าซือ้ ขายวันแรกเมือ่ 18 พฤศจิกายน 2546
รวมระยะเวลาทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 14 ปี และอยูใ่ นธุรกิจ
สิง่ พิมพ์ เป็นระยะเวลา 63 ปี นับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2497
ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง” โดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี ด้วย
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับอุปกรณ์เครือ่ ง
เขียน เครือ่ งใช้ส�ำนักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
ได้เปลีย่ นแปลงธุรกิจจากเครือ่ งเขียนมาเป็นผูผ้ ลิตกระดาษต่อเนือ่ ง
คอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ในปี พ.ศ. 2547
บริษทั ลงทุนในบริษทั สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจ
สิง่ พิมพ์ เช่นเดียวกับบริษทั โดยถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วน 85% ของ
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้น 100% ในต้นปี
พ.ศ. 2548 เพือ่ ให้ธรุ กิจสิง่ พิมพ์ของบริษทั ครบวงจร โดยมีระบบการ
พิมพ์ออฟเซ็ท ทัง้ แบบต่อเนือ่ ง และแบบแผ่น ระบบการพิมพ์ดจิ ติ อล
แบบสีและขาวด�ำ รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กบั ลูกค้าองค์กร
ขนาดใหญ่ โดยบริษทั สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ได้เปลีย่ นชือ่
เป็น บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด “บริษทั ย่อย”
มีทนุ จดทะเบียน 300 ล้านบาท และได้มกี ารขยายการลงทุนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ การลงทุนในประเทศได้มกี ารร่วมลงทุน
กับ WE’LL Corporation เพื่อจัดตั้งบริษัท ที.เค.เอส. – เวลโก
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ส่วนการลงทุน
ในต่างประเทศมีการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในประเทศกัมพูชา เพือ่
จัดตัง้ บริษทั C.T.K.S. Technologies Co., Ltd. เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจสิง่ พิมพ์
และงานบริการด้านระบบสารสนเทศ (Systems Integrator)

ทัง้ นี้ บริษทั ได้ถอื หุน้ ใน บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด
(มหาชน) ในสัดส่วน 19.89% เป็นบริษทั ทีด่ �ำเนินธุรกิจงานพิมพ์ปลอด
การท�ำเทียมและบัตรพลาสติก โดยบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตพี้ ริน้ ติง้
จ�ำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษทั ร่วม รายได้จากการลงทุนในส่วน
นี้ เป็นการรับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม
นอกจากธุรกิจสิง่ พิมพ์ทบี่ ริษทั ด�ำเนินการอยู่ บริษทั ได้มกี ารขยาย
ธุรกิจด้านอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2531 ได้จดั ตัง้
บริษทั ย่อย บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน
1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ และได้เปลีย่ น
ชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี
ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 38.51% และ กลุม่ บริษทั
ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment Ltd.) ในสัดส่วน
34.99% โดยบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) “ซินเน็ค”
มีสถานะเป็นบริษทั ร่วม รายได้จากการลงทุนในส่วนนี้ บริษทั รับรู้
รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

11

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

พลเอก

(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
ประธานกรรมการบริษัท

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
12

ANNUAL REPORT 2017

MESSAGE FROM
THE
CHAIRMAN
สารประธานกรรมการ
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 ดีขนึ้ กว่าปี 2559 ตามทีส่ �ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
คาดการณ์ ตั ว เลขผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศไทยจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 4.0 จากการลงทุนโครงสร้างพืน้
ฐานและนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ แต่ส�ำหรับบริษทั ฯ ได้
รับผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจในภาพรวมอันเนือ่ งมาจากภาวะ
การแข่งขันในภูมภิ าคทีม่ คี วามรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญและเป็นส่วนหนึง่
ในชีวติ ประจ�ำวัน นอกจากนัน้ ต้นทุนวัตถุดบิ และต้นทุนพลังงานสูง
ขึ้น บริษัทจึงเน้นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอย่าง
รวดเร็วเพือ่ ให้ทนั กับทุกการเปลีย่ นแปลงทีก่ �ำลังเกิดขึน้ โดยบริษทั
ได้น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและรวดเร็วยิง่ ขึน้ รวมถึง
ได้เพิม่ ประสิทธิภาพทัง้ การผลิตและบริการ ด้วยการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัตแิ ขนกล (Automation) เข้ามา
ทดแทนแรงงานคน นอกจากช่วยเพิม่ ประสิทธิผลได้อย่างแม่นย�ำและ
รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าแรงในกระบวนการผลิตอีกด้วย
ส�ำหรับผลประกอบการในปี 2560 บริษทั ฯมีรายได้จากการขาย 1,366
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีกอ่ น สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอ
โครงการในประเทศลาว ในขณะทีย่ อดขายในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เพิม่ ขึน้
แต่จ�ำนวนที่เพิ่มนั้นยังไม่เพียงพอกับการลดลงของยอดขายงาน
บริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ ธุรกิจแบบพิมพ์ทั่วไปและแบบพิมพ์
ระบบออฟเซ็ท ส่วนธุรกิจทีม่ รี ายได้เติบโตมาก ได้แก่ ธุรกิจแบบพิมพ์
พิเศษ และแบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการท�ำเทียม อย่างไรก็ตาม บริษทั
มีผลก�ำไรสุทธิ เท่ากับ 336 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และ
ยังมีเงินทุนหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง ต้นทุนทางการเงินที่ต�่ำ ดังนั้น

เมือ่ พิจารณาผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินโดย
รวมแล้ว คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
เพิม่ เติม ส�ำหรับปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.52 บาท
ในการด�ำเนินงานธุรกิจของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้นสร้างผลตอบแทนให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง และ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิง่ แวดล้อม ท�ำให้บริษทั ฯได้
รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
ในปี 2559 และระดับที่ 4 ในปี 2560 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green
Culture) ซึง่ เกิดจากการทีผ่ บู้ ริหาร และพนักงานในองค์กรให้ความ
ร่วมมือร่วมใจด�ำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในทุกด้านของ
การประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ซึง่ เป็นรางวัลทีบ่ ริษทั ภาคภูมใิ จ
คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ คูธ่ รุ กิจ ลูกค้า
พนักงาน สถาบันการเงิน รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ทีส่ นับสนุนการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯด้วยดีตลอดมา และขอให้เชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ
ยึดมัน่ การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาลทีด่ ี เพือ่ พัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมุง่ เสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
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Business
Operations
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายได้ของบริษทั มาจาก 2 ส่วนหลักๆ คือ รายได้ทมี่ าจากการ
ด�ำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่ด�ำเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ
บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ได้แก่ การให้บริการ
งานพิมพ์แบบพิมพ์ทางธุรกิจและกระดาษส�ำนักงาน การให้บริการ
จัดพิมพ์เอกสารปลอดการท�ำเทียม เช่น เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คูปอง บัตรก�ำนัล แบบพิมพ์ทวั่ ไป เช่น
รายงานประจ�ำปี แผ่นพับโฆษณา งานพิมพ์ระบบดิจติ อล เช่น การ
พิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้รายบุคคล รายงานข้อมูลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนัน้ บริษทั มีบริการบริหารจัดเก็บและ
บริหารคลังให้กบั องค์กรขนาดใหญ่ รายได้ในส่วนนีค้ ดิ เป็นสัดส่วน
83.0% ของรายได้รวมจ�ำนวน 1,645.96 ล้านบาท ในปี 2560

รายได้ในส่วนทีส่ อง มาจากการลงทุน ประกอบด้วยส่วนแบ่งก�ำไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม คือ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วน 38.5% และบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้
พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 19.9% ในปี 2560
รายได้ทมี่ าจากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในส่วนนีค้ ดิ เป็น 16.3%
ของรายได้รวม
รายได้ทมี่ าจากการด�ำเนินธุรกิจสิง่ พิมพ์ ในปี 2560 จ�ำนวน 1,366.49
ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ�ำนวน 95.4 ล้านบาท ลดลง 7% โดย
หมวดสินค้าทีม่ ยี อดขายเพิม่ ขึน้ ได้แก่ หมวดแบบพิมพ์พเิ ศษและ
แบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการท�ำเทียม บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อน และ Digital
Print and Mail มีอตั ราการเติบโต 14.2%,67.8%, และ 5.5%
หมวดสินค้าทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ลดลง ได้แก่ หมวดส่งออก บริการคลัง
แบบพิมพ์ แบบพิมพ์ธรุ กิจลดลง 84.7, 25.7% และ 25.0% ตามล�ำดับ

ผลิตภัณฑ์

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
รวม

2560

2559

2558

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

157.03
170.08
339.10
197.61
381.14

9.5
10.3
20.6
12.0
23.2

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

12.42
62.89
46.22
1,366.49
252.26
0.20
27.01
1,645.96

0.8
3.8
2.8
83.0
15.3
0.0
1.6
100.0

81.12
37.49
44.34
1,461.87
177.59
0.58
53.61
1,693.65

4.8
2.2
2.6
86.3
10.5
0.0
3.2
100.0

5.84
77.65
47.03
1,368.10
150.14
0.22
21.49
1,539.95

0.4
5.0
3.1
88.8
9.7
0.0
1.4
100.0
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TKS

PRODUCTS AND
COMPETITIONS
ผลิตภัณฑ์และการแข่งขัน

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์
ธุรกิจทั่วไปและกระดาษสำ�นักงาน รวมทั้งกระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าได้เป็น
7 ประเภทหลัก คือ
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CALENDAR

BOOK

ALL STYLE CARD

NOTEBOOK & DIARY

BROCHURE

OFFSET PRINTING

แบบพิมพ์ทั่วไป และแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท

แบบพิมพ์ทวั่ ไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท
(Business Forms) เป็นงานพิมพ์ทมี่ กี ารออกแบบ
และพิมพ์ลวดลายลงบนผิวกระดาษสำ�หรับการใช้
งานเฉพาะอย่าง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำ�กับ
ภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบนำ�ฝาก ใบถอนของธนาคาร
ใบสลิปเอทีเอ็ม ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย
โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทนิ รายงานประจำ�ปี เป็นต้น
โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความต้องการเพื่อ
ให้บริษัทจัดพิมพ์
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ADVANCE MAILING

WINDOWS SCREEN

ADVANCE CARD

ADVANCE SCRATCH

ADVANCE FORMS & SECURITY FORMS

งานพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษและแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำ�เทียม

แบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษ Advance Forms และแบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการท�ำเทียม Security Forms แบ่งออกเป็น
หมวดย่อย 3 หมวด
1. แบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ทถี่ กู ออกแบบให้สามารถใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการด�ำเนินการ รวมทัง้ มีมลู ค่าเพิม่ (Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมัคร
พร้อมบัตรสมาชิกในตัว เป็นต้น
2. แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท�ำเทียม (Security Forms) เป็นเอกสารที่ส�ำคัญของหน่วยงานที่ถูกออกแบบเพื่อให้ยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก เป็นต้น จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมาเพื่อ
ใช้กับงานพิมพ์ปลอดการท�ำเทียมโดยเฉพาะ เช่น กระดาษพิมพ์ลายน�้ำ กระดาษที่ผลิตเพื่อใช้เฉพาะงาน หมึกพิมพ์
แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ เป็นต้น
18
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MANAGER'S CHEQUE

CHEQUE DIVIDEND

DRAFT CHEQUE & GIFT CHEQUE

CHEQUE BOOK

3. บริการ (Cheque On Demand) เป็นการให้บริการตัง้ แต่การออกแบบเช็ค ท�ำ Art Work พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ชอื่ และเลขทีบ่ ญ
ั ชี
ของลูกค้า ชื่อสาขา และที่อยู่ของสาขา พร้อมทั้ง Encode เลขที่เช็ค เลขที่สาขา และเลขที่บัญชี โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูล
ที่สถาบันการเงินจัดส่งให้ ทั้งนี้บริษัทให้บริการด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะไม่ท�ำการแก้ไข ตัดต่อ
เพิ่มเติมใดๆ ในข้อมูล และพร้อมทั้งจัดให้ถึงสาขาอย่างรวดเร็ว
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T.K.S. FAX PAPER
HIGH QUALITY

IDEA WORK
FOR BETTER QUALITY

IDEA GREEN

FOR A BETTER ENVIRONMENT

OFFICE PAPER

กระดาษสำ�นักงาน

กระดาษสำ�นักงาน (Offififfiice Paper) ประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock
Forms) รวมทัง้ กระดาษเพือ่ การใช้งานในสำ�นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำ�หรับเครือ่ งโทรสาร กระดาษ
พิเศษสำ�หรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์ของลูกค้า
กระดาษประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จำ�นวน 3 รายการ
 กระดาษต่อเนื่อง 9”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 18.8 กิโลกรัม
 กระดาษต่อเนื่อง 9.5”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 20 กิโลกรัม
 กระดาษต่อเนื่อง 15”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม
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PERSONAL LETTER

VOUCHER & COUPON
ON DEMAND

DIRECT MAIL

TRANSPROMO & STATEMENT

DIGITAL PRINT AND MAIL
บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล

เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้า สามารถพิมพ์ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่องเป็นม้วน ต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่อง
และแบบแผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอลสี่สีและขาวดำ� พร้อมการบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect สามารถป้องกันความ
ผิดพลาดได้ทั้งหมด นอกจากการให้บริการพิมพ์ข้อมูลบนแบบฟอร์มแล้ว ยังมีการให้บริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทาง E-mail เน้นความปลอดภัยของข้อมูลทุกด้าน ทั้ง Hardware Software และ Network มีการควบคุมสถานที่ผลิตด้วย
ระบบ Finger Scan ร่วมกับกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
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WMS

Warehouse Management System

ERP

Enterprise Resource Planning

SCM

Supply Chain Management

Warehouse Management

บริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์

เป็นการให้บริการตั้งแต่การจัดหา จัดเก็บ และจัดส่งแบบพิมพ์ที่ใช้ในองค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยระบบการรับคำ�สั่งซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์โดยลูกค้าสามารถทำ�รายการเบิกใช้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
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Save Cost
Save Earth
Save Area

Sticker Label

ฉลากสินค้า

บริษัทย่อยร่วมลงทุนกับบริษัท WELL Corporation ซึ่งเป็นผู้นำ�
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสิ่งพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นการผลิต
งานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลังและไม่มแี ผ่นรองหลัง (liner and
lineless Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะติดลงบนผลิตภัณฑ์
ประเภท ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด

Packaging

บรรจุภัณฑ์

การผลิตเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ส�ำหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคและบริโภค เป็นงานทีล่ ะเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือ ประสาน
สอดคล้อง ของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ การท�ำงานในแต่ละขั้นตอน มีการผลิตที่ครบวงจรและทันสมัย ตั้งแต่ขั้นตอน
การเตรียมพิมพ์ (Prepress) การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล (Digital) การท�ำแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับชนิดงาน เรา
สามารถผลิตถุงได้ตามความต้องการของลูกค้าทุกขนาด ทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่สามารถพิมพ์งานได้สูงสุดถึง
10 สี ในระบบออโต้กราเวียร์รุ่นล่าสุด ควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้งานพิมพ์ มีคุณภาพ
ดี สวยงาม มีความแม่นย�ำอย่างสม�่ำเสมอ ในทุกขั้นตอนการผลิตถุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าจะได้สินค้าที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และสร้างความยั่งยืนทางการตลาด
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ภาวะอุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์
ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคุณภาพได้ 2 ระดับ คือ (1)
การพิมพ์ระดับทัว่ ไปทีใ่ ช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดงั้ เดิมในประเทศไทย
มีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมหลายหมืน่ แห่ง การแข่งขัน
เน้นที่การแข่งขันด้านราคา ซึ่งโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบ
เนือ่ งจากมีตน้ ทุนการด�ำเนินงานทีต่ ำ�่ ในขณะทีโ่ รงพิมพ์ขนาดใหญ่
มีตน้ ทุนการด�ำเนินงานทีส่ งู กว่า และ (2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ใช้เงินลงทุนมาก จะมีคู่แข่งน้อยราย เช่น
โรงพิมพ์ที่พิมพ์เอกสารประเภทต้องป้องกันการปลอมแปลงได้
(Security Printing) ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์เอกชนเพียง 3 ราย และ
เช่นกันโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์แบบดิจติ อล (Digital Printing) มีเพียง
4-5 ราย ส�ำหรับบริษทั จัดอยูใ่ นประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทเี่ ป็น
ทัง้ Security and Digital Printing
ดังนัน้ โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงจึงยังสามารถท�ำ
ก�ำไรได้ดี แต่ตอ้ งมีมาตรฐานสามารถรับประกันคุณภาพงานพิมพ์
ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาทีจ่ �ำกัดได้ และ
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ต้องสามารถรับประกันว่าข้อมูล และหรือ
ความลับของลูกค้าทีจ่ ะไม่รวั่ ไหลออกจากโรงพิมพ์
แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มที่มีปริมาณการใช้ลดลง
เนือ่ งจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ รียกว่า Digital Platform มาทดแทน
ในการใช้กระดาษ เช่น E-Payment การช�ำระเงินโดยการใช้เช็คจะถูก
ใช้ระบบ E-payment การกดเงินจากตู้ ATM เพือ่ น�ำมาช�ำระสินค้าจะ
ถูกทดแทนด้วยระบบ E-payment พร้อมเพย์ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มี
การส่งเสริมให้ธรุ กิจภาคเอกชนใช้ระบบ Digital Platform ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรัฐบาลด้วย เช่น การออกใบก�ำกับภาษี แต่เดิมออกเป็นกระดาษ
หลักฐาน รัฐบาลได้จดั ท�ำโครงการ E-tax Invoice เข้ามาทดแทนการ
ใช้กระดาษเป็นหลักฐานและยังมี E-Policy การออกกรมธรรม์โดยใช้
ระบบ Digital Signature เป็นการยืนยันแทนเอกสาร ฉะนั้น
อุตสาหกรรมการพิมพ์ จะต้องพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมให้ทนั ต่อ
ยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป โรงพิมพ์จะไม่ท�ำเพียงแต่รบั จ้างพิมพ์ แต่จะต้อง
ต่อยอดการให้บริการที่กว้างขึ้น ทั้งด้านการพิมพ์และการจัดการ
ข้อมูลลูกค้า (Data) เพื่อรักษาฐานลูกค้าไม่ให้ไปใช้กับผู้บริการ
รายอืน่ เช่น เดิมลูกค้าสัง่ พิมพ์ฟอร์มกับบริษทั และน�ำไปพิมพ์ขอ้ มูล
ด้วยตนเองและจัดส่งต่อไปให้กบั ลูกค้า บริษทั ได้คดิ ค้นการให้บริการ
ทีค่ รอบคลุมในสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ จึงได้ออกแบบการให้บริการทีเ่ รียก
ว่า Multi Chanel คือ การรับงานแบบฟอร์มของลูกค้าหรือพิมพ์แบบ
ฟอร์มให้ลกู ค้า แล้วจัดการพิมพ์ Data ลงในแบบฟอร์มของลูกค้า
และน�ำส่งผ่านระบบช่องทาง e-mail, SMS, FAX, Social Media (Line,
Messenger) และพิมพ์เป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์ ซึง่ การให้บริการ
ลักษณะนีท้ �ำให้บริษทั รักษาฐานลูกค้า และเพิม่ รายได้
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ตลาดแบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/
แบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการท�ำเทียม (Security Forms)
เป็นตลาดทีม่ ผี แู้ ข่งขันน้อยราย เนือ่ งจากเป็นงานทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์ขั้นสูง รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการ
ปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท�ำห้องพิมพ์แยกบริเวณเพือ่ เป็น
เอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผล
ท�ำให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนที่สูงท�ำให้มีผู้ประกอบการน้อยราย
ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบ่อยด้วยเหตุผล
ในเรือ่ งของความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้คแู่ ข่งรูถ้ งึ กลยุทธ์หรือ
โปรโมชัน่ ทีอ่ อกมาเพือ่ การตลาด จึงท�ำให้การแข่งขันในส่วนนีม้ ไี ม่มาก

ตลาดด้านบริการ Cheque On Demand
บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการรายแรกของประเทศไทย ท�ำให้คแู่ ข่งทีส่ ามารถ
ให้บริการในรูปแบบนี้ จึงมีนอ้ ยราย เนือ่ งจากการให้บริการ Cheque
On Demand ต้องอาศัยระบบความปลอดภัยและความเชือ่ มัน่ ของ
ลูกค้าที่มีต่อผู้ให้บริการ รวมถึงต้องมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วที่
สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษทั จึงให้ความส�ำคัญ
ในการขยายตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ คือ
ธนาคารซึง่ ยังคงท�ำการ Encode เช็คและจัดพิมพ์ชอื่ ลูกค้าเอง ดังนัน้
จึงต้องท�ำการเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอืน่ ๆ เพือ่ ให้ธนาคารหัน
มาใช้บริการของบริษทั แทนการจัดพิมพ์เอง

ตลาดแบบพิมพ์ทวั่ ไปและระบบออฟเซ็ท
(Business Forms)
ส�ำหรับการแข่งขันในตลาดแบบพิมพ์ทวั่ ไปและระบบออฟเซ็ทนัน้ มี
การแข่งขันทีส่ งู เนือ่ งด้วยเป็นสินค้าสิน้ เปลืองใช้แล้วหมดไป และมี
ปริมาณการสัง่ ซือ้ ในแต่ละครัง้ เป็นจ�ำนวนมาก โดยขัน้ ตอนในการ
ผลิตไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงในการผลิตมากนัก
จึงท�ำให้มคี แู่ ข่งหลายราย ทัง้ นีล้ กู ค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุม่ สถาบัน
การเงิน กลุม่ ธุรกิจด้านการสือ่ สาร และหน่วยงานราชการ และจาก
การทีก่ ลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่น�ำระบบการประมูลผ่านสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-auction) มาใช้ จึงท�ำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น
เนือ่ งจากเป็นระบบการแข่งขันในด้านราคา โดยราคาประมูลทีไ่ ด้จะ
ค่อนข้างต�่ำ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้บริษัทไม่
สามารถเข้าแข่งขันในระบบการประมูลผ่านสือ่ ทางอิเลกทรอนิกส์ได้
ทุกครัง้ ดังนัน้ บริษทั จึงมีการปรับใช้กลยุทธ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั ตัว
สินค้า โดยการเสนอบริการด้านการบริหารคลังและจัดเก็บสินค้า เพือ่
เพิม่ ความสะดวกและเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า จึงเป็นการขายสินค้า
พร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้เป็นการเพิม่ โอกาสในการ
ขยายตลาดมากยิง่ ขึน้
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ตลาดกระดาษส�ำนักงาน (Office Paper)

ตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)

ตลาดกระดาษส�ำนักงานเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตพร้อมใช้งานได้ทันที และไม่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการผลิตเป็นการตัด
เพือ่ ให้ได้ตามขนาดทีใ่ ช้งาน ท�ำให้ตลาดนีจ้ งึ มีคแู่ ข่งจ�ำนวนมาก โดย
ลูกค้าจะพิจารณาเรือ่ งราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ทัง้ นีค้ ณ
ุ ภาพ
ของกระดาษนัน้ ไม่คอ่ ยมีความแตกต่างกันมาก ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั
การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนในการจัดจ�ำหน่ายของบริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ ยีห่ อ้
สินค้า “Fuji Xerox”

ตลาดการพิมพ์ในประเทศไทยมีบริษทั ขนาดใหญ่ดา้ นการพิมพ์และ
การบรรจุภณ
ั ฑ์อยูก่ ว่า 300 แห่ง มูลค่าอุตสาหกรรมอยูท่ ี่ 4-5 แสน
ล้านบาท มูลค่าการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ
เพิม่ ขึน้ จาก 6 หมืน่ - 1 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการพิมพ์มี
แนวโน้มจะเติบโตขึน้ 10% ต่อปี และภายในปี 2019 ตลาดการ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษโลกจะเติ บ โตถึ ง 11.69 ล้ า นล้ า นบาท
จากประมาณ 9 พันล้านบาทในปี 2012 ยอดขายตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัว่ โลก มีแนวโน้มจะแตะ 34.1 ล้านล้านบาท ในปี 2018 โดยยอดขาย
ส่วนใหญ่จะมาจากทวีปเอเชีย การจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในปี 2015 จะท�ำให้อตุ สาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มกี ารเจริญเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจติ อล
(Digital Print and Mail)
ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจติ อล เป็นตลาดทีม่ คี แู่ ข่งน้อยราย
เนื่องจากเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล
ลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทัง้ ในเรือ่ งของเครือ่ งจักร และ
ระบบการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับความถูกต้องและความ
รวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจ�ำกัด ถึงแม้บริษทั จะเป็นรายใหม่
ที่ เ ข้ า มาในตลาดส่ ว นนี้ แต่ บ ริ ษั ท มี ค วามพร้ อ มและมี ค วาม
หลากหลายในการให้บริการมากกว่าผู้ให้บริการรายเดิม บริษัท
สามารถให้บริการได้ทงั้ กระดาษแบบต่อเนือ่ งเป็นม้วน ต่อเนือ่ งแบบ
ปรุ และแบบแผ่น รวมถึงการบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect ซึง่
ป้องกันความผิดพลาด และที่ส�ำคัญบริษัทยังสามารถให้บริการ
งานพิมพ์ดว้ ยระบบสีส่ แี ละขาวด�ำ

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์
(Warehouse Management)

ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ตลาดนีม้ อี ตั ราการเติบโต
1)
		
		
		

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศยังเป็นแรง
ขับเคลือ่ นหลักของอุตสาหกรรมการบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ย มีความ
ต้องการในการส่งออกสูง ความต้องการส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีท่ นั สมัยมากขึน้ ง่ายต่อการเข้าถึงวัตถุดบิ

2) มีบริษทั ทางด้านอาหารกว่า 10,000 แห่ง ตลาดอุตสาหกรรม
		 อาหารและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ในประเทศเติบโตโดยเฉลี่ย
		 20% ต่อปี
ทีม่ า : Thailand Printing Industry – Board of investment Thailand
		 และงานวิจยั จากบริษทั Transparency Market Research
: Packaging Industry Outlook in Thailand

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคูแ่ ข่งน้อยราย
ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการงานพิมพ์ทดี่ �ำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่นนั้
มีการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่ง
ให้ลกู ค้าเท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการการจัดเก็บและบริหารคลัง ซึง่ แบบ
งานบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ บริษทั สามารถสร้างโอกาสในการขยาย
ตลาดไปยังลูกค้าทีต่ อ้ งการแบบ One Stop Service ซึง่ จะช่วยประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บและลดความยุง่ ยากในการบริหารงาน บริษทั
ได้มกี ารต่อยอดการบริหารคลังสินค้าทีไ่ ม่ใช่สงิ่ พิมพ์ เช่น บริหารชุด
แบบฟอร์มพนักงาน บริหารเครือ่ งเขียน บริหารของขวัญ ของช�ำร่วย
และบริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะขยายการบริหารสินค้าให้กบั กลุม่ ลูกค้า
E-commerce และกลุม่ สินค้า IT
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Risk
Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้กจิ กรรมต่างๆ ก้าวสูโ่ ลก
ดิจติ อลมากขึน้ ธุรกิจสิง่ พิมพ์ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ดั ง กล่ า ว ซึ่ง เห็ น ได้ จ ากการปิ ด ตั ว ลงของนิ ต ยสารชื่อ ดั ง ต่ า งๆ
ทีต่ พี มิ พ์มานานนับสิบปี ต่างทยอยปิดตัวลง เช่น นิตยสาร Image
ดิฉนั เปรียว ขวัญเรือน สกุลไทย และคูส่ ร้างคูส่ ม สือ่ สิง่ พิมพ์เหล่า
นี้ได้รับผลกระทบทั้งจากสื่อดิจิทัล และจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
จนส่งผลต่องบโฆษณาลดลง
สำ�หรับสิง่ พิมพ์ทบ่ี ริษทั ดำ�เนินงานอยู่ มีความแตกต่างจากสิง่ พิมพ์
ประเภท นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ทีร่ ายได้หลักมาจากงบโฆษณา โดย
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบธุรกิจสิง่ พิมพ์ของบริษทั มาจากการลดปริมาณ
การใช้พมิ พ์ลงบนกระดาษ มาเป็นการใช้ผา่ นระบบออนไลน์มากขึน้
เนือ่ งจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเ่ี รียกว่า Digital Platform มาทดแทนการ
ใช้กระดาษ เช่น ระบบ E-Payment, PromtPay, E-tax invoice
จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว บริษทั มีแนวทางในการลดความเสีย่ ง
ดังกล่าว โดยการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศ เพือ่ รองรับ
การใช้สอ่ื ดิจทิ ลั มากขึน้ ทำ�ให้บริษทั มีความพร้อมและให้บริการโดย
ในลักษณะของ Multi Chanel คือ การจัดการข้อมูลเพือ่ พิมพ์ลงบน
กระดาษ หรือเป็นการส่งผ่านข้อมูลตามช่องทางต่างๆ เช่น e-mail
SMS FAX Social Media (Line, Messenger) หรือจะเป็นการพิมพ์พร้อม
ส่งผ่านไปรษณีย์ ซึง่ การให้บริการดังกล่าวทำ�ให้บริษทั สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร

2. ความเสีย่ งด้านการแข่งขันทางธุรกิจกับ
ผูป้ ระกอบการรายอืน่
เนื่องจากธุรกิจด้านนี้มีผ้ปู ระกอบการขนาดกลางมีความได้เปรียบ
ในการกำ�หนดราคาขายให้แก่ลกู ค้าได้ดกี ว่าบริษทั ซึง่ อาจส่งผลให้
บริษัทสูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้นบริษัทจึงได้ใช้
กลยุทธ์ท่มี ่งุ เน้นการขายสินค้าและบริการสำ�หรับตลาดลูกค้ากลุ่ม
ธุรกิจองค์กรทีบ่ ริษทั มีศกั ยภาพการแข่งขัน โดยมุง่ เน้นคุณภาพของ
สินค้าและบริการ ส่งมอบตรงเวลา เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามพึงพอใจสูงสุด

ของลูกค้า นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการ
ให้บริการให้เป็นทีย่ อมรับแก่ลกู ค้า ควบคูไ่ ปกับการสร้างสัมพันธภาพ
ทีด่ กี บั คูค่ า้ เพือ่ ลดการพึง่ พาเฉพาะรายใดรายหนึง่ และเพิม่ อำ�นาจ
ต่อรองกับคูค่ า้ ตลอดจนถึงการสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากธุรกิจใหม่
ด้วยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึง่ ของสินค้าและ
บริการแก่ลกู ค้าให้ครบวงจรยิง่ ขึน้

3. ความเสีย่ งด้านต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิตร้อยละ 50-60 เป็นกระดาษ หากราคากระดาษ
มีความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีอิสระในการจัดซื้อกระดาษจากผู้ผลิตรายอื่นทั้งภายใน
และต่างประเทศจากผูจ้ �ำ หน่ายหลายราย ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั เตรียม
แหล่งวัตถุดบิ เป็นช่องทางสำ�รองจำ�นวนมาก จึงลดความเสีย่ งด้าน
การขาดแคลนวัตถุดิบและลดความเสี่ยงด้านราคากระดาษที่อาจ
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาซื้อขายในตลาดโลก ในกรณีท่เี กิด
ความผันผวนของราคากระดาษ บริษัทได้มีการวางแผนกับลูกค้า
งานพิมพ์รายใหญ่ซ่งึ มีความต้องการสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้
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บริษทั สามารถวางแผนการผลิตได้ลว่ งหน้าทุกเดือน จึงสามารถทำ�
โครงการจัดซือ้ ระยะยาวในราคาคงทีร่ ะยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กับทาง
ผูผ้ ลิตกระดาษรายใหญ่ภายในประเทศ ทำ�ให้บริษทั สามารถลดความ
เสีย่ งด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ลงได้ระดับหนึง่ นอกจากนี้
ในกรณีทข่ี ายให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป หากราคากระดาษมีการปรับตัวสูงขึน้
ทางผูผ้ ลิตกระดาษจะแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้บริษทั
สามารถสัง่ ซือ้ กระดาษในราคาเดิมและบริษทั มีการทยอยปรับราคา
ขึน้ เป็นลำ�ดับ จนทำ�ให้สามารถเพิม่ ราคาสินค้าสิง่ พิมพ์ได้ตามสัดส่วน
ของต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ หมด

