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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินและการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสีย่ ง
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำ คัญ
ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั และบริษทั ในเครือ
การลงทุนในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม

การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
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101
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โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ
ประวัตคิ ณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
การกำ�กับดูแลกิจการ
รางวัลทีภ่ าคภูมใิ จ
รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
108 ข้อมูลบุคคลอ้างอิง/ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน

ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน
109 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
110 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
111
115
122

รายงานทางการเงิน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.tks.co.th
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VISION MISSION
AND STRATEGY
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

Vision วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ทางนวัตกรรมการพิมพ์และบริการแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

Mission พันธกิจ
ยืดมั่นบรรษัทภิบาล สร้างสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ
เกิดผลกำ�ไร ผู้ถือหุ้นพึงพอใจด้วยการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
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Strategy กลยุทธ์
1. ด้านการตลาด
มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า ขยายฐานการตลาด
พร้อมสร้างธุรกิจใหม่ให้ครอบคลุมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
2. ด้านการผลิต
มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
คุณค่าทั้งด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำ�งาน
3. ด้านผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำ�ไร และผลตอบแทนที่ดี
ตลอดจนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ด้านลูกค้า
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนการทำ�งาน
และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
5. ด้านคู่ค้า
เน้นการดำ�เนินการภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว
6. ด้านพนักงาน
ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการ
ทำ�งาน ภายใต้สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดี
ในบรรยากาศการทำ�งานที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วย
พลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วน ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร

Keywords

ค่านิยมองค์กรของ T.K.S.

I
T
K
S

I : Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
แห่งนวัตกรรม ที่กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิด
นอกกรอบ กล้าพูด กล้าทำ� และกล้าริเริ่ม

T : Trust & Respect สร้างองค์กรแห่งความ
เคารพและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศ
การทำ�งานที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลัง
แห่งความกระตือรือร้นในทุกภาคส่วน
K : Know - How สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความ
สามารถด้วยการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำ�งาน
แบบมืออาชีพ
S : Sustainable Development องค์กรมิได้
มุ่งเน้นเพียงแค่การเจริญเติบโต หากแต่ต้อง
เกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่กัน
อย่างสมดุลยั่งยืน
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Financial
Highlights

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินและการจ่ายเงินปันผล

2561

2560

2559

2558

2561

2559
471.22

285.37

336.59

2560

2560

2559

2558

421.06

EBITDA
(ล้านบาท)

335.59

2561
479.94

2558

444.18

กำ�ไรสุทธิ
(ล้านบาท)

323.30

1,539.95

1,693.65
365.76

329.54

กำ�ไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

2559

340.70

2560

439.53

2561

1,645.96

รายได้รวม
(ล้านบาท)

2,320.49

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2558

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
2561

0.79
0.65

2561

2561

82.28
4

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม)

2560

2559

2558

0.93 0.93 0.79
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)

2560

2559

2558

0.67 0.65 0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (งบรวม) (%)

2560

2559

2558

72.04 69.90 63.30
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Financial
RATIO

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2559

2561

2560

2559

0.81
0.54
0.57
58
39
63
34

1.24
0.91
0.58
74
42
94
22

1.53
1.21
0.60
68
38
84
22

0.14
0.12
0.06
60
25
72
13

0.68
0.49
0.42
67
35
84
18

1.37
1.10
0.18
66
28
66
28

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น
21.3%
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม)
12.7%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
14.9%

23.9%
20.4%
18.8%

25.0%
19.9%
20.3%

7.5%
46.8%
14.9%

4.4%
46.3%
18.8%

6.0%
44.6%
20.3%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
30.9%

15.4%
60.3%

16.0%
58.4%

13.2%
207.3%

17.2%
202.0%

18.2%
196.6%

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

0.26
53.92
6.12

0.34
22.72
5.04

0.22
21.93
1.86

0.11
94.35
8.97

0.11
40.19
6.88

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
ระยะเวลาในการชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

0.57
12.74
1.62
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พลเอก
(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
ประธานกรรมการบริษัท
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(นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ
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Message from
the Chairman And
Managing Director
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

จากกระแสการเติบโตของสื่อออนไลน์ท่ีได้รับความนิยม
และติดตามจากคนไทย ส่งผลให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเดิม
ต้ อ งปรั บ ตั ว ตามให้ ก้ า วทั น เทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปี 2561 บริษัทยังคงให้ความ
สำ�คัญกับการปรับตัวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนิน
ธุรกิจ เพิ่มความสำ�คัญของศูนย์สารสนเทศในการพัฒนาระบบ
ภายในให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0
ด้วยการวางกลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการทางธุรกิจ โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำ�งาน เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น
และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากยิ่งขึ้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นและส่ง
เสริมการศึกษาวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ
รูปแบบการบริการใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างมาตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรที่เป็นลูกค้าฐานใหญ่ของบริษัท ด้านธุรกิจ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ยั ง คงเดิ น หน้ า มุ่ ง ขยายธุ ร กิ จ ทางด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์
และมี ก ารลงทุ น เสริ ม อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการบริ ห าร
คลั ง สิ น ค้ า และขนส่ ง เพื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ Fulfillment รองรั บ
อิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์ (E-commerce) ซึ่งจากการขยายธุรกิจ
และการลงทุนดังกล่าว บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ายอดขายและธุรกิจ
ของบริษัทสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง

ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้
ให้ความสำ�คัญการบริหารงาน เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้การบริหารกิจการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
บนพื้ น ฐานหลั ก ธรรมาภิ บ าล ปี 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ให้ความสำ�คัญยิง่ กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ
โดยมี ก ารทบทวนนโยบายหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ และจากผล
การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ปี 2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินผล
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทได้รับจำ�นวนตราสัญลักษณ์
4 ดวง จัดอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” และบริษทั ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น
1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social
and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100
โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถอื หุน้ คูค่ ้า คู่ธรุ กิจ
ลู ก ค้ า สถาบั น การเงิ น รวมถึ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ผู้ บ ริ ห าร
และพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทด้วยดี
ตลอดมา และขอให้ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า บริ ษั ท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้าง
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คงเพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ผู้ นำ � ธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืนต่อไป
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PERFORMANCE
Highlights
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ด้านการลงทุน
ในไตรมาส 1 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อถือหุ้น
ใหญ่กิจการบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นบั ต รพลาสติ ก ชั้ น น�ำ
ในประเทศไทยและเชีย่ วชาญในการผลิตสลากสินค้าพิเศษ (Smart
label) ประสบความส�ำเร็จในการขยายงานสู่ตลาดต่างประเทศ
อย่างมาก เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง (Synergy) และ
ศักยภาพ (Competency) ของบริษัทในการแข่งขันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในระยะยาว ซึ่งจะท�ำให้บริษัทก้าวหน้าอย่างก้าว
กระโดดมีสว่ นแบ่งการตลาดมากทีส่ ดุ ในประเทศ นอกจากนี้ บริษทั
ยังได้มงุ่ ขยายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ งั มีการเติบโตในอัตราสูงด้วยการ
เพิม่ ก�ำลังการผลิตพร้อมกับการพัฒนาเรือ่ งคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
สากล และยังมีการลงทุนเสริมอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการบริการ
คลั ง สิ น ค้ า และขนส่ง เพื่อต่อยอดในธุรกิจ Fulfillment รองรับ
อิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์ (E-commerce) ที่ก�ำลังมาแรงอีกด้วย
ทิศทางธุรกิจ
บริษัทได้ปรับเปลี่ยนจากการเน้นความเป็นผู้น�ำด้านสื่อ
สิง่ พิมพ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูงและนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง
เป็นการขยายฐานธุรกิจสูก่ ารเป็นผูน้ �ำด้วยการเพิม่ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และบริ ก ารสมั ย ใหม่ ใ ห้ ทั น กั บ กระแสของโลกอย่ า งครบวงจร
เพือ่ ตอบสนองความต้องการขององค์กร (B 2 B) ทีเ่ ป็นลูกค้าฐานใหญ่
ที่สุดของบริษัท โดยการเพิ่มความส�ำคัญของศูนย์สารสนเทศ (IT
Center) ในการพัฒนาระบบภายใน ภายใต้แผนอุตสาหกรรม 4.0