4. ความเสีย่ งทางด้านการเงิน
4.1 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อ
ลงทุนขยายธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ระยะเวลา 3 ปี
ดังนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
อนาคต
4.2 ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
การจ�ำหน่ายสินค้าและบริการทั้งภายในและต่างประเทศภายใต้
เงือ่ นไขสินเชือ่ ทัง้ หมด จึงมีความเสีย่ งทีล่ กู ค้าไม่สามารถช�ำระหนีใ้ ห้
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แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�ำหนด บริษัทจึงควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยก�ำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ โดยมีการ
วิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
ลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินบริษทั
ประเมินว่าไม่มคี วามเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ความ
เสีย่ งทางด้านการให้สนิ เชือ่ แสดงไว้ตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ทัง้ นี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญอัตรา 100%
ส�ำหรับลูกหนีท้ มี่ ยี อดค้างช�ำระเกิน 1 ปี

5. ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่า 25%
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เนือ่ งจากครอบครัวมงคลสุธไี ด้ถอื ครอง
หุน้ ของบริษทั ฯ รวมกันคิดเป็น 41.41% ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมด จึงอาจจะควบคุมเสียงข้างมากในการออกเสียง
ลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประกาศใช้
หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate
Governance Guidelines) จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและกฎบัตร
ของคณะกรรมการ เพือ่ เป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ิ
หน้าที่กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และรับผิดชอบต่อสังคม
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Information
of Company Group
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ

ข้อมูลทัว่ ไป ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชือ่ บริษทั ภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited (TKS)
0107540000014
ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์ธรุ กิจ แบบพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง และกระดาษสำ�นักงาน
เลขที่ 30/88 หมูท่ ่ี 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th
หุน้ สามัญจำ�นวน 420.21 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.0 บาท
รวม 420.21 ล้านบาท
หุน้ สามัญจำ�นวน 360.21 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.0 บาท
รวม 360.21 ล้านบาท

ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ย่อย ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ มากกว่า 10%
ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชือ่ บริษทั ภาษาอังกฤษ
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ความสัมพันธ์

บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
T.K.S. Siam Press Management Company Limited
เลขที่ 30/88 หมูท่ ่ี 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0105536094121
ผลิตและจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง แบบพิมพ์ธรุ กิจ แบบพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง
บริการงานพิมพ์ในระบบดิจติ อล
และบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ธรุ กิจ
0-2784-5888
0-2784-5858
หุน้ สามัญจำ�นวน 30.0 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.0 บาท รวม 300.00 ล้านบาท
หุน้ สามัญจำ�นวน 30.0 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.0 บาท รวม 300.00 ล้านบาท
100.00%
บริษทั ย่อย
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ข้อมูลทัว่ ไปของกิจการร่วมค้า
ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชือ่ บริษทั ภาษาอังกฤษ
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
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เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ความสัมพันธ์

บริษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด
T.K.S. – Wellco (Thailand) Co.,Ltd.
เลขที่ 30/88 หมูท่ ่ี 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0745558002445
ฉลาก
0-2784-5888
0-2784-5858
หุน้ สามัญจำ�นวน 18.0 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.0 บาท รวม 90.00 ล้านบาท
หุน้ สามัญจำ�นวน 18.0 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.0 บาท รวม 90.00 ล้านบาท
51.0%
กิจการร่วมค้าผ่านการถือหุน้ ของบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชือ่ บริษทั ภาษาอังกฤษ
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ความสัมพันธ์

C.T.K.S. Technologies
C.T.K.S. Technologies
No. 27E4, Russian Bivd, SaagKat Teuk Tia, Khan SenSok, Phnom Renh
00020435
ขายสินค้าและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกัมพูชา
USD 60,000
USD 60,000
45%
กิจการร่วมค้าผ่านการถือหุน้ ของบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
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ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ร่วม ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ มากกว่า 10%
ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
ชือ่ บริษทั ภาษาอังกฤษ
เลขทีท่ ะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ความสัมพันธ์

ชือ่ บริษทั ภาษาไทย
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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

บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน)
Thai British Security Printing Public Company Limited (TBSP)
0107537002311
ประกอบธุรกิจประเภทการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติก
เพือ่ ใช้ในวงการธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำ�หรับลูกค้าทัว่ ไป
41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
0-2754-2650
0-2183-2763
www.tbsp.co.th
110.0 ล้านบาท
19.89%
บริษทั ร่วม
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Major Changes and
Developments
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
2560
 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
เป็นประธานบริษทั และได้แต่งตัง้ นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจสิง่ พิมพ์ รวมระยะเวลา 23 ปี
 บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 2 ของ ESG100 ซึง่ เป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัท
หลักทรัพย์จดทะเบียน จำ�นวน 656 บริษทั ในปี 2560 ทีม่ กี าร
ดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance : ESG)
 บริษทั ได้รบั รางวัล Best of the Best ประเภท Best in More
Than One Production Process และรางวัล Gold Award ประเภท
Multi-Piece Production & Campaigns ในงานประกวดสิง่ พิมพ์
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 12 (Thailand Print Award 2017)
 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) ระดับ 4* จากกระทรวงอุตสาหกรรม
*ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่
ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำ�เนินงานอย่างเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP) โครงการ
ที่ 3 โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่ 1 ตุลาคม
2560-10 ตุลาคม 2565 โดยบริษทั สมทบให้ ในอัตรา 42% ของ
เงินลงทุนของลูกจ้าง
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2559

2558

 บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ซึง่ เป็นการจัดอันดับ
โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์
จดทะเบียน จำ�นวน 621 บริษทั ในปี 2559 ทีม่ กี ารดำ�เนินงาน
โดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG)

 บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะลงทุน ในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี
พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน) “TBSP” เป็นบริษัทร่วม เนื่องจาก
กลุม่ ตระกูลมงคลสุธี ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้ถอื หุน้
ใน TBSP ในสัดส่วน 32.12%

 บริษัทและบริษัทย่อย ได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2559
* โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมที่
ยึดมัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้วยการมุง่ เน้นในเรือ่ งของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมบน
พืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

 บริ ษัท รั บ รางวั ล บริ ษัท จดทะเบี ย นด้ า นผลการดำ � เนิ นงาน
ยอดเยีย่ ม (Best Company Performance Awards) และรางวัล
บริ ษัท จดทะเบี ย นด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั นธ์ ย อดเยี่ย ม (Best
Investor Relation Awards) กลุม่ Market Capitalization ไม่เกิน
3,000 ล้านบาท
 บริษทั และบริษทั ย่อย ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management
System : ISO 22301: 2012) จากสถาบัน BUREAU VERITAS
THAILAND เป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึ่งชี้บ่งภัย
คุกคาม ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร และผลกระทบของภัย
คุกคามนั้นต่อการดำ�เนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้าง
ขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (resilience) เพื่อ
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การตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก
ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมทีส่ ร้างมูลค่าทีม่ ปี ระสิทธิผล
 บริษทั ได้รบั อนุญาตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์กรมหาชน) ในการใช้เครือ่ งหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่อเนือ่ ง 3 รายการ เป็นระยะเวลา 2 ปี
ตัง้ แต่ 15 กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2560
 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 360,206,980 บาท โดยหุน้ สามัญ
ทีเ่ พิม่ จำ�นวน 32,746,089 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
ในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังกล่าวคงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 212 หุน้

2557
 บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด เพือ่ เป็นตัวแทนจำ�หน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร ในแบรนด์
ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ แต่เพียงรายเดียวในประเทศ
 บริ ษัท ขยายฐานการผลิ ต ไปสู่ต ลาดบรรจุ ภัณฑ์ ช นิ ด อ่ อ นตั ว
(Flexible Packaging) โดยมีการลงทุนเครื่องจักรกราเวียร์
(Gravure)
 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 327,460,970 บาท โดยหุน้ สามัญ
ทีเ่ พิม่ จำ�นวน 29,769,179 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล ใน
อัตราส่วน 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังกล่าวคงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 79 หุน้
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการ
ที่ 2 โดยมี ร ะยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่ม โครงการตั้ง แต่
1 กรกฎาคม 2557 โดยบริษทั สมทบให้ ในอัตรา 42% ของเงิน
ลงทุนของลูกจ้าง

2556
 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ได้รบั รางวัล จากการประกวดสิง่ พิมพ์ ใน
งาน Thai Print Awards 2013 ครัง้ ที่ 8 โดยได้รบั รางวัล “Best
Of the Best”
 ประเภทงาน Best in more than one production process และ
ได้รบั รางวัล “Silver Award” ประเภทงาน Innovative/Special
Printing จากผลงานชิน้ เดียวกัน
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 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิมจำ�นวน 248,076,525 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 297,691,830 บาท โดยหุน้ สามัญที่
เพิม่ จำ�นวน 49,615,305 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล ใน
อัตราส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังกล่าว คงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 39 หุน้
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security) ISO 27001
จากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND

2555
 บริษทั ย่อยได้มกี ารปรับปรุงอาคารโรงงาน เพือ่ ให้สายการผลิต
ของบริษัท มีความกระชับและลดระยะเวลาในการเคลื่อน
ย้ายวัตถุดบิ พร้อมทัง้ ปรับปรุงสถานทีข่ องฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับปริมาณงานที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ประกอบการ
ควบคุมการเข้าออกภายในโรงงานเพื่อเป็นโรงงานที่มีความ
Security มากยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะ
แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสสองของปี 2556
 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำ�โครงการร่วมลงทุนระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program
:EJIP) โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2555 โดยบริษทั สมทบให้ในอัตรา 42% ของเงิน
ลงทุนของลูกจ้าง โครงการดังกล่าวเพือ่ ให้พนักงานของบริษทั
มี ค วามเป็ น เจ้ า ของบริ ษัท และเป็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจการ
ปฏิบตั งิ าน และรักษาบุคลากรไว้กบั บริษทั ในระยะยาว

2554
 บริ ษัท ลดทุ นจดทะเบี ย นที่เ กิ ด จากการเพิ่ม ทุ น เพื่อ รองรั บ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิและการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง
โดยการลดจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้ใช้สทิ ธิและจำ�หน่ายไม่หมด จำ�นวน
111,923,475 หุน้ ทำ�ให้ทนุ จดทะเบียนของบริษทั ลดลง จากทุน
จดทะเบียนเดิม 360,000,000 หุน้ เหลือ 248,076,525 หุน้ ทัง้ นี้
บริษัท ได้ดำ�เนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2554
 บริษัทได้ทำ�การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดเพชรบุรี
(โรงงานเดิม) ในมูลค่า 120.0 ล้านบาท เงินทีไ่ ด้จากการขาย
ที่จำ�นวน 90.0 ล้านบาท นำ�ไปชำ�ระเงินกู้ท่มี ีอยู่กับสถาบัน
การเงิน ส่วนทีเ่ หลือใช้หมุนเวียนภายในกิจการ
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2553
 บริษทั ได้ท�ำ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ ละ 1.0 บาท ตามมติทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553
 หลักทรัพย์ของบริษัท ได้ทำ�การย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี (Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (Information & Communication Technology) ไปยัง
กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสิง่ พิมพ์ (Media
& Publishing)

2550

 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2550 เมือ่ วันที่ 3 กันยายน
2550 มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน จาก 318 ล้านบาท
เป็น 360 ล้านบาท การเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็นการออกหุน้ สามัญ
ใหม่จำ�นวน 42 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลภายใน
วงจำ�กัด (Private Placement) บริษัทได้ดำ�เนินการลดทุน
จดทะเบียนดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)

 TKS-W1 ได้ครบกำ�หนดการใช้สทิ ธิทซ่ี อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั โดย
มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิทง้ั หมดจำ�นวน 61,999,540 หุน้ ได้ท�ำ การ
ใช้สทิ ธิทซ่ี อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั จำ�นวน 3,325 หุน้

1) ได้ รั บ การรั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำ�หรับคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

 บริษทั ได้ท�ำ การเพิม่ ทุนทีช่ �ำ ระแล้วจากจำ�นวน 248,073,200 หุน้
เป็น 248,076,525 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 1.0 บาท จากการใช้
สิทธิของ TKS-W1

2) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชือ่
เป็น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และเพิม่
ทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 705
ล้านบาท

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษทั มีมติขาย
หุ้นสามัญที่ซ้ือคืนจำ�นวน 16,941,360 หุ้น โดยการขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการขายหุน้ สามัญ
ทีซ่ อ้ื คืน ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 23 กันยายน
2554

2552
 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ได้รบั 2 รางวัลจากการประกวดสิง่ พิมพ์
ในงาน Asian Print Awards 2009 ครัง้ ที่ 7 ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
1) Best of the Best ประเภทงาน Best in more than one
production process
2) Gold Award ประเภทงาน Special Printing

2551

 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และได้ท�ำ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในวันที่ 16
มิถนุ ายน 2551

2549
 ได้รบั รางวัล “Best of the Best : Best in more than one
production” จากการประกวดสิ่งพิมพ์ในงาน 1st Thai Print
Awards 2006 จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย บริษทั ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ “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 ครัง้ ที่ 4
ทีน่ ครเซีย่ งไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ในนามบริษทั
ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)
 บริษทั ได้จดั งาน Grand Opening โรงงานใหม่ทน่ี คิ มอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ สินสาคร ซึง่ มี ฯพณฯ พลเอกพิจติ ร
กุลละวณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

2548
 บริษัทได้ทำ�การซื้อขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษทั จำ�นวน 61,999,540 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
จัดอยูใ่ นหมวดใบสำ�คัญแสดงสิทธิและใช้ชอ่ื ย่อในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์วา่ “TKS-W1”
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2547

2545

 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด โดยถือ
หุน้ ใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และ
เข้าถือหุน้ 100% ในต้นปี 2548

 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) ได้ยา้ ยทีท่ �ำ การพร้อมทัง้ สร้างศูนย์ขนส่งและ
กระจายสินค้าแห่งใหม่ขน้ึ ที่ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกล้กบั ทางด่วน
เอกมัยรามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายสินค้าทีไ่ ด้รบั
การถ่ายทอดจากกลุม่ บริษทั Synnex ประเทศไต้หวัน

2546
 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 9001 :
2000) เพิม่ เติม
 บริษัทได้ทำ�การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุน้ ละ 5 บาท เป็นหุน้ ละ 1 บาท ทำ�ให้จ�ำ นวนหุน้ สามัญ
จดทะเบียนเปลีย่ นจากจำ�นวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 5 บาท เป็น 250 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
 บริษทั ได้รบั อนุญาตให้เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเปิดทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์

 บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ โดยในส่วน
ของสินค้าหมวดอุปกรณ์สำ�นักงาน อาทิเช่น หมึกสำ�หรับ
เครือ่ งพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทและเลเซอร์ สือ่ บันทึกข้อมูล เป็นต้น
ได้ถูกโอนให้กับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็น
ผู้จัดจำ�หน่าย โดยมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายครอบคลุมพื้นที่
เกือบทัว่ ประเทศ
 บริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ จากเดิม “บริษทั ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์
จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน)”
 บริษทั ได้ท�ำ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 10 บาท เป็นหุน้ ละ 5 บาท พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จาก 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท นอกจากนัน้ ได้จา่ ยหุน้
ปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ในอัตรา 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้
สามัญใหม่ เป็นจำ�นวน 14 ล้านหุน้
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2544
 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม
จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2543
 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 14001)
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม
 บริษทั ได้รบั เครือ่ งหมายการค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2542
 กลุม่ บริษทั Synnex จากประเทศไต้หวัน ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย
อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่
ของโลก เข้าร่วมลงทุน 49% ในบริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั
คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

2541
 ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ทจ่ี งั หวัดเพชรบุรี เนือ้ ที่
30 ไร่ เพือ่ เพิม่ กำ�ลังการผลิตแบบพิมพ์ธรุ กิจ

2540
 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพจาก “บริษัทจำ�กัด” เป็น
“บริษัทมหาชนจำ�กัด” และเปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ “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 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วน
การถือหุน้ 99.99%
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2535
 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างโรงงานผลิต
กระดาษต่อเนือ่ ง ทีอ่ �ำ เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2531
 จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด”
เพื่อประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ

2529

 บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสิง่ พิมพ์ระบบออฟเซ็ท
จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 จัดตัง้ เป็นบริษทั จำ�กัดในนาม “บริษทั ที.เค.เอส อินเตอร์พริน้ ติง้
จำ�กัด” เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจค้าส่ง อุปกรณ์เครือ่ งเขียน กระดาษ
สำ�นักงาน รวมทัง้ วัสดุอปุ กรณ์และของใช้สน้ิ เปลือง และได้เริม่
ก่อตัง้ โรงงานเพือ่ ผลิตกระดาษพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง (Stock Forms)

2539

2497

 บริษทั เป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจการพิมพ์รายแรกของประเทศไทย ทีไ่ ด้
รับการรับรองคุณภาพ (ISO 9002)

 เริม่ ดำ�เนินกิจการภายใต้ชอ่ื “แต้ เกียง เซ้ง”
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Shareholders
Structure
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ 27 ธันวาคม 2560
ลำ�ดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มตระกูลมงคลสุธี
- บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำ�กัด
- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
- นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
- น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
- นายจุติพันธ์ มงคลสุธี
- น.ส. สุพรรณษา มงคลสุธี
- ด.ญ. ศรุตา มงคลสุธี
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายพิชญ์ เทวอักษร
PERSHING LLC
นางสาวชาพร บุณยนิตย์
นางสาวพัชนา ตวงสิทธิสมบัติ
นายวรการ วิไลชนม์
นายเอก ตัณฑวิเชียร
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

149,178,652
128,515,084
6,461,400
4,428,600
2,671,624
2,417,502
2,312,600
2,371,842
12,903,125
7,800,000
5,591,053
5,142,700
5,141,966
3,838,000
2,855,600
2,530,000
2,500,800
360,206,768

41.41%
35.68 %
1.79 %
1.23 %
0.74 %
0.67 %
0.64 %
0.66 %
3.58 %
2.17 %
1.55 %
1.43 %
1.43 %
1.07 %
0.79 %
0.70 %
0.69 %
100.00 %

บริษทั มงคลสุธโี ฮลดิง้ จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ ๆ (holding company) มีทนุ จดทะเบียน 50.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามตารางดังนี้

ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
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รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
น.ส.สุธิดา
น.ส.ศิริวรรณ
นางสุชาดา
น.ส.สุพรรณษา
นายจุติพันธุ์
น.ส.ศรุตา
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

มงคลสุธี
สุกัญจนศิริ
มงคลสุธี
มงคลสุธี
มงคลสุธี
มงคลสุธี

จำ�นวนหุน้
27,000
15,000
2,000
2,000
2,000
2,000
50,000

สัดส่วนการถือหุน้
54.0%
30.0%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
100.0%
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บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing)
มีทนุ จดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 300.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้

ลำ�ดับที่
1

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

29,999,994
30,000,000

99.99%
100.00%

บริษัท ที.เค.เอส.เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นกิจการค้าร่วม ประกอบธุรกิจฉลาก มีทุนจดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว
90.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ 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
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

9,179,997
8,820,000
1
1
1
18,000,000

51.00%
49.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

C.T.K.S. Technologies Co., Ltd. เป็นกิจการค้าร่วม ประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกัมพูชา
มีทนุ จดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว USD 60,000 โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ 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
450
450
100
1,000

สัดส่วนการถือหุน้
45.00%
45.00%
10.00%
100.00%

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษทั ร่วม ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ มีทนุ จดทะเบียน 800.0 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 770.3 ล้านบาท โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้

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
770,328,649

38.51%
34.99%
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 Pacififfiic City Holding Ltd.

การออกหลักทรัพย์อน่ื ๆ
-ไม่ม-ี
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Group Investment
Structure
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

บจ. ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์
100%

51.00%

บจ. ที.เค.เอส.– เวลโก
(ประเทศไทย)
45.00%

C.T.K.S.
Technologies

บมจ. ไทยบริตชิ
ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้
19.89%

51.00%

บจ.ไทยบริตชิ ดีโพสต์
99.99%

บจ. ไทย บริตชิ ซีเคียวริต้ี
พริน้ ติง้ โอเวอร์ซสี ์
40.00%

Myanmar Deco-TBSP
Special Products
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บมจ. ซินเน็ค
(ประเทศไทย)
38.51%

99.99%

บจ. พริซม่ึ โซลูชน่ั ส์
50.00%

บจ. พี ที ออโตเมชัน่
(ไทยแลนด์)
30.00%

บจ. บัฟ (ประเทศไทย)
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Reference Persons
Information
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น
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

ผู้สอบบัญชี
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
การลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษทั ย่อยทางตรง
กิจการร่วมค้า
และบริษทั ร่วม

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

ราคาทุน
(ล้านบาท)
31/12/60

300.00

10

99.9

314.65

5

51.0

45.90

45.0

1.053

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

ผลิตและให้บริการงานพิมพ์
ในระบบดิจิตอล ระบบออฟเซ็ท
และงานบริหารคลังแบบพิมพ์

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

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

90.0

C.T.K.S Technologies
Company Limited

สิ่งพิมพ์และบริการสารสนเทศ
ในประเทศกัมพูชา

KHR 240.00

บริษัทร่วม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)

จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟท์แวร์
และระบบสารสนเทศ

770.33

1

38.5

298.52

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
พรินท์ติ้ง จำ�กัด(มหาชน)

สิ่งพิมพ์ เอกสาร
ปลอดการทำ�เทียม

110.00

10

19.89

107.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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Dividend Payment
Policy
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า บริษทั ร่วมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่า 40% ของก�ำไร
40% ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปี ทีม่ ผี ลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน แต่ สุทธิหลังหักภาษีส�ำรองตามกฎหมายและส�ำรองต่างๆ ทัง้ หมดใน
แต่ละปี ทีม่ ผี ลก�ำไรจากการด�ำเนินการ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องไม่มขี าดทุน
ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่มขี าดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้
สะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
บริษทั ย่อยในการจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของ
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจ�ำเป็น
บริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุม
และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็น
ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
สมควร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554-2560
ปี

2554

2555

อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (งบรวม)*2
0.99
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ รวม (บาท/หุน้ )
0.42
เงินสด
0.42
หุน้ ปันผล (หุน้ เดิม:หุน้ ปันผล)
ไม่มี
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (งบรวม) (%) 42.40%

0.85
0.55
0.35
0.20 (5:1)
64.70%

2556

2557

2558

2559

0.79
0.86
0.60
0.65
0.50
0.55
0.10 (10:1) 0.10 (10:1)
75.90%
75.60%

0.79
0.50
0.50
ไม่มี
63.30%

0.93
0.65
0.65
ไม่มี
69.90%

2560*1

0.93
0.67
0.67
ไม่มี
71.91%

หมายเหตุ : *1 ปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
		 0.15 บาท/หุ้น สำ�หรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
		 เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
*2
อัตรากำ�ไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำ�ไรที่ปรากฏตามงบการเงินของปีนั้นๆ
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MANAGEMENT
Structure
โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายจัดซือ้

ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหาร
คลังและจัดส่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายขายโครงการ
และบรรจุภณ
ั ฑ์

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายขาย
ภายในประเทศ
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คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
President
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายผลิต

ผูจ้ ดั การฝ่ายขายต่างประเทศ

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตดิจติ อล

ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตออฟเซ็ท

ฝ่ายผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์

ฝ่ายผลิตสต็อคฟอร์ม
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THE board
OF
DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ย กรรมการ
โครงสร้างกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 		 ตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ด้านปฏิบตั กิ ารและด้านการเงิน) 		 มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
		 โดยมี ห น้ า ที่ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ กำ � หนดในข้ อ บั ง คั บ ตลาด
และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
		 หลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
3) มีการมอบอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
กรรมการบริ
ษ
ท
ั
ที
ไ
่
ม่
เ
ป็
น
ผู
บ
้
ริ
ห
ารจำ
�
นวน
6
คน

		 ที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การ
 กรรมการบริษทั ทีม่ าจากฝ่ายบริหารจำ�นวน 2 คน
		 กำ�กับดูแลกิจการ”
 โดยมีกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ 3 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการของบริษทั มีจ�ำ นวน 8 ท่าน
มีรายชื่อและจำ�นวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2560 ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6*
7
8

รายชือ่ คณะกรรมการ
พลเอก มงคล
นางเสาวนีย์
นางปรารถนา
นายณรงค์
นางสาวศิริวรรณ
นายสมคิด
นายวีระชัย
นายจุติพันธุ์

อัมพรพิสิฏฐ์
กมลบุตร
มงคลกุล
จุนเจือศุภฤกษ์
สุกัญจนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
ศรีขจร
มงคลสุธี

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

ปี 2560

ปี 2559

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

6/6
6/6
5/6
6/6
5/6
5/6
5/6
6/6

7/7
7/7
5/7
7/7
6/7
7/7
1/7

หมายเหตุ *ลำ�ดับที่ 6 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เข้าดำ�รง
		ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 แทนคุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

กรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงนามแทนบริษทั
ตามมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง 2/2561 เมื่ อ วั น บริษัท ได้แก่ นายวีระชัย ศรีขจร นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี และ
ที่ 26 กุ ม ภาพั นธ์ 2561 มี ม ติ อ นุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงกรรมการ นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลาย
ผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพัน มือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษทั
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่ คณะกรรมการ
นางเสาวนีย์
นางปรารถนา
นายณรงค์

กมลบุตร
มงคลกุล
จุนเจือศุภฤกษ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2560

ปี 2559

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

5/5
5/5
5/5

5/5
4/5
5/5

ปี 2560

ปี 2559

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

8/12
12/12
2/12
9/12
2/12
11/12

11/12
12/12
10/12
11/12
12/12

9/12
11/12
11/12
10/12
8/12
12/12
9/12
10/12
8/12

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

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีคณะกรรมการทัง้ หมด 15 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชือ่ คณะกรรมการ

1
2
3
4
5
6

นายวีระชัย
นายณรงค์
นางสาวศิริวรรณ
นายสมคิด
นายจุติพันธุ์
นายภาคภูมิ

ศรีขจร
จุนเจือศุภฤกษ์
สุกัญจนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
มงคลสุธี
ภูอุดม

7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายวิชัย
นายวรวุฒิ
นางสาวลลิตภัทร์
นายจิรพงศ์
นายชำ�นาญ
นายชัยยันต์
นางสาวณัฐิมา
นางกุลวดี
นายขจรพงษ์

อาจิณาจารย์
โอภาสถิรกุล
วาณิชย์เสริมกุล
วชิราธนาภรณ์
สุขประเสริฐ
บุญเจริญชัย
โพธิ์แดง
ภู่ตระกูล
สงสัย

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาระบบ
รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนการ
ขายและโลจิสติกส์/ เลขานุการที่ประชุม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายผลิตดิจิตอล
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน

หมายเหตุ : ลำ�ดับที่ 3 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานบริษทั เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มอบหมายให้คณ
ุ สมคิด กรรมการผูจ้ ดั การ เข้าร่วมประชุม
ลำ�ดับที่ 9 เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ลำ�ดับที่ 10 เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
ลำ�ดับที่ 1 และ 3-15 เป็นกรรมการที่ไม่รับเบี้ยประชุม
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ด้านการเงิน (Financial Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีคณะกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชือ่ คณะกรรมการ
นางปรารถนา
นางเสาวนีย์
นางสาวศิริวรรณ
นายสมคิด
นางสาวลลิตภัทร์
นายธนกร
นายอนุเทพ

มงคลกุล
กมลบุตร
สุกัญจนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
วาณิชย์เสริมกุล
โกศิลป์สุข
กิจประทาน

ตำ�แหน่ง

ปี 2560

ปี 2559

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์และวางแผน
ผู้จัดการส่วนการเงิน/เลขานุการที่ประชุม

10/10
10/10
1/10
10/10
9/10
8/10
10/10

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

หมายเหตุ : ลำ�ดับที่ 3 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานบริษทั เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มอบหมายให้คณ
ุ สมคิด กรรมการผูจ้ ดั การ เข้าร่วมประชุม
ลำ�ดับที่ 5 เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการเงิน เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ลำ�ดับที่ 6 เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการเงิน เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2560
ลำ�ดับที่ 3-7 เป็นกรรมการทีไ่ ม่รบั เบีย้ ประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Government Committee & Corporate Social Responsibility: CG&CSR)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีคณะกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน ดังนี้ี

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชือ่ คณะกรรมการ
นายขรรค์
นางสาวศิริวรรณ
นายสมคิด
นางสาวลลิตภัทร์
นายวิชัย
นางสาวณัฐิมา
นางกุลวดี
นายอนุเทพ
นายวิชิต

หมายเหตุ: ลำ�ดับที่ 2
ลำ�ดับที่ 5
		
ลำ�ดับที่ 9
ลำ�ดับที่ 2 -9

ประจวบเหมาะ
สุกัญจนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
วาณิชย์เสริมกุล
อาจิณาจารย์
โพธิ์แดง
ภู่ตระกูล
กิจประทาน
การพันทา

ตำ�แหน่ง

ปี 2560

ปี 2559

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครัง้ ประชุม

ประธานกรรมการ
ประธานบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล/เลขานุการทีป่ ระชุม
ผู้จัดการส่วนการเงิน
เจ้าหน้าที่บรรษัทภิบาลอาวุโส

12/12
2/12
9/12
7/12
3/12
12/12
11/12
11/12
6/12

10/10
9/10
5/10
10/10
2/10
9/10
-

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานบริษทั เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มอบหมายให้คณ
ุ สมคิด กรรมการผูจ้ ดั การ เข้าร่วมประชุม
มติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2560 เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติแต่งตัง้ นายวิชยั อาจิณาจารย์ เข้ารับหน้าทีก่ รรมการ
แทนนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล ได้มอบหมายให้ดแู ลงานด้านอืน่
นายวิชติ การพันทา เข้ารับหน้าทีก่ รรมการในคณะ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2560
เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ไม่รบั เบีย้ ประชุม
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ผูบ้ ริหารของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีผบู้ ริหารจำ�นวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
หมายเหตุ: ลำ�ดับที่ 1
		
ลำ�ดับที่ 2
		
ลำ�ดับที่ 7

รายชือ่ คณะกรรมการ
นางสาวศิริวรรณ
นายสมคิด
นายภาคภูมิ
นายวิชัย
นายวรวุฒิ
นางสาวลลิตภัทร์
นายจิรพงศ์

สุกัญจนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
ภูอุดม
อาจิณาจารย์
โอภาสถิรกุล
วาณิชย์เสริมกุล
วชิราธนาภรณ์

ตำ�แหน่ง
ประธานบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนการขายและโลจิสติกส์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ

 อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ �ำคัญๆ ทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของฝ่าย
บริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลัก
จัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้น�ำคณะ
การไว้แล้ว
ผูบ้ ริหารของบริษทั ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
 อ�ำนาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือ
 ก�ำหนดกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
การออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค�ำ้ ประกันเงิน
แผนงานการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับอนุมัติจาก
กู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท หรือตามที่
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
 ก�ำหนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณประจ�ำปี เพื่ อ เสนอให้
ให้มอี �ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คล
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำนาจ 
อืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/
พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินในการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจของ
หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั
บริษทั มอบอ�ำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด
ควบคุ
ม
ดู
แ
ลการด�ำเนิ
น
กิ
จ
การ
และ/หรื
อ
บริ
ห
ารงานประจ�ำวั
น
ของ
หรือค�ำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ได้ก�ำหนดไว้

บริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/ 
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่วา่ ภายในหรือภายนอก
หรือ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตลอดจนกฎหมายหรือกฎ
บริษทั
ระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ทุกประการ
 พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญาเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และ
 เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั
สัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้ง
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด
ก�ำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดท�ำสัญญาดังกล่าว เพือ่ น�ำเสนอต่อ
ค�ำสัง่ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
บริษทั ทุกประการ
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 พิจารณาจัดสรร เงินบ�ำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ เลขานุการบริษทั
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวศิ ริ ว รรณ สุ กั ญ จนศิ ริ
ลูกจ้างของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระท�ำกิจการให้บริษทั
ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ตัง้ แต่ปี 2554 โดยให้มอี �ำนาจหน้าทีต่ าม
 พิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยก ทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการ
ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกีย่ ว จัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงช่วย
ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ดั ง กล่ า ว ดู แ ลและให้ ค�ำแนะน�ำ
กับพนักงานทัง้ หมดของบริษทั
แก่คณะกรรมการเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ การจัดท�ำ
 ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไป และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และเพือ่ รักษาระเบียบ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปีของบริษทั
วินยั การท�ำงานภายในองค์กร
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงาน
 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห าร และ
ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
เป็นครัง้ คราว
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอ�ำนาจแก่บุคคลอื่นในการ
อนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อย กับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องของบริษทั ซึง่ การอนุมตั ิ
รายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องก�ำหนด

รายชือ่ คณะกรรมการ
1. พลเอก มงคล
2. นางเสาวนีย์
3. นางปรารถนา
4. นายณรงค์
5. นางสาวศิริวรรณ
6. นายสมคิด
7. นายวีระชัย
8. นายจุติพันธุ์

อัมพรพิสิฏฐ์
กมลบุตร
มงคลกุล
จุนเจือศุภฤกษ์
สุกัญจนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
ศรีขจร
มงคลสุธี