ที่สามารถให้บริการลูกค้าอย่างถูกใจ ถูกต้อง และรวดเร็ว และให้
ความส�ำคัญกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนา (R&D) ของบริษทั รวมทัง้ การ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยฯ ของรัฐและบริษัทชั้นน�ำใน
ต่างประเทศ ทีจ่ ะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี วามเหนือชัน้ แตกต่าง
จากคูแ่ ข่ง บริษทั จะมุง่ ทีจ่ ะใช้ความเก่งและความเชีย่ วชาญทีเ่ หนือ
คู ่ แ ข่ ง นี้ ในการสร้ า งบทบาทความเป็ น พั น ธมิ ต รและการเป็ น
ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในการจัดการช่วยลูกค้าคิดและพัฒนา
ระบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
ด้านบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ความสามารถและด้ า นความตระหนั ก เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างภาคภูมใิ จ ภายใต้จริยธรรมและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไปพร้อมๆ กัน บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และการจัดการให้รองรับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และกิจกรรม SRM แนว
แบ่งปันเพือ่ สังคมมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน นอกจากนี้ บริษทั ยังได้
บูรณาการทักษะการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
และสร้ า งจิ ต ส�ำนึ ก ในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบ
(Anti-Corruption) ให้กับบุคลากรทุกระดับไปพร้อมกับแผนการ
ปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติการทั้งหมดของ
บริษทั ได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากลูกค้าและผูเ้ กีย่ วข้อง (Steak Holder)
ของบริษทั ท�ำให้บริษทั สามารถขับเคลือ่ นสูก่ ารบรรลุนโยบายและ
เป้าหมายอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development) อย่างแท้จริง
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OVERALL
BUSINESS
OPERATIONS
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) “บริษัท”
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริ ก าร หมวดธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โดยเข้ า ซื้ อ ขายวั น แรกเมื่ อ
18 พฤศจิกายน 2546 รวมระยะเวลาทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
15 ปี และอยู่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 64 ปี นับตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 โดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี
ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย น เครื่ อ งใช้ สำ � นั ก งาน และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การ
บริหารงานของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจจาก
เครื่องเขียนมาเป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ในปี พ.ศ. 2547 บริษทั ลงทุนในบริษทั
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ซึง่ ดำ�เนินธุรกิจสิง่ พิมพ์เช่นเดียวกับ
บริษัท โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 60
ล้านบาท และเข้าถือหุ้น 100% ในต้นปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจ
สิง่ พิมพ์ของบริษทั ครบวงจร โดยมีระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ทัง้ แบบ
ต่อเนื่อง และแบบแผ่น ระบบการพิมพ์ดิจิตอล แบบสีและขาวดำ�
รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดย
บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท

ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด “บริษัทย่อย” มีทุน
จดทะเบียน 300 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อหลักทรัพย์
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน)(“TBSP”)
จากเดิมถือสัดส่วน 19.89% เป็น 77.74% โดย TBSP เป็นผู้ผลิต
และจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์ปอ้ งกันการปลอมแปลง เช่น บัตรพลาสติก เช็ค
ฉลากป้องกันการปลอมแปลง RFID และ Smart Card Reader
นอกจากธุรกิจสิง่ พิมพ์ทบี่ ริษทั และ บริษทั ย่อย ดำ�เนินการ
อยู่ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ใน
ปี พ.ศ. 2531 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำ�เข้า
และ จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
สารสนเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นหลัก
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วน 38.51%
และ กลุ่มบริษัท ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment
Ltd.) ในสัดส่วน 34.99% โดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) (“SYNNEX”) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม รายได้จากการ
ลงทุนในส่วนนี้ บริษทั รับรูร้ ายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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Business
Operations
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษสำ�นักงาน
แบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms)
บริหารคลังแบบพิมพ์ (Warehouse Management)
กระดาษสำ�นักงาน (Office Paper)
Digital Print and E-Solution
แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/
แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำ�เทียม (Security Forms)
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)
งานติดตั้งระบบ (System integration services)
อื่นๆ
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัท
รายได้จากการขายและการให้บริการของ
บมจ.ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง *
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่นๆ
รวม

มูลค่า : ล้านบาท
2561

2560

2559

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

174.63
127.61
285.65
227.93
338.19

7.5
5.5
12.3
9.8
14.6

158.48
170.22
344.18
198.47
389.78

9.6
10.3
20.9
12.1
23.7

212.42
228.93
339.48
187.37
346.40

12.5
13.5
20.1
11.1
20.5

61.55
49.18
1,264.74
795.20

2.7
2.1
54.5
34.3

62.89
57.45
1,381.47
-

3.8
3.5
83.9
-

37.49
64.62
45.16
1,461.87
-

2.2
3.8
2.7
86.3
-

2,059.94
241.17
19.38
2,320.49

88.8
10.4
0.8
100.0

1,381.47
252.26
12.23
1,645.96

83.9
15.3
0.7
100.0

1,461.87
177.59
53.61
1,693.65

86.3
10.5
3.2
100.0

หมายเหตุ :   รายได้จากการขายและการให้บริการของ บมจ.ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง เป็นรายได้รวม 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 4 เม.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61)
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PRODUCTS AND
COMPETITIONS
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์
ธุรกิจทั่วไปและกระดาษสำ�นักงาน รวมทั้งกระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าได้เป็น
7 ประเภทหลัก คือ
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Business Forms

ADVANCE MAILING

แบบพิมพ์ธุรกิจ

งานพิมพ์ทมี่ กี ารออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนผิวกระดาษ
สำ�หรับการใช้งานเฉพาะอย่าง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำ�กับ
ภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบนำ�ฝาก ใบถอนของธนาคาร ใบสลิปเอทีเอ็ม
ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทิน
รายงานประจำ�ปี เป็นต้น โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความ
ต้องการเพื่อให้บริษัทจัดพิมพ์
NOTEBOOK & DIARY

WINDOWS SCREEN

CALENDAR

Advance Forms
& Security Forms
แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ
และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำ�เทียม
แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 3 หมวด
1. แบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์
ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด�ำเนินการ รวมทั้งมีมูลค่าเพิ่ม
(Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมัคร
พร้อมบัตรสมาชิกในตัว เป็นต้น

MANAGER'S CHEQUE

2. แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท�ำเทียม (Security Forms) เป็น
เอกสารที่ส�ำคัญของหน่วยงานที่ถูกออกแบบ เพื่อให้ยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุน้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก
เป็นต้น จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมา เพื่อใช้กับงานพิมพ์ปลอดการ
ท�ำเทียมโดยเฉพาะ เช่น กระดาษพิมพ์ลายน�้ำ กระดาษที่ผลิต
เพือ่ ใช้เฉพาะงาน หมึกพิมพ์แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ
เป็นต้น
3. บริการ Cheque On Demand เป็นการให้บริการตั้งแต่การ
ออกแบบเช็ค ท�ำ Art Work พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ชื่อและเลขที่บัญชี
ของลูกค้า ชือ่ สาขา และทีอ่ ยูข่ องสาขา พร้อมทัง้ Encode เลขทีเ่ ช็ค
เลขที่สาขา และเลขที่บัญชี โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูลที่สถาบันการ
เงินจัดส่งให้ ทั้งนี้บริษัทให้บริการด้วยระบบความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งจะไม่ท�ำการแก้ไข ตัดต่อเพิ่มเติมใดๆ ในข้อมูล
และพร้อมทั้งจัดให้ถึงสาขาอย่างรวดเร็ว
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Office Paper

IDEA GREEN

กระดาษสำ�นักงาน

IDEA WORK
FOR BETTER QUALITY

FOR A BETTER ENVIRONMENT

ประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับ
เครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพื่อการใช้งาน
ในสำ�นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำ�หรับ
เครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำ�หรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และ
อิงค์เจ็ท เป็นต้น เพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์ของลูกค้า
สำ�หรับกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
จำ�นวน 3 รายการ ดังนี้

T.K.S. FAX PAPER
HIGH QUALITY

 กระดาษต่อเนื่อง 9”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 18.8 กิโลกรัม
 กระดาษต่อเนื่อง 9.5”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 20.0 กิโลกรัม
 กระดาษต่อเนื่อง 15”X11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม

PERSONAL LETTER

Digital Print
and E-Solution
บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล

VOUCHER & COUPON
ON DEMAND

เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้า สามารถพิมพ์ทั้งแบบ
กระดาษต่อเนื่องเป็นม้วน ต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่องและแบบ
แผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบดิจติ อลสีส่ แี ละขาวดำ� พร้อมการบรรจุซอง
ด้วยเป็นระบบ Zero defect สามารถป้องกันความผิดพลาดได้
ทั้งหมด นอกจากการให้บริการพิมพ์ข้อมูลบนแบบฟอร์มแล้ว ยังมี
การให้บริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง E-mail
เน้นความปลอดภัยของข้อมูลทุกด้าน ทั้ง Hardware Software
และ Network มีการควบคุมสถานที่ผลิตด้วยระบบ Finger Scan
ร่วมกับกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
TRANSPROMO & STATEMENT
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Warehouse
Management
บริการบริหารคลังสินค้า

เป็ น การให้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่ ก ารจั ด หา จั ด เก็ บ บรรจุ แ ละจั ด ส่ ง
แบบพิมพ์ที่ใช้ในองค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยระบบการรับ
คำ�สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถทำ�รายการเบิกใช้ได้
ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Flexible Packaging
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและ
บริโภค เป็นงานทีล่ ะเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือ ประสาน
สอดคล้องของทีมงานทีม่ ากด้วยประสบการณ์ การท�ำงานในแต่ละ
ขั้นตอน มีการผลิตที่ครบวงจรและทันสมัย ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมพิมพ์ (Prepress), การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล (Digital),
การท�ำแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับชนิดงาน เราสามารถ
ผลิตถุงได้ตามความต้องการของลูกค้า ทุกขนาด ทุกรูปแบบ
ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่สามารถพิมพ์งานได้สูงสุดถึง 10 สี
ในระบบออโต้กราเวียร์รุ่นล่าสุด ควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้งานพิมพ์มีคุณภาพดี สวยงาม
มีความแม่นย�ำ อย่างสมำ�่ เสมอ ในทุกขัน้ ตอนการผลิตถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ลูกค้าจะได้สนิ ค้าทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และสร้าง
ความยั่งยืนทางการตลาด
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Save Cost
Save Earth
Save Area
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Label & Sticker

ฉลากสินค้า

บริษัทย่อยได้ร่วมลงทุนกับบริษัท WELL Corporation ซึ่งเป็นผู้นำ�
ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ด้านสิ่งพิมพ์ในประเทศญีป่ ุ่น ได้มกี ารจัดตัง้
บริษัท ที.เค.เอส.- เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อผลิตงานฉลาก
สินค้าชนิดมีแผ่นรองหลังและไม่มแี ผ่นรองหลัง (liner and lineless
Label) ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเหมาะติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด
กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด
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ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคุณภาพได้ 2 ระดับ คือ
(1) การพิ ม พ์ ร ะดั บ ทั่ ว ไปที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ดั้ ง เดิ ม
ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมหลายหมืน่
แห่ง การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคา ซึ่งโรงพิมพ์ขนาดเล็ก
จะได้ เ ปรี ย บ เนื่ อ งจากมี ต ้ น ทุ น การด�ำเนิ น งานที่ ต�่ ำ ในขณะ
ที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทุนการด�ำเนินงานที่สูงกว่า และ
(2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ใช้เงิน
ลงทุนมาก จะมีคแู่ ข่งน้อยราย เช่น โรงพิมพ์ทพี่ มิ พ์เอกสารประเภท
ต้องป้องกันการปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทย
มีโรงพิมพ์เอกชนเพียง 3 ราย และเช่นกันโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์แบบ
ดิจิตอล (Digital Printing) มีเพียง 4-5 ราย ส�ำหรับบริษัท จัดอยู่ใน
ประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทเี่ ป็นทัง้ Security and Digital Printing
ดังนัน้ โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงจึงยังสามารถท�ำ
ก�ำไรได้ดี แต่ต้องมีมาตรฐานสามารถรับประกันคุณภาพงานพิมพ์
ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาทีจ่ �ำกัดได้ และ
สิง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ คือ ต้องสามารถรับประกันว่าข้อมูลและหรือความ
ลับของลูกค้าที่จะไม่รั่วไหลออกจากโรงพิมพ์
แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มที่มีปริมาณการใช้
ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform
มาทดแทนในการใช้กระดาษ เช่น E-Payment การช�ำระเงินโดยการ
ใช้เช็คจะถูกใช้ระบบ E-payment การกดเงินจากตู้ ATM เพือ่ น�ำมา
ช�ำระสิ น ค้ า จะถู ก ทดแทนด้ ว ยระบบ E-payment พร้ อ มเพย์
นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ธุรกิจภาคเอกชนใช้ระบบ
Digital Platform ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วย เช่น การออกใบก�ำกับ
ภาษี แต่เดิมออกเป็นกระดาษหลักฐาน รัฐบาลได้จัดท�ำโครงการ
E-tax Invoice เข้ามาทดแทนใช้กระดาษเป็นหลักฐานและยังมี
E-Policy การออกกรมธรรม์โดยใช้ระบบ Digital Signature เป็นการ
ยืนยันแทนเอกสาร ฉะนั้น อุตสาหกรรมการพิมพ์ จะต้องพัฒนา
ยกระดับอุตสาหกรรมให้ทนั ต่อยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป โรงพิมพ์จะไม่ท�ำ
เพียงแต่รับจ้างพิมพ์ แต่จะต้องต่อยอดการให้บริการที่กว้างขึ้น
ทัง้ ด้านการพิมพ์ และการจัดการข้อมูลลูกค้า (Data) เพือ่ รักษาฐาน
ลูกค้าไม่ให้ไปใช้กับผู้บริการรายอื่น เช่น เดิมลูกค้าสั่งพิมพ์ฟอร์ม
กับบริษัท และน�ำไปพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเองและจัดส่งต่อไปให้กับ
ลูกค้า บริษัทได้คิดค้นการให้บริการที่ครอบคลุมในสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการ จึงได้ออกแบบการให้บริการที่เรียกว่า Multi Channel คือ
การรับงานแบบฟอร์มของลูกค้าหรือพิมพ์แบบฟอร์มให้ลูกค้า
แล้วจัดการพิมพ์ Data ลงในแบบฟอร์มของลูกค้า และน�ำส่ง
ผ่านระบบช่องทาง e-mail, SMS, FAX, Social Media (Line,
Messenger) และพิมพ์เป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์ ซึ่งการ
ให้บริการลักษณะนี้ท�ำให้บริษัทรักษาฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้

ตลาดแบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษ (Advance Forms)/แบบพิมพ์
ธุรกิจปลอดการท�ำเทียม (Security Forms)
		 เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้
เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ขั้ น สู ง รวมถึ ง ต้ อ งมี ร ะบบการออกแบบ
เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท�ำห้องพิมพ์
แยกบริเวณ เพือ่ เป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลท�ำให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนที่สูงท�ำให้มี
ผูป้ ระกอบการน้อยราย ประกอบกับลูกค้าไม่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลง
ผู้ผลิตบ่อยด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัย และป้องกัน
ไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์หรือโปรโมชั่นที่ออกมา เพื่อการตลาด
จึงท�ำให้การแข่งขันในส่วนนี้มีไม่มาก
ตลาดด้านบริการ
Cheque On Demand
		 บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการรายแรกของประเทศไทย ท�ำให้คแู่ ข่ง
ที่สามารถให้บริการในรูปแบบนี้ จึงมีน้อยราย เนื่องจากการให้
บริการ Cheque On Demand ต้องอาศัยระบบความปลอดภัยและ
ความเชื่อมั่นของลูกค้า ที่มีต่อผู้ให้บริการ รวมถึงต้องมีระบบการ
จัดส่งทีร่ วดเร็วทีส่ ามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษทั จึง
ให้ความส�ำคัญในการขยายตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ลูกค้า
ส่วนใหญ่คือธนาคารซึ่งยังคงท�ำการ Encode เช็คและจัดพิมพ์ชื่อ
ลูกค้าเอง ดังนั้นจึงต้องท�ำการเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอื่นๆ
เพื่อให้ธนาคารหันมาใช้บริการของบริษัท แทนการจัดพิมพ์เอง
ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจ
(Business Forms)
		 ส�ำหรับการแข่งขันในตลาดแบบพิมพ์ธรุ กิจนัน้ มีการแข่งขัน
ที่สูง เนื่องด้วยเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป และมีปริมาณ
การสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจ�ำนวนมาก โดยขั้นตอนในการผลิต
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขนั้ สูงในการผลิตมากนัก จึงท�ำให้
มีคแู่ ข่งหลายราย ทัง้ นีล้ กู ค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุม่ สถาบันการเงิน
กลุ่มธุรกิจด้านการสื่อสาร และหน่วยงานราชการ และจากการที่
กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่น�ำระบบการประมูลผ่านสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) มาใช้ จึงท�ำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเป็นระบบการแข่งขันในด้านราคาโดยราคาประมูลที่ได้
จะค่อนข้างต�่ำ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้บริษัท
ไม่สามารถเข้าแข่งขันในระบบการประมูลผ่านสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ทกุ ครัง้ ดังนัน้ บริษทั จึงมีการปรับใช้กลยุทธ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั
ตัวสินค้า โดยการเสนอบริการด้านการบริหารคลังและจัดเก็บสินค้า
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า จึงเป็นการขาย
สินค้าพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้เป็นการเพิ่มโอกาส
ในการขยายตลาดมากยิ่งขึ้น
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ตลาดกระดาษส�ำนักงาน
(Office Paper)
ตลาดกระดาษส�ำนักงานเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคาสูง
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตพร้อมใช้งานได้ทันที และไม่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการผลิตเป็นการตัด
เพื่อให้ได้ตามขนาดที่ใช้งาน ท�ำให้ตลาดนี้จึงมีคู่แข่งจ�ำนวนมาก
โดยลูกค้าจะพิจารณาเรื่องราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ทั้งนี้
คุณภาพของกระดาษนั้นไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมาก ปัจจุบัน
บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการจัดจ�ำหน่ายของบริษัท
ฟูจิ ซีร็อกซ์ ยี่ห้อสินค้า “Fuji Xerox”
ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล
(Digital Print and E-Solution)
ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล เป็นตลาดที่มีคู่แข่ง
น้อยราย เนือ่ งจากเป็นงานบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยของ
ข้อมูลลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทัง้ ในเรือ่ งของเครือ่ งจักร
และระบบการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับความถูกต้องและ
ความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจ�ำกัด และบริษัทมีความ
พร้อมและมีความหลากหลายในการให้บริการมากกว่าผูใ้ ห้บริการ
รายเดิม บริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งกระดาษแบบต่อเนื่องเป็น
ม้วน ต่อเนือ่ งแบบปรุ และแบบแผ่น รวมถึงการบรรจุซองด้วยระบบ
Zero defect ซึ่ ง ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาด และที่ ส�ำคัญบริษัท
ยังสามารถให้บริการงานพิมพ์ดว้ ยระบบสีส่ แี ละขาวด�ำ
ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์
(Warehouse Management)
ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคู่แข่ง
น้อยราย ส�ำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่นั้น มีการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม
พร้อมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่านั้น ไม่มีการให้บริการ การจัดเก็บ
และบริหารคลัง ซึ่งงานบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ของบริษัท
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สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ต้องการแบบ
One Stop Service ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
และลดความยุ่งยากในการบริหารงาน บริษัทได้มีการต่อยอด
การบริหารคลังสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ เช่น บริหารชุดแบบฟอร์ม
พนักงาน บริหารเครือ่ งเขียน บริหารของขวัญ ของช�ำร่วย และบริษทั
ยั ง มี น โยบายที่ จ ะขยายการบริ ห ารสิ น ค้ า ให้ กั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
E-commerce และกลุ่มสินค้า IT
ตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
(Flexible Packaging)
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศส่ ว นใหญ่ เป็ น การผลิ ต
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง ซึ่งสถานการณ์การผลิต การจ�ำหน่าย
การส่งออก และการน�ำเข้าบรรจุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ มีอัตราการ
เติ บ โตมากขึ้ น ทุ ก ปี โ ดยเฉลี่ ย เติ บ โตปี ล ะมากกว่ า ร้ อ ยละ 10
ซึง่ บรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ชนิดส่วนใหญ่ได้ผลิตเพือ่ อุตสาหกรรมอาหารมากถึง
ร้อยละ 38 ตามยุทธศาสตร์ครัวโลกของประเทศไทย โดยพบว่า
บรรจุภัณฑ์ชนิดที่ในประเทศไทยมีการใช้มาก คือ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 รองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์
ชนิดกระดาษ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 บริษัทจึงเห็นเป็นโอกาส
และได้ลงทุนเครื่องจักรส�ำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
ซึ่งใช้ผลิตได้ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษบางและบรรจุภัณฑ์
พลาสติก โดยได้มีการติดตั้งเครื่องจักรและพัฒนาระบบการผลิต
ให้ได้ตามมาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร (Food grade) เพือ่ ขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2561 และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรม
ความแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัย
และพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของภาครัฐ
ต่อไป