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาการเงินและการตลาด ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ตัง้ แต่
ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
โดยบริษทั ได้จดั ให้มจี �ำนวนกรรมการทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการ
บริษทั ในปัจจุบนั มีกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน โดยประธานกรรมการ
บริษทั เป็นคนละคนกับผูน้ �ำบริษทั (CEO) ซึง่ เป็นไปตามหลักบรรษัท
ภิบาลในเรือ่ งของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ กรรมการแต่ละท่าน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

ปีท่ีได้รบั
แต่งตัง้

ปีทเ่ี ลือก
ครัง้ ล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

2552
2555
2556
2539
2530
2560
2539
2559

2558
2559
2560
2559
2560
2558
2560
2559

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: ลำ�ดับที่ 6 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มติแต่งตั้ง นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
		
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แทนคุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส มีคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวน ตามหลักเกณฑ์
หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณา
ตามผลการปฏิบตั งิ าน ผลการดำ�เนินงานของบริษทั เทียบเคียงกับ
อัตราค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ พร้อมนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุมตั อิ ตั รา
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ จะกำ�หนดเป็นอย่างอืน่ ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็น

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมตามปริมาณ
งานทีเ่ พิม่ ขึน้ ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม
จากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของ
เบี้ยประชุมตามจำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการชุดย่อย

40,000
25,000

30,000
25,000

18,000
18,000

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ ประชุม ซึง่ จ่ายตามจำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ
1. พลเอก มงคล
อัมพรพิสิฏฐ์
2. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
3. นางเสาวนีย์
กมลบุตร
4. นางปรารถนา
มงคลกุล
5. นายณรงค์
จุนเจือศุภฤกษ์
6. นายวีระชัย
ศรีขจร
7. นายจุติพันธุ์
มงคลสุธี
8. นายสมคิด
เวคินวัฒนเศรษฐ์
9. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ
กรรมการลาออกปี 2559
1. นายสุพันธุ์
มงคลสุธี
2. นางสาวสุวภา
เจริญยิ่ง
รวมค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั
ปี 2560
ปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2560
ปี 2559

คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ปี 2560
ปี 2559

รวม
ปี 2560

ปี 2559

230,000
120,000
459,000
423,000
467,000
120,000
145,000
125,000
216,000

180,000
100,000
310,000
260,000
390,000
100,000
20,000
180,000

230,000
120,000
145,000
125,000
145,000
120,000
145,000
125,000
-

180,000
100,000
120,000
80,000
120,000
100,000
20,000
-

140,000
118,000
118,000
-

100,000
72,000
90,000
-

174,000
180,000
204,000
216,000

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

1,155,000

80,000
60,000
860,000

376,000

262,000

774,000

80,000
60,000
558,000 2,305,000 1,680,000

หมายเหตุ: ลำ�ดับที่ 8 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มติแต่งตั้ง นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
		
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แทนคุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
ลำ�ดับที่ 9 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัท ได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
- ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)
จำ�นวนผู้บริหาร (ราย)
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2560

ปี 2559

63,485,759.02
25

55,867,358.79
27

รูปแบบค่าตอบแทนอื่น

เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำ�มัน
เงินสวัสดิการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ (EJIP)
รถประจำ�ตำ�แหน่ง โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ: ผู้บริหารหมายรวมถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

- ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
1) เงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ บริษทั จัดให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร โดยบริษทั ได้สมทบในอัตราส่วน 3%-5% ของเงินเดือน
สรุปเปรียบเทียบดังนี้

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริหาร
จำ�นวนราย

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
บริษทั ได้จดั ให้มโี ครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
(EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำ�งานกับ
บริษทั ระยะยาว ดังนี้
- โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี
		 ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2555 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี
		 ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 3 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี
		 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 - 10 ตุลาคม 2565
ในโครงการที่ 3 พนักงานและผูบ้ ริหารทีส่ ามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP
ได้ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. พนักงานอาวุโส (O2) ทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 5 ปีขน้ึ ไป
2. พนักงานระดับหัวหน้าแผนก (O3) ทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 3 ปีขน้ึ ไป
3. หัวหน้าส่วน (M1) ทีม่ อี ายุงาน 1 ปี ขึน้ ไป
4. พนักงานระดับผูจ้ ดั การส่วน (M2) ถึงกรรมการผูจ้ ดั การ (MD)
		 ทีพ่ น้ ทดลองงาน
หมายเหตุ : คุณสมบัตขิ องพนักงานและผูบ้ ริหารคณะกรรมการได้มี
การอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงล่าสุดเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ปี 2560

ปี 2559

1,928,800
25

1,904,640
27

โดยบริษัทจะหักเงินเดือนจากผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับของ
พนักงานดังนี้
ระดับของพนักงาน
		
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)

เงินสมทบ
ในส่วนของพนักงาน
1,000
1,200
1,800
2,500
5,000
8,000
12,000
15,000
20,000

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

บริษทั ได้จา่ ยเงินสมทบอีกในอัตรา 42% ของเงินในส่วนทีพ่ นักงาน
และผูบ้ ริหารจ่ายในแต่ละเดือน
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ปี
2556
2557
2558
2559
2560 (ม.ค.-ก.ค.)
		 (ต.ค.-ธ.ค.)

โครงการ

จำ�นวนพนักงานทีอ่ ยู่ในโครงการ (ราย)

บริษทั จ่ายสมทบ (บาท)

โครงการที่ 1
โครงการที่ 1,2
โครงการที่ 1,2
โครงการที่ 1,2
โครงการที่ 1,2
โครงการที่ 3

63
79
107
104
103
113

578,424
673,932
776,538
785,652
381,192
281,148

บุคลากร
ในปี 2560 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม
รวมกันทัง้ สิน้ 647 คน โดยในปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทนให้ และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่าง
แก่พนักงานจำ�นวนทัง้ สิน้ 165.13 ล้านบาท ซึง่ ผลตอบแทน ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ปี

จำ�นวนพนักงาน
(คน)

2558
2559
2560

634
606
647

- ค่าตอบแทนอืน่
นอกจากผลตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินแล้ว บริษทั ยังมีการจ่ายสวัสดิการ
อืน่ ๆ เพิม่ เติมให้กบั พนักงานของบริษทั โดยจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ
อาทิเช่น รถตูร้ บั ส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มพี ยาบาลมาเข้า
เวรประจ�ำทีบ่ ริษทั สัปดาห์ละ 2 วัน สวัสดิการอาหารส�ำหรับพนักงาน
และส่งเสริมให้มกี จิ กรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล
การแข่งขันปิงปอง ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในบริษทั และการแข่งขันระหว่าง
บริษทั ทีต่ งั้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ การท�ำกิจกรรมนอก
สถานทีเ่ พือ่ เสริมสร้างความสามัคคีการท�ำงานเป็นทีม นอกจากนัน้
บริษทั มีโครงการให้ทนุ การศึกษาส�ำหรับบุตรและธิดาของพนักงาน
เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงการให้ทนุ การศึกษาส�ำหรับพนักงาน
ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ ำ� คัญในระยะ 3 ปีทผี่ า่ นมา
- ไม่มี –
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน จึงได้จัดท�ำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการ
ฝึกอบรม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้

ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
(ล้านบาท)
216.01
210.79
165.13

0.341
0.348
0.255

2. จัดท�ำแนวทางการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงาน เพือ่ รองรับกับ
ความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี
4. ด�ำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขให้การ
จัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แผนกฝึกอบรมด�ำเนินการจัดท�ำแผนการฝึกอบรม ตามนโยบายที่
คณะผูบ้ ริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญในแต่ละปี ส�ำหรับใน
ปี 2560 แผนกฝึกอบรมได้จดั ท�ำแผนฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมความรู้ รวม
ถึงทักษะการท�ำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึง
พนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมาย คือ การปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
KPI จ�ำนวน 5 ข้อของบริษทั คือ 1. ยอดขาย 2. ก�ำไร 3. งานผิด 4.
สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2560 ได้มกี ารอบรมดังนี้
ระดับผูบ้ ริหาร
ในปี 2560 มีจ�ำนวนผูบ้ ริหาร 25 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

1)
2)
3)
		
4)
1. การพิจารณาเพือ่ จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมทีม่ คี วามจ�ำเป็น
		
ส�ำหรับพนักงานในแต่ละต�ำแหน่ง
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ค่าใช้จา่ ยต่อคน
(ล้านบาท/คน/ปี)

จิตส�ำนึกและความตระหนักถึงการคอร์รปั ชัน่
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
วิ ธีก ารวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ความส�ำเร็ จ ของงาน (Key
Performance Index)
สร้างเสริมศักยภาพผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพือ่ ก้าวสู่
ยุคดิจทิ ลั (ICTI)

ANNUAL REPORT 2017

5)
6)
7)
8)
9)
		

กลยุทธ์ส�ำคัญโลจิสติกส์ขบั เคลือ่ นการค้าบน E-Commerce 2. หลักสูตรหัวหน้างาน
ไคเซ็น (Kaizen) เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตและปรับปรุงงาน
2.1 การบริหารการผลิตงานโครงการ
มองอนาคตบรรจุภณ
ั ฑ์ผา่ นงาน Interpack 2017
2.2 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสูอ่ งค์การยุคใหม่
			 การประกอบกิจการ
การประเมินอัตราก�ำลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ การเพิม่
2.3 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการท�ำงานและ
ผลิตภาพองค์กร
			 กฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาพนักงานทุกระดับ
2.4 Apply Kaizen for Modern Lean
2.5 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานใหม่ให้ได้ผลตามทีอ่ งค์กร
บริษทั ได้พจิ ารณาคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในงาน
			 คาดหวังอย่างยัง่ ยืน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ท�ำงานด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ รวมถึ ง มี ทั ศ นคติ
2.6 วิธีการวิเคราะห์งานและจัดท�ำใบบรรยายลักษณะงาน
เชิงบวกต่อการท�ำงาน เพือ่ สร้างให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของหน่วยงาน
			 พร้อมสมรรถนะและตัวชีว้ ดั
โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนา มีการฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอก
2.7 People Management 4.0
การเรียนรูง้ านจากผูบ้ งั คับบัญชา และการมอบหมายงานทีม่ คี วาม
ท้าทายมากขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลการอบรม และ 3. หลักสูตรตามสายงาน
ส�ำหรับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ บริษทั มุง่ เน้นเสริมสร้างความรู้
3.1 สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360 ด้าน
ความเชีย่ วชาญตามสายอาชีพ เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถของ
			 บรรจุภณ
ั ฑ์
พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการเติบโตทางธุรกิจและสอดคล้อง
3.2 เทคนิคการจัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจยั ฯ ตามมาตรการ
กับทิศทางของบริษทั
			 ยกเว้นภาษี 300%
3.3 นักขายสายพันธุ์ใหม่ยุค 4.0+กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสู่
ในปี 2560 บริษทั มีการพัฒนาและฝึกอบรมตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้
			 เป้าหมาย
1. หลักสูตรทัว่ ไป
3.4 พืน้ ฐานการพิมพ์ออฟเซ็ทส�ำหรับช่างพิมพ์ปอ้ นแผ่น
1.1 ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก รและธุ ร กิ จ สิ น ค้ า และบริ ก าร/
3.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
			 กระบวนการท�ำงาน/กิจกรรมกลุม่
			 ตามกฎหมาย
3.6 เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ลา่ สุด
1.2 ระบบมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
3.7
ครบเครือ่ งเรือ่ ง Recruit กับกฎหมายแรงงาน ง๊าย ง่าย
			 ISO 14001 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
3.8 เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ออ่ นนิม่
			 ISO 22301 มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
3.9 ขับเคลือ่ นการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับ
			 ISO 27001 มาตรฐานระบบด้านเทคนิค FSSC22000 และ
			 สิง่ แวดล้อมสูภ่ าคเอกชน
			 GMP
3.10 5ส Kaizen ส�ำหรับส�ำนักงาน
3.11 กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ
สรุปการฝึกอบรมของผูบ้ ริหารและพนักงาน เปรียบเทียบปี 2560 - 2559 ดังนี้

1. จำ�นวนหลักสูตรที่จัดการอบรม
2. จำ�นวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งปี
3. จำ�นวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี

2560

2559

เปลีย่ นแปลง

67
776.26
668

58
555.59
619

13.43%
28.43%
7.34%
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พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการและเลขานุการบริษัท นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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ประวัตคิ ณะกรรมการ
พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท
วุฒิการศึกษา

77 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ
12 พฤษภาคม 2552 (8 ปี 9 เดือน)
ไม่มี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. รุ่นที่ 9
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Finance for Non - Finance Director (FN)/2544
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2548
 Director Certifififfiication Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548
 Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 17/2560

การอบรมด้านอื่นๆ

หลักสูตรผู้บังคับหมวดทหารราบ
หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 5
หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 4
หลักสูตรนายทหารราบชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ
หลักสูตรโดดร่มนายทหาร รุ่นที่ 2
หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ 48 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรสิทธิของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์ในการบริหาร แผนฟื้นฟูกจิ การ
ศาลล้มละลายกลาง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.4
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TEPCOT รุน่ ที่ 2

ประสบการณ์

2549 - 2552
2546 - 2549
2545 - 2548
2543 - 2545
2543 - 2545
2542 - 2544
2542 - 2544
2542 - 2543
2539 - 2543
2539 - 2542
2538
2530 - 2539

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พซี ี
ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตร เคมีกัลไทย
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประธานกรรมการ บจก. ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ (บ.ท.ม.)
กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.)
กรรมการ บมจ. การบินไทย
นายกสภา สถาบันราชภัฏล�ำปาง
รองประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
สมาชิกวุฒิสภา

-ไม่มี-ไม่มี-

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการท�ำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท
วุฒิการศึกษา

65 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
14 พฤศจิกายน 2555 (5 ปี 3 เดือน)
ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certifififfiication Program (DCP) รุ่นที่ 69/2549
 Role of the Compensation Committee (RCC) /2552
 Role of the Chairman Program (RCP) /2553
 Financial Institutions Governance Program (FGP) /2553
 Audit Committee Program (ACP) /2557

การอบรมด้านอื่นๆ

- หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร (ศศินทร์ - Wharton)
- Certifififfiication in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
- Certifififfiication in Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์)
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์

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

ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์ (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
				
				
2559 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คาราบาว กรุ๊ป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นางปรารถนา มงคลกุล
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

53 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
27 กุมภาพันธ์ 2556 (5 ปี)
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 34/2546
 Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2559

การอบรมด้านอื่นๆ

Chief Financial Offiffi ifi cer Certififfi ifi cation Program รุน่ ที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Advanced Management Program 180 Harvard Business School
หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุน่ ที่ 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

ประสบการณ์

2558 - 2560
		
2557 - 2560
2555 - 2558
2550 - 2554
2550 - 2554
2551 - 2554
2541 - 2554
		
2535 - 2541
2533 - 2535
2529 - 2533

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมธนาคารออมสิน
กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. แม็คกรุ๊ป จำ�กัด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โทรีเซนไทย เอ เยนต์ซีส์
กรรมการ บมจ. เอสแอนด์ พี ซินดิเคท
กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำ�ริ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่มบริษัท บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บจก. ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส
หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID / THAILAND

2560 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
		
		

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการกำ�กับ		
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ บมจ. การบินไทย
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กรรมการคณะธรรมาภิบาลและกำ�กับกิจการที่ดี
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
		
2557 - ปัจจุบัน
		
		
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอฌ๊องซ์ จำ�กัด
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ กรรมการกลั่นกรอง กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ ดร.จำ�กัด – ปราณี มงคลกุล
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
Councilor สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

62 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
9 พฤษภาคม 2539 ( 21 ปี 9 เดือน )
330,000 หุ้น (0.09%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 58/2548
 Director Accreditation Program (DAP)/2548

การอบรมด้านอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.1)
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูงรุน่ ที่ 8 		
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.8)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 4)
- หลักสูตร พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร สวปอ. มส.5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 8

ประสบการณ์

2541 - 2555 รองประธานกรรมการ บมจ. มติชน
2536 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บมจ. มติชน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

-ไม่มี-

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

55 ปี
ไทย
กรรมการ ประธานบริษัท และเลขานุการบริษัท
3 กุมภาพันธ์ 2530 (31 ปี)
2,671,624 หุ้น (0.74%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547
 Director Accreditation Program (DAP) /2547

การอบรมด้านอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
- หลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (MMP)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2554
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ. 6)

ประสบการณ์

2551 - 2554
		
2549 - 2554
2544 - 2547

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

เลขานุการ ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2559 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
		
		
2544 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

อุปนายกฝ่ายหารายได้ สมาคมการพิมพ์ไทย
อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย
รองประธานกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เหรัญญิก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
เหรัญญิก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาครูชนบท

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นายวีระชัย ศรีขจร
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

64 ปี
ไทย
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
9 พฤษภาคม 2539 (21 ปี 9 เดือน)
217,800 หุ้น (0.06%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA.

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551
 Director Accreditation Program (DAP) /2547

การอบรมด้านอื่นๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์

2555 - 2560
2551 - 2554
2547 - 2552

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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ผู้อำ�นวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กรรมการ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสตอเรจ แบตเตอรี่

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

-ไม่มี-

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

31 ปี
ไทย
กรรมการ
25 สิงหาคม 2559 (1 ปี 6 เดือน)
2,417,502 หุ้น (0.67%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 247

การอบรมด้านอื่นๆ

- Certififfi ifi cate III Print and Graphics Arts (Lithograph Printing)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหญ่ (Young F.T.I)

ประสบการณ์

2555 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2551 - 2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่ออุตสาหกรรม

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

58 ปี
ไทย
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
1 มีนาคม 2560 (11 เดือน)
72,422 หุ้น (0.02 %)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2060
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560
 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560

การอบรมด้านอื่นๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9)
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.รุ่นที่ 3)
- ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)

ประสบการณ์

2549 - 2560
		
2537 - 2540
2530 - 2537

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
		

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะทำ�งานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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MANAGEMENT
TEAM
คณะผู้บริหาร

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการ ประธานบริษัท และเลขานุการบริษัท นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
นายภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุนการขายและโลจิสติกส์ นายวิชัย อาจิณาจารย์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด

นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต
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นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

55 ปี
ไทย
กรรมการ ประธานบริษัท และเลขานุการบริษัท
3 กุมภาพันธ์ 2530 (31 ปี)
2,671,624 หุ้น (0.74%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547
 Director Accreditation Program (DAP) /2547

การอบรมด้านอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
- หลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (MMP)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2554
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ. 6)

ประสบการณ์

2551 - 2554
		
2549 - 2554
2544 - 2547

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

เลขานุการ ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2559 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
		
		
2544 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

อุปนายกฝ่ายหารายได้ สมาคมการพิมพ์ไทย
อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย
รองประธานกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เหรัญญิก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
เหรัญญิก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาครูชนบท

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

58 ปี
ไทย
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
1 มีนาคม 2560 (11 เดือน)
72,422 หุ้น (0.02 %)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
 Director Certififfi ifi cation Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2060
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560
 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560

การอบรมด้านอื่นๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9)
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.รุ่นที่ 3)
- ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)

ประสบการณ์

2549 - 2560
		
2537 - 2540
2530 - 2537

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
		

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะทำ�งานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นายภาคภูมิ ภูอดุ ม
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษัท

54 ปี
รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนการขายและโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมด้านอื่นๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
- Executive Energy Program 2015 (EEP1)

ประสบการณ์

2553 - 2557
		
2548 - 2553
2537 - 2548
2535 - 2537
2531 - 2535

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ดิจิตอลและอำ�นวยการกลาง
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก. เชียงใหม่เคเบิ้ลทีวี
ผู้จัดการแผนกบุคคล บจก. เวลโก้ดีพาร์ทเม้นทสโตร์

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2555 - ปัจจุบัน รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชยั อาจิณาจารย์
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษัท

57 ปี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

การอบรมด้านอื่นๆ

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

ประสบการณ์

2552 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2546 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป บจก. อ.วัฒนชัยโฟรเซิน โปรดักส์
2538 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2534 - 2538 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขายและการตลาด บจก. เอสซีที คอมพิวเตอร์
2530 - 2534 เจ้าหน้าที่ส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษัท

54 ปี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมด้านอื่นๆ

หลักสูตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Category Management ดีมาร์ประเทศไทย
หลักสูตร Scot work Negotiating Skills
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

2549 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ลีเรคโก้ (ประเทศไทย)
2547 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร
2539 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
2534 - 2538 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซีคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษัท

44 ปี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมด้านอื่นๆ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Company Secretary Program (CSP 55/2014)
 Effective Minutes Taking (EMT 29/2014)
 Board Reporting Program (BRP 13/2014)
 Company Reporting Program (CRP 8/2014)
สภาวิชาชีพบัญชี
 TFRS ปี 61
 โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9 (2/2560)
 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 3
 ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต
 Pack 5 & Fair Value
 ปัญหาและการฝึกปฏิบัติ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

ประสบการณ์

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

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (อินเดีย)
ผู้อำ�นวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเลขานุการบริษัท บมจ. โอเชียนกลาส
Financial Controller บจ.แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย)
Financial Controller บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

-ไม่มี-

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
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นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
อายุ
ตำ�แหน่งในบริษัท

41 ปี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมด้านอื่นๆ

- Executive program for Implementing Robotics and Automation System (iRobot) by ICTI CY2018
- Executive program in Digitalization Industry of Thailand (eDIT) by ICTI CY2017
- Six Sigma training at UTAC Thailand CY2014
- CIM system training at UTAC Singapore CY2011
- Problem Solving and Decision Making training by Kepner-Trego International CY2004
- IT Hardware & Network training at Continuing Education Center Chulalongkorn CY2000

ประสบการณ์

2558 - 2560
2558 - 2558
2546 - 2558

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น
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ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์
Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
Automation Manager บจ. ยูแทคไทย

-ไม่มี-

- กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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
นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์

1

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายผลิต

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายและการตลาด

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ

ตำ�แหน่ง

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

31 ธ.ค. 59
ลดลง

13,492
- 6,461,400
14,743
14,636
9,725
9,525
28,421
1,579
-

เพิม่ ขึน้
330,000
2,671,624
2,371,842
217,800
2,417,502
72,422
3,117
1,618
1,781
1,579
1,579
1
1
1
1
1
-

เพิม่ ขึน้
-

ลดลง

1
1
1
1
1
-

-

31 ธ.ค. 60

การเปลีย่ นแปลงในปี 60

31 ธ.ค. 59

การเปลีย่ นแปลงในปี 60
31 ธ.ค. 60

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

หมายเหตุ *การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม

12
13

11

10

9

7
8

6

5*

4

3

2

รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ลำ�ดับ

บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ANNUAL REPORT 2017

73

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Corporate
Governance
การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแล

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้

บริษทั ได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เป็นแนวทางให้
กับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความ
มัน่ ใจในการด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบตั ติ อ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมี
ความมุง่ มัน่ ในการบริหารงานและได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ก�ำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามกฎเกณฑ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") อย่างเคร่งครัด เพือ่ ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ และความ
ยัง่ ยืนให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ในปี 2560

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูถ้ อื หุน้ และมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ใน
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ สิทธิในการรับข่าวสารของ
กิจการทีเ่ พียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม�ำ่ เสมอ สิทธิในเงินปันผล
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม เพือ่ แต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั
ทราบกฎเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลทีเ่ พียง
พอต่อการพิจารณา รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการเสนอวาระ การเสนอ
ชือ่ กรรมการ การให้โอกาสซักถามในทีป่ ระชุมและมีสทิ ธิมอบฉันทะ
ให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมแทน

1. บริษทั ได้รบั การประเมินผล จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies – CGR) ประจ�ำปี 2560 ในระดับดีเลิศ
(Very Good) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2. บริษทั ได้คะแนนประเมิน 90.50 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 2 ของ ESG100 ซึง่ เป็นการจัด
อันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษทั หลักทรัพย์
จดทะเบียน จ�ำนวน 656 บริษัท ในปี 2560 ที่มีการด�ำเนินงาน
โดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG) นอกจากนี้ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนือ้ หา 5 หมวด ได้แก่ หมวด
สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย หมวดการเปิดเผยและความโปร่งใส
และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังนี้
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บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปีภายใน
120 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั และหากมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือ
เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็นกรณีไป ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้จดั ให้มกี าร
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยจัดที่
ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 7 ท่าน ขาดประชุม จ�ำนวน 1 ท่าน
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี บริษทั จะค�ำนึงถึงสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สทิ ธิและไม่ละเมิด หรือลิดรอน
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
การเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงในกรณีด�ำเนินการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกให้นกั ลงทุนสถาบันทีม่ คี วามสนใจลงทุนกับบริษทั ใน
อนาคต โดยบริษทั จัดท�ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจ�ำปีให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งราย
ละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นประกอบ
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การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงาน
การประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา รายงานประจ�ำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด และระบุวธิ กี ารมอบฉันทะให้ชดั เจน พร้อมทัง้ ระบุสถานที่
วัน เวลา และแผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม ซึง่ ในหนังสือเชิญประชุม
จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมาแสดงในวัน
ประชุมเพือ่ รักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเพือ่ การตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียง
พอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทัง้ ประกาศลงในหนังสือพิมพ์
ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3
วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครัง้ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ทีม่ ี
การเผยแพร่ลว่ งหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 30 วัน เพือ่
เป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า
ส�ำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการ
ประชุมด้วย
บริษทั ได้เปิดโอกาสให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการ
ประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม
2561 และในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ วาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้
ทราบ ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทัง้ จะ
เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษทั ก่อนจัดส่ง
เอกสาร
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
บริ ษั ท ได้ อ�ำนวยความสะดวกให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ดิ น ทางมาประชุ ม
โดยจัดบริการรถตู้รับ-ส่งให้กับผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จ
สิน้ และจัดเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสารและ
ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มี
สถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น
ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุม
ทุกครัง้ ได้มกี ารชีแ้ จงหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการประชุมทัง้ หมด
อาทิ การเปิดประชุม วิธกี ารลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท
เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษทั จะด�ำเนินการนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุป
ของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่ง
บริษทั ได้จดั แยกการลงคะแนนเสียงส�ำหรับแต่ละเรือ่ งอย่างชัดเจน

เพือ่ รักษาสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการนับคะแนนเสียง บริษทั แจ้งต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมเปิดเผยให้ที่
ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการ
ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ขอ้
เสนอแนะและออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิรว่ มตัดสินใจใน
เรือ่ งทีส่ �ำคัญต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การแต่งตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ
การอนุมตั ผิ สู้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิม่ ทุน
การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
บริษทั ได้ระบุการมีสว่ นได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้
เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานทีป่ ระชุม
จะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการ
ท่านทีม่ สี ว่ นได้เสียนัน้ จะไม่รว่ มประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
นอกจากนี้ ในการประชุมประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ ริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบ
ค�ำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่
ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเพียง
พอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัด
เตรียมบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูใ้ ห้ค�ำตอบภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2560 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตาม
ล�ำดับในระเบียบวาระทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงล�ำดับวาระดังกล่าว และ
ไม่มกี ารขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ �ำหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด
ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ท�ำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันท�ำการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษทั และจัด
ท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผ่านระบบ Set Portal ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
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บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่
การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียง และข้อซักถามของผูถ้ อื ส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั (ยกเว้นการซือ้ หุน้ ตาม
หุน้ ในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint
Investment Program "EJIP") (คูม่ อื จริยธรรมธุรกิจของบริษทั หน้า 9
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
แนวทางปฏิบัติการไม่ใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ และประกาศ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั หน้า 5-6) ทัง้ นี้ กรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิเสนอเพิม่ ระเบียบวาระการประชุม และผูบ้ ริหาร จะต้องท�ำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ทปี่ ระชุม
และเสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั คณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
ตัง้ แต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ก่อนวัน และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน 3 วัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิ ท�ำการให้ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือ่ เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึง
ได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสีย
มานัน้ อย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการรับทราบ
โดยผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและลงมติแทน มีสทิ ธิ หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ได้รับเอกสารและค�ำแนะน�ำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่
ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ บริษัทได้มีการดูแลและค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึง
ประชุมแล้ว ย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผูถ้ อื หุน้ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษทั และผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกประการ ทั้งนี้บริษัทท�ำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีส่ �ำคัญ อาทิ ผูถ้ อื หุน้ ผูข้ ายสินค้าและ
ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้น บริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท และพนักงาน โดยมี
แนวทางการปฏิบตั งิ านอยูบ่ นพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์และเป็นธรรม
มีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่
ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับ
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียน และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียน ประโยชน์ของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
แล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถ
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วย
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ยึดมัน่ ในข้อปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทยังได้จัดท�ำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่ ทีด่ ี มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ส�ำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่ มีระบบบัญชีและการเงินทีม่ คี วามเชือ่ ถือได้ และทัง้ นี้ เพือ่ ให้แน่ใจ
เห็นสมควร และมีการน�ำผลคะแนนมารวมค�ำนวณกับคะแนนเสียง ว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่
ทีไ่ ด้ลงไว้ลว่ งหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนทีจ่ ะประกาศแจ้งมติของ เกีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
คะแนนเสียงในทีป่ ระชุม และเพือ่ ความโปร่งใส บริษทั จะจัดเก็บบัตร ลงมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การมอบฉันทะ การให้ขอ้ มูลล่วงหน้าใน
ลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ การตรวจสอบในภายหลังได้ดว้ ย
เวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ สถานทีป่ ระชุม การจัดสรร
บริษทั มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารส�ำคัญของบริษทั ทีม่ กี าร แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้
เปลีย่ นแปลง รวมถึงสารสนเทศทีบ่ ริษทั เปิดเผยตามข้อก�ำหนดต่างๆ คณะกรรมการบริษทั จะไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และน�ำข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้
ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ข้อมูลบริษัทในทาง
มิชอบ โดยก�ำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มกี ารใช้โอกาสหรือข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือ พนักงาน ในการ
หาประโยชน์สว่ นตน หรือท�ำธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ ง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชน์
การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดซื้อขายหลักทรัพย์
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ลูกค้า : บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดหาสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐานให้กับลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน
ราคา คุณภาพ และความมัน่ ใจทีบ่ ริษทั จะรักษาข้อมูลของลูกค้า ซึง่
เป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
การจัดส่งทีถ่ กู ต้องและทันเวลา ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือ
เงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับ
การเอาใจใส่กบั ความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทัง้ รายใหญ่
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และรายย่อย โดยมีหน่วยงานทีต่ ดิ ต่อกับลูกค้า พร้อมให้ค�ำแนะน�ำ พนักงาน : บริษัทให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้าน
และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรือ่ งการ สวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน โดยบริษทั ด�ำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย
รักษาความลับของลูกค้า
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษัทมีการจ่าย
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิ มีดงั นี้
ผลตอบแทนให้ประจ�ำปีแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
 จัดให้มรี ะบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุม้ ครองข้อมูลหรือ กับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มี
ทรัพย์สนิ ใดๆ ทีล่ กู ค้ามอบหมายให้อยูใ่ นความดูแลของบริษทั สวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุน
อย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) มีนโยบายตรวจสุขภาพให้แก่
(CCTV) เพื่อบันทึกการท�ำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้า พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผา้ ปิดจมูก และเครือ่ งป้องกันเสียง
ในกรณี ที่ พ นั ก งานต้ อ งท�ำงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ฝุ ่ น และ
เข้ามาตรวจสอบระบบการท�ำงาน
เครือ่ งจักรทีม่ เี สียงดัง ในแต่ละปีบริษทั จะจัดให้มกี ารตรวจสภาพ
 ริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า และ แวดล้อมในการท�ำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในทีท่ �ำงาน การตรวจ
ด�ำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมด้วยระบบ ISO ปริมาณฝุน่ และความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจ
9001 ตลอดจนทุม่ เทก�ำลังความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพน�ำ้ ดืม่ เป็นต้น
 ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ความระมัดระวังและ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษทั ได้มงุ่ เน้นให้พนักงาน
เอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้าเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังค่านิยม

 ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้แสดงความคิดเห็น องค์กร “I TSK” ดังนี้
ในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ บริษทั I : Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม ทีก่ ล้า
เพือ่ ทีบ่ ริษทั ได้น�ำไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เกิดความพึงพอใจ
เปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบกล้าพูด กล้าท�ำ และกล้าริเริม่
สูงสุดต่อลูกค้าบริษทั
T : Trust & Respect สร้างองค์กรแห่งความเคารพและเอาใจใส่ซงึ่
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กันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศ การท�ำงานทีเ่ ปิดเผย โปร่งใส
รัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนัน้ แก่
เปีย่ มด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกภาคส่วน
บุคคลอืน่ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการ
K : Know - How สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้วยการ
ด�ำเนินการตามกฎหมาย
เรียนรูแ้ ละเพิม่ ทักษะในการท�ำงานแบบมืออาชีพ
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S : Sustainable Development องค์กรมิได้มงุ่ เน้นเพียงแค่การเจริญ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการน�ำมาปรับปรุงให้เกิด
เติบโตหากแต่ตอ้ งเกือ้ หนุนสังคม
ประสิทธิผลในการท�ำงานดียงิ่ ขึน้
ประกอบกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ เป็นการส่งเสริมการสร้าง
 ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิง่ ตอบแทน นวัตกรรมทีก่ ล้าคิด กล้าท�ำ กล้าริเริม่ ภายใต้บรรยากาศการท�ำงาน
อืน่ ใดจากลูกค้าหรือบุคคลอืน่ เว้นแต่เป็นการรับอันเนือ่ งจากการ
ทีเ่ ปิดเผยโปร่งใส เพือ่ การเจริญเติบโตอย่างสมดุลยัง่ ยืน
ให้ตามประเพณีนยิ ม
นอกจากนี้ บริษทั ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือ่ เพิม่ ขีด
 ยึดถือและด�ำรงความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ ความสามารถส�ำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัด
 ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ ให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถในเรือ่ งที่
เกีย่ วข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยูใ่ นระดับทีส่ มเหตุสมผล
บริษทั อันเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคนในแต่ละ
 ด�ำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการ ระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั พนักงานในแผนกนัน้ ๆ
และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและ
การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษทั ได้จดั
ธุรกรรมใดๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
ให้มกี ารประชุมสามัญอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ฟัง
 สือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ให้ลกู ค้า นโยบาย และผลการด�ำเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น ยังเปิด
เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
โอกาสให้ ซั ก ถามและเสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ ต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร
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นอกจากนัน้ บริษทั จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆ แนวทางปฏิบตั มิ ดี งั นี้
ไว้ โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียง
 ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จา่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคูค่ า้
ผูเ้ ดียว
โดยไม่สจุ ริต และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลงและเงือ่ นไขต่างๆ
ทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษทั ได้จดั ปฐมนิเทศในวันแรกทีเ่ ริม่ ท�ำงาน
ได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
โครงสร้ า งธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท วั ฒ นธรรมขององค์ ก รในเบื้ อ งต้ น
สวัสดิการและผลประโยชน์ตา่ งๆ ของบริษทั และภายในระยะเวลา
ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีทเ่ี กิดหรืออาจเกิดความขัดแย้ง
1 ปี บริษทั จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ เพือ่ ให้ 
ทางผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อย่าง
ได้ท�ำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร
เหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างคนในบริษทั ความ
หรือขัดต่อข้อก�ำหนดของทางราชการ
ผูกพันกับองค์กร รวมถึง การเรียนรูก้ ารท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
ไม่ด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทั้งนี้บริษัทได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ
ส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิ์
และสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สนิ ค้าหรือบริการทีเ่ ป็นการละเมิด
อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เปิดเผยสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการหยุด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
งาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (ไว้ในรายงานประจ�ำปี)
และเปิดเผยตัวเลขจ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึกอบรมของพนักงาน  ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพือ่ ส่งผล
ให้เกิดการค้าทีม่ มี าตรฐานทัง้ กับคูค่ า้ ในประเทศและต่างประเทศ
ต่อปี (ไว้ในรายงานประจ�ำปี)
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม : บริษทั ได้การรับรองเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้การรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) ทีใ่ ช้ควบคุมดูแลสิง่ แวดล้อม
ท�ำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้บริษัทจะได้รับความ
ปลอดภัยในเรือ่ งของมลภาวะทีเ่ ป็นพิษ พร้อมทัง้ ได้จดั กิจกรรมร่วม
กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข เช่น ให้
ทุนการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น
เจ้าหนี้ : บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อก�ำหนดของสัญญาอย่าง
เคร่งครัด ในการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง ทัง้ ในการช�ำระคืนหนี้ เงินกู้
ยืม ดอกเบีย้ พร้อมทัง้ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการกูย้ มื เงินตามข้อ
ตกลง และมีหน้าทีท่ พี่ งึ มีตอ่ เจ้าหนีท้ างการค้า ไม่เคยมีการปฏิบตั ใิ ด
ทีฝ่ า่ ฝืนเงือ่ นไขทีต่ กลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซึง่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่เจ้าหนี้
มาโดยตลอด นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้มกี จิ กรรมร่วมกันกับเจ้าหนีก้ าร
ค้าในการแลกเปลีย่ นความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส
คูค่ า้ : บริษทั ค�ำนึงถึงความส�ำคัญกับคูค่ า้ มีการซือ้ สินค้าและบริการ
จากคูค่ า้ เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กติกาและสัญญาต่อคูค่ า้ อย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และให้ความส�ำคัญ
ในเรือ่ งของการช�ำระค่าสินค้าตามก�ำหนดเวลา ทัง้ นี้ บริษทั มีระบบ
การคัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั สินค้าและบริการที่
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีก่ �ำหนด
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 เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคูค่ า้ ของบริษทั มีดงั นี้
 คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
 คุณสมบัตขิ องสินค้าทีต่ อ้ งตรงตามความต้องการ และสามารถ
ให้น�ำมาทดลองตรวจสอบก่อนได้
 ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
 สถานภาพทางการเงิน
 ความมีชอื่ เสียงทางธุรกิจ
 ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและมีหลักก�ำกับกิจการทีด่ ี
 ความเสีย่ งจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
คูแ่ ข่ง : บริษทั ยึดถือการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่า
ด้วยความสัมพันธ์กบั คูแ่ ข่งทางการค้าของบริษทั โดยปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่ง
ทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการ
แข่งขันทีด่ อี ย่างเสมอภาคกัน ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้
วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายาม
ท�ำลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ายสี
กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระท�ำการใดๆ ทีไ่ ม่เป็น
ธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กดี กันผูอ้ นื่ ใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ
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รัฐบาล : บริษทั ได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองทีด่ ี โดยการ ซึง่ รวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่าน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th
และเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
บริษทั อย่างเคร่งครัด
ตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ เว็บไซต์ของ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือ
บริษทั ที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่
ลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานกระท�ำการอันเป็นการละเมิด
ให้ผใู้ ช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทนั ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิข์ องผูอ้ นื่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่
และได้รบั ประโยชน์สงู สุด รวมถึงหากมีขอ้ สงสัยเพือ่ ซักถาม สามารถ
เป็นการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สนิ ทาง
ติดต่อได้ทแี่ ผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร เบอร์โทรศัพท์
ปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของบริษทั
02-784-5888 ต่อ 5200 อีเมล์ anuthep@tks.co.th เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และ
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ : บริษทั ได้มนี โยบายแนวปฏิบตั เิ พือ่ ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
ความโปร่งใสและต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความส�ำคัญในด้านความสัมพันธ์กับ
เพือ่ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินกิจการ และใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนทัว่ ไป และนักวิเคราะห์ บริษทั จึงก�ำหนดให้การเผย
แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมัน่ ในคุณภาพสินค้าที่
แพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจ
ได้มาตรฐาน และบริการเป็นส�ำคัญ พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ นตามกฎหมาย
จะถือหุน้ ในอนาคต ทัง้ นีป้ ี 2560 ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึง
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และในปี 2560 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารสือ่ สาร
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ขอ้ มูล และแจ้งสารสนเทศของบริษทั
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ต่อสือ่ มวลชน ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุป
ตื่นตัว รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
เป็นจ�ำนวนครัง้ /ปีได้ดงั นี้
คอร์รปั ชัน่ และเป็นการปลูกฝังค่านิยมความสุจริตให้กบั พนักงาน
1. การน�ำเสนอข้อมูลในงานบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportuทัง้ นี้ บริษทั จัดให้มกี ารสือ่ สารนโยบายแนวปฏิบตั เิ พือ่ ความโปร่งใส
nity Day) จ�ำนวน 2 ครัง้
และต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแนวทางปฏิบตั แิ ก่คคู่ า้ ทางธุรกิจ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยได้ขอความร่วมมือจากคูค่ า้ ทางธุรกิจ เพือ่ 2. การเผยแพร่ขา่ ว (Press Releases) ในกรณีทบี่ ริษทั มีกจิ กรรมการ
เข้าร่วมรับทราบการน�ำมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ิ และ
ลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจทีส่ �ำคัญ
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และ
3. การเผยแพร่ขา่ วบทวิเคราะห์ของบริษทั ไว้ในเว็บไซต์บริษทั
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับการเข้าร่วม
4. เชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการเมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
โครงการจากคูค่ า้ ทางธุรกิจเป็นอย่างดี
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน จ�ำนวน 2 ครัง้

บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการ
เงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศทีส่ �ำคัญของบริษทั ประกอบด้วย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2560 การเปิด
เผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนัน้ ได้ผา่ น
การสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั ก่อนเปิดเผยแก่ผถู้ อื
หุ้น โดยคณะกรรมการบริษทั รายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงินในรายงานประจ�ำปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ”

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน
มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน (โดยมีกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน)

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ซึ่ ง ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
ในลักษณะที่จะท�ำให้มขี ้อจ�ำกัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติตามค�ำนิยามของกรรมการอิสระดังที่ได้กล่าวใน
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผย หัวข้อ กรรมการอิสระ
ข้อมูลตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
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ของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร
อย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลัก
กรรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ ครบก�ำหนด
ทีบ่ ริษทั ด�ำเนินกิจการอยู่
ออกตามวาระ อาจได้รบั พิจารณาเลือกตัง้ ให้เป็นกรรมการบริษทั ต่อ
2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
ไปได้
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษทั ออก
จากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3

 กรรมการบริษทั ต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มี
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและมีเวลา
อย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้

กรณีกรรมการบริษทั พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูพ้ จิ ารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระ
ทีย่ งั คงเหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน

ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
 มีคณ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มี
ลักษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผู้ถอื หุ้นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ และบริษทั จดทะเบียน

 กรรมการบริษทั สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่
ได้ แต่ทงั้ นีใ้ นการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั และต้องเป็นไปตาม
แนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้ ก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษทั อืน่ และบริษทั จดทะเบียน โดยให้กรรมการของ
บริษทั แต่ละท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ อีก
ได้ไม่เกิน 5 บริษทั ในขณะเดียวกัน

การด�ำรงต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่

 กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำกัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ตน หรือ
ประโยชน์ผอู้ นื่ เว้นแต่จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษทั อืน่ ของผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่าย
ขึ้นไป โดยก�ำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ นอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากบริษทั จะต้องรายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งต่อบริษทั ตามที่
กฎหมายก�ำหนด ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็นกรรมการในบริษทั ทีด่ �ำเนินธุรกิจ
สภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั

ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตาม
 กรรมการอิสระต้องมีคณ
ที่ บ ริ ษั ท ก�ำหนด และเป็ น ไปตามแนวทางเดี ย วกั น กั บ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียม
กัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรณีกรรมการบริษทั ท่านใด มีการไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ กรรมการท่านนัน้ จะต้องรายงานข้อมูลการด�ำรง
ต�ำแหน่งให้บริษทั ทราบ โดยเป็นเรือ่ งหนึง่ ของการมีสว่ นได้เสียซึง่ ต้อง
รายงานตามทีก่ �ำหนดไว้ในหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบ
ด้ ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย ทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ
ประสบการณ์ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย ความสามารถเฉพาะ
ด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจ
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3. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
 การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ดังนัน้
เพือ่ ให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน บริษทั ได้แยก
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ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ มิให้
เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็น
กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัท
ก�ำหนดและไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

 พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจ�ำนวนดังกล่าวมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายและ
บริษัทก�ำหนด โดยมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการด้วย
ความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั

 พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ าน
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

4. อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับ
ผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั เว้นแต่ในเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนการด�ำเนินการ เช่น เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามทีห่ น่วยงาน
อืน่ ๆ ทีม่ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลก�ำหนด
 พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายทางธุ ร กิ จ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ า หมายแผนการด�ำเนิ น งาน กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และ
งบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ให้เป็นไปตามการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ซึง่ รวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
รวมทัง้ การประเมินผลการปฏิบตั ิ และติดตามผลการด�ำเนิน
งาน เพือ่ น�ำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

 พิจ ารณาก�ำหนดและแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขและชื่อ
กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ได้
 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้
บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ�ำนาจ และ/หรื อ ภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้
 พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการ
พิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้
เมือ่ เห็นว่าบริษทั มีก�ำไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป

ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ต้องห้ามทีก่ �ำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง 5. นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าด�ำรง
บริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ รักษา
ต�ำแหน่งกรรมการ ในกรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร
เหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ต้อง
 พิจารณาเสนอชือ่ กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หลีกเลีย่ งการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียต่อการ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วย ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั หรือท�ำให้ยากต่อการปฏิบตั ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับ งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษทั ไม่สนับสนุนให้กรรมการ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีน่ �ำไปสูค่ วาม
เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีทเี่ ข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ ว
ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไป
โยงกัน ต้องได้รบั การพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
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จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญของบริษทั รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และภายใต้ส�ำนักงาน ก.ล.ต.

การประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละท่านทราบก�ำหนดการดังกล่าว เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดสรร
เวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึง่ ในหนังสือเชิญประชุมมีการก�ำหนดวาระ
ทีช่ ดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
ทัง้ นีห้ นังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
การประชุม จัดส่งให้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
นอกจากนัน้ หากกรรมการท่านใดประสงค์ทจี่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระ
6. นโยบายการบริหารและจัดการความเสีย่ ง
การประชุมก็สามารถกระท�ำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ก�ำหนดให้
ก
ารบริ
ห
ารความเสี
่
ย
งเป็
น
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบของ
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกระดับชัน้ ที่ ประชุมในวาระอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการเปิดเผยจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
ต้องตระหนักถึงความเสีย่ งทีม่ ใี นการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน แต่ละท่านเข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ของตนและองค์กร และต้องให้ความส�ำคัญในการบริหาร
8. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
บริษทั ได้ก�ำหนดไว้ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้มกี ารประเมินผล
 ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยธุรกิจของบริษทั ต้องมีกระบวนการบริหาร การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการ
และการจัดการความเสีย่ ง ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง แนวทาง
ผู้จัดการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดย
การป้องกันและบรรเทาความเสีย่ ง รวมถึงการประเมินผลและ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผูจ้ ดั ท�ำแบบ
การติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการ
ประเมิน ในปี 2560 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดท�ำ 1) การประเมิ น ภาพรวมของคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะ
รายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการด�ำเนินงานและ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
ขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กบั ฝ่าย
 ก�ำหนดให้การประเมินความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของแผนงาน จัดการ (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ประจ�ำปี ข องทุ ก ฝ่ า ย โดยพิ จ ารณาความเสี่ ย งทั้ ง หมด
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทัง้ คณะ เห็นว่ามีการปฏิบตั ิ
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร โดยค�ำนึงถึงปัจจัยเสีย่ งทัง้ ภายในและ
อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 88.69%
ภายนอกองค์กร รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารจัดการความเสีย่ งและ
สร้างสัญญาณเตือนภัยทีเ่ หมาะสม
9. ค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีต่ ดิ ตามการบริหาร บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยมี
ความเสีย่ งและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้เปิดเผย
จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายในหัวข้อ “โครงสร้าง
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิต การจัดการ”
สํานึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้
บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความมีสว่ น 10. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ร่วมรับผิดชอบในการด�ำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของ
 การพัฒนาความรู้ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ
องค์กร
เลขานุการบริษทั
7. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
บริษัทได้แจ้งก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับ ใหม่แต่ละท่านจะได้รบั ทราบข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจ
ทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ โดย ของบริษทั กฎระเบียบ และข้อปฏิบตั สิ �ำหรับการเป็นกรรมการและ
ในการประชุมคณะกรรมการมีก�ำหนด ประชุมประจ�ำไตรมาส และ ผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยต้องมีการ ซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
ประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี โดยเลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งก�ำหนด และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certififfi ifi cation
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) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Ethical
Leadership Program (ELP) หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL)

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด เพือ่
ช่ ว ยในการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ คณะกรรมการตรวจสอบจะมี
ก�ำหนดการประชุมเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นประจ�ำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั

 กรรมการตรวจสอบทุ ก คนต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ �ำหนดไว้
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยก�ำหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพือ่ ให้กรรมการ
ใหม่ รั บ ทราบ ความคาดหวั ง ของบริ ษั ท ต่ อ บทบาท หน้ า ที่  กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการด�ำเนินงานในภาพรวม
จะสามารถท�ำหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้
ของบริษทั โครงสร้างบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และแนวปฏิบตั ใิ นการ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 1 คน มี ค วามรู ้ แ ละ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั เพือ่ เตรียมความพร้อม
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
นิยามของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการทีไ่ ม่มธี รุ กิจ หรือ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะบรรยายข้ อ มู ล ที่ ส�ำคั ญ เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท งานใดอั น เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจ
รวมทัง้ มอบคูม่ อื กรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและ โดยอิสระของตน โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามกฎระเบียบ
พนักงานบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับ ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
การอบรม เพือ่ เพิม่ พูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้ มีรายละเอียดดังนี:้ แผนงานการรณรงค์การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยกรรมการสามารถ
ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เข้ารับการอบรมทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หรือ 
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการ
12. การติดต่อสือ่ สารกับฝ่ายบริหาร
ถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
11. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและ  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
เลขานุการบริษทั ได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและ
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับ
ติดต่อสือ่ สารนัน้ ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด�ำเนิน
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั
ธุรกิจปกติของบริษทั
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีกอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
เกินหนึง่ เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
บริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ 
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามคุณสมบัตดิ งั กล่าว
ข้ า งต้ น แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจได้ รั บ มอบหมายจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำ
คณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วย
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจ
เหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็น
ผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
สามเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระ  สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
หนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ ว
 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะสมและ
ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
หนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ ี
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้
บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติ
แต่งตัง้
 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนที่
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หน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในการ
สอบทานและการประเมิ น ความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการ ดังนี้

(ก) ประชุมกับผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
อยู่ด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อหารือในประเด็นที่มีความ
ส�ำคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัยว่าอาจมี
การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎ
เกณฑ์ตา่ งๆ
(ข) สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ตรวจสอบทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม
กรอบความรับผิดชอบทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
(ค) เปิดโอกาสให้ผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในหารือหรือติดต่อ
กับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบประเด็น
ส�ำคัญโดยอาจเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได้
(ง) สอบทานความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
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(จ) สอบทานความมีอสิ ระของผูต้ รวจสอบภายในในการเข้าถึง
ข้อมูลทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับงานตรวจสอบภายใน

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั

(ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ
(ฌ) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
ภายใน เพื่อ สอบทานความเหมาะสมและเพีย งพอของ
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จ�ำนวนอัตราก�ำลัง ผูต้ รวจ
สอบภายใน คุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน การมีทกั ษะ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
เพียงพอในการท�ำความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุม
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
ภายในและความเสีย่ ง
กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้า
 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
มาใหม่ได้ ทัง้ นีส้ �ำหรับผูท้ ไี่ ด้ด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษทั จะทบทวนความ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
เป็นอิสระทีแ่ ท้จริงของกรรมการผูน้ นั้ เป็นการประจ�ำทุกๆ ปี
 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ  กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้อง
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอ
ยืน่ หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยการลาออกมี
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
ผลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกมาถึงทีบ่ ริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
บัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
กรรมการทีล่ าออก โดยให้ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่
 พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
กรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีก่ รรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
ตรวจสอบคนนัน้ ลาออก
สมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะเพราะ
 จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
เหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
รายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
กฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งยังคงต้อง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อยูร่ กั ษาการในต�ำแหน่งเพียงเท่าทีจ่ �ำเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รายงานทางการเงินของบริษทั
แยกออกเป็นคณะอนุกรรมการ เพือ่ พิจารณาความเสีย่ งใน 2 เรือ่ ง
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ได้แก่ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Risk) ความเสีย่ งด้าน
ของบริษทั
การเงิน (Financial Risk) ซึง่ ในแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก เข้าร่วมประชุมกับผูบ้ ริหารของบริษทั รายละเอียดคณะกรรมการได้
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลัก เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยก�ำหนดให้มกี ารประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือมากกว่านัน้ ตามความจ�ำเป็นของ
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
แต่ละคณะ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
 พิจารณาแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายใน
ประโยชน์
บริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกกระทบต่อบริษัทใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้าน
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
การตลาด ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้าน
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
บุคลากร เป็นต้น
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
 ก�ำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางปฏิบตั ใิ นส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
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 ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสีย่ งประสบความ
ส�ำเร็จโดยมุง่ เน้นการให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงความเสีย่ ง ใน
แต่ละปัจจัยเพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และ
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม และให้มั่นใจว่ามาตรการ
ดังกล่าวได้มกี ารสือ่ สารอย่างทัว่ ถึง และพนักงานได้ปฏิบตั ติ าม
มาตรการเหล่านัน้

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)

 ก�ำหนดนโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท และ
จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
 จัดให้มกี ารประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่าง
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้มกี ารปฏิบตั ใิ นทุกระดับต่อไป
เป็นระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการส�ำรวจความเสีย่ งได้
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินธุรกิจ
 ก�ำหนดนโยบาย พิจารณาและก�ำกับบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท โดยอาศั ย หลั ก
 รายงานการก�ำกับผลการประเมินความเสีย่ ง และการด�ำเนินงาน
ธรรมาภิบาลพืน้ ฐาน
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบเป็นประจ�ำ
ในกรณีทมี่ เี รือ่ งส�ำคัญซึง่ กระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญต้อง  ส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั สอดคล้องกับ
รายงานต่อคณะกรรมการ เพือ่ พิจารณาโดยเร็วทีส่ ดุ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจของบริษทั
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ต่อผูม้ ี
 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจ�ำปี โดยต้องน�ำเสนอ
3 ปี และอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ อ่ นเสมอ
อี ก ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า เหมาะสม ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร  ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
จ�ำนวนหนึง่ ของบริษทั และ/หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสีย่ งใหม่ทกุ ปี
 ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายอันเกีย่ วเนือ่ งกับ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
 นอกเหนือจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อข้างต้น กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง จะพ้นต�ำแหน่งเมือ่
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล
- ลาออก
 กรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากต�ำแหน่ง
และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อีก

ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม
 ในกรณีทกี่ รรมการบริหารความเสีย่ งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งหรือไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวาระ
 นอกเหนือจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อข้างต้น กรรมการ
ซึ่งส่งผลให้มีจ�ำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต�่ำกว่า 3 คน
ธรรมาภิบาล จะพ้นต�ำแหน่งเมือ่
คณะกรรมการบริษทั ควรจะแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ลาออก
รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจาก
วันทีจ่ �ำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการ
- คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากต�ำแหน่ง
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ กรรมการ
บริหารความเสีย่ งทีเ่ ข้ามาใหม่นี้ จะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่า  คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจในการแต่งตัง้ กรรมการธรรมาภิบาล
วาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการบริหารความเสีย่ งทีต่ นเข้ามาแทน
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
กิจการร่วมค้าและบริษทั ร่วม
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ คี วบคูก่ บั
การด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จดั ท�ำนโยบายบรรษัทภิบาล
และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจขึน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า
และบริษทั ร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบตั ติ าม โดยบริษทั เชือ่ ว่าการก�ำกับกิจการ
ทีด่ จี ะท�ำให้บริษทั สามารถบรรลุพนั ธกิจของบริษทั ได้และหลักการ
ก�ำกับกิจการทีด่ เี ป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กร
ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามหน้ า ที่ ด ้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม
นอกจากนี้ การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี ยังเป็นการลด
ความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับ
องค์กร โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้

ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ตรวจสอบระบบการ
ปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยูน่ นั้ มีการปฏิบตั จิ ริง
อย่างสม�ำ่ เสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ค้นหาข้อบกพร่อง
จุดอ่อน และพัฒนาระบบด�ำเนินงานทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าทีต่ รวจ
สอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ดังนี้

 มีนโยบายและยึดมัน่ ในจริยธรรม ความซือ่ สัตย์ และความสุจริต
ใจในการด�ำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มี
ข้อก�ำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือ
ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็น
ผู้บริหารน�ำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ส่วนตนหรือ
กรรมการในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม ให้ฝา่ ยจัดการ
กระท�ำรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิด
ด�ำเนินการเสนอรายชือ่ เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั
อย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั
และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษทั
ร่วม โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือ  บริ ษั ท ได้ ท�ำการแจ้ ง ให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท
เกีย่ วกับหน้าทีก่ ารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส
บริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม
รับทราบการจัดท�ำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ในการลงมติหรือใช้สทิ ธิออกเสียงในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้าหรือ
ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน
บริษทั ร่วม ในเรือ่ งส�ำคัญทีม่ หี รือจะมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั
3 วันท�ำการหลังจากวันทีซ่ อื้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ส�ำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูม้ อี �ำนาจของ
ตามที่ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
บริษทั ได้รบั ทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน ทัง้ นี้ การส่งกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่ง
เพือ่ เป็นตัวแทนในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
ส�ำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษทั ในวันเดียวกับทีร่ ายงาน
เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพือ่ รวบรวมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง ซึ่งก�ำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบ
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
รายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษทั ก�ำหนดระเบียบให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้องดูแล
ให้บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม มีขอ้ บังคับในเรือ่ งการท�ำรายการเกีย่ ว  บริษทั ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องน�ำส่งรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน ซึง่
โยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือการท�ำรายการส�ำคัญ
เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั
อืน่ ใดของบริษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม โดยจะต้องน�ำส่งรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลัก
ครัง้ แรกภายใน 30 วันหลังจากได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการหรือ
เกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และ
ผูบ้ ริหารตามแบบรายงานทีก่ �ำหนด และรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และ
เปลีย่ นแปลงภายใน 30 วันหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามแบบ
รวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทนั ก�ำหนดด้วย
รายงานทีก่ �ำหนด โดยจะจัดเก็บทีเ่ ลขานุการบริษทั เลขานุการ
บริษัทจะเป็นผู้จัดส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ส�ำหรับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2560 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 570,000 บาท
บริษทั ย่อยจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบจ่ายค่าตอบแทน

ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
ค่าบริการอืน่ ๆ (non-audit fee)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีให้แก่บริษทั ผูส้ อบบัญชี บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จ�ำกัด การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
ดังนี้
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึง่ เป็นการให้บริการกับบริษทั ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ (บริษัทย่อย) จ�ำกัด ในจ�ำนวนเงิน
60,000 บาท
รายการ
บริษทั
ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส
ค่าแปลงบเป็นภาษาอังกฤษ
รวมค่าสอบบัญชี
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420,000
330,000
60,000
810,000

การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ
- ไม่มี –

ANNUAL REPORT 2017

Sustainable
Development
Report
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2560
แผนงานมุง่ สูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน
แผนงานการพัฒนาอย่างยัน่ ยืน (Sustainable Development Roadmap)
ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ยึดมัน่
ในการด�ำเนินธุรกิจ และความเป็นองค์กรทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ควบคูไ่ ปกับการค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ นสูค่ วาม
ยัง่ ยืน โดยยึดเป้าหมาย 3 องค์ประกอบหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยมีพฒ
ั นาการตามล�ำดับ
บริษัท มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานความยั่ ง ยื น โดยบริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หรือ Eco Factory แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตัง้ แต่เดือนกันยายน
2559 และได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่
3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพือ่
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและในปี 2560 ได้การรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
คือการทีท่ กุ คนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจด�ำเนินงานอย่างเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมายในการขับเคลือ่ นสูค่ วามยัง่ ยืน
เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจ
บริษทั ดำ�เนินนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และการเปิดเผย ข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันผล
ตอบแทนไปให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
เป้าหมายในเชิงสังคม
บริษทั ตระหนักเสมอว่า การสร้างธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงยัง่ ยืน จะ
ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของสังคมทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย บริษทั จึง

ไม่เพียงรับผิดชอบแต่เฉพาะพนักงานภายในเท่านัน้ แต่ยงั คำ�นึง
ถึงคูค่ า้ ลูกค้า ตลอดจนชุมชนรอบข้าง
เป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจนอกจากเรือ่ งของธุรกิจและสังคมแล้ว บริษทั
ยังได้ให้ความส�ำคัญในการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยการ
ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตัง้ แต่กระบวนการผลิต การเลือกซือ้
และใช้วตั ถุดบิ การผลิตสินค้า การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการ
ลดการใช้พลังงาน น�้ำ ลดของเสีย โดยให้ความส�ำคัญต่อ
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ

กลยุทธ์เพือ่ ความยัง่ ยืน
ธุ ร กิ จ ด้ า นการพิ ม พ์ นั บ เป็ น อี ก หนึ่ง ในธุ ร กิ จ ที่มีผ ลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมและสังคม บริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจ
โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม โดยได้ก�ำ หนด
ไว้ในแผนธุรกิจของบริษทั เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืน บริษทั ได้แบ่งการ
ดำ�เนินการออกเป็น 2 องค์ประกอบ
1. ในกระบวนการ (In Process)
2. นอกกระบวนการ (Out Process)

ในกระบวนการ (In Process)
1) การให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ความ
ยั่งยืน
บริ ษั ท ยึ ด มั่ น การดำ � เนิ น งานการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
หลักจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น ควบคู่ ไ ปกั บ การคำ � นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการใส่ใจคุณภาพของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำ�หนด
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วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดให้มีการประกาศนโยบายจิตสำ�นึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้พนักงาน

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดท�ำนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(รายละเอียดแบบแสดงรายการประจ�ำปี 2560 ส่วนที่ 2 ข้อ 9
หน้า 50) และได้ปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2557 และจัดท�ำคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ฉบับแรกในปี 2557
โดยจะมีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพ
แวดล้อมของธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการยก
ระดับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล
2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทยึดถือการด�ำเนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมีหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามนโยบายการปฏิบตั ติ ่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ภายใต้นโยบายคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
โดยมีการก�ำหนดขัน้ ตอนการท�ำงานอย่างรอบคอบและรัดกุม
เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และมีนโยบายในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ในการท�ำงานของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเน้น
คุณสมบัติของพนักงานที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติ
งานด้วยความสุจริต เคารพและให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดให้
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มีการประกาศนโยบายจิตส�ำนึกและการตระหนักถึงการทุจริต
และคอร์รปั ชั่นให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบ
ส�ำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ขอ
ความร่วมมือจากคู่ค้าทางธุรกิจ เข้าร่วมรับทราบการน�ำ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ิ และร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้มกี ารประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ ได้รบั การตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
จากคูค่ า้ ทางธุรกิจเป็นอย่างดี โดยบริษทั ได้เชิญคูค่ า้ ทางธุรกิจ
เข้ารับฟังนโยบายเรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย
แนวทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ข้ อ ก�ำหนดปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ก าร
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื้อ
จัดจ้างมีการประเมินการให้บริการและคุณภาพเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาหลักเกณฑ์
ในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก
โดยบริษัท มีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต�่ำกว่า 16 ปี
เข้าท�ำงานอย่างเด็ดขาด และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา
ผู้ให้บริการที่ท�ำธุรกรรมกับบริษัทด้วย รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็น
กระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
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วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คู่ค้าทางธุรกิจเข้ารับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กรของบริษัท และผลกระทบที่มีต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ อันที่จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถใน
บริษัท ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนองและปกป้องผล
ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการด�ำเนินการบริหารดังกล่าว
เพือ่ ทีใ่ ห้กจิ กรรมการด�ำเนินงานของบริษทั ด�ำเนินต่อไปได้โดย
ไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก
3) การจัดการทรัพยากรบุคคล
3.1)

สร้ า งค่ า นิ ย มองค์ ก ร บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
ทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการ ITKS เพื่อเป็น
หลักปฏิบัติในการดำ�เนินบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการบุคลากรส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานบริ ษั ท ทำ � งานเป็ นที ม เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ
บริการด้วยใจแสดงออกอย่างกระตือรือร้น เสริมสร้าง
จิตสำ�นึก มีคุณธรรมนำ�ใจ พร้อมจะเปลี่ยนแปลง
เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี จิ ต อาสารู้ จั ก แบ่ ง ปั น
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง และ
รอบคอบ ยอมรับในกติการ่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนไป
สู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