ANNUAL REPORT 2018

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กิจกรรมต่างๆ ก้าวสู่
โลกดิ จิต อลมากขึ้น ธุ ร กิ จ สิ่ง พิ ม พ์ ได้ รับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลายๆบริษัท ต่างรณณรงค์ในการใช้
กระดาษให้ลดน้อยลง และใช้ผา่ นระบบออนไลน์มากขึน้ รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และนำ�
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ท่ีเรี ย กว่า Digital Platform มาทดแทน
การใช้กระดาษ เช่น ระบบ E-Payment , PromtPay, E-tax invoice
จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว บริษทั มีแนวทางในการลดความเสีย่ ง
ดั ง กล่ า ว โดยการพั ฒ นานวั ต กรรมโดยใช้ ร ะบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการใช้ส่ือดิจิทัลมากขึ้น ทำ�ให้บริษัทมีความพร้อม
และให้บริการโดยในลักษณะของ Multi Chanel คือการจัดการข้อมูล
เพือ่ พิมพ์ลงบนกระดาษ หรือ เป็นการส่งผ่านข้อมูลตามช่องทาง
ต่างๆ เช่น e-mail SMS FAX Social Media (Line , Messenger) หรือ
จะเป็นการพิมพ์พร้อมส่งผ่านไปรษณีย์ ซึง่ การให้บริการดังกล่าว
จะทำ � ให้ บ ริ ษัท สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
แบบครบวงจร รวมทั้งการเพิ่มสินค้าใหม่ทางด้านบรรจุภัณฑ์ท่ี
รองรับทั้งบรรจุภัณฑ์ท่วั ไปและบรรจุภัณฑ์ด้านอาหาร ซึ่งได้รับ
การรับรองแล้วเพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้าได้หลากหลายสินค้ามากขึน้
ความเสีย่ งทางด้านการเงิน
ความเสีย่ งจากการลงทุน
จากการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้บริษทั ต้องปรับตัวโดยคิดค้นสินค้าและบริการ
ใหม่ ๆ รองรั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ ห ลากหลายมากขึ้น
จึ ง ต้ อ งมี ก ารลงทุ น เพิ่ม มากขึ้น และจากการที่เป็ นธุ ร กิ จ ใหม่

ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในการจัดการอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ ก็จะทำ�ให้เกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุนได้
ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง กำ � หนดให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงกระบวนการ ปรับโครงสร้างองค์กร
ให้เหมาะสม รวมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคลากรให้สงู ขึน้
ความเสีย่ งจากต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้
ต้นทุนการผลิตร้อยละ 50-60 เป็นกระดาษ หากราคากระดาษ
มีความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ มีอสิ ระในการจัดซือ้ กระดาษจากผูผ้ ลิตรายอืน่ ทัง้ ภายใน
และต่างประเทศจากผูจ้ �ำ หน่ายหลายราย ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั เตรียม
แหล่งวัตถุดิบเป็นช่องทางสำ�รองจำ�นวนมาก จึงลดความเสี่ยง
ด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและลดความเสี่ยงด้านราคากระดาษ
ทีอ่ าจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามราคาซือ้ ขายในตลาดโลก ในกรณี
ที่เกิดความผันผวนของราคากระดาษ บริษัทได้มีการวางแผน
กับลูก ค้างานพิม พ์ร ายใหญ่ซ่ึงมีความต้องการสิ่งพิม พ์อ ย่าง
ต่อเนือ่ ง ทำ�ให้บริษทั สามารถวางแผนการผลิตได้ลว่ งหน้าทุกเดือน
จึงสามารถทำ�โครงการจัดซื้อระยะยาวในราคาคงที่ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี กับทางผูผ้ ลิตกระดาษรายใหญ่ภายในประเทศ ทำ�ให้
บริษทั สามารถลดความเสีย่ งด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ลงได้ระดับหนึง่ นอกจากนีใ้ นกรณีทข่ี ายให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป หากราคา
กระดาษมีการปรับตัวสูงขึน้ ทางผูผ้ ลิตกระดาษจะแจ้งให้ทางบริษทั
ทราบล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถสั่งซื้อกระดาษในราคาเดิม
และบริษทั มีการทยอยปรับราคาขึน้ เป็นลำ�ดับ จนทำ�ให้สามารถ
เพิม่ ราคาสินค้าสิง่ พิมพ์ได้ตามสัดส่วนของต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ หมด
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ความเสีย่ งของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยส่วนใหญ่บริษทั มีการจัดท�ำ
มาตรฐานต่างๆเช่น ISO 14001, ISO 22301, ISO 22000 เป็นต้น
บริษทั จึงมีการควบคุม ติดตามประเมินความสอดคล้องให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างสม�ำ่ เสมอ แต่อาจจะมีความเสีย่ งบ้าง
ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ซึง่ ทางบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญโดยมีเจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแล
ติดตามข่าวสารให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนือ่ งและส่งเสริมให้
อบรมกับส�ำนักงาน ก.ล.ต.เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญอย่าง
ทันเหตุการณ์ตามทีม่ กี ารออกกฎระเบียบใหม่
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ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินการของบริษทั ดังจะเห็นได้วา่ มีการจัดทำ�มาตรฐานระบบงาน
ในหลายๆ เรื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ก ารทำ � งานร่ ว มกั น อย่ า งมี ร ะบบ
มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ในส่วนนีจ้ งึ มีความเสีย่ งค่อนข้างน้อย
แต่ในส่วนของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่สำ�คัญและระดับ
บริ ห ารที่ใกล้ ค รบเกษี ย ณจะเริ่ม มี ค วามเสี่ย งสู ง ขึ้น เนื่อ งจาก
ยังคงต้องหาผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่เหมาะสมมารองรับให้เพียงพอ
และคนรุ่ น ใหม่ แ ละเก่ า สามารถทำ � งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้มีการริเริ่มจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
(Succession Plan) เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งลง
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ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่า 25%
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เนื่องจากครอบครัวมงคลสุธี
ได้ถอื ครองหุน้ ของบริษทั ฯ รวมกันคิดเป็น 41.53% ของจำ�นวนหุน้
ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงอาจจะควบคุมเสียงข้างมากในการ
ออกเสี ย งลงมติ ในที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ได้ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษัท
ได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การตามหลั ก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance Guidelines) จริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการ เพื่อเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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Major Changes and
Developments
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

2561
 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์
ESG 100 ประจำ�ปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 จากการประเมิน
ความยั่ ง ยื น โดยสถาบั น ไทยพั ฒ น์ ซึ่ ง เป็ น การคั ด เลื อ ก
จากบริษทั หลักทรัพย์จดทะเบียน จำ�นวน 683 บริษทั ในปี 2561
ทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance : ESG) อย่างต่อเนือ่ ง
 บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management
System: ISO 22000 v4.1) จากสถาบัน INTERTEK ซึง่ เป็นระบบ
การจั ด การความปลอดภั ย ที่มีม าตรฐานเกี่ย วข้ อ งกั บ เรื่อ ง
ของอาหาร การวิเคราะห์ถงึ เรือ่ งอันตราย และจุดวิกฤตทีจ่ �ำ เป็น
ต้องได้รบั การควบคุมในขัน้ ตอนการผลิตอาหารทีเ่ รียกว่า HACCP
(Hazard Analysis and Critical Point System) ซึง่ เป็นระบบการ
จั ด การที่ ช่ ว ยให้ อ าหารเกิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
โดยการเข้าคุมจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในการผลิต (CCP) โดยนำ�
ไปใช้ทกุ กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องในห่วงโซ่อาหาร เริม่ ตัง้ แต่ผผู้ ลิต
เบือ้ งต้น คือ Primary Producer ไปจนถึงผูบ้ ริโภค ช่วยสร้าง
ความมั่นใจและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้มากขึ้น
ลดการกีดกันทางการค้าจากประเทศนำ�เข้า ทัง้ นีร้ ะบบ HACCP
จะยึดมาตรฐานตามโครงการอาหารระหว่างประเทศ “Codex”
ช่วยป้องกันสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ทั้งทางเคมีและสาร
ชีวภาพ รวมไปถึงกายภาพของอาหารให้มีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ มีการควบคุมพนักงาน ตรวจสอบขัน้ ตอน ติดตามอย่าง
ต่อเนือ่ งในจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมเป็นพิเศษ
 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2561 มีมติดงั นี้
- ให้เข้าซือ้ หุน้ เพิม่ เติมจาก บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้
จำ�กัด (มหาชน) โดยการทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
โดยสมัครใจแบบมีเงือ่ นไข (Voluntary Tender Offer)
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- ลดทุนจดทะเบียนจำ�นวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำ�นวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน
360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้ออก
จำ�หน่ายของบริษัท จำ�นวน 212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำ�นวน 60,000,000.00 จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำ�นวน 360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน
420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน
60,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท

 เมื่อวัน ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ได้ล งทุน ในบริษัท
โกไฟว์ จ�ำกัด โดยถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน 10 ล้านบาท ทุนช�ำระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบ
ธุรกิจ บริการให้ค�ำปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์

- จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จำ�นวนไม่เกิน 60,000,000 หุน้ มูลค่า
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering)

2560

 บริษทั เข้าถือหุน้ ใน บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด
(มหาชน) “TBSP” เพิ่มขึ้น จากเดิมถือในสัดส่วน 19.89%
เป็น 77.74% ทำ�ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสถานะจากบริษทั ร่วม
เป็นบริษทั ย่อย โดยบริษทั นำ�งบการเงินของ TBSP มารวม
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2561 ซึง่ เป็น
วันทีบ่ ริษทั มีการควบคุม TBSP
24

 เมื่ อ วั นที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 ได้ ย กเลิ ก กิ จ การ C.T.K.S.
Technologies Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา ซึง่ เป็นกิจการร่วมค้า
ผ่านการถือหุน้ โดยบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
จำ�กัด

 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
เป็นประธานบริษทั และได้แต่งตัง้ นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
เป็ นกรรมการและกรรมการผู้จัด การ โดยมี ผ ลตั้ง แต่ วันที่
1 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจสิง่ พิมพ์ รวมระยะเวลา 23 ปี
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 บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 2 ของ ESG100 ซึง่ เป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัท
หลักทรัพย์จดทะเบียน จำ�นวน 656 บริษทั ในปี 2560 ทีม่ กี าร
ดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 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)
 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (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

2559

2558
 บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะลงทุน ในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี
พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน) “TBSP” เป็นบริษทั ร่วม เนือ่ งจากกลุม่
ตระกูลมงคลสุธี ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้ถอื หุน้ ใน TBSP
ในสัดส่วน 32.12%
 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
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
System : ISO 22301: 2012) จากสถาบัน BUREAU VERITAS
THAILAND เป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึ่งชี้บ่งภัย
คุกคาม ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร และผลกระทบของภัย
คุกคามนั้นต่อการดำ�เนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้าง
ขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (resilience) เพื่อ
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 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)

 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

 บริษัทและบริษัทย่อย ได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2559

2557

* โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม
ทีย่ ดึ มัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้วยการมุง่ เน้นในเรือ่ งของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

 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
ในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังกล่าวคงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 79 หุน้
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 บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการ
ที่ 2 โดยมี ร ะยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่ม โครงการตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2557 โดยบริษทั สมทบให้ในอัตรา 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
 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิมจำ�นวน 248,076,525 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 297,691,830 บาท โดยหุน้ สามัญ
ทีเ่ พิม่ จำ�นวน 49,615,305 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
ในอัตราส่วน 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
ของบริษทั มีความกระชับและลดระยะเวลาในการเคลือ่ นย้าย
วัตถุดิบ พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่ของฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับปริมาณงานที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ประกอบการ
ควบคุมการเข้าออกภายในโรงงานเพื่อเป็นโรงงานที่มีความ
Security มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่า
จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสสองของปี 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
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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 หุ้น เหลือ 248,076,525 หุ้น
ทั้งนี้บริษัทได้ดำ�เนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2554
 บริษัทได้ทำ�การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดเพชรบุรี
(โรงงานเดิม) ในมูลค่า 120.0 ล้านบาท เงินทีไ่ ด้จากการขาย
ที่จำ�นวน 90.0 ล้านบาท นำ�ไปชำ�ระเงินกู้ท่ีมีอยู่กับสถาบัน
การเงิน ส่วนทีเ่ หลือใช้หมุนเวียนภายในกิจการ

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)
 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
 บริษทั ได้ท�ำ การเพิม่ ทุนทีช่ �ำ ระแล้วจากจำ�นวน 248,073,200 หุน้
เป็น 248,076,525 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 1.0 บาท จากการใช้สทิ ธิ
ของ TKS-W1
 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
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1) Best of the Best ประเภทงาน Best in more than one
production process
2) Gold Award ประเภทงาน Special Printing

2551

 บริ ษัท ย่ อ ยของบริ ษัท คื อ บริ ษัท ซิ นเน็ ค (ประเทศไทย)
จำ � กั ด (มหาชน) ได้ รับ อนุ ญ าตให้ เป็ น บริ ษัท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ และได้ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ ในวันที่
16 มิถนุ ายน 2551

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)
1) ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต แ ส ด ง เค รื่ อ ง ห ม า ย ม า ต ร ฐ า น
ผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม (มอก.) สำ � หรั บ คอมพิ ว เตอร์
ส่วนบุคคล จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
2) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชือ่
เป็น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และเพิม่
ทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 705
ล้านบาท

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 (ในนามบริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)

 บริษทั ได้จดั งาน Grand Opening โรงงานใหม่ทน่ี คิ มอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ สาคร ซึง่ มี ฯพณฯ พลเอก พิจติ ร
กุลละวณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

2548
 บริษัทได้ทำ�การซื้อขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษทั จำ�นวน 61,999,540 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยจัดอยูใ่ นหมวดใบสำ�คัญแสดงสิทธิและใช้ชอ่ื ย่อในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์วา่ “TKS-W1”

2547
 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด โดยถือหุน้
ใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้า
ถือหุน้ 100% ในต้นปี 2548

2546
 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การรับรองคุณภาพ (ISO 9001 : 2000)
เพิม่ เติม
 บริ ษัท ได้ ทำ� การเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้น จากเดิ ม มู ล ค่ า หุ้น
ทีต่ ราไว้ 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