การสร้างค่านิยมองค์กร ITKS ได้แก่
I

: Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ที่กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ
กล้าพูด กล้าทำ�และกล้าริเริ่ม

T

: Trust & Respect สร้างองค์กรแห่งความเคารพและ
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศการ
ทำ�งานที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความ
กระตือรือร้นในทุกภาคส่วน

K : Know - How สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความ
สามารถด้วยการเรียนรูแ้ ละเพิม่ ทักษะในการทำ�งาน
แบบมืออาชีพ
S : Sustainable Development องค์กรมิได้มุ่งเน้นเพียง
แค่การเจริญเติบโตหากแต่ตอ้ งเกือ้ หนุนสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่กันอย่างสมดุลยั่งยืน
3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บริษทั ให้ความสำ�คัญ
กับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สุขภาพของพนักงาน
ด้านสวัสดิการ ในขั้นตอนการปฏิบัติ บริษัทได้จัดตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำ�งานด้าน
สวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแล
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน
ทั้งด้านผลตอบแทน และการกำ�หนดความก้าวหน้า
ในสายงานให้กับพนักงาน
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โดยสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานมีดังนี้ การตรวจ
สุขภาพประจำ�ปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกัน
ชี วิ ต สวั ส ดิ ก ารกองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ โครงการ
EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวัน
ให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับ
ประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่
งานกีฬาสี กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม
บริษัทให้ความสำ�คัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน จึงมีนโยบาย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทได้ประกาศ
และจั ด ทำ � เป็ นข้ อ ปฏิ บั ติ เป็ นคู่ มื อ เผยแพร่ ให้ กั บ
พนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยในการทำ�งาน หรือ จป.วิชาชีพประจำ�
บริษัท ทำ�หน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยง
เบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำ�การประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
จากการทีบ่ ริษทั ได้จดั ทำ�มาตรฐานความปลอดภัยใน
การทำ�งาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน ดังนี้
- การอบรมพนั ก งานใหม่ ก่ อ นเริ่ ม งานโดยจั ด
ปฐมนิเทศเบื้องต้น และมีการทบทวนเรื่องความ
ปลอดภัยในทุก 3 เดือน
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ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำ�ลังกาย
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำ�ลังกาย อุปกรณ์
กีฬา เงินทุนเพื่อใช้ในการทำ�กิจกรรม ซึ่งบริษัทได้จัด
สถานที่เล่นกีฬาในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงานให้
พนักงาน คือ กีฬาปิงปอง ฟุตบอล ฟุตซอล
บริษทั ยังได้สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุม่ บริษทั
ที.เค.เอส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล CAS Cup
(CAS Neiva League) 2017 จัดโดยอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัล
ชนะเลิศ

- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการ
อบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำ�นวน
พนักงานทัง้ หมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพ
หนีไฟปีละครั้งเป็นประจำ�ทุกปี
- การให้ความรู้ในการทำ�งานอย่างไรให้ปลอดภัย
เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบ
อนุญาต ขับรถโฟล์คลิฟต์
- การอบรมซ้อมสารเคมีรวั่ ไหล โดยพนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยจะมีการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานกายภาพปี
ละ 1 ครั้ง และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง
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จากสถิติอุบัติเหตุในการทำ�งานของบริษัท ในรอบ
3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบว่า ไม่พบ
ความเจ็บป่วยจากการทำ�งาน และไม่เกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
ขณะที่ ผ ลการตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานของบริ ษั ท
ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ

3.3) ให้ความสำ�คัญพัฒนาบุคลากร บริษัทได้พิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
รับผิดชอบ มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และมีทศั นคติเชิงบวก
โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา
เชือ้ ชาติ ชนชัน้ และผูด้ อ้ ยโอกาส โดยบริษทั คัดเลือก
ด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาส และ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอกาส

รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ ก ารจั ด การโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำ�คัญ ตั้งแต่การ
เลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ ห่วงโซ่
อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

โดยบริษัทได้ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญกับการฝึก
อบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้ทำ�
นโยบายการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความ
จำ�เป็นสำ�หรับพนักงานในแต่ละตำ�แหน่ง การฝึก
อบรมสำ�หรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้า
ด้ า นอาชี พ การจั ด ทำ � แผนการฝึ ก อบรมประจำ � ปี
และการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
(รายละเอียดแบบแสดงรายการประจำ�ปี 2560 ส่วนที่
2 ข้อ 8 หน้าที่ 48)
4) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

4.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
บริษัทดำ�เนินกิจการภายใต้ความมุ่งมั่น ของการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตาม
หลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร
4.2) การใช้วตั ถุดบิ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้จัดทำ�บัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนการลดการใช้วตั ถุดบิ หลักและ
เพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้มี
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริม
เครือ่ งจักรทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดการสูญเสีย
ของโครงการในแต่ละปี ดังนี้

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค พนักงาน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม แสดงความ
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สำ�หรับปี 2560 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 9,792 ตัน
มีปริมาณการใช้วสั ดุรไี ซเคิลจากภายนอกและภายใน
รวม 731.26 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล
ต่อตันการผลิตร้อยละ 7.47 ในปี 2559 บริษัทมี

ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 9,683 ตัน มีปริมาณการ
ใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 622.73
ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันการผลิต
ร้อยละ 6.43% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.04

4.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้
จัดทำ�ฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวน
เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี บริ ษั ท ได้ จั ด ทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยปี 2556-2560 มีดงั นี้

ปี 2557 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต มา
เป็นหลอด LED ให้แสงสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัด
พลังงานและยืดอายุการใช้งานมากกว่า

ปี 2556 จัดท�ำโครงการเปลีย่ นปัม๊ น�ำ้ แรงดันเป็นหอสูง
เก็บน�้ำ ช่วยลดการใช้พลังงานของปั๊มแรงดันสูงและ
ลดการสูญเสียน�้ำ
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ปี 2558 โครงการเปลีย่ นหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้า
จากหลอดแสงจันทร์มาเป็นหลอด LED
ปี 2559 โครงการติดแผงไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ใช้สำ�หรับไฟส่องสว่างบริเวณถนนในบริษัท
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ปี 2560 บริษทั ได้เริม่ จัดทำ�โครงการ Solar Rooftop เพือ่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง และจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ทำ�ให้อุปกรณ์
ที่ใช้ติดตั้งมีราคาลดลง ทำ�ให้ต้นทุนที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ถึง 70 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท ในขณะ
ที่บริษัทประเมินไว้ว่า ผลจากโครงการติดตั้ง Solar
Rooftop จะลดการใช้พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโล
วัตต์-ชัว่ โมง/ปี หรือคิดเป็นค่าพลังงานลดลงประมาณ
6 ล้านบาทต่อปี

แนวทางที่ 2 ในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทได้
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แสดงความ
รับผิดชอบโดยได้จัดท�ำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ที่ ไ ด้ ใ บรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์
3 ผลิตภัณฑ์แล้ว คือ กระดาษต่อเนื่อง 9 “x11”
1 ชัน้ ไม่มเี ส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ 18.8 กิโลกรัม
กระดาษต่ อ เนื่ อ ง 9.5”x 11” 1 ชั้ น ไม่ มี เ ส้ น

5) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้
ทรัพยากร และการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความ
สำ�คัญกับการสั่งซื้อสินค้า และการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวทางสำ�คัญ
แนวทางที่ 1 บริ ษั ท มี ก ารจั ด ซื้ อ สิ นค้ า ที่ เป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน มียอดการ
สัง่ ซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ในแต่ละปี ดังนี้

ค่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ 20.0 กิโลกรัม และกระดาษ
ต่อเนื่อง 15”x11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม
โดยบริ ษั ท ได้ ว างเป้ า หมายจะขยายการได้ ใ บ
รับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ไปในผลิตภัณฑ์
อื่นๆ เพิ่มขึ้น
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แนวทางที่ 3 บริษัทได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต
สินค้าและบริการ หรือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่
มีคุณสมบัติเป็น Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้า

6) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
การขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และการจั ด ส่ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ ข อง
โรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในบริการการจัดเก็บ
บริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทาง เพื่อ
ให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากจะทำ�ให้
ลูกค้าสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย
ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้น บริษัทได้ว่าจ้าง
ผู้ประกอบการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบ
การจัดส่งด้วยระบบ outsource
แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบใน
เรือ่ งการจัดส่ง แต่บริษทั ได้น�ำ ระบบการบริหารจัดการ
คลังสินค้า Warehouse management มาควบคุมดูแล
ควบคุมบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยมาตรการ
ความปลอดภัยดูแลการขนส่ง ประกอบไปด้วย
1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือ
ระบบควบคุมความเร็วและบอกตำ�แหน่งที่ตั้ง
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บริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จำ�นวน 14 ราย จาก
Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมดจำ�นวน 64 ราย หรือ
คิดเป็น 21.88% ของ Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมด

2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ
1 ครัง้
3. ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า
4. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ�
จากมาตรการดังกล่าว ทำ�ให้รถขนส่งไม่เคยเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบนั บริษทั ยังได้เพิม่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้วย
การบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทาง
และลดจำ�นวนเทีย่ วเปล่า โดยการกำ�หนดเส้นทาง
การจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับรณรงค์
ให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผล
จากบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ
GHG ที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ได้ต่อเนื่อง
บริษัทได้จัดทำ�โครงการลด GHG ในแต่ละปี ดังนี้
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7) กระบวนการจัดการของเสีย
การบริ ห ารจั ด การของเสี ย เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม เป็นอีกหนึง่ ในมาตรการทีบ่ ริษทั ให้ความ
ส�ำคั ญ และมี ก ารบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นา
กระบวนการด�ำเนินงานมาต่อเนือ่ ง โดยครอบคลุมใน
ทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง เรื่ อ งการจั ด การสารเคมี แ ละวั ต ถุ
อันตราย การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย และการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
7.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
บริษทั มีการคัดแยกสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย
โดยเริม่ จากการจัดท�ำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุ
อั น ตราย ซึ่ ง ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย อย่ า ง
สม�่ำเสมอทุกปี
จากนัน้ จะมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการ
รั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรือ
อุบตั เิ หตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น

ระเบียบปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน ระเบียบปฏิบตั กิ าร
ควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรัว่ ไหล ซึง่ จะมีการ
ซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึง่ มีการระบุ
ถึงวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน การ
ระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์
โทรศัพท์ส�ำหรับการติดต่อสื่อสาร
ด้วยนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั ท�ำให้บริษทั ไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือ
วัตถุอนั ตรายรัว่ ไหลทีท่ �ำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน
ของบริษทั ตลอดจน ชุมชน และสิง่ แวดล้อมภายนอก
นอกจากการป้องกันแล้ว บริษทั ยังได้เปลีย่ นแปลงการ
ใช้วัตถุดบิ ที่เป็นอันตราย คือ จัดท�ำโครงการเปลี่ยน
สารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base
ซึ่งเริ่มน�ำมาตั้งแต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2560 เพื่อลด
ความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl
Acetate ซึ่งสามารถลดการใช้มาได้ต่อเนื่อง

โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base

ขณะเดียวกัน บริษทั ยังได้เปลีย่ นสารเคมีหมึกพิมพ์ที่
มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อ
ลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้มกี ารด�ำเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 ปริมาณ

การใช้หมึก Soy-Ink ลดลงจากปี 2559 เนือ่ งจากสินค้า
ที่ ผ ลิ ต มี ข ้ อ จ�ำกั ด ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ไม่สามารถใช้หมึก Soy-Ink ได้ (คุณสมบัตขิ อง Soy-Ink
แห้งตัวช้า ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานน�้ำมัน)
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ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ทั้งหมดหมึกพิมพ์ Soy-Ink

Soy-Ink บริษัท (Kg)
หมึกพิมพ์ทั้งหมด (Kg)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

7.2) การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย
ส�ำหรับการจัดการน�้ำและน�้ำเสียนั้น บริษัทได้มีการ
วางระบบ ด้วยการจัดท�ำฐานข้อมูลและมีการทบทวน
โดยผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการบ�ำบัด

ค่า
pH (ค่าความกรด - ด่าง)
S.S. (ค่าสารแขวนลอย)
TDS. (ค่าสารหนัก)
BOD (ค่าออกซิเจน)
COD (ค่าความสกปรกของน้ำ�)
TKN (ค่าไนโตรเจน)
oil &grease (ค่าน้ำ�มันและไขมัน)

ค่ามาตรฐาน

2013

2014

2015

2016

2017

5.5-9.0
200
3,000
500
750
<100
10

7.6
121.4
872.9
117.9
254.8
62.2
6.9

7.8
69.8
859.0
138.9
317.7
95.7
14.5

7.9
55.1
804.9
112.9
225.0
77.4
6.8

8.0
41.5
1,124.1
75.0
206.0
129.0
8.9

7.9
48.0
1,043.6
92.1
115.0
62.1
1.3

ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้จัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้น้ำ� ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้
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น�้ำเสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่าน�้ำ ทุกเดือนก่อน
ปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่นิคมอุตสาหกรรมได้
ก�ำหนดไว้ ดังนี้

พนักงานร่วมกันประหยัดน�ำ้ โดยมีผลการด�ำเนินการ
ที่ผ่านมาและแผนงานในการลดการใช้น�้ำ มีดังนี้
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8) การจัดการสภาวะอากาศ
8.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย
การบริหารจัดการ ทั้งพลังงาน การกำ�จัดของเสีย
การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
2556-2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
เพิ่มขึ้นกว่าเป้าหมาย 3.86% จากปี 2556 เนื่องจาก
มีการใช้พลังงานเพิม่ มากขึน้ มาจากการเพิม่ สายการ
ผลิตภัณฑ์ Flexible packaging และมีการเพิ่มเที่ยวรถ

ในการขนส่งสินค้า จึงส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้น
โดยบริษัทได้มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการตรวจวัด
ดังนี้
1. การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงของ
องค์กร
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้
พลังงาน
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม อื่นๆ
สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่
ปี 2556-ปัจจุบัน
หน่วย : ตัน Co2
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8.2) การจัดการมลภาวะอากาศ
เนื่ อ งจากรู ป แบบของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ของ
บริษัท ไม่ได้มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรือ
การเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิง ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิด
จากกระบวนการผลิตของบริษัท มีมลภาวะอากาศที่
สำ�คัญบริเวณพื้นที่ทำ�งาน คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจาก
ขั้นตอนการอัดก้อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้า
ปี
2558
2559
2560

ตรวจวัดพืน้ ที่
เครื่องอัดกระดาษ
เครื่อง Muller2
เครื่องอัดกระดาษ
เครื่อง Taiyo 2
เครื่องอัดกระดาษ
บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

9) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำ�นึกในความรับผิดชอบและ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำ�
กิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพือ่ ช่วยพัฒนาและ
การช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้
น่าอยู่ด้วยความเต็มใจมาต่อเนื่อง และสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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บริษัท จึงได้จัดให้มีก ารตรวจคุณภาพอากาศปีละ
2 ครัง้ และได้ท�ำ ฐานข้อมูลมลภาวะทางอากาศ ปริมาณ
ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่น
ในที่ทำ�งาน สามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน
รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานฝุน่ ละออง

ผลการตรวจวัด

<15 mg/m3

0.32
0.07
0.28
0.08
0.13
0.49

9.1) การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
แนวทางในการกระจายรายได้ให้กบั ชุมชนของบริษทั
จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวทาง
(1) การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ โดย
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับปี 2560 บริษัทได้จ้าง
งานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 21.73% ของพนักงาน
ทั้ ง หมด สำ � หรั บ ปี 2559 บริ ษั ท ได้ จ้ า งงานคน
ท้องถิ่นมีสัดส่วน 26.47% ของพนักงานทั้งหมด ส่ง
ผลให้มกี ารชำ�ระภาษีเพือ่ ใช้ในการพัฒนาคนในพืน้ ที่
ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย
ระหว่างปี 2556-2560 เป็นเงินจำ�นวน 65,412 บาท
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(2) การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้ให้ชมุ ชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ
เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน
(3) โครงการสนับสนุนให้เกิดรายได้ คือ โครงการ
นัก ศึก ษาทุ น ทวิ ภ าคี ซึ่ง ถือ ว่ า มี ค วามส�ำคัญ ต่ อ
บริษัทและชุมชนโดยรอบ
9.2 โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี
ด้วยแนวคิดทีต่ อ้ งการส่งเสริมอาชีพให้กบั ชุมชนโดย
รอบ ประกอบกับความต้องการสรรหาบุคลากรมา
ร่วมงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานพิมพ์ ที่มีความ
รู้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท เนื่องจาก
บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
ขาดแคลน สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ทางด้านสิง่ พิมพ์ก็มีจ�ำนวนไม่มาก
บริษัทจึงริเริ่มแนวคิดสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านสิ่งพิมพ์ โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทาง
ด้านสาขาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบทวิภาคีขึ้นมาตั้งแต่ปี
2554 เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดย
รอบข้างนิคมฯ ที่สนใจสายงานอาชีพ และขาด
โอกาสด้านการศึกษา ขยายโอกาสด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท กระตุ้นให้
พนักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ตลอดจน
สร้างความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ท�ำงานในองค์กร
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาการสรรหาบุคลากรทีจ่ บสาขาด้านการ
พิมพ์โดยตรงมีน้อยมาก บริษทั จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัย

เทคนิคสยามในการสร้างบุคลากรขึน้ มา โดยนักศึกษาที่
เข้าโครงการจะได้เรียนรู้ทงั้ ด้านวิชาการควบคู่ไปกับการ
หาประสบการณ์จริงในการฝึกภาคปฏิบัติ
วิธีการจัดการเรียนการสอน จะมีทั้งการเรียนการสอน
โดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และการฝึก
ภาคปฏิ บั ติ โดยหั ว หน้ า งานและบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
ช�ำนาญของบริษทั เช่น ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่ Pre-Production, Planning, Pre-Press พิมพ์
Sheet พิมพ์ Roll, หลังพิมพ์ ประกันคุณภาพ พิมพ์และ
หลังพิมพ์ดจิ ิตอล พิมพ์เช็ค
ในระหว่างเรียน นักศึกษาทุนทวิภาคียงั มีรายได้ระหว่าง
การศึกษาทุกเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการ
เช่นเดียวกับพนักงานประจ�ำ
โดยระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมสาขาวิชาการพิมพ์ โดยรุ่นที่ 1 รับจ�ำนวน
20 คน และได้เพิ่มการรับสมัครจ�ำนวนนักศึกษาทุน
ทวิภาคีในรุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 6 เป็นจ�ำนวนรุ่นละ 30 คน
นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาเหล่านีย้ งั
ได้รว่ มท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ ทีร่ ว่ มกับบริษทั ฯทีจ่ ดั
ขึ้น เช่น การปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้า
ค่ายปลูกป่า ปลูกปะการัง ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
นอกจากท�ำกิจ กรรมต่างๆ แล้วยังได้จัดทัศนศึกษา
นอกสถานที่ เป็นการปลูกฝังเรื่องความสามัคคี และจิต
อาสาในการช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ยงั เป็น
เยาวชน สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ที่มุ่งเน้นการ
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือใส่ใจชุมชน

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาทุนรุ่น 6 และผู้ปกครอง
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และภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ยังได้ร่วมทำ�งานใน
บริษทั ต่อเนือ่ ง โดยจะได้รบั การปรับเงินเดือนตามวุฒกิ าร
ศึกษาและผลการปฏิบัติงาน

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 10 คน โดยทำ�งานในแผนก
ฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต

เพื่อให้โครงการดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้
กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุน
ทวิภาคี โดยบริษทั ได้ออกค่าใช้จา่ ยในการเรียนเป็นเวลา
2 ปี ประกอบไปด้วยค่าบำ�รุงการศึกษา 20,000 บาท
ค่าชุดนักศึกษา 500 บาท/คน/ปี ค่ากิจกรรมนักศึกษา
8,000 บาท/คน/ปี และนักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานที่
บริษัท เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงด้าน
สิ่งพิมพ์ควบคู่กัน

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 3 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ � งานอยู่ ใ นบริ ษั ท จำ � นวน 19 คน โดยทำ � งาน
ในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิตแผนก
เฟล็กซิเบิล แพ็คเกจจิ้ง แผนกตรวจสอบภายใน และ
แผนกจัดซื้อ

สำ�หรับแผนงานต่อไป หลังจากโครงการดำ�เนินมา 6 ปี
บริษัทได้เตรียมแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง
ด้วยการเปิดโอกาสให้ศกึ ษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วง
วั น หยุ ด เสาร์ - อาทิ ต ย์ โดยไม่ จำ � กั ด เฉพาะสาขาวิ ช า
ด้านการพิมพ์เท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับกับแนวโน้มในการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผลัก
ดันให้มีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรม
รวมทั้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ร องรั บ กั บ ทิ ศ ทางของ
บริษัทที่จะมุ่งเน้นในการนำ�เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อ
ให้บริการแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็น
จุดแข็งสำ�คัญของบริษัท
สำ�หรับนักศึกษาทุนทวิภาคี รุน่ ที่ 1 – รุน่ ที่ 5 ทีไ่ ด้ท�ำ งาน
ในบริษัทแผนกต่างๆ ดังนี้
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 12 คน โดยทำ�งานในแผนก
ฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำ�นวย
การกลาง
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นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 4 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 13 คน โดยทำ�งานในแผนก
ผลิต แผนกประกันคุณภาพ และแผนกการพิมพ์ดิจิตอล
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 5 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 11 คน โดยทำ�งานในแผนก
ผลิตและแผนกการพิมพ์ดิจิตตอล
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอก
กระบวนการ (Out Process)
สำ � หรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดำ�เนินงานขององค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นจิตสำ�นึกความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ เริ่ ม ต้ นจากตนเอง ซึ่ ง หมายถึ ง ภายใน
องค์กรและภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนาแล้ว จึงขยาย
สู่สังคมภายนอก (From Corporate Environmental &
Social Responsibility to Community Environmental &
Social Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สมุ ท รสาคร กลุ ่ ม บริ ษั ท ที . เค.เอส.
โดยคุณศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ ประธานบริษทั
และ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ
ผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบรางวัล
“คนดีศรีสาคร” ประจ�ำปี 2559 ในกิจกรรม
ตามรอยคุณธรรม 9 ประการ รัชกาลที่ 9
เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 สนับสนุนโดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริม
งานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร
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 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช อ.วังน�้ำเขียว
จ.นครราชสี ม า โดยคุ ณ ศิ ริ ว รรณ
สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท พร้อมกับ
กลุ่มสตรีนักธุรกิจ ร่วมกันปลูกป่าใน
โครงการ “ศาสตร์ พ ระราชาสู ่ ก าร
พัฒนาป่าไม้ไทย” พืน้ ทีป่ ลูกป่าในครัง้
นี้ทั้งหมด 55 ไร่ โดยบริษัท ที.เค.เอส.
ได้ปลูกป่าทั้งสิ้น 4 ไร่ ๆ ละ 100 ต้น

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ
โรงพยาบาลศิริราช
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 เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมการร่วมกันปลูกป่า
ชายเลน จ�ำนวน 100 ต้น ณ ศูนย์ประสานงานเพือ่ การอนุรกั ษ์
ป่าชายเลน กองทัพบก (ภาคกลาง) หาดเจ้าส�ำราญ จังหวัด
เพชรบุรี
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Report of the Audit
Committee
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
คือนางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ และนางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอยู ่ ใ นขอบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบครบถ้วน ในรอบปีพ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 5 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้เชิญผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วยเพือ่ ให้ขอ้ มูล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้เชิญผูส้ อบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุม 5 ครัง้ เพือ่ พิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจพบในปีพ.ศ. 2560 และมอบให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ น�ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ปรับปรุงระบบงานและระบบบัญชีให้ถกู ต้องยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ในครัง้ ที่ 5 คณะกรรมการตรวจสอบได้
เชิญผูส้ อบบัญชีประชุมโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุม
ด้วย เพือ่ รับฟังผลการตรวจสอบทีท่ างผูต้ รวจมีขอ้ เสนอแนะส�ำหรับ
บริษทั เพือ่ พิจารณาปรับปรุง รวมทัง้ ประชุมกับผูบ้ ริหารของบริษทั
โดยไม่มผี สู้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน เพือ่ แจ้งผลจากการ

(นางเสาวนีย์ กมลบุตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประชุมที่ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงต่อไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
งบการเงินประจ�ำปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ ผ่าน
การตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีแล้วเห็นควรให้น�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ก่อนน�ำ
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และให้ขอ้ แนะน�ำแก่ผบู้ ริหารและผูต้ รวจสอบภายใน
อันท�ำให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีทผี่ า่ น
มาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและไม่ พ บว่ า มี ร ายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ อีกทัง้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามรายงานการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้ตรวจสอบระบบการท�ำงานทีส่ �ำคัญ
ของบริษทั และตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย
ทีก่ �ำหนดไว้ดว้ ย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมในการท�ำงาน
ของผูส้ อบบัญชีในปีทผี่ า่ นมา และพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีแล้ว
เห็นควรน�ำเสนอผูส้ อบบัญชีคอื บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จ�ำกัด
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีพ.ศ. 2561 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ในปีพ.ศ. 2561
ต่อไป

(นางปรารถนา มงคลกุล)
กรรมการตรวจสอบ

(นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์)
กรรมการตรวจสอบ
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Internal Control
and Risk Management
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็น
ของระบบการควบคุมภายใน
ต่างไปจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และให้ข้อแนะน�ำแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบ
ภายในอันท�ำให้ประเมินได้ถงึ ความเพียงพอของการจัดการระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีทผี่ า่ น
มาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งและไม่ พ บว่ า มี ร ายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ อีกทัง้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามรายงานการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้ตรวจสอบระบบการท�ำงานทีส่ �ำคัญ
ของบริษทั และตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้ดว้ ย
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- ไม่มี การบริหารจัดการความเสีย่ ง
การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทัง้ กระบวนการการด�ำเนินงานต่างๆ เพือ่ ลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาส ทีท่ �ำให้บริษทั เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสีย่ งและ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้และมีการตรวจสอบอย่างมีระบบ โดยค�ำนึงถึงการบรรลุ
เป้าหมาย ทัง้ ในด้านกลยุทธ์ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การเงิน และ
ชือ่ เสียงบริษทั เป็นส�ำคัญ โดยได้รบั การสนับสนุนและการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารความเสีย่ งจากทุกหน่วยงานทุกระดับทัว่ องค์กร
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คณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ งในแต่ละด้านพิจารณาและก�ำหนดนโยบายความเสีย่ งใน
ส่วนทีร่ บั ผิดชอบและก�ำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกๆ
ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้า ที่ใ นการสอบทานให้บริษัทมี
กระบวนการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกด้าน รวมทัง้ ติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามดัชนีชวี้ ดั ผลงาน (Key Performance
Indicator : KPI) ทีไ่ ด้ก�ำหนดเป็นนโยบายไว้หรือไม่ เพือ่ สือ่ สารและ
ควบคุมให้บริษทั มีการก�ำหนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม
ฝ่ายจัดการบริษทั
ฝ่ายจัดการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ �ำกับดูแลให้บริษทั มีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ ก�ำหนดภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
รวมทัง้ ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นเกณฑ์ทรี่ บั ได้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความ
เสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในแต่ละด้านทุกเดือน
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เทีย่ งธรรม มีจรรยาบรรณ และ
มีความเชีย่ วชาญเยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบ
ภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งได้ก�ำหนด
ภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน อ�ำนาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินงาน การปฏิบตั งิ านตรวจสอบไว้อย่าง
ชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปีให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการให้ความ
เชือ่ มัน่ (Assurance Service) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting Service)
โดยการด�ำเนินการทีส่ �ำคัญในปี 2560 สรุปได้ดงั นี้
การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง
(High Value Services)
เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทัง้ ด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการ ดังนี้

 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
COSO 2013
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
(Internal Control Assessment) ของบริษทั ให้สอดคล้องตาม
COSO 2013 เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทงั้ 3 ด้าน คือ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
 การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมระบบงานใหม่
ของบริษทั
ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบ ประเมินผล และให้
ค�ำแนะน�ำกับผูป้ ฏิบตั งิ าน และหน่วยงานสนับสนุน เมือ่ พบ
ว่ามีจดุ ทีต่ อ้ งปรับปรุง ผูต้ รวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ และให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง
ตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สนับสนุนการควบคุมที่สอดคล้องกับระบบการควบคุม
ภายในเพิม่ เติมได้แก่ ISO 9001 ISO 22301 ด้วยอีกทัง้ การน�ำ
มาตรฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมาควบคุ ม สภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงานให้น่าอยู่พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน
ตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ECO Factory
ของสถาบัน สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้ค�ำปรึกษา
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบนั มีการสือ่ สารผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ บริษทั จึงให้
ความส�ำคัญในการขยายกลุม่ ธุรกิจงานพิมพ์ดจิ ติ อลโดยน�ำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ค�ำแนะน�ำในการก�ำหนดการควบคุมที่เหมาะสม
พร้อมทัง้ น�ำระบบมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช้ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม รวมทัง้ ทดสอบระบบการควบคุม และ
ตรวจสอบซ�ำ้ โดยผูต้ รวจสอบภายในด้าน IT (IT Audit)
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การพัฒนาผูต้ รวจสอบ
เพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น มื อ อาชี พ และความรอบรู ้ ท างธุ ร กิ จ ของ
ผูต้ รวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ด�ำเนินการ ดังนี้
 การทบทวน Internal Audit Competency
ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit
Competency เพือ่ ยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจาก
ความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ โดยให้ผตู้ รวจสอบประเมินร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชาและ
จัดท�ำแผนพัฒนาตนเอง ซึง่ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในในปีถดั ไป
 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global
Knowledge) สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาและอบรมทัง้ ภายใน
และภายนอกอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิม่ ทักษะ
ด้านอืน่ ทีจ่ �ำเป็นต่อบริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในพั ฒ นาตนเองด้ ว ยการสอบวุ ฒิ บั ต รทางวิ ช าชี พ
ตรวจสอบหรือวิชาชีพอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานตรวจสอบ
 ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge) มีการน�ำ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบ
ทัง้ กระบวนการเพือ่ ช่วยให้การตรวจสอบมีความรวดเร็วและ
แม่นย�ำ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูต้ รวจสอบ
ให้สามารถตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำในการก�ำกับดูแลงาน
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้
เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการ
ตรวจสอบในระบบสารสนเทศ (IT Audit)

(1) สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความ
สนับสนุนทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้รบั จากฝ่ายบริหาร นับว่า
เป็นปัจจัยทีส่ �ำคัญยิง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และ
คุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ในขอบเขตทีก่ ว้าง และเพือ่ ให้ขอ้ ตรวจ
พบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาสัง่ การให้บงั เกิด
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การก�ำหนดสายการบังคับบัญชาให้ขนึ้ ตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุด
จะท�ำให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และ
ท�ำให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการ
ตรวจสอบ
(2) ผูต้ รวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีสว่ นได้เสีย หรือส่วนร่วมใน
การปฏิบตั งิ านขององค์กร ในกิจกรรมทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน
ต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความ
เป็นอิสระทัง้ ในการปฏิบตั งิ านและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ ดังนัน้ จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ
ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านและการเสนอความเห็น

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ
หน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ทัง้ นี้
การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง
ผูจ้ ดั การตรวจสอบภายในของบริษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ หรือได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิ อง
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีสายการบังคับ ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การตรวจสอบปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
บัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2560 เอกสารแนบ 3
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมิ า โพธิแ์ ดง
ต�ำแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีง่ านตรวจสอบ จึงไม่ควรมีอ�ำนาจสัง่ การหรือมีอ�ำนาจ
บริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระใน
กิจกรรมทีต่ นตรวจสอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างอิสระทัง้
ในการปฏิบตั งิ านและทัศนคติของ ผูต้ รวจสอบ ความเป็นอิสระมี
องค์ประกอบทีส่ �ำคัญ 2 ส่วน ได้แก่
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รายงานที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

รายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ ในกรณีการทำ�รายการใดเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ
รายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้าและบริษทั ร่วม แล้วแต่กรณี การทำ�รายการ
ดังกล่าวต้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และนำ�เข้าที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ และ/หรือ การปฏิบตั อิ น่ื ใดตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกำ�หนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย เพือ่
ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เรือ่ งดังกล่าว

กรรมการผูจ้ ดั การได้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็น
ผู้อนุมัติการดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติใน
การดำ�เนินธุรกิจตามปกติและเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป โดยจะต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจำ�หน่าย
ทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและ
บริษทั ร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและ สำ�หรับงวดบัญชีรายปีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
2559 บริษทั บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้าและบริษทั ร่วมมีรายการกับ
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เปิดเผย
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการ
ของบริษทั และในกรณีทก่ี ารดำ�เนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์ ตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่
หรือส่วนได้สว่ นเสียของกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ เกี่ยวโยงกันทุกรายการเป็นการทำ�รายการอย่างสมเหตุสมผลและ
ขัดแย้ง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี �ำ นาจอนุมตั กิ ารดำ�เนินการดังกล่าว เป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษทั ได้คดิ ราคาซือ้ -ขายสินค้า และ
โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องนำ�เสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล มีการเปรียบ
เทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนัน้ ๆ แล้ว โดยมีเงือ่ นไขต่างๆ
บริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
ตามปกติธรุ กิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ชือ่ กิจการ
บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย

1) รายการซื้ อ และขายสิ น ค้ า โดยใช้
ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคล
ภายนอกและราคาทุ น บวกก�ำไร
ส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

2) ให้ เ ช่ า ที่ ดิ น อั ต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ
500,000.00 บาท

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

3) เช่ า อาคารอั ต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ
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. 60 – 31 ม.ค. 61)

5) ให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การในอั ต รา
ร้อยละ 3 ของรายได้จากการขาย
ทั้งปี

สัญญามีระยะเวลา 1ปี
(1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)

6) ให้บริการบ�ำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
เดือนละ 540,000 บาท

สัญญามีระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 60 – มี.ค. 61)

บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทร่วมโดยการ
ถือหุ้นทางตรง

รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่
ใกล้เคียงกับทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น
จำ�กัด

บริษัทร่วมโดยการ
ถือหุ้นทางอ้อม

1) รายการซื้ อ และขายสิ น ค้ า โดยใช้
ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคล
ภายนอกและราคาทุ น บวกก�ำไร
ส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

2) บริ ก ารบ�ำรุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร์
เดือนละ 1,500,000 บาท

สัญญามีระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61)

1) รายการซื้ อ และขายสิ น ค้ า โดยใช้
ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคล
ภายนอกและราคาทุ น บวกก�ำไร
ส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

บริษัท ที.เค.เอส. เวลโก (ประเทศไทย)
จำ�กัด

กิจการร่วมค้า

2) เช่าอาคารอัตราเช่าเดือนละ
111,000.00 บาท

C.T.K.S.
Technologies
Company Limited.
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กิจการร่วมค้า

เพิ่อใช้เป็นสำ�นักงานและโรงงาน โดย
มีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 - 31 พ.ค. 62

3) ให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การในอั ต รา
50,000 บาท หรือ 3% ของรายได้
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี
(1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60)

1) รายการซื้ อ และขายสิ น ค้ า โดยใช้
ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคล
ภายนอกและราคาทุนบวกก�ำไร
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

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

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

กิจการร่วมค้า

C.T.K.S. Technologies
Company Limited.