2545
 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) ได้ยา้ ยทีท่ �ำ การพร้อมทัง้ สร้างศูนย์ขนส่งและ
กระจายสินค้าแห่งใหม่ข้นึ ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกล้กับทางด่วน
เอกมัยรามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายสินค้าทีไ่ ด้รบั
การถ่ายทอดจากกลุม่ บริษทั Synnex ประเทศไต้หวัน
 บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ โดยในส่วน
ของสินค้าหมวดอุปกรณ์สำ�นักงาน อาทิเช่น หมึกสำ�หรับ
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทและเลเซอร์ สื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น
ได้ถูกโอนให้กับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็น
ผู้จัดจำ�หน่าย โดยมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายครอบคลุมพื้นที่
เกือบทัว่ ประเทศ
27

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

 บริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ จากเดิม “บริษทั ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์
จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน)”

 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนใน บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วน
การถือหุน้ 99.99%

 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

 บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสิง่ พิมพ์ระบบออฟเซ็ท
จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2544
 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม
จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2543
 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 14001)
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม

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

2535
 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างโรงงานผลิต
กระดาษต่อเนือ่ ง ทีอ่ �ำ เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2531

 บริษทั ได้รบั เครือ่ งหมายการค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์

 จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด”
เพื่อ ประกอบธุ ร กิ จ นำ � เข้ า และจั ด จำ � หน่ า ยอุ ป กรณ์ ต่อ พ่ ว ง
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ

2542

2529

 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)”
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2539

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

2497
 เริม่ ดำ�เนินกิจการภายใต้ชอ่ื “แต้ เกียง เซ้ง”
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Information
of Company Group
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อยหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited
TKS
0107540000014
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผลิตและจำ�หน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง และกระดาษสำ�นักงาน
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th
หุ้นสามัญจำ�นวน 420.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท
รวม 420.21 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 420.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 420.21 ล้านบาท

ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ย่อย
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
T.K.S. Siam Press Management Company Limited
0105536094121
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ปลอดการทำ�เทียม แบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง
บริการงานพิมพ์ ในระบบดิจิตอล และบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ธุรกิจ
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำ�นวน 30.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 300.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 30.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 300.00 ล้านบาท
100.00%
บริษัทย่อย
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์
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บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
Thai British Security Printing Public Company Limited
TBSP
0107537002311
41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจประเภทการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพือ
่
ใช้ ในวงการธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำ�หรับลูกค้าทั่วไป
0-2754-2650
0-2183-2763
www.tbsp.co.th
110.0 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 110.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 110.00 ล้านบาท
77.74%
บริษัทย่อย

บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
Gofive Company Limited
0745561010054
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริการให้คำ�ปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำ�นวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 10.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.0 บาท รวม 5.00 ล้านบาท
100.00%
บริษัทย่อย
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ข้อมูลทัว่ ไปของกิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

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

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

C.T.K.S. Technologies Co., Ltd.
C.T.K.S. Technologies Co., Ltd.
00020435
No. 27E4, Russian Bivd, SaagKat Teuk Tia, Khan SenSok, Phnom Renh
ขายสินค้าและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกัมพูชา
USD 60,000
USD 60,000
45%
กิจการร่วมค้าผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้ดำ�เนินการเลิกกิจการ
บริษัท C.T.K.S Technologies Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา

ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ร่วม
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
Synnex (Thailand) Public Company Limited
SYNEX
0107550000203
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
และระบบสารสนเทศ
0-2553-8888
0-2578-8181
www.synnex.co.th
หุ้นสามัญจำ�นวน 800.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 800.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 770.33 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 770.33 ล้านบาท
38.51%
บริษัทร่วม
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Investments in Subsidiaries
and Associated Companies

การลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษทั ย่อยทางตรง
กิจการร่วมค้า
และบริษทั ร่วม

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(%)

สิทธิการ
ออกเสียง
(%)

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

ผลิตและให้บริการงานพิมพ์
ในระบบดิจิตอล ระบบออฟเซ็ท
และงานบริหารคลังแบบพิมพ์

300.00

10

100.00

100.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ์ เอกสาร
ปลอดการทำ�เทียม

110.00

10

77.74

-

บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด

ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และซอฟท์แวร์

5.00

10

100.00

-

90.0

5

51.0

51.0

45.0

50.0

38.51

38.51

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

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

C.T.K.S Technologies
Company Limited

สิ่งพิมพ์และบริการสารสนเทศ KHR 240.00
ในประเทศกัมพูชา

บริษัทร่วม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
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จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟท์แวร์
และระบบสารสนเทศ

770.33

1
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Group Investment
Structure

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

T.K.S. GROUP
บจ. มงคลสุธี โฮลดิง้

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
สือ่ สิง่ พิมพ์

บจ. ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์
100.00%
51.00%

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

C.T.K.S. Technologies
Co., Ltd.

บมจ. ไทยบริตชิ
ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้
77.74%
100.00%

เทคโนโลยี สารสนเทศ

บจ. โกไฟว์
100.00%

บมจ. ซินเน็ค
(ประเทศไทย)
38.51%
100.00%

บจ.ไทยบริตชิ ดีโพสต์
100.00%

บจ. พริซม่ึ โซลูชน่ั ส์
50.00%

บจ. ไทย บริตชิ ซีเคียวริต้ี
พริน้ ติง้ โอเวอร์ซสี ์
40.00%

บจ. พี ที ออโตเมชัน่
(ไทยแลนด์)
27.50%

Myanmar Deco-TBSP
Special Products

บจ. บัฟ (ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
การดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษทั มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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Shareholders
Structure
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ ธันวาคม 2561
ลำ�ดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มตระกูลมงคลสุธี
- บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำ�กัด
- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
- น.ส. สุธิดา  มงคลสุธี
- นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
- นางสุพรรณษา อารยะสกุล
- น.ส. ศรุตา มงคลสุธี
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์
JEFFERIES LLC
นายพิชญ์ เทวอักษร
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นางพัชนา ชวโภคิน
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
น.ส. ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
นายวรการ วิไลชนม์
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุ้น
174,506,267
139,927,268
7,537,681
18,756,398
2,820,185
2,697,813
2,766,922
13,538,411
8,100,000
5,785,171
4,542,710
4,333,340
3,331,260
3,327,417
3,116,639
3,040,024
420,206,767

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
41.53
33.30
1.79
4.46
0.67
0.64
0.66
3.22  
1.93
1.38
1.08
1.03
0.79
0.79
0.74
0.72
100.00

บริษทั มงคลสุธโี ฮลดิง้ จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ ๆ (holding company) มีทนุ จดทะเบียน 50.0 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามตารางดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
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รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
น.ส.สุธิดา
นางสุชาดา
นางสุพรรณษา
นายจุติพันธุ์
น.ส.ศรุตา
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

มงคลสุธี
มงคลสุธี
อารยะสกุล
มงคลสุธี
มงคลสุธี

จำ�นวนหุน้
                42,000
                  2,000
                  2,000
                  2,000
                  2,000
50,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
84.0
4.0
4.0
4.0
4.0
100.0
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บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing)
มีทนุ จดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 300.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

1

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

29,999,994
30,000,000

99.99%
100.00%

บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน) จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง
และบัตรพลาสติก เพือ่ ใช้ในวงการธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำ�หรับลูกค้าทัว่ ไป มีทนุ จดทะเบียน 110.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว
110.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