กิจการร่วมค้า
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

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
เจ้าหนีอ้ น่ื ๆ
ลูกหนีก้ ารค้า
รายได้คา้ งรับ
เจ้าหนีก้ ารค้า
เงินประกัน
ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
ลูกหนีก้ ารค้า

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม
(บาท)
2560
2559
39,504,559.13
565,683.83
174,075.93
12,655.96
8,560.00
860,815.00
1,902,356.75
5,350.00
542,975.79
88,168.00
600,000.00
408,508.75
-

33,964,904.35
358,179.05
154,712.37
50,857.10
5,350.00
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
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)
2560
2559
27,702,330.59
7,350.00
8,560.00
4,400,962.43
1,449,324.63
101,538.33
577,800.00
500,000.00
16,973,303.55
-

25.841,539.18
5,350.00
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
-

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งในอนาคต

การทำ�รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั
และบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม ทำ�รายการระหว่าง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มการทำ�รายการระหว่าง
กัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลง
กันได้ ซึง่ ประกอบด้วย
ในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำ�รายการ
1) รายการธุรกิจปกติ เช่น การซือ้ ขายสินค้า ซือ้ ขายวัตถุดบิ การให้
ระหว่างกัน
บริการ
2) รายการสนับสนุนปกติ เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้าง ทัง้ นีป้ จั จุบนั ไม่มบี คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถอื หุน้
โฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค ในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วมเกินกว่า 5.00% โดย
3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้
ทางบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะถือหุน้ โดยตรงในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า
4) รายการเกีย่ วโยงกับทรัพย์สนิ หรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการ และบริษทั ร่วม
ขายเงินลงทุนในกิจการ
5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
6) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
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Management Discussion
and Analysis
คำ�อธิ
บายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚŶĂůǇƐŝƐ

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) 
คำ�อธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ผลการดำ�เนิ
นงานรวมสำ�หรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560




 บำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
คำอธิ



ผลกำรดำเนินงำนรวมส
ำหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดาเนินงานปี 2560

บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) รำยงำน
รำยได้ จ ำกกำรขำยรวม 1,366 ล้ ำนบำท ลดลง 95 ล้ ำนบำท
หรื อ 6.5% จำกปี 2559 ส่ว นใหญ่ ม ำจำกรำยได้ จ ำกกำรขำย
ต่ ำ งประเทศลดลง ธุ ร กิ จ บริ ห ำรคลัง สิ น ค้ ำแบบพิ ม พ์ ล ดลง
ในขณะที่ธุรกิจที่มีรำยได้ เติบโต ได้ แก่ แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ
และแบบพิ ม พ์ ธุรกิ จ ปลอดกำรทำเที ยม ธุ รกิ จบรรจุภัณ ฑ์ ชนิ ด
อ่อ นซึ่ง ได้ เริ่ ม ขยำยตลำดเพิ่ ม ขึน้ และธุ รกิ จ Digital Print and
Mail

ในปี 2560 บริ ษัทแสดงรำยได้ จำกกำรขำยในงบกำรเงินรวม 1,366
ล้ ำนบำท ลดลง 95 ล้ ำนบำท หรื อ ลดลง 6.5% โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำก 1) กำรชะลอโครงกำรด้ ำนกำรออกแบบและพั ฒ นำ
ซอฟต์ แ วร์ บริ ก ำรปรั บ ปรุ งระบบ และบริ ห ำรจัด กำร Full Cloud
Billing Solution ในประเทศลำว ซึ่งดำเนินกำรให้ แก่กำรไฟฟ้ำของ
เมื องเวี ยงจัน ทน์ 2) รำยได้ ที่ ล ดลงในธุ รกิ จ คลังสิน ค้ ำแบบพิ ม พ์
ธุรกิจแบบพิมพ์ทวั่ ไปและแบบพิมพ์ธุรกิจ เนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์
เริ่ มเน้ นกำรใช้ ธุรกรรมแบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ มำกขึน้ และลดจำนวน
สำขำลง

ปี 2560 บริ ษั ท มี กำไรสุทธิ 336 ล้ ำนบำท ใกล้ เคีย งกับปี 2559
และเพื่อเป็ นกำรตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ได้ มี ม ติ ที่ จ ะเสนอกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลส ำหรั บ ผลประกอบกำร
ครึ่ งหลัง ของปี 2560 ในอัต รำหุ้น ละ 0.52 บำทต่อ หุ้น โดยจะ
เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ อนุ มั ติ ในวั น ที่ 20
เมษำยน 2561 ต่อไป
บริ ษั ท ฯได้ ลงทุ น ติ ด ตั ง้ แผงผลิ ต กระแสไฟฟ้ ำ จำกพลัง งำน
แสงอำทิ ต ย์ สำหรั บ ใช้ ภ ำยในบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ลดต้ น ทุน พลัง งำน
ไฟฟ้ำ กำรติดตังแล้
้ วเสร็ จพร้ อมใช้ งำนเมื่อต้ นไตรมำส 1 ปี 2561
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ปี 2560 บริ ษั ท มี ก ำไรก่ อ นภำษี เงิ น ได้ จ ำนวน 350 ล้ ำนบำท
ลดลง 4 ล้ ำนบำท หรื อลดลง 1% จำกปี ก่อน สำเหตุจำกรำยได้ ที่
ลดลงตำมดังกล่ำวข้ ำงต้ น ขณะที่ ต้นทุนขำยลดลง 4% จำกปี ก่อน
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ต้ นทุ น ทำงกำรเงิ น จำกปี ก่ อ น 16.3 ล้ ำนบำท
ปี นี ้ 6.6 ล้ ำ นบำท ลดลง 10 ล้ ำนบำท หรื อ 60% เนื่ อ งจำกช ำระ
เงินกู้ระยะยำว 111 ล้ ำนบำทรวมถึงส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมและร่วมค้ ำเติบโตเพิ่มขึ ้น 75 ล้ ำนบำท หรื อ 42%
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ในปี 2560 บริ ษัทมีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 336
ล้ ำนบำท ซึง่ ใกล้ เคียงจำกปี 2559


หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี 2560
ตามงบการเงินรวม
กำไรสุทธิ
336
อัตรำส่วนกำรทำกำไรสุทธิ 25%

ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

337
23%

งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด

0.3%

ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 2,312 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น
3 ล้ ำนบำท จำก 2,308 ล้ ำนบำท ณ สิน้ ปี 2559 โดยมี ส ำเหตุ
หลักมำจำก
1. กำรเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 116 ล้ ำนบำท โดย
ส่วนใหญ่ เพิ่ มขึน้ จำกเงิ นลงทุน ใน บริ ษั ท ซิน เน็ ค(ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) ตำมกำรบันทึกบัญชีวิธีสว่ นได้ เสีย
2. กำรลดลงของเงินลงทุนชัว่ ครำว 85 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ ชำระ
เงินกู้ระยะยำว
3. กำรลดลงของเงินสด จำนวน 29 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เพื่อ
นำไปชำระคืนหนี ้เงินกู้ระยะยำว
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด (ต่ อ)
บ ริ ษั ท แ ส ด ง ห นี ้สิ น รว ม 477 ล้ ำ น บ ำ ท ณ สิ น้ ปี 2560
ลดลงจำนวน 105 ล้ ำนบำท จำก 581 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2559
โดยมี ส ำเหตุ ห ลั ก มำจำก กำรจ่ ำ ยช ำระคื น เงิ น กู้ ระยะยำว
111 ล้ ำนบำท ในปี 2560 เพื่อลดต้ นทุนทำงกำรเงิน
ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท 1,835 ล้ ำนบำท ณ สิ น้ ปี 2560
เพิ่ ม ขึ น้ 108 ล้ ำนบำท จำก 1,727 ล้ ำนบำท ณ สิ น้ ปี 2559
ซึ่ ง เป็ นผลจำกก ำไรสุ ท ธิ ใ นปี 2560 จ ำนวน 336 ล้ ำนบำท
เงินปั นผลจ่ำยระหว่ำงปี จำนวน 234 ล้ ำนบำท
ในปี 2560 บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ ำกกำรด ำเนิ น งำน
214 ล้ ำนบำท เพิ่ ม ขึ น้ จ ำนวน 16 ล้ ำนบำท เมื่ อ เที ย บกั บ
ปี ก่ อ น ซึ่ ง สำเหตุ ห ลั ก มำจำกกำรลดลงของลู ก หนี ก้ ำรค้ ำ
56 ล้ ำนบำท และเงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
เพิ่ ม ขึน้ 31 ล้ ำ นบำท รวมถึ ง กำรลดลงของสิ น ค้ ำ คงเหลื อ 21
ล้ ำนบำท
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เงินสดสุทธิ ได้ มำจำกกิจกรรมกำรลงทุน มีจำนวน 71 ล้ ำนบำท
ลดลงจำกปี ก่อน 39 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่ได้ มำจำกเงินปั นผล
รับ 146 ล้ ำนบำท ในขณะที่ เงิ น สดจ่ำยซือ้ อุป กรณ์ จ ำนวนรวม
75 ล้ ำน บ ำท ซึ่ ง ส่ ว น ให ญ่ ได้ แก่ แผงผลิ ต กระแสไฟ ฟ้ ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ มูลค่ำ 36 ล้ ำนบำท และระบบดับเพลิง
21 ล้ ำนบำท
สำหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 313
ล้ ำนบำท ลดลง 132 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกเงินปั นผล
จ่ำย 234 ล้ ำนบำท กำรชำระคืนเงินกู้ระยะยำว 111 ล้ ำนบำท
และดอกเบี ้ยจ่ำย 7 ล้ ำนบำท
ทัง้ นี ้ กระแสเงิ น สดจำกกำรด ำเนิ น งำน กำรลงทุ น และกำร
จัด หำเงิ น ส่ง ผลให้ เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สุท ธิ ข อง
บริ ษัทลดลง จำนวน 29 ล้ ำนบำท ในปี 2560



ความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%) ต่อยอดขำย
ความมีประสิทธิภาพ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
อำยุเฉลีย่ ของสินค้ ำคงเหลือ (วัน)
อำยุเฉลีย่ ของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
ภาระหนีส้ นิ ต่ อทุน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของเจ้ ำของ
(เท่ำ)

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
23.0%
25.0%
25.0%
23.0%
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
18.9%
20.3%
14.5%
14.6%
74
67
41
37
93
83
22
21
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
0.26

0.34

จำกอัต รำส่ว นทำงกำรเงิ น พบว่ำ อัต รำส่ว นก ำไรขัน้ ต้ น ปี 2560
ลดลงจำกปี 2559 2% แต่บ ริ ษั ทฯ มี อัตรำส่วนกำไรสุท ธิ ดีขึน้ 2%
ทัง้ นี ม้ ำจำกผลกำรด ำเนิ น ของบริ ษั ท ร่ ว มและกำรร่ ว มค้ ำและ
ควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรภำระหนี ข้ องบริ ษั ท ฯ เป็ นหลั ก
แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ฯ ยัง คงมี อัต รำส่ว นหนี ส้ ิ น ต่ อ ส่ ว นของ
เจ้ ำของที่ดีขึ ้นกว่ำปี ก่อน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือก
ใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ทัว่ ไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง และให้มกี าร
ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพือ่
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ

งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายเชิดสกุล
อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 สังกัด
บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนัน้ ทาง
คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้วคณะกรรมการ
มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท โดยรวม
มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่า
งบการเงินของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวมของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ส�ำหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชือ่ ถือ
ได้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่
ท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว

พลเอก

(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
ประธานกรรมการบริษัท

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”) และเฉพาะของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวม
และฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ทั ที . เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย
และเฉพาะของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในวรรคความรั บ ผิดชอบของผู้ส อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สั งเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ข้อ 6 บริ ษ ทั ฯ ได้เปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
และปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบแล้ว ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้า
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม – บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ซินเน็คฯ”)
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 13 กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
มีเงินลงทุนในซิ นเน็คฯ ในสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 38.51 ซึ่ งแสดงมูลค่าในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการตามวิธี ส่วนได้เสี ย และได้ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงิน รวมของซิ นเน็ค ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในการปรับมูลค่าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและการรั บรู้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม การปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการรับรู้ส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมนี้ มีนยั สาคัญต่อการตรวจสอบ เนื่ องจากจานวนเงินของเงินลงทุนในซิ นเน็คฯ
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม จานวนเงิน 1,067.81 ล้านบาท และจานวนเงินของส่ วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในซิ นเน็คฯ ที่แสดงในงบกาไรขาดทุนรวม จานวนเงิน 240.47 ล้านบาท มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมิ นความเป็ นอิสระและความรู้ความสามารถ
ของผูส้ อบบัญชีอื่นที่ตรวจสอบงบการเงินรวมของซิ นเน็คฯ การสอบทานข้อสรุ ปของผูส้ อบบัญชี อื่นเกี่ยวกับ
การแสดงข้อมู ล ที่ ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ ง อันเป็ นสาระส าคัญของข้อมู ล ทางการเงิ นเนื่ องจากการทุ จ ริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดของซิ นเน็ คฯ การสอบทานหลักฐานการสอบบัญชี ที่ รวบรวมโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ส าหรั บการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมของซินเน็คฯ การตรวจสอบการใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และการ
ตรวจสอบรายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ กับซิ นเน็คฯ ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญที่สุด
ต่อการประเมิ นความเพียงพอและเหมาะสมของหลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ไ ด้รับ เกี่ ย วกับ การตรวจสอบ
งบการเงินรวมของซินเน็คฯ โดยผูส้ อบบัญชีอื่น
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น
ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุม ถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรื อกับความรู้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมีก ารแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้า พเจ้า ได้อ่า นรายงานประจาปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่า ข้อมูล อื่ นมี ก ารแสดงข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ภายใน
ที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผูบ้ ริ ห ารรั บ ผิด ชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้
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อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่ านั้น และได้หลัก ฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
 ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู บ
้ ริ ห ารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับ
เหตุก ารณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุใ ห้เกิดข้อสงสัย อย่า งมีนยั สาคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ฯ ในการดาเนิ น งานต่อเนื่ องหรื อ ไม่ ถ้า ข้า พเจ้า ได้ข อ้ สรุ ป ว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง
หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยข้อ มูล ดัง กล่า วไม่เ พีย งพอ ความเห็น ของข้า พเจ้า จะเปลี ่ย นแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ มบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการ

ภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้า
และมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บ ายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายเชิดสกุล อ้นมงคล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
121
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6
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560
บาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

1 มกราคม 2559
บาท

8
9
10
11

47,206,436.33
280,273,469.64
120,623,753.82
2,275,295.63
450,378,955.42

76,205,166.14
84,999,414.31
282,837,362.80
118,806,990.84
449,065.09
563,297,999.18

213,608,653.90
10,177,456.12
260,303,179.70
109,340,182.17
1,532,477.75
594,961,949.64

12
13
15
16
17

21,539,289.40
1,195,887,019.60
35,381,656.32
64,613,142.87
525,442,883.64
266,213.99
8,729,568.70
9,511,478.25
1,861,371,252.77
2,311,750,208.19

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
3,099,082.27
1,745,119,186.23
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
5,223,909.38
1,722,364,881.61
2,317,326,831.25

18
19
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7
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560
บาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

1 มกราคม 2559
บาท

21
22
23

42,000,000.00
256,031,039.08
64,572,000.00
1,392,682.17
363,995,721.25

286,219,174.50
75,000,000.00
2,221,989.53
4,582,509.90
368,023,673.93

216,458,256.58
67,500,000.00
2,519,469.26
1,826,900.77
288,304,626.61

23

80,769,000.00
1,792,260.51
29,288,383.00
788,000.00
112,637,643.51
476,633,364.76

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

19
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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8
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 360,206,980 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 360,206,768 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้ อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควมคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
บาท

1 มกราคม 2559
บาท

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

36,020,698.00
1,136,636,011.44
103,251,535.62
1,835,116,843.43
1,835,116,843.43
2,311,750,208.19

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

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560
บาท
25
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9
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
บาท
บาท
บาท
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

8
9
10
11

9,930,393.34
65,147,585.70
30,351,176.31
37,240.24
105,466,395.59

27,059,282.61
39,999,802.34
59,830,435.56
31,077,950.20
449,065.09
158,416,535.80

143,085,904.66
73,325,257.94
22,479,090.64
1,532,358.63
240,422,611.87

12
13
14
16
17

21,539,289.40
1,195,887,019.60
546,593,921.66
64,613,142.87
100,734,016.66
2.00
5,102,885.76
548,953.09
1,935,019,231.04
2,040,485,626.63

17,225,965.00
1,080,012,750.78
485,880,400.14
65,181,087.29
107,217,206.14
2.00
6,752,700.98
1,564,847.63
1,763,834,959.96
1,922,251,495.76

17,370,840.00
1,014,974,357.70
446,324,006.13
71,277,847.40
111,320,023.74
2.00
6,534,028.45
4,000,623.81
1,671,801,729.23
1,912,224,341.10

18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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10
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
บาท
บาท
บาท
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

21
22
23
24
35.3

42,000,000.00
77,212,189.52
33,912,000.00
1,392,682.17
154,516,871.69

72,467,979.27
42,000,000.00
1,335,068.03
115,803,047.30

52,902,219.25
42,000,000.00
1,077,638.95
95,979,858.20

23

42,424,000.00
1,792,260.51
5,947,651.00
688,000.00
50,851,911.51
205,368,783.20

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

24
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11
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 360,206,980 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 360,206,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้ อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
บาท
บาท
บาท
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
25
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

36,020,698.00
1,136,636,011.44
103,251,535.62
1,835,116,843.43
2,040,485,626.63

36,020,698.00
1,033,936,569.37
97,977,302.22
1,727,143,167.96
1,922,251,495.76

36,020,698.00
897,512,630.98
95,849,531.15
1,588,591,458.50
1,912,224,341.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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12
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
กาไรจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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28

31.1

1,366,487,519.47 1,461,870,256.75
(1,051,936,979.65) (1,096,107,024.99)
314,550,539.82
365,763,231.76
27,214,838.28
53,890,929.46
(61,534,284.44)
(57,214,782.24)
(176,222,327.36) (170,232,603.42)
(6,607,420.84)
(16,292,435.08)
252,261,958.40
177,589,521.58
296,673.42
349,663,303.86
353,800,535.48
(14,072,452.92)
(17,211,007.42)
335,590,850.94
336,589,528.06

335,590,850.94
335,590,850.94

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

0.93

0.93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )
338,639,831.37
370,278,705.17
(323,733,794.52) (348,221,774.17)
14,906,036.85
22,056,931.00
54,596,599.46
82,419,264.77
(4,379,075.06)
(4,126,271.29)
(55,860,893.24)
(52,864,612.38)
(3,616,051.97)
(8,681,265.32)
71,448,992.54
127,799,574.21
260,461,672.17
173,607,830.19
337,557,280.75
340,211,451.18
(1,966,429.81)
(3,609,400.06)
335,590,850.94
336,602,051.12

0.93

0.93
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
กาไรสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
29.2
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษี
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิจากภาษี
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า - สุ ทธิ จากภาษี
รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิจากภาษี
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ - สุ ทธิ จากภาษี
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )
335,590,850.94
336,602,051.12

335,590,850.94

336,589,528.06

3,405,725.12
-

(115,900.00)
-

3,405,725.12
(30,395.71)

(115,900.00)
-

1,039,792.77

2,233,316.35

1,070,188.48

2,233,316.35

4,445,517.89

2,117,416.35

4,445,517.89

2,117,416.35

(703,173.34)

(743,180.21)

-

-

2,071,705.84

(2,054,014.61)

2,774,879.18

(1,310,834.40)

2,071,705.84
6,517,223.73
342,108,074.67

(2,054,014.61)
63,401.74
336,652,929.80

2,071,705.84
6,517,223.73
342,108,074.67

(2,054,014.61)
63,401.74
336,665,452.86

342,108,074.67
342,108,074.67

336,665,452.86
(12,523.06)
336,652,929.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

129

130

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปั นผลจ่าย
26.3, 26.4
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจการควบคุมลดลง
จากการเลิกและชาระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปั นผลจ่าย
26.1, 26.2
รวมเงินทุนที่ได้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

หมายเหตุ

154,968,538.00

-

-

360,206,768.00

-

-

154,968,538.00

-

-

360,206,768.00

-

บาท
154,968,538.00

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

-

บาท
360,206,768.00

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว

44,033,292.37

-

-

44,033,292.37

-

-

บาท
44,033,292.37

ส่ วนเกินทุน
หุ้นสามัญซื้อคืน

36,020,698.00

-

-

36,020,698.00

-

-

2,071,705.84
337,662,556.78
(828,715.51)
1,136,636,011.44

335,590,850.94

(234,134,399.20)
(234,134,399.20)
(234,134,399.20)

336,602,051.12
(2,054,014.61)
334,548,036.51
(10,354.72)
1,033,936,569.37

(198,113,743.40)
(198,113,743.40)

(198,113,743.40)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้จัดสรร
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
บาท
บาท
36,020,698.00
897,512,630.98

3,405,725.12
3,405,725.12
(9,799,739.70)

-

-

(115,900.00)
(115,900.00)
(13,205,464.82)

-

-

1,039,792.77
1,039,792.77
828,715.51
113,051,275.32

-

-

2,233,316.35
2,233,316.35
10,354.72
111,182,767.04

-

-

4,445,517.89
4,445,517.89
828,715.51
103,251,535.62

-

-

2,117,416.35
2,117,416.35
10,354.72
97,977,302.22

-

-

องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
รวมองค์ประกอบอืน่
เบ็ดเสร็จอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในบริษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
บาท
บาท
บาท
(13,089,564.82)
108,939,095.97
95,849,531.15

งบการเงินรวม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

14

6,517,223.73
342,108,074.67
1,835,116,843.43

335,590,850.94

(234,134,399.20)
(234,134,399.20)
(234,134,399.20)

336,602,051.12
63,401.74
336,665,452.86
1,727,143,167.96

(198,113,743.40)
(198,113,743.40)

(198,113,743.40)

บาท
1,588,591,458.50

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่

-

-

-

(12,523.06)
(12,523.06)
-

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

-

บาท
356,356.28

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุม

6,517,223.73
342,108,074.67
1,835,116,843.43

335,590,850.94

(234,134,399.20)
(234,134,399.20)
(234,134,399.20)

336,589,528.06
63,401.74
336,652,929.80
1,727,143,167.96

(343,833.22)
(198,457,576.62)
(198,457,576.62)

(198,113,743.40)

บาท
1,588,947,814.78

รวม

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่ )
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ปรับปรุ งใหม่ )
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ งหม่ )
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี (ปรับปรุ งหม่)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)

26.1, 26.2

-

6
6

360,206,768.00

-

360,206,768.00

-

บาท
360,206,768.00
360,206,768.00

26.3, 26.4

6

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ว

154,968,538.00

-

154,968,538.00

-

-

บาท
154,968,538.00
154,968,538.00

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

44,033,292.37

-

44,033,292.37

-

-

บาท
44,033,292.37
44,033,292.37

ส่ วนเกินทุน
หุ้นสามัญซื้อคืน

16

36,020,698.00

-

36,020,698.00

-

-

335,590,850.94
2,774,879.18
338,365,730.12
(1,531,888.85)
1,136,636,011.44

3,405,725.12
3,405,725.12
(9,799,739.70)

-

(733,569.05)
(733,569.05)
703,173.34
(30,395.71)

-

743,180.21
-

(13,205,464.82)

(753,534.93)
1,033,936,569.37

(234,134,399.20)
(234,134,399.20)
(234,134,399.20)

(743,180.21)

(115,900.00)

335,291,216.72

(743,180.21)

-

(115,900.00)

-

336,602,051.12
(1,310,834.40)

(198,113,743.40)
(198,113,743.40)
(198,113,743.40)

1,070,188.48
1,070,188.48
828,715.51
113,081,671.03

-

10,354.72
111,182,767.04

2,233,316.35
2,233,316.35

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผือ่ ขาย ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
ทุนสารอง
เบ็ดเสร็จอืน่
เบ็ดเสร็จอืน่
ตามกฎหมาย
ในบริษทั ย่อย
ในบริษทั ร่ วม และการร่ วมค้ า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,020,698.00
215,828,024.21 (13,089,564.82)
681,684,606.77
108,939,095.97
36,020,698.00
897,512,630.98 (13,089,564.82)
108,939,095.97

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

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

15

3,742,344.55
3,742,344.55
1,531,888.85
103,251,535.62

-

753,534.93
97,977,302.22

1,374,236.14

1,374,236.14

-

บาท
(13,089,564.82)
108,939,095.97
95,849,531.15

รวมองค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

335,590,850.94
6,517,223.73
342,108,074.67
1,835,116,843.43

(234,134,399.20)
(234,134,399.20)
(234,134,399.20)

336,665,452.86
1,727,143,167.96

336,602,051.12
63,401.74

(198,113,743.40)
(198,113,743.40)
(198,113,743.40)

บาท
797,967,755.76
790,623,702.74
1,588,591,458.50

รวม

ANNUAL REPORT 2017

131

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

16
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
(ปรับปรุ งใหม่ )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นค่าใช้จ่าย
(รายการโอนกลับ)หนี้สงสัยจะสู ญ
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ส่ วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
กาไร(ขาดทุน)ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อย
กาไร(ขาดทุน)ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
(กาไร)จากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการเลิกและชาระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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349,663,303.86

353,800,535.48

337,557,280.75

340,211,451.18

567,944.42
86,748,183.76
465,988.88
39,941.00
(10,909,056.00)
(940,096.56)
3,934,202.01
(483,974.95)
3,921,377.95
395,763.00
(252,261,958.40)
346,369.68
(204,796.24)
(288,207.28)
6,607,420.84
187,602,405.97

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)
(471,451.94)
65,004.18
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)
16,292,435.08
280,880,529.93

567,944.42
7,446,897.89
2.00
(1,274,533.99)
(308,698.15)
45,710.22
(244,935.92)
672,131.03
(49,616.00)
(71,448,992.54)
(260,461,672.17)
1,913.97
346,369.68
(204,796.24)
(112,746.92)
3,616,051.97
16,148,310.00

801,279.20
8,218,261.77
(951,566.04)
(7,447.28)
(22,317,156.09)
(121,635.21)
(23,451.57)
(47,137.58)
197.66
676,804.96
136,668.00
(127,799,574.21)
(173,607,830.19)
(580,673.75)
(1,027,626.18)
8,681,265.32
32,241,829.99

(166,000,000.00)
251,483,389.26
2,058,373.23
9,092,293.02
(7,495,689.52)

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

(40,000,000.00)
80,244,738.26
(5,325,327.54)
2,001,307.88
(67,399.00)

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

(43,667,642.13)
(477,333.00)
7,250.00
232,603,046.83

69,219,140.69
(1,206,385.02)
590,750.00
209,282,474.13

4,399,999.11
(145,843.88)
7,250.00
57,263,034.83

19,612,675.33
(173,529.63)
(9,250.00)
17,591,909.16
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
(ปรับปรุ งใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่ อ)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายจากการเลิกและชาระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากการสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้คา่ สิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายในเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยนที่มีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

8

288,207.28
(20,679,697.03)
1,532,358.63
213,743,915.71

1,403,424.97
(16,654,019.86)
3,950,055.06
197,981,934.30

112,746.92
(1,899,005.91)
1,532,358.63
57,009,134.47

1,027,636.18
(3,920,454.08)
3,950,055.06
18,649,146.32

145,515,536.95
(56,168.00)
(1,053,600.00)
(75,009,409.76)
1,275,975.04
(93,313.14)
70,579,021.09

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

205,516,006.39
(56,168.00)
(50,000,000.00)
(1,183,887.00)
528,874.74
154,804,826.13

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

315,000,000.00
(273,000,000.00)
270,000.00
(111,129,000.00)
(1,792,190.51)
(2,221,998.52)
(6,623,449.61)
(233,830,164.00)
(313,326,802.64)
(29,003,865.84)
5,136.03
(28,998,729.81)
76,205,166.14
47,206,436.33

(227,500,000.00)
(482,136.40)
(3,101,213.31)
(16,348,122.23)
(198,040,982.40)
(445,472,454.34)
(137,392,059.84)
(11,427.92)
(137,403,487.76)
213,608,653.90
76,205,166.14

77,000,000.00
(35,000,000.00)
63,000,000.00
(63,000,000.00)
270,000.00
(32,434,000.00)
(1,335,077.02)
(3,619,364.74)
(233,830,164.00)
(228,948,605.76)
(17,134,645.16)
5,755.89
(17,128,889.27)
27,059,282.61
9,930,393.34

(152,000,000.00)
(51,788.00)
(1,640,448.85)
(8,736,133.62)
(198,049,535.90)
(360,477,906.37)
(116,026,525.81)
(96.24)
(116,026,622.05)
143,085,904.66
27,059,282.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2529 และได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด เมื่ อวันที่ 19 กุ มภาพันธ์ 2540
ทะเบียนนิ ติบุคคลเลขที่ 0107540000014 สํานักงานแห่ งใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี
ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม
ตระกูลมงคลสุ ธี
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ ยวกับการผลิตแบบฟอร์ ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่ อง สิ่ งพิมพ์ปลอด
การทําเทียม สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ และฉลากกาวต่อเนื่อง
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของประเทศไทย รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี กฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ต้องใช้การประมาณการและข้อ สมมติหลายประการ ซึ่ ง มี ผลกระทบต่อจํา นวนเงิ นที่ เกี่ ย วกับ
รายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจ
เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ได้ประมาณการไว้
2.4 รายงานทางการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
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3. เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวม ถื อหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุ มของ
บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มี
สัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังนี้
ชื่อกิจการ

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จํากัด

ไทย

ธุ ร กิ จรั บจ้างพิ มพ์แบบฟอร์ ม
ต่าง ๆ ตลอดจนสื่ อสิ่ งพิมพ์ทุก
ประเภทและรั บ บริ การการ
บริ หารคลังสิ นค้า

สัดส่ วนการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ร้อยละ ร้อยละ
100.00
100.00

บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน จํา นวน 5 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
ประโยชน์ที่ไ ด้รับรวมถึ งการได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สํา หรั บ เครื่ องจัก รตามที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาอนุ มตั ิ และยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุ ดิบหรื อวัสดุ จาํ เป็ นที่นาํ เข้ามาเพื่อใช้ในการ
ผลิตและเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาํ หนดเวลา 5 – 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากกิจการ
ที่ได้รับส่ งเสริ มตามรายละเอียดดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
1166(2)/2556
5 กุมภาพันธ์ 2556
2463(2)/2556
22 ตุลาคม 2556
1368(2)/2557
25 มีนาคม 2557
1530(2)/2558
27 เมษายน 2558
60-0490-1-04-1-0 4 พฤษภาคม 2560

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม วันที่เริ่ มมีรายได้
วันหมดอายุ
กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์
5 กุมภาพันธ์ 2556 4 กุมภาพันธ์ 2561
กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์
5 มิถุนายน 2557 4 มิถุนายน 2562
กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์
กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์
กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป
-

3.2 รอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันกับของบริ ษ ทั ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
3.3 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และได้จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับงบการเงิ นรวม สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯ
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3.4 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกันสําหรับรายการบัญชี ที่เหมื อนกันหรื อ
เหตุการณ์การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
3.5 ยอดคงค้างและรายการระหว่า งกันที่ มี ส าระสํา คัญของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ตลอดจนยอด
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อยในบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ และทุ น เรื อ นหุ ้ น ของบริ ษ ัท ย่อยได้ต ัด ออกจาก
งบการเงินรวมแล้ว
4. การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ การตี ความ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ
โดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปั จจุบนั ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามหมายเหตุ 6
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปั จจุบนั ซึ่งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่ อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที่ ไ ม่มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษี เ งิ น ได้ – การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2560)

รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้ นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

5 สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
7 การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 14 ข้อจํากัดสิ นทรั พย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
(ปรับปรุ ง 2560)
เงิ นทุนขั้นตํ่าและปฏิ สัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17 การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 18 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 20 ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุ ง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 21 เงินที่นาํ ส่งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่อรายงานทางการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
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6. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมแสดงตามวิธีราคาทุนเปลี่ยนเป็ นแสดงตามวิธีส่วนได้
เสี ย และปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบโดยถือเสมือนว่า
ได้นาํ นโยบายการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิโดยตลอด ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้เงินปั นผล
ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไรสําหรับปี
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า – สุทธิจากภาษี
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย – สุทธิจากภาษี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ – สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี – สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไว้เดิม รายการปรับปรุ ง
บาท
บาท

ปรับปรุ งใหม่
บาท

406,019,883.24
264,654,777.85
215,828,024.21
(13,089,564.82)

608,954,474.46
181,669,228.28
681,684,606.77
108,939,095.97

1,014,974,357.70
446,324,006.13
897,512,630.98
95,849,531.15

406,019,883.24
264,654,777.85
249,900,846.58
(13,205,464.82)

673,992,867.54
221,225,622.29
784,035,722.79
111,182,767.04

1,080,012,750.78
485,880,400.14
1,033,936,569.37
97,977,302.22

198,883,406.20
233,497,379.17
0.65

(198,302,732.45)
127,799,574.21
173,607,830.19
103,104,671.95
0.28

580,673.75
127,799,574.21
173,607,830.19
336,602,051.12
0.93

233,497,379.17

103,104,671.95

336,602,051.12

2,233,316.35
(743,180.21)

2,233,316.35
(743,180.21)

1,490,136.14
104,594,808.09

(1,310,834.40)
63,401.74
336,665,452.86

(1,310,834.40)
(1,426,734.40)
232,070,644.77
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7. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
7.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัด
มูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
7.2 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศรั บรู้ โดยแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลี่ ยน ณ
วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นงวดแปลง
ค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราปิ ด ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดนั้น
7.3 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น และเงินให้กยู้ ืมและ
เงิ นกู้ยืม นโยบายการบัญชี ที่สําคัญและเกณฑ์การวัดมู ลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ น
ทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกใช้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิ ด
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ ยนในอนาคตที่สินทรั พย์และ
หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจ่ายชําระ
7.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน ออม
ทรัพย์ และประจําไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกัน
7.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณ
การจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้
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7.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคา
ทุนของสิ นค้าคงเหลือมีวธิ ีคาํ นวณดังนี้
- สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิ ตคํานวณราคาทุนโดยวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับ
ต้นทุนจริ งตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
- วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานคํานวณราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
7.7 เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ที่อยู่ในความต้องการของตลาดและเป็ นเงิน
ลงทุ นที่ ไม่ ระบุช่ วงเวลาที่ จะถื อไว้ซ่ ึ ง อาจขายเมื่ อต้องการเสริ ม สภาพคล่ องจะจัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะแสดงเจตจํานงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้นอ้ ยกว่า
12 เดือน นับจากวันที่ใ นงบแสดงฐานะการเงินหรื อ ต้องการขายเพื่อเพิ่มเงิ นทุนในการประกอบ
กิ จการซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน เงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ ง
คํานวณจากราคาเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้าย ณ วันสิ้ นงวดบัญชี และรับรู ้การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าในกําไร
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นโดยจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน
7.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย
7.9 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย
7.10 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย
7.11 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินและอาคารที่บริ ษทั ฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้
ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการ
เพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์ แสดงตามราคาทุนเมื่อเริ่ มแรกหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาคํานวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
10 – 30 ปี
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7.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนเมื่อเริ่ มแรกหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาคํานวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
- อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
20 – 30 ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
3 – 20 ปี
- ยานพาหนะ
5 ปี
- เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
3 – 5 ปี
บริ ษทั ฯ ไม่คานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เมื่อมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถื อ ต้นทุนของการเปลี่ ยนแทนจะถู ก
คํานวณค่าเสื่ อมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาจะ
รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณจากผลต่างระหว่าง
เงินสดรับสุ ทธิ กบั มูลค่าตามบัญชี และรับรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนของงวด
นั้น
7.13 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอน ได้แก่ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
แสดงตามราคาทุนเมื่อเริ่ มแรกหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี
7.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้
บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คื นของสิ นทรั พ ย์น้ ันหรื อหน่ วยสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดที่ มี สิ นทรั พ ย์ที่ ก าํ ลัง พิ จารณานั้น
รวมอยูโ่ ดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
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- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่
สะท้อนมู ลค่ าที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บ ันซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต่ อ
สิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงิ นสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มี
ความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ
หากประมาณการที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจาก
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชี ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
7.15 สัญญาเช่าระยะยาว
- กรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่ า สิ น ทรั พ ย์โดยที่ ค วามเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าจัดเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ า
การเงิ นจะรับรู้ เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
แสดงเป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น ส่ วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคํานวณค่าเสื่ อมราคาตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิ ทธิ การ
เป็ นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดจะคํานวณค่าเสื่ อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่
เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่ อเช่ า สิ น ทรั พ ย์โดยที่ ค วามเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดยังคงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงิน
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ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ี เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับ
ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะรับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชี ท่ี
การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
7.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
เพื่ อจ่ า ยให้แก่ พนัก งานเมื่ อออกจากงานตามระเบี ย บของกองทุนและโครงการสะสมหุ ้น
สําหรับพนักงานบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ผ่านโครงการนี้ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบ
เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์โครงการของแต่ละโครงการได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
ฯ และบริ ห ารโดยตัว แทนดํา เนิ น โครงการแต่ ล ะโครงการ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู้ เงิ น สมทบ
โครงการเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
- โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
กลุ่ มบริ ษทั ฯ ประมาณการหนี้ สินสําหรั บผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ของพนักงานเพื่อจ่า ยเป็ นเงิ นชดเชยให้แก่ พ นัก งานเมื่ อเลิ ก จ้า งตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยและหนี้ สิ น สํ า หรั บ ผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของพนัก งานเพื่ อ จ่ า ยให้ แ ก่
พนักงานที่ทาํ งานครบรอบเวลาที่กาํ หนดไว้ดว้ ยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ และแสดงเป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียน
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น และผลกําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
สําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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7.17 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะถูกรับรู้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะ
ส่ ง ผลให้ต้องเกิ ดการไหลออกของทรั พ ยากรเพื่อ จ่ า ยชํา ระภาระผูก พัน และจํา นวนที่ ต้องจ่ า ย
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก
ก็ต่อเมื่ อมี ความเสมื อนแน่ นอนว่า หลัง จากที่ จ่ายชํา ระภาระผูก พัน แล้ว กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ จะได้รับ
รายจ่ายนั้นคืน แต่ไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
7.18 การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ 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
7.19 การรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายรั บ รู้ เมื่ อ ได้โอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ มี นัยสํา คัญในความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู้ ้ื อแล้ว
- รายได้จากการให้บริ การรับรู้ตามขั้นความสําเร็ จของการให้บริ การ
- รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
- รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
7.20 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
7.21 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้
ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู้ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู้โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
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ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั รับรู้ ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของรั ฐซึ่ ง
ค านวณจากก าไรทางภาษี ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในกฎหมายภาษี อากรโดยใช้อ ัตราภาษี ที่
ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ ตามวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะการเงิ นซึ่ งคานวณจากผล
แตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อ
เสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดังกล่าว ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี จะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง
7.22 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกและชาระแล้วระหว่างงวด ซึ่ งไม่ได้คานวณกาไร(ขาดทุน)
ต่อหุ น้ ปรับลด เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
7.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สิน
ในรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่ มีตลาดที่ มี
สภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่ มี สภาพคล่ องได้ บริ ษ ทั ฯ จะประมาณมู ลค่ ายุติ ธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกัน และบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
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ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
7.24 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณการไว้ การ
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา
เช่าแต่ละสัญญาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดในสิ นทรั พย์ที่เช่าแล้วหรื อไม่ เพื่อพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ น
สัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้าง และสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
มูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสิ นค้ าคงเหลือ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้า
คงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่ าเผือ่ มูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือลดลงและสิ นค้ าไม่ เคลื่อนไหว
ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จในการกํา หนดสภาพและรอบระยะเวลาในการ
พิจาณาความเคลื่อนไหวของสิ นค้าแต่ละชนิด
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ค่ าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวน
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในแต่ละช่ วงเวลา และต้องใช้
ดุ ลยพินิจในการพิจารณามู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์จากการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
จากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้ สินดังกล่าว กระแสเงินสด
ที่ ค าดว่า จะต้องจ่ ายในอนาคตประมาณการจากเงิ นเดื อนพนัก งาน อัตราการลาออก อัตราการ
เสี ยชี วิต อายุงาน และปั จจัย อื่ นที่ เกี่ ยวข้องในเชิ ง ประชากรศาสตร์ ในการกํา หนดอัตราคิ ดลด
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึ งสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณารับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
โดยการประมาณการกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาและประเมินความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ได้
มูลค่ ายุติธรรม
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มี
การซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องใช้
ดุ ลยพิ นิ จในการประมาณมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นดังกล่ าวโดยใช้เทคนิ คและ
แบบจําลองในการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี
อยู่ในตลาดโดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงด้านเครดิ ต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ ยนแปลง
ของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผย
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เช็ครับในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
100,835.00
4,416,338.04
3,715,008.15
38,974,255.14
47,206,436.33

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
109,790.00
8,549,803.49
6,437,913.34
61,107,659.31
76,205,166.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
20,000.00
20,625.00
745,639.50
157,825.00
66,156.88
183,134.90
9,098,596.96
26,697,697.71
9,930,393.34
27,059,282.61

9. เงินลงทุนชั่วคราว
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
ราคาทุนของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
การปรับมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

85,000,000.00

-

40,000,000.00

-

(585.69)

-

(197.66)

-

84,999,414.31

-

39,999,802.34
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ดังนี้

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงิ นลงทุนชัว่ คราวมีรายการเคลื่อนไหว

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เกิดขึ้นจริ ง
ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
84,999,414.31
166,000,000.00
(251,483,389.26)

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
10,177,456.12
295,000,000.00
(220,584,489.57)

483,974.95
-

471,451.94
(65,004.18)
84,999,414.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
39,999,802.34
40,000,000.00
110,000,000.00
(80,244,738.26)
(70,047,137.58)
244,935.92
-

47,137.58
(197.66)
39,999,802.34

การวัด มู ล ค่า ยุติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อค้า ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยลงทุ นในกองทุ น เปิ ดใช้มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิที่ประกาศจากกองทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 1
10. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
ตัว๋ เงินรับ
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
สุทธิ
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งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
276,468,191.24
1,272,167.43
565,683.83
278,306,042.50
(6,430,404.82)
271,875,637.68
8,397,831.96
280,273,469.64

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
278,332,248.19
1,457,690.68
358,179.06
280,148,117.93
(8,230,147.61)
271,917,970.32
10,919,392.48
282,837,362.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
51,076,081.50
55,038,354.91
924,346.63
924,346.68
52,000,428.13
55,962,701.59
(6,082,584.02)
(6,082,584.02)
45,917,844.11
49,880,117.57
19,229,741.59
9,950,317.99
65,147,585.70
59,830,435.56
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับแยกตามอายุได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ส่ วนที่อยูใ่ นกําหนดชําระ
ส่ วนที่เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
- มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
149,241,587.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
173,586,495.87

80,881,887.93
6,646,396.94

97,879,939.77
451,534.63

7,390,833.71
1,893.90

14,788,892.43

19,549,714.05
21,986,456.58
278,306,042.50
(6,430,404.82)
271,875,637.68

-

-

8,230,147.66
280,148,117.93
(8,230,147.61)
271,917,970.32

6,082,584.02
52,000,428.13
(6,082,584.02)
45,917,844.11

6,082,584.07
55,962,701.59
(6,082,584.02)
49,880,117.57

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย
ณ วันที่

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
รายได้ค่าบริ หารจัดการค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
38,525,116.50
35,091,225.09

งบการเงินรวม

ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

บาท
1,984,868.44
2,994,813.30
381,481.99
1,204,988.92
1,831,679.31
8,397,831.96

บาท
2,107,848.05
4,753,473.27
110,761.99
2,651,166.35
1,296,142.82
10,919,392.48

บาท
268,614.81
55,856.71
16,973,303.55
465,273.54
1,466,692.98
19,229,741.59

บาท
436,780.39
30,565.64
7,933,524.83
404,504.24
1,144,942.89
9,950,317.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ การค้าส่ วนหนึ่ ง ตามงบการเงินรวม จํานวนเงิน
35.11 ล้านบาท และจํานวนเงิน 43.47 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นลูกหนี้ ค่าออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
จากการให้บริ การของบริ ษทั ย่อยตามสัญญาให้บริ การปรับปรุ งระบบ บริ หารจัดการ Full Cloud Billing
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Solution โดยจะได้รับชําระหลังจากเจ้าของโครงการตรวจรับงานตามความคืบหน้าของงาน และจะต้องนํา
เงินที่ได้รับชําระไปจ่ายชําระเจ้าหนี้ค่าออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามหมายเหตุ 22
สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 ค่า เผื ่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ มีร ายการ
เคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มระหว่างปี
ตัดจําหน่ายหนี้สูญระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(8,230,147.61)
(9,591,667.65)
1,799,742.79
396,954.00
964,566.04
(6,430,404.82)
(8,230,147.61)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(6,082,584.02)
(7,405,333.06)
371,183.00
951,566.04
(6,082,584.02)
(6,082,584.02)

ระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ การค้าส่ วนหนึ่ ง ตามงบการเงินรวม
จํานวนเงิ น 1.80 ล้านบาท และจํานวนเงิน 0.40 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เต็ม
จํานวนแล้วถูกตัดจําหน่ายเป็ นหนี้สูญ
ระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้ การค้าส่ วนหนึ่ ง ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
จํานวนเงิน 0.37 ล้านบาท ซึ่งตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้เต็มจํานวนแล้วถูกตัดจําหน่ายเป็ นหนี้สูญ
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11. สิ นค้ าคงเหลือ
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
71,019,824.79
1,457,581.56
10,430,417.48
38,079,024.61
12,013,950.18
133,000,798.62

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ลดลง
(857,656.26)
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ไม่เคลื่อนไหว
(11,519,388.54)
สุ ทธิ
120,623,753.82

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
69,785,783.04
6,105,409.08
9,625,407.04
41,267,124.92
15,309,367.56
142,093,091.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
27,532,879.97
27,683,655.01
1,475,019.52
533,713.03
787,607.57
2,465,159.47
2,574,503.79
779,203.21
791,477.67
31,310,955.68
33,312,263.56

(470,663.63)

(174,361.99)

(255,430.67)

(22,815,437.17)
118,806,990.84

(785,417.38)
30,351,176.31

(1,978,882.69)
31,077,950.20

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงและค่าเผื่อ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหวมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(23,286,100.80)
(21,123,401.29)
(5,048,219.78)
(8,206,030.07)
15,957,275.78
6,043,330.56
(12,377,044.80)
(23,286,100.80)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(2,234,313.36)
(2,241,760.64)
(331,943.28)
(758,092.68)
1,606,477.27
765,539.96
(959,779.37)
(2,234,313.36)
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12. เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ประกอบด้วย

ราคาทุนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
การปรับมูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
33,788,964.03
33,732,796.03
(12,249,674.63)
(16,506,831.03)
21,539,289.40
17,225,965.00

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนเผื่อขายมี รายการเคลื่ อนไหว

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนที่รับรู้ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
17,225,965.00
17,370,840.00
56,168.00
4,257,156.40
21,539,289.40

(144,875.00)
17,225,965.00

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนใช้ราคา
เสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ายที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลระดับ 1
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ลักษณะธุรกิจ

นําเข้าและจําหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การผลิต การพิมพ์เอกสาร
ปลอดการทําเทียม

ชื่อกิจการ

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
รวม
770,328,649.00
110,000,000.00

ไทย
ไทย

19.89

38.51
107,501,994.64
406,019,883.24

298,517,888.60
107,501,994.64
406,019,883.24

298,517,888.60

128,075,601.92
1,195,887,019.60

1,067,811,417.68

123,715,154.28
1,080,012,750.78

956,297,596.50

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
ประเทศที่
ทุนที่ชาํ ระแล้ว สัดส่วน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
การลงทุน 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท

13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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623,840,176.00
4,930,379.00
628,770,555.00
130,542,350.40

เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

รายได้

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

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
32,426,011,313.00

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิ

94,939,891.20

406,932,027.00
6,874,129.00
413,806,156.00

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
23,823,295,091.00

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
8,078,077,007.00
7,028,827,211.00
930,410,870.00
549,162,844.00
(5,787,552,458.00)
(4,686,858,099.00)
(447,633,332.00)
(407,656,034.00)
2,773,302,087.00
2,483,475,922.00

14,768,871.75

100,298,011.00
(3,841,847.00)
96,456,164.00

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
1,345,988,825.00

15,862,862.25

86,812,739.00
(52,058.00)
86,760,681.00

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
1,248,135,779.00

บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ีพริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
445,992,424.00
547,747,772.00
576,719,010.00
449,318,423.00
(228,511,289.00)
(279,664,615.00)
(131,671,925.00)
(77,079,524.00)
(18,616,778.00)
(18,278,298.00)
643,911,442.00
622,043,758.00

13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญแสดงได้ดงั นี้
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145,311,222.15

724,138,187.00
1,088,532.00
725,226,719.00

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
33,772,000,138.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
8,524,069,431.00
1,507,129,880.00
(6,016,063,747.00)
(579,305,257.00)
(18,616,778.00)
3,417,213,529.00

รวม

110,802,753.45

493,744,766.00
6,822,071.00
500,566,837.00

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
25,071,430,870.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
7,576,574,983.00
998,481,267.00
(4,966,522,714.00)
(484,735,558.00)
(18,278,298.00)
3,105,519,680.00
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956,297,596.50
2,121,313,194.00

1,067,811,417.68

4,598,650,980.00

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
2,773,302,087.00
2,483,475,922.00
38.51
38.51
1,068,119,589.05
956,494,892.39
(308,171.37)
(197,295.89)

328,197,150.00

128,075,601.92
312,881,283.00

123,715,154.28

บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ีพริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
643,911,442.00
622,043,758.00
19.89
19.89
128,078,727.34
123,729,083.97
(3,125.42)
(13,929.69)

4,926,848,130.00

1,195,887,019.60

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

รวม

2,434,194,477.00

1,080,012,750.78

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

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

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

ดังนี้

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงได้
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บาท

บาท
100.00

ร้อยละ

ธุรกิจรับจ้างผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์
ธุรกิจการบริ หารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริ การงานพิมพ์

บ ริ ษั ท ที . เ ค . เ อ ส . -เว ล โ ก
(ประเทศไทย) จํากัด
C.T.K.S. Technologies
Company Limited

รวม

ลักษณะธุรกิจ

ชื่อกิจการ

บาท

บาท

90.00 ล้านบาท

KHR 240.00 ล้าน

กัมพูชา

45.00

51.00

สัดส่ วน
การลงทุน
ร้อยละ

546,593,921.66

บาท

1,053,600.00
46,953,585.00

45,899,985.00

45,899,985.00

45,899,985.00

87,499,979.00

808,694.45
35,381,656.32

34,572,961.87

42,558,165.80

42,558,165.80

วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

59,999,988.00

รายได้เงินปันผล
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

งบการเงินรวม

485,880,400.14

บาท

วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

314,654,777.85 264,654,777.85

ทุนที่ชาํ ระแล้ว

100.00

ร้อยละ

ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

15. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
15.1 เงินลงทุนในการร่ วมค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จํากัด
300,000,000.00 250,000,000.00

ชื่อกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
สัดส่ วนการลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31ธันวาคม 2559

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประกอบด้วย

42
T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
(ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
(ไม่ รวมเจ้าหนี้ การค้า และเจ้า หนี้ หมุ นเวียนอื่ น
และประมาณการหนี้สินหมุนเวียน)
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน
(ไม่รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน)
สิ นทรัพย์สุทธิ
67,790,150.73

-

6,052,833.40
55,521,285.61
(768,487.61)

83,447,413.34

-

5,309,299.97
62,794,314.86
(1,326,848.86)

บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
6,984,519.33
16,670,647.37

1,454,692.87

-

567,028.65
34,344.03
(411,615.94)

-

-

-

C.T.K.S. Technologies Company Limited
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
1,264,936.13
-

15.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสําคัญซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงได้ดงั นี้
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69,244,843.60

-

6,619,862.05
55,555,629.64
(1,180,103.55)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
8,249,455.46

รวม

83,447,413.34

-

5,309,299.97
62,794,314.86
(1,326,848.86)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
16,670,647.37
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กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ข้างต้น
รวมรายการดังต่อไปนี้
ค่าเ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

เงินปันผลรับจากการร่ วมค้าระหว่างปี

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

รายได้

(6,628,355.56)
12,747.11
(1,638,046.67)

-

(15,657,262.61)
(15,657,262.61)

(2,726,652.19)
31,819.51
1,638,046.67

-

(6,359,928.89)
(6,359,928.89)

บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
722,125.01
140,774.51

-

-

-

4,214.76

(320,429.68)
(67,546.03)
(387,975.71)

-

-

-

-

C.T.K.S. Technologies Company Limited
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
3,513,813.10
-

44

(6,628,355.56)
16,961.87
(1,638,046.67)

-

(15,977,692.29)
(67,546.03)
(16,045,238.32)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
4,235,938.11

รวม

(2,726,652.19)
31,819.51
1,638,046.67

-

(6,359,928.89)
(6,359,928.89)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
140,774.51

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

C.T.K.S. Technologies Company Limited

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
83,447,413.34
51.00
42,558,165.80
42,558,165.80

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
1,454,692.87
45.00
654,611.80
154,082.65
808,694.45

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
35,381,656.32

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

รวม

42,558,165.80

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิการร่ วมทุนจัดตั้งการร่ วมค้าชื่ อ
C.T.K.S. Technologies Company Limited เพื่อดําเนินธุรกิจการบริ หารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริ การงานพิมพ์ในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การลงนามในสัญญาร่ วมทุน โดยมีสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 45 แต่มีสิทธิ ออกเสี ยงร้อยละ 50 และได้มีการจดทะเบียน
จัดตั้งการร่ วมค้าในรู ปบริ ษทั จํากัดกับกระทรวงพาณิ ชย์ของประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

สิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมค้า
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการลงทุน
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่ วมค้า

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
67,790,150.73
51.00
34,572,961.87
34,572,961.87

บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่รับรู้ในงบการเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
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46
16. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
บาท
บาท

รวม
บาท

68,456,750.00
68,456,750.00

72,072,636.57
(69,251,539.17)
2,821,097.40

140,529,386.57
(69,251,539.17)
71,277,847.40

(5,280,000.00)
63,176,750.00

(31,902,474.10)
(801,279.20)
31,886,993.19
2,004,337.29

(37,182,474.10)
(801,279.20)
31,886,993.19
65,181,087.29

63,176,750.00
63,176,750.00

40,170,162.47
(38,165,825.18)
2,004,337.29

103,346,912.47
(38,165,825.18)
65,181,087.29

63,176,750.00

(567,944.42)
1,436,392.87

(567,944.42)
64,613,142.87

63,176,750.00
63,176,750.00

40,170,162.47
(38,733,769.60)
1,436,392.87

103,346,912.47
(38,733,769.60)
64,613,142.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นที่ดิน และอาคารที่
บริ ษทั ฯ ถื อครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุว ตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตมีมูลค่ายุติธรรม
จํานวนเงิน 224.76 ล้านบาท และจํานวนเงิน 227.29 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระด้วยวิธีเปรี ยบเทียบตามราคาตลาดตามรายงาน
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3
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บาท
423,268,805.94
(181,973,295.60)
241,295,510.34

2,649,054.54
346,454.00
(22,344,221.74)
221,946,797.14

บาท

87,097,290.00
87,097,290.00

-

87,097,290.00

87,097,290.00
87,097,290.00

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่รับรู ้ ในกําไรสําหรั บปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์
ที่จาํ หน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
426,264,314.48
(204,317,517.34)
221,946,797.14

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

17. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

881,499,164.71
(698,458,576.97)
183,040,587.74

11,183,220.60
183,040,587.74

5,844,734.95
1,786,880.80
(11,183,259.60)
(62,952,049.49)

885,050,808.56
(646,689,748.08)
238,361,060.48

บาท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

130,495,837.02
(115,041,050.27)
15,454,786.75

1,334,582.75
15,454,786.75

2,623,703.86
234,009.34
(1,385,672.74)
(8,660,880.69)

129,023,796.56
(107,714,752.33)
21,309,044.23

บาท

48,166,191.36
(35,454,250.12)
12,711,941.24

2,846,161.08
12,711,941.24

4,172,500.00
(117,500.00)
(3,146,255.00)
(5,774,208.15)

47,257,446.36
(32,526,203.05)
14,731,243.31

บาท

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้และเครื่ อง
ยานพาหนะ
ตกแต่ง

47

3,397,520.13
3,397,520.13

3,397,520.13

3,691,061.47
(1,800,890.14)
-

1,507,348.80
1,507,348.80

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

2,358,400.00
2,358,400.00

2,358,400.00

2,704,854.00
(566,454.00)
-

220,000.00
220,000.00

บาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

1,579,278,717.70
(1,053,271,394.70)
526,007,323.00

15,363,964.43
526,007,323.00

21,685,908.82
(117,500.00)
(15,715,187.34)
(99,731,360.07)

1,573,425,496.22
(968,903,999.06)
604,521,497.16

บาท

รวม
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87,097,290.00
87,097,290.00

-

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

2,483,456.00
539,528.00
(21,705,860.50)

-

87,097,290.00

426,264,314.48
(204,317,517.34)
221,946,797.14

87,097,290.00
87,097,290.00

429,287,298.48
(226,023,377.84)
203,263,920.64

203,263,920.64

-

บาท

บาท

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่รับรู้ ในกําไรสําหรั บปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์
ที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์
ที่ตดั จําหน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

809,936,906.83
(665,943,659.36)
143,993,247.47

72,266,436.25
143,993,247.47

11,401,989.74

9,010,008.84
3,096,458.27
(11,402,277.74)
(72,266,447.25)
(51,153,508.38)

881,499,164.71
(698,458,576.97)
183,040,587.74

บาท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

94,657,875.96
(81,104,114.53)
13,553,761.43

13,553,761.43

42,404,172.37

6,424,446.27
285,550.00
(42,547,957.33)
(8,467,236.63)

130,495,837.02
(115,041,050.27)
15,454,786.75

บาท

41,808,976.36
(34,370,418.89)
7,438,557.47

7,438,557.47

6,505,409.48

340,000.00
(6,697,215.00)
(5,421,578.25)

48,166,191.36
(35,454,250.12)
12,711,941.24

บาท

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้และเครื่ อง
ยานพาหนะ
ตกแต่ง
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1,680,635.06
1,680,635.06

1,680,635.06

-

1,705,053.20
(3,382,008.27)
(39,930.00)
-

3,397,520.13
3,397,520.13

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

68,415,471.57
68,415,471.57

68,415,471.57

-

66,596,599.57
(539,528.00)
-

2,358,400.00
2,358,400.00

บาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

1,532,884,454.26
(1,007,441,570.62)
525,442,883.64

72,266,436.25
525,442,883.64

60,311,571.59

86,559,563.88
(60,647,450.07)
(72,306,377.25)
(86,748,183.76)

1,579,278,717.70
(1,053,271,394.70)
526,007,323.00

บาท

รวม
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87,097,290.00
87,097,290.00
87,097,290.00

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

-

87,097,290.00
87,097,290.00

2,165,030.00
(582,955.76)
1,582,074.24

1,582,074.24

97,783.00
(134,146.62)

2,067,247.00
(448,809.14)
1,618,437.86

บาท

บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์
ที่จาํ หน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

147,258,741.17
(138,930,317.83)
8,328,423.34

604,778.50
8,328,423.34

377,000.00
220,000.00
(604,789.50)
(3,982,359.96)

147,266,530.67
(135,552,736.37)
11,713,794.30

บาท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
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46,065,668.88
(45,615,011.24)
450,657.64

1,281,148.18
450,657.64

34,950.65
(1,301,332.74)
(172,188.08)

47,332,050.97
(46,723,971.34)
608,079.63

บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

35,874,541.36
(26,115,780.44)
9,758,760.92

2,846,161.08
9,758,760.92

3,926,000.00
(3,146,255.00)
(3,929,567.11)

35,094,796.36
(25,032,374.41)
10,062,421.95

บาท

ยานพาหนะ

-

-

(220,000.00)
-

220,000.00
220,000.00

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้ าง
บาท

318,461,271.41
(211,244,065.27)
107,217,206.14

4,732,087.76
107,217,206.14

4,435,733.65
(5,052,377.24)
(8,218,261.77)

319,077,915.00
(207,757,891.26)
111,320,023.74

บาท

รวม
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(135,955.20)
1,446,119.04

87,097,290.00
87,097,290.00
87,097,290.00

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
2,165,030.00
(718,910.96)
1,446,119.04

2,165,030.00
(582,955.76)
1,582,074.24

87,097,290.00
87,097,290.00

บาท

บาท

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ซื้ อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาที่รับรู้ในกําไรสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับสิ นทรัพย์ที่ตดั จําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

50

139,888,973.40
(134,290,205.54)
5,598,767.86

608,691.00
(6,447,796.74)
(1,530,662.03)
(3,338,117.48)
6,447,569.74
1,530,660.03
5,598,767.86

147,258,741.17
(138,930,317.83)
8,328,423.34

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

13,189,959.98
(12,692,036.92)
497,923.06

235,196.00
(33,110,904.90)
(159,784.51)
33,082,758.83
497,923.06

46,065,668.88
(45,615,011.24)
450,657.64

บาท

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

32,867,326.36
(26,773,409.66)
6,093,916.70

340,000.00
(3,347,215.00)
(3,813,040.70)
3,155,411.48
6,093,916.70

35,874,541.36
(26,115,780.44)
9,758,760.92

บาท

ยานพาหนะ

275,208,579.74
(174,474,563.08)
100,734,016.66

1,183,887.00
(42,905,916.64)
(1,530,662.03)
(7,446,897.89)
42,685,740.05
1,530,660.03
100,734,016.66

318,461,271.41
(211,244,065.27)
107,217,206.14

บาท

รวม

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ANNUAL REPORT 2017

51
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่ วนมีมูลค่าตามบัญชี ตามงบ
การเงิ นรวม จํานวนเงิ น 259.66 ล้านบาท และจํานวนเงิ น 240.23 ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 84.86 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี ถูกใช้เป็ นหลักประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ได้รับจาก
สถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อาคาร ระบบงานติดตั้งอาคาร และอาคารคลังสิ นค้าของ
บริ ษทั ย่อยมีมูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินรวม จํานวนเงิน 201.79 ล้านบาท และจํานวนเงิน 220.22 ล้าน
บาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเช่าจากบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มียานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินซึ่ งมี
มูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินรวม จํานวนเงิน 3.04 ล้านบาท และจํานวนเงิน 6.72 ล้านบาท ตามลําดับ
และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 3.04 ล้านบาท และจํานวนเงิน 5.69 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่า
แล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ตามงบการเงินรวม มีราคาทุน จํานวนเงิน 560.19 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชี จํานวน
เงิน 2,976.00 บาท และมีราคาทุน จํานวนเงิน 572.32 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 4,550.00
บาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีราคาทุน จํานวนเงิน 140.44 ล้านบาท และมูลค่าตาม
บัญชี จํานวนเงิน 130.00 บาท และมีราคาทุน จํานวนเงิน 157.63 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน
1,917.00 บาท ตามลําดับ
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18. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะ
การเงินโดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
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บาท

งบการเงินรวม
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร
ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

117.14
1,216,516.80
446,862.67
3,301,366.21
668,363.84
-

(117.14)
(254,906.80)
(668,363.84)
54,947.96

(851,431.28)
-

1,216,516.80
191,955.87
2,449,934.93
54,947.96

4,762,695.70
10,395,922.36

617,878.40
(250,561.42)

(564,360.96)
(1,415,792.24)

4,816,213.14
8,729,568.70
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
รวม

บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

1,481,066.61
448,352.13
3,272,391.21
-

117.14
(264,549.81)
(1,489.46)
668,363.84

28,975.00
-

117.14
1,216,516.80
446,862.67
3,301,366.21
668,363.84

2,964,036.24
8,165,846.19

1,334,231.07
1,736,672.78

464,428.39
493,403.39

4,762,695.70
10,395,922.36

(12,883.70)
(12,883.70)

12,883.70
12,883.70

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร
ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

บาท

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร
ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

39.53
1,216,516.80
446,862.67
3,301,366.21
-

(39.53)
(254,906.80)
54,947.96

(851,431.28)
-

1,216,516.80
191,955.87
2,449,934.93
54,947.96

1,787,915.77
6,752,700.98

95,334.23
(104,664.14)

(693,719.80)
(1,545,151.08)

1,189,530.20
5,102,885.76
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่รับรู ้
ส่วนที่รับรู ้
ในกาไร
ในกาไร(ขาดทุน)
สาหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

19. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน
อื่น ๆ
รวม

บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

1,481,066.61
448,352.13
3,272,391.21

39.53
(264,549.81)
(1,489.46)
-

28,975.00

39.53
1,216,516.80
446,862.67
3,301,366.21

1,332,218.50
6,534,028.45

127,988.67
(138,011.07)

327,708.60
356,683.60

1,787,915.77
6,752,700.98

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
8,269,930.50
449,065.09
792,482.66
9,511,478.25

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
282,074.70
1,532,358.63
1,284,648.94
3,099,082.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
-

449,065.09
99,888.00
548,953.09

-

1,532,358.63
32,489.00
1,564,847.63

20. สิ นเชื่อและการคา้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินในรู ป วงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี เงินกูย้ ืมระยะ
สั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนังสื อคํ้าประกัน เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัสต์รีซีต และวงเงิ นซื้ อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า คํ้าประกันโดยสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ สิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยู่บน
ที่ดินซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยจดจํานองเป็ นประกัน
และบริ ษทั ย่อยร่ วมคํ้าประกัน และได้โอนสิ ทธิ การรับผลประโยชน์จากการประกันภัยในสิ นทรัพย์และ
สิ นค้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้กบั สถาบันการเงิน
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21. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันทางการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เงินกู ย้ ืม ระยะสั้ น จากสถาบันการเงิ น ทั้ง จํา นวนเป็ นเงิ นกู ย้ ืม
ระยะสั้นที่บริ ษทั ฯ ได้กูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นกําหนดจ่ายคืนเมื่อทวง
ถาม อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 1.97 – 1.98 ต่อปี คํ้าประกันโดยจดจํานองสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั ย่อยที่
ตั้ง อยู่บ นที่ดินซึ่ ง เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษ ทั ฯ และโฉนดที่ดินพร้ อมสิ่ ง ปลูกสร้ า งของบริ ษ ทั ฯ เป็ น
หลักประกันรวมทั้งโอนสิ ทธิ การรับผลประโยชน์จากการประกันภัยในหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันแก่ผใู้ ห้
กู้ ตามหมายเหตุ 20
22. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
190,721,275.58
65,309,763.50
256,031,039.08

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
204,497,070.81
81,722,103.69
286,219,174.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
34,816,988.95
376,996.20
34,165.08
3,350,980.00
11,798,623.44
5,110,749.70
9,821,260.13
65,309,763.50

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
63,915,262.02
72,761.00
50,193.85
662,504.59
4,353,471.33
1,792,190.51
5,633,632.34
5,242,088.05
81,722,103.69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
68,961,495.97
63,588,208.61
8,250,693.55
8,879,770.66
77,212,189.52
72,467,979.27
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
5,719,613.42
6,531,107.87
376,996.20
72,761.00
17,944.18
21,256.95
980,685.39
1,266,310.45
853,943.54
869,829.30
420,015.91
8,250,693.55
8,879,770.66
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เจ้าหนี้การค้าส่ วนหนึ่ ง ตามงบการเงินรวม จํานวนเงิน
35.50 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี เป็ นเจ้าหนี้ ค่าออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ จากการรับ บริ การของ
บริ ษทั ย่อยตามสัญญาจ้างบริ การปรับปรุ งระบบ บริ หารจัดการ Full Cloud Billing Solution กับกิจการอื่น
โดยจะต้องจ่ายชําระหลังจากได้รับชําระจากลูกหนี้ค่าออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามหมายเหตุ 10
23. เงินกู้ยมื ระยะยาว
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
145,341,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
256,200,000.00

(64,572,000.00)
80,769,000.00

(75,000,000.00)
181,200,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
76,336,000.00
108,500,000.00
(33,912,000.00)
42,424,000.00

(42,000,000.00)
66,500,000.00

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ ืมเพิ่มระหว่างปี
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
256,200,000.00
483,700,000.00
193,770,000.00
(304,629,000.00)
(227,500,000.00)
145,341,000.00
256,200,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
108,500,000.00
260,500,000.00
101,770,000.00
(133,934,000.00)
(152,000,000.00)
76,336,000.00
108,500,000.00

ระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้กยู้ ืมเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามงบการเงินรวม จํานวนเงิน 193.50 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน 101.50 ล้านบาท เพื่อชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิมซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยชําระเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ยทุกเดื อน รวมจํานวน 36 งวด โดยบริ ษทั ฯ ต้องชําระงวดละ
จํานวนเงิ น 2.83 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยต้องชําระงวดละ จํานวนเงิ น 2.56 ล้านบาท เริ่ มชําระงวดแรก
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วันที่ 1 เมษายน 2560 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.86 ต่อปี คํ้าประกันโดยจดจํานองสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
ย่อยที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ และโฉนดที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ เป็ น
หลักประกัน รวมทั้งโอนสิ ทธิ การรับผลประโยชน์จากการประกันภัยในหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันแก่ผใู ้ ห้กู้
ตามหมายเหตุ 20 และกําหนดให้บริ ษทั ฯ ดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนไว้ในอัตราไม่เกิน 2.5:1 และดํารง
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.50:1
24. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณการหนี้ สินไม่ หมุ นเวียนสําหรั บผลประโยชน์
พนักงานมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ยอดคงเหลือปลายปี

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ยอดคงเหลือปลายปี

ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ของพนักงาน
บาท
25,030,179.53
2,797,432.95
814,642.00
(363,176.88)

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
บาท
3,054,462.32
259,840.00
49,463.00
(114,156.12)

บาท
28,084,641.85
3,057,272.95
864,105.00
(477,333.00)

(2,636,066.80)
25,643,010.80

395,763.00
3,645,372.20

(2,240,303.80)
29,288,383.00

ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ของพนักงาน
บาท
8,912,722.48
413,273.00
233,436.00
(145,843.88)
(3,468,598.98)
5,944,988.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
บาท
26,856.35
21,321.00
4,101.03
(49,616.00)
2,662.35

รวม

รวม

บาท
8,939,578.83
434,594.00
237,537.03
(145,843.88)
(3,518,214.98)
5,947,651.00
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สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประมาณการหนี้ สินไม่ หมุ นเวียนสําหรั บผลประโยชน์
พนักงานมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ยอดคงเหลือปลายปี

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ยอดคงเหลือปลายปี
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ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ของพนักงาน
บาท
19,682,445.99
3,014,254.00
734,314.00
(919,277.46)

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
บาท
1,300,374.92
289,375.00
50,561.96
(287,107.56)

บาท
20,982,820.91
3,303,629.00
784,875.96
(1,206,385.02)

2,518,443.00
25,030,179.53

1,701,258.00
3,054,462.32

4,219,701.00
28,084,641.85

ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ของพนักงาน
บาท
6,625,330.48
426,226.00
222,623.00
1,638,543.00
8,912,722.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
บาท
35,762.02
23,793.00
4,162.96
(173,529.63)
136,668.00
26,856.35

รวม

รวม

บาท
6,661,092.50
450,019.00
226,785.96
(173,529.63)
1,775,211.00
8,939,578.83
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้
รวม

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
3,057,272.95
864,105.00

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
3,303,629.00
784,875.96

395,763.00
4,317,140.95

1,701,258.00
5,789,762.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
434,594.00
450,019.00
237,537.03
226,785.96

(49,616.00)
622,515.03

136,668.00
813,472.96

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ ในกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
1,098,197.37
284,845.44
2,934,098.14
4,317,140.95

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
1,374,931.79
369,796.57
4,045,034.60
5,789,762.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
53,640.68
69,853.81
43,396.26
53,753.95
525,478.09
689,865.20
622,515.03
813,472.96
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผล(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้เป็ นผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
(1,131,630.00)
549,434.00
(1,658,107.80)
(2,240,303.80)

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
(242,939.00)
3,860,822.00
601,818.00
4,219,701.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(519,920.00)
(458,162.00)
723,433.00
1,281,623.00
(3,721,727.98)
951,750.00
(3,518,214.98)
1,775,211.00

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 2.68 ต่อปี
ร้อยละ 2.57 ต่อปี
ร้อยละ 7.23 ต่อปี
ร้อยละ 7.58 ต่อปี
ร้อยละ 4 – 32 ต่อปี
ร้อยละ 3 – 47 ต่อปี
60 ปี
60 ปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ที่เกี่ ยวข้องในการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ
คงที่จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
(1,177,416.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
1,270,332.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
1,203,617.00
ลดลงร้อยละ 0.50
(1,129,191.00)
อัตราการลาออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
(1,288,487.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
1,387,479.00
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
(61,434.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
60,555.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการลาออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
(71,644.00)
ลดลงร้อยละ 0.50
69,309.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

(1,165,568.00)
1,251,882.00

(176,743.00)
186,249.00

(288,871.00)
303,799.00

1,306,591.00
(1,228,101.00)

175,147.00
(168,094.00)

326,829.00
(313,341.00)

(1,217,984.00)
1,510,607.00

(189,899.00)
199,134.00

(168,259.00)
373,227.00

(47,754.00)
49,421.00

(3,119.00)
2,979.00

(3,296.00)
4,249.00

(65,638.00)
70,336.00

(3,609.00)
3,471.00

(5,069.00)
6,093.00
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25. ทุนเรือนหุ้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ทุนเรื อนหุน้ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
หุน้ สามัญปลายปี
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญต้นปี
หุน้ สามัญปลายปี

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหุน้
จานวนเงิน
บาทต่อหุน้
หุน้
บาท

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหุน้
จานวนเงิน
บาทต่อหุน้
หุน้
บาท

1.00
1.00

360,206,980
360,206,980

360,206,980.00
360,206,980.00

1.00
1.00

360,206,980
360,206,980

360,206,980.00
360,206,980.00

1.00
1.00

360,206,768
360,206,768

360,206,768.00
360,206,768.00

1.00
1.00

360,206,768
360,206,768

360,206,768.00
360,206,768.00

26. เงินปันผลจ่ าย
26.1 ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษ ทั ฯ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติ
อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงิ นสด ในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงิ นไม่เกิ น จํานวนเงิน 234.13
ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท คิดเป็ นเงินปั น
ผลระหว่างกาล จํานวนเงิน 54.03 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจ่ายเงิ นปั นผลเพิ่มเติมในงวดนี้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย จํานวนเงิน 180.10 ล้านบาท
26.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2560 ได้มี
มติอนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานของงวด 6 เดื อนแรกปี 2560 ของ
บริ ษทั ฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นเงินปันผลระหว่างกาล จานวนเงิน 54.03 ล้านบาท
26.3 ตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติ
อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิ นไม่เกิ น จํานวนเงิน 180.10
ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงินปั น
ผลระหว่างกาล จํานวนเงิน 36.02 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจ่ายเงิ นปั นผลเพิ่มเติมในงวดนี้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงินปันผลจ่าย จํานวนเงิน 144.08 ล้านบาท
26.4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 ได้มี
มติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานของงวด 6 เดื อนแรกปี 2559 ของ
บริ ษทั ฯ ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล จานวนเงิน 54.03 ล้านบาท
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27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อยในการบริ หารทางการเงิ น คื อ การดํา รงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงิ นรวมแสดงอัตราหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.26:1 และ
0.34:1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.11:1 เท่ากันทั้งสองปี
28. รายได้ อนื่

ประกอบด้วย

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่า
กําไรจากการจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
288,207.28
1,403,424.97
204,796.24
580,673.75
2,063,414.02
696,313.00
24,658,420.74
27,214,838.28

22,317,156.09
28,893,361.65
53,890,929.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
112,746.92
1,027,636.18
204,796.24
580,673.75
32,672,849.24
33,188,680.79
2,400,000.00
16,466,400.00
16,466,400.00
5,139,807.06
54,596,599.46

22,317,156.09
6,438,717.96
82,419,264.77

29. กองทุนสารองเลีย้ งชีพและโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน
กลุ่ มบริ ษทั ฯ และพนัก งานของกลุ่ มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายเงิ นสะสมและกลุ่มบริ ษทั ฯ จะ
จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อน กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุน ธนชาต จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงานของกลุ่ ม บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการสะสมหุ ้นสําหรั บ
พนักงานบริ ษทั จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยพนักงาน
จะจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการเป็ นรายเดือน โครงการสะสมหุ ้นสําหรับ
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พนักงานบริ ษทั จดทะเบียนนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบของโครงการ
สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ได้รับ รู ้ เ งิ น สมทบเป็ น
ค่าใช้จ่ายดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4,532,273.00
4,306,771.44
830,338.00
762,006.00
โครงการสะสมหุน้ สําหรับ
พนักงานบริ ษทั จดทะเบียน
662,340.00
785,652.00
120,456.00
175,056.00
รวม
5,194,613.00
5,092,423.44
950,794.00
937,062.00
30. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
(2,144,004.19)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปในบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
(4,166,253.83)
ซื้อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
288,852,124.31
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
493,757,067.62
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(10,909,056.00)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
221,590,404.50
ค่าจ้าง
12,649,530.60
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
63,485,759.02
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
99,890,638.52
ค่านายหน้าและค่าขนส่ ง
36,989,033.23
ค่าเช่า
29,002,176.12
ค่าสาธารณูปโภค
25,545,127.43
ค่าใช้จ่ายอื่น
35,151,044.12
รวม
1,289,693,591.45
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สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
(7,663,015.87)
379,425,254.33
433,180,652.02
2,162,699.51
208,495,255.65
20,839,949.47
55,867,358.79
101,012,971.46
37,101,915.10
27,759,436.43
23,037,431.79
42,334,501.97
1,323,554,410.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
404,669.58
(10,935,799.10)
(103,038.03)
(4,166,253.83)
210,271,804.05
230,975,271.50
106,546,550.74
111,506,934.52
(1,274,533.99)
(7,447.28)
32,549,378.35
31,469,903.70
54,991.50
5,890,680.00
25,919,143.30
22,837,294.90
7,291,495.99
9,019,540.97
1,492,458.83
1,001,521.70
1,308,970.47
1,379,740.00
1,325,701.25
1,180,046.19
2,352,424.61
894,970.74
383,973,762.82
405,212,657.84
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31. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
31.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

(13,821,891.50)

(18,960,563.90)

(1,861,765.67)

(3,471,388.99)

(250,561.42)
(14,072,452.92)

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

(104,664.14)
(1,966,429.81)

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

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ความสัมพันธ์ ระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)
รายได้ภ าษีเงิ นได้ก ับ กํา ไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ใ นรู ป แบบการกระทบยอดตามอัตราภาษี ที่ ใ ช้
ร้อยละ 20 แสดงได้ดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
ร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
ผลแตกต่างชัว่ คราวงวดก่อนที่ไม่เคยรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีงวดก่อนที่ไม่เคยรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
349,720,956.39
353,800,535.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
337,614,933.28
340,211,451.18

(69,944,191.28)
(9,182,511.96)
65,054,250.32

(67,522,986.66)
65,556 ,556.85

(68,042,290.24)
(889,331.13)
60,397,615.63

-

-

(1,966,429.81)

4,924,605.68
(3,609,400.06)

(14,072,452.92)

(70,760,107.09)
(1,015,816.44)
49,616,680.86
1,335,846.29
3,612,388.98
(17,211,007.40)
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31.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นประกอบด้วย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการที่ อ าจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น
ในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
รายการที่จ ะไม่ ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาํ หนดไว้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการที่ อ าจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น
ในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
รายการที่จ ะไม่ ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาํ หนดไว้
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จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
บาท

งบการเงินรวม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
บาท

จํานวนเงิน
สุทธิจากภาษี
บาท

4,257,156.40
1,039,792.77

(851,431.28)
-

3,405,725.12
1,039,792.77

2,636,066.80

(564,360.96)

2,071,705.84

(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)
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการที่ อ าจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น
ในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
รายการที่จ ะไม่ ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุน
ในภายหลัง
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาํ หนดไว้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการที่ อ าจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น
ในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
รายการที่จ ะไม่ ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุน
ในภายหลัง
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาํ หนดไว้

จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
บาท

4,257,156.40
(30,395.71)
1,070,188.48

(703,173.34)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
บาท

(851,431.28)
-

-

จํานวนเงิน
สุทธิจากภาษี
บาท

3,405,725.12
(30,395.71)
1,070,188.48

(703,173.34)

3,468,598.98

(693,719.80)

2,774,879.18

(144,875.00)
2,233,316.35

28,975.00
-

(115,900.00)
2,233,316.35

(743,180.21)
(1,638,543.00)

327,708.60

(743,180.21)
(1,310,834.40)
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31.3 เครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี แยกตามปี ที่สิ้นสุ ด
ประโยชน์ทางภาษีได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ปี 2563
15,679,763.92
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ท้ งั จํานวนเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่บริ ษทั ย่อยได้รับจากการลงทุนใน
โครงการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขา้ งต้น เนื่ องจากบริ ษทั
ย่อยยัง มี ค วามไม่ แน่ น อนเกี่ ย วกับ การได้รั บ อนุ ม ัติมู ล ค่า การลงทุ น ในโครงการที่ ไ ด้รับ การ
ส่ งเสริ มการลงทุนซึ่งมีผลต่อการกําหนดมูลค่าเครดิตภาษีที่ได้รับ
31.4 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่ได้รับรู ้เป็ นหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
231,939,143.81
221,225,622.29
32. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนิ นกิ จการในส่ วนงานธุ รกิจเดี ยว คือ ธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์ และดําเนิ นธุ รกิ จใน
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรหรื อขาดทุน และสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
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33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และอัตรา
แลกเปลี่ ยนในตลาดและจากการที่ คู่ สั ญญาไม่ปฏิ บ ตั ิ ตามสั ญญาซึ่ งกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ จะพิ จารณาใช้
เครื่ องมือทางการเงิ นที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายที่จะถื อหรื อออกเครื่ องมือทางการเงิ น ที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อ
การค้า
33.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 กลุ่ม บริ ษทั ฯ ไม่ไ ด้ใช้เครื่ องมือทางการเงิ นใดเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่ า ว
ในขณะที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่เปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยดังนี้
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

38,974,255.14

-

8,232,181.19

47,206,436.33

0.125 – 0.85

-

42,000,000.00
145,341,000.00

-

42,000,000.00
145,341,000.00

1.97 – 1.98
2.86

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

61,107,659.31

-

15,097,506.83

76,205,166.14

0.37 – 1.10

256,200,000.00

-

-

256,200,000.00

THBFIX+2 – 2.25
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มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

9,098,596.96
-

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท
42,000,000.00
76,336,000.00

831,796.38
-

-

108,500,000.00

-

361,584.90
-

ร้อยละต่อปี

9,930,393.34

0.125 – 0.85

42,000,000.00
76,336,000.00

1.97 – 1.98
2.86

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
คงที่
บาท
บาท
บาท

26,697,697.71

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

27,059,282.61

0.37 – 1.00

108,500,000.00

THBFIX+2 – 2.25

33.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเกิ ด จากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อขาย
สิ นค้าและนําเข้าเครื่ องจักรเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งยังไม่ได้ทาํ
สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
สกุลเงิน
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ล้านยูโร
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน สิ นทรัพย์
หนี้สิน สิ นทรัพย์
หนี้สิน
1.099
1.286
0.100
0.006
0.006
0.037
0.151
0.037
0.151
0.008
0.008
0.003
0.008
0.008
0.005
0.249
0.005
0.046
0.005
0.005
-
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33.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ เกิ ดจากการกระจุ กตัวของการให้สินเชื่ อ และการไม่ได้รับ
ชําระหนี้ จากลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจาํ นวนมากราย
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญอย่างเพียงพอและเหมาะสม
แล้วจึ งเชื่ อว่ามูลค่ าลู ก หนี้ สะท้อนตามสภาพเศรษฐกิ จ ณ วันสิ้ นงวดแล้ว และจะได้รับ ชํา ระหนี้
โดยผลเสี ยหายสู งสุ ดจากการให้สินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้หกั ด้วยค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
33.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น
และเงิ นกู้ยืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จึ งเชื่ อว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
34. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
34.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด
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

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
การร่ วมค้าโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
การร่ วมค้าโดยการถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้ ในการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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34.2 รายการค้าระหว่างกัน
งบการเงินรวม

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดรายการออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รายได้จากการขาย
ซื้อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
มูลค่าการซื้อสิ นทรัพย์
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้ า
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้า
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขาย
ซื้อสิ นค้า
มูลค่าการซื้อสิ นทรัพย์
ค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษา
มูลค่าการขายทรัพย์สิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

-

-

56,045,070.20
16,466,400.00
32,672,849.24
6,547,653.55
8,292,125.70
141,100.27

47,364,422.00
2,400,000.00
16,466,400.00
33,188,680.79
35,036,170.75
6,544,690.37
-

265,725,984.16
17,190,878.98
634,474.00
1,707,265.46

270,905,956.03
63,964,273.80
144,833.50
2,359,471.72

208,930,408.39
159,132.00
56,496.00

207,353,307.64
951.00
144,833.50
2,260.00

3,788,362.94

145,373.98

2,063,414.02
1,614,442.22
84,818.18
689,660.00

25,306,097.10
696,313.00
942,570.88
108,955.00

72,760.00

40,255.00

775,918.42
1,094,806.50
3,495,695.98
18,000,000.00
115,000.00

374,100.00
580,745.88
158,000.00
15,000,000.00
-

771,803.42
-

299,100.00
540,000.00
-

1,500,000.00
21,000.00

1,200,000.00
-

1,500,000.00
-

1,200,000.00
-

-

3,200.00

ANNUAL REPORT 2017

73

-

-

-

-

-

-

-

รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดราคาดังนี้
รายการซื้อและขายสิ นค้าระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิด
ราคาโดยใช้ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
บริ ษ ัทฯ ให้ เช่ า ที่ ดิ นแก่ บ ริ ษ ัท ย่ อยเพื่ อ เป็ นที่ ต้ ัง อาคารโรงพิ ม พ์ คิ ดค่ า เช่ า ในอัต ราเดื อ นละ
500,000.00 บาท กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
และต่อสัญญาเช่า กําหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
บริ ษทั ฯ เช่าอาคารจากบริ ษทั ย่อย คิดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 50,000.00 บาท กําหนดระยะเวลา 1
ปี โดยมีการทําสัญญาปี ต่อปี
บริ ษทั ฯ ให้ เช่ าเครื่ องจักรแก่บริ ษทั ย่อย คิดค่าเช่ าในอัตราเดื อนละ 872,200.00 บาท กําหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 กุ มภาพันธ์ 2559 ถึ ง วันที่ 31 มกราคม 2560 และต่ อสั ญญาเช่ า
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 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 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีการทําสัญญาปี ต่อปี
บริ ษทั ย่อยให้บริ การบริ หารจัดการแก่การร่ วมค้า คิดค่าบริ การขั้นตํ่าในอัตราเดือนละ 50,000.00
บาท หรื อค่าบริ การในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายทั้งปี ของการร่ วมค้าแล้วแต่อย่างใด
จะสู ง กว่า กํา หนดระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร 1 ปี นับ จากวัน ที่ 1 มิ ถุ นายน 2559 ถึ ง วัน ที่ 31
พฤษภาคม 2560 และต่อสัญญา กําหนดระยะเวลาการให้บริ การ 1 ปี นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีสิทธิ์ ต่อสัญญาปี ต่อปี
บริ ษทั ย่อยรับบริ การบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คิดค่าบริ การในอัตราเดือน
ละ 1,500,000.00 บาท กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
และต่อสัญญา กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี
สิ ทธิ์ ต่อสัญญาปี ต่อปี
บริ ษทั ฯ รับบริ การบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ จากบริ ษทั ย่อย คิดค่าบริ การในอัตราเดือนละ 540,000.00
บาท กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึ งวันที่ 31 มีนาคม 2560 และต่อสัญญา
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีสิทธิ์ ต่อสัญญาปี
ต่อปี
บริ ษทั ฯ รับบริ การที่ปรึ กษาจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน คิดค่าที่ปรึ กษาอัตราเดื อนละ 150,000.00
บาท กําหนดระยะเวลา 34 เดื อน นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้
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ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ปรึ กษาเป็ นการรับตําแหน่งประธานคณะ
กรรมการบริ หารและเปลี่ยนแปลงจากค่าที่ปรึ กษาเป็ นเงินเดือน และตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560
ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประธานคณะกรรมการบริ หารเป็ นที่ปรึ กษา กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
34.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ลูกหนี้การค้ าและตั๋วเงินรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รายได้ค่าบริหารจัดการค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
รายได้ค้างรับอืน่
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

39,513,119.13
413,858.75
39,926,977.88

33,964,904.35
8,898.27
76,612.00
34,050,414.62

4,400,962.43
27,710,890.59
32,111,853.02

5,453,829.59
25,918,151.18
76,612.00
31,448,592.77

381,481.99
381,481.99

110,761.00
110,761.00

16,973,303.55
16,973,303.55

7,933,524.83
7,933,524.83

565,683.83
161,493.80
727,177.63

358,179.05
151,201.00
509,380.05

1,034,890.93
88,168.00
1,123,058.93

8,725,251.87
11,235.00
8,736,486.87

-

50,857.10
205,766.35
256,623.45

-

-

1,449,324.63
1,449,324.63

4,182,001.27
4,182,001.27

101,538.33

85,399.97

-

-
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งบการเงินรวม

เจ้ าหนี้อนื่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินประกัน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

12,655.96
1,902,356.75
1,915,012.71

1,663,962.35
1,663,962.35

577,800.00
7,350.00
585,150.00

761,840.00
5,350.00
767,190.00

600,000.00
600,000.00

600,000.00
600,000.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

-

-

63,000,000.00
(63,000,000.00)
-

-

34.4 การคํ้าประกันระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้นาํ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษ ัทย่อยไปเป็ นหลัก ทรั พ ย์ค้ าํ ประกันเงิ นกู้ยืม ระยะสั้นและเงิ นกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิ น ทั้ง นี้ บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยให้ การคํ้าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อระหว่ างกันโดยไม่ คิ ด
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน
34.5 ภาระผูกพันระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันกับบริ ษทั ย่อย ตามหมายเหตุ 36.2
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34.6 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
- โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
58,730,889.75
50,160,690.00
2,296,633.00
2,428,481.27
29,755.00
63,485,759.02

2,294,711.00
3,379,631.79
32,326.00
55,867,358.79

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
24,640,220.00
21,472,800.00
791,803.00
471,431.30
15,689.00
25,919,143.30

723,231.00
622,416.90
18,847.00
22,837,294.90

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารและกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ประกอบด้ ว 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 รวมไปถึ งผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่ น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
หมายถึง บุคคลที่กาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
35. รายการทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
- มูลค่าสิ นทรัพย์
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
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งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

11,550,154.12
248,469.32
-

58,106,901.02
125,453.34
3,300,000.00

-

3,300,000.00

4,257,156.40

(144,875.00)

4,257,156.40

(144,875.00)

2,636,066.80

(2,518,443.00)

2,636,066.80

(2,518,443.00)
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36. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ด
ขึ้นกับสถาบันการเงินดังนี้

หนังสื อคํ้าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้านบาท)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (ล้านบาท)
สิ นเชื่อร่ วมกันในเลตเตอร์ ออฟเครดิต
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านบาท)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)

หนังสื อคํ้าประกัน (ล้านบาท)
เลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้านบาท)
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (ล้านบาท)
สิ นเชื่อร่ วมกันในเลตเตอร์ ออฟเครดิต
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
304.72 (171.09) 133.63
500.00
(96.01)
403.99
50.00
50.00
80.00
80.00
70.00
70.00
90.00
90.00
410.00 (42.00) 368.00
460.00
460.00
35.00
3.80

-

34.08
50.00
50.00
3.55
3.80
3.80
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
80.88
(24.25)
56.63
120.00
(11.75)
108.25
10.00
10.00
20.00
20.00
30.00
30.00
35.00
35.00
130.00 (42.00)
88.00
150.00
150.00
20.00

-

19.08

30.00

-

30.00

36.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารและสัญญาค่า
บํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ย่อยดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ค่าเช่าอาคาร
0.60
0.60
ค่าบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์
1.62
1.62
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36.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างปรับปรุ งระบบ
บริ หารจัดการ Full Cloud Billing Solution กับกิจการอื่น จํานวนเงิน 20.67 ล้านบาท เท่ากันทั้ง
สองปี
36.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าเครื่ องจักรที่จดั เป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ปี
9.42
7.86
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
6.00
4.69
เกิน 5 ปี
0.20
รวม
15.42
12.75
36.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับจ้างที่ปรึ กษากับกิจการอื่น
จํานวนเงิน 6.15 ล้านบาท
36.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาสิ นทรัพย์กบั
กิจการอื่น จํานวนเงิน 22.04 ล้านบาท
37. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม่ในงบการเงิน งวดก่ อนที่นามาแสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผล
ต่อกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไว้แล้วโดยสรุ ปได้ดงั นี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

265,785,781.26
1,273,785.57

(5,482,601.56)
1,532,477.75
3,950,123.81

260,303,179.70
1,532,477.75
5,223,909.38
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

284,818,786.52
1,566,723.64

(1,981,423.72)
449,065.09
1,532,358.63

282,837,362.80
449,065.09
3,099,082.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่
ตามที่รายงานใหม่
บาท
บาท
บาท
78,807,740.38
50,500.00

(5,482,482.44)
1,532,358.63
3,950,123.81

73,325,257.94
1,532,328.63
4,000,623.81

61,811,859.28
32,489.00

(1,981,423.72)
449,065.09
1,532,358.63

59,830,435.56
449,065.09
1,564,847.63

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
38.1 เมื่อวันที่ 15 กุ มภาพันธ์ 2561 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติ ที่
สําคัญดังนี้
- อนุ มตั ิการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จํากัด
(มหาชน) จํานวนเงิน 1,383,486,983.00 บาท โดยเสนอซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี
เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 88,120,190 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 15.70 บาท
- อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนเงิ น 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
จํานวนเงิน 360,206,980.00 บาท (แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ จํานวน 360,206,980 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1.00 บาท) เป็ นทุ นจดทะเบียนใหม่ จํานวนเงิ น 360,206,768.00 บาท (แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญ จํานวน 360,206,768 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) โดยการตัดหุ น้ จดทะเบียนที่
ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ จํานวน 212 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
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- อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนเงิน 60,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จํานวนเงิน 360,206,768.00 บาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน 360,206,768 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวนเงิน 420,206,768.00 บาท (แบ่งเป็ น
หุ ้นสามัญ จํานวน 420,206,768 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุน จํานวนเงิน 60,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
อัตราจัดสรร 6.0034461 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ ้นละ 10.00
บาท
38.2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรสําหรับปี 2560 เป็ นเงินปั นผลเพิ่มเติมในอัตราหุ ้นละ 0.52 บาท โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ฯ ที . เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
___________________________________

196