1

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

85,517,830
110,000,000

77.74%
100.00%       

บริษทั โกไฟว์ จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจบริการให้ค�ำ ปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
มีทนุ จดทะเบียน 10.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 5.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

1

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

999,997
1,000,000

99.99%
100.00%       

บริษทั ที.เค.เอส.เวลโก (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นกิจการร่วมค้า ประกอบธุรกิจการพิมพ์ฉลากสินค้า มีทนุ จดทะเบียน 90.0 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 90.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เวล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (WE’LL Corporation)
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

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

51.00%
49.00%
100.00%       

C.T.K.S. Technologies Co., Ltd. เป็นกิจการร่วมค้า ประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการโดยเทคโนโลยีประเทศกัมพูชา 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%
100.0%

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้ดำ�เนินการเลิกกิจการ บริษัท C.T.K.S. Technologies
Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)*1 เป็นบริษทั ร่วม ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ มีทนุ จดทะเบียน
800.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 770.3 ล้านบาท โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ลำ�ดับที่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

1
2

38.51%
296,687,160
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
*2
34.99%
269,500,000
King’s Eye Investment Ltd.
100.0%
770,328,649
จำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด
1
หมายเหตุ 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.
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DIVIDEND PAYMENT
POLICY
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั ร่วมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่า 40%
ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองต่างๆ
ทัง้ หมดในแต่ละปี ทีม่ ผี ลก�ำไรจากการด�ำเนินการ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้อง
ไม่มขี าดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แผนการ
ลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่า 40% ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปี ทีม่ ผี ลก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงาน แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องไม่มขี าดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ย่อยในการจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554-2561
ปี

2554

2555

2556

2557

อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (งบเฉพาะกิจการ)*2
0.41
*2
อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (งบรวม)
0.99
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ รวม (บาท/หุน้ )
0.42
เงินสด
0.42
หุน้ ปันผล (หุน้ เดิม:หุน้ ปันผล)
ไม่มี
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
102.40%
(งบเฉพาะกิจการ) (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (งบรวม) ( %) 42.40%

0.18
0.85
0.55
0.35
0.20(5:1)
305.50%

0.73
0.79
0.60
0.50
0.10(10:1)
82.20%

0.73
0.86
0.65
0.55
0.10(10:1)
89.00%

0.66
0.65
0.79
0.93
0.50
0.65
0.50
0.65
ไม่มี
ไม่มี
75.70% 100.30%

0.93
0.79
0.93
0.79
0.67
0.65
0.67
0.55
ไม่มี 0.10(10:1)
72.04% 82.28%

64.70%

75.90%

75.60%

63.30% 69.90%

72.04%

หมายเหตุ :

*1

*2

2558

2559

2560

2561*1

82.28%

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2561 และจากกำ�ไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม 0.65 บาท ทั้งนี้บริษัท
มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.18 บาท/หุน้ สำ�หรับงวด 6 เดือนหลัง สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้จา่ ยปันผลอีกในอัตราหุน้ ละ 0.37 บาท และ
จ่ายปันผลเป็นหุน้ ในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ เทียบเท่า 0.10 บาท ทัง้ นีส้ ทิ ธิใ์ นการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้
อัตรากำ�ไรต่อหุน้ เป็นอัตรากำ�ไรทีป่ รากฏตามงบการเงินของปีนน้ั ๆ
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MANAGEMENT
Structure
โครงสร้างการจัดการ
ณ ธันวาคม 2561

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการเงิน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้

ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหาร
คลังและจัดส่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล

38

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายโครงการ
และบรรจุภณ
ั ฑ์

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย
ภายในประเทศ
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คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
President
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี

ผูอ้ �ำ นวยฝ่าย
ผลิตและวางแผน

ผูจ้ ดั การฝ่าย
ขายต่างประเทศ

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตดิจติ อล

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตออฟเซ็ท

ฝ่ายผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์

ฝ่ายผลิตสต๊อคฟอร์ม
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THE board
OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 กรรมการของบริษทั มีจ�ำ นวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชือ่ คณะกรรมการ
พลเอก มงคล
นางเสาวนีย์
นายณรงค์
นางปรารถนา
นายวีระชัย
นายอารีพงศ์
นายสมคิด
นายจุติพันธุ์

อัมพรพิสิฏฐ์
กมลบุตร
จุนเจือศุภฤกษ์
มงคลกุล
ศรีขจร
ภู่ชอุ่ม
เวคินวัฒนเศรษฐ์
มงคลสุธี

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: ลำ�ดับที่ 6 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 แทนนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ซึ่งลาออกจากตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามแทนบริษทั
นายวีระชัย ศรีขจร นายจุตพิ นั ธุ์ มงคลสุธี และนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการสองในสามท่านนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตราสำ�คัญของบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่ คณะกรรมการ
นางเสาวนีย์
นายณรงค์
นางปรารถนา

กมลบุตร
จุนเจือศุภฤกษ์
มงคลกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชือ่ คณะกรรมการ

ตำ�แหน่ง

นายวีระชัย
ศรีขจร
นายณรงค์
จุนเจือศุภฤกษ์
นายสมคิด
เวคินวัฒนเศรษฐ์
นายจุติพันธุ์
มงคลสุธี
รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการที่ประชุม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายในประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตและวางแผน
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายผลิตดิจิตอล
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อนุกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ด้านการเงิน (Financial Risk)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชือ่ คณะกรรมการ
นางปรารถนา
มงคลกุล
นางเสาวนีย์
กมลบุตร
นายสมคิด
เวคินวัฒนเศรษฐ์
นายจุติพันธุ์
มงคลสุธี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดการส่วนการเงิน
ผู้จัดการส่วนบัญชี

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อนุกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Government Committee & Corporate Social Responsibility : CG&CSR)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
42

รายชือ่ คณะกรรมการ
นายขรรค์
ประจวบเหมาะ
นายสมคิด
เวคินวัฒนเศรษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการส่วนการเงิน
ผู้จัดการส่วนอำ�นวยการกลาง /เลขานุการที่ประชุม
เจ้าหน้าที่บรรษัทภิบาลอาวุโส

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำ�นวนทีเ่ ข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ลำ�ดับ

รายชือ่ คณะกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

พลเอก มงคล
นางเสาวนีย์
นายณรงค์
นางปรารถนา
นายวีระชัย
นายอารีพงศ์
นายสมคิด
นายจุติพันธุ์
นายขรรค์

อัมพรพิสิฏฐ์
กมลบุตร
จุนเจือศุภฤกษ์
มงคลกุล
ศรีขจร
ภู่ชอุ่ม
เวคินวัฒนเศรษฐ์
มงคลสุธี
ประจวบเหมาะ

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
ด้านการเงิน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม

9/9
8/9
9/9
7/9
8/9
9/9
7/9
-

6/6
5/6
6/6
-

6/6
6/6
6/6
4/6
-

12/12
12/12
7/12
3/12
-

12/12
12/12

หมายเหตุ : ลำ�ดับที่ 6 ได้รบั การแต่งตัง้ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2562
ลำ�ดับที่ 9 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

ผูบ้ ริหารของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีผบู้ ริหารจำ�นวน 9 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชือ่ คณะกรรมการ
นางสาวศิริวรรณ
นายสมคิด
นายจุติพันธุ์
นายภาคภูมิ
นายวิชัย
นางสาวรุจี
นายวรวุฒิ
นางสาวลลิตภัทร์
นายจิรพงศ์

สุกัญจนศิริ
เวคินวัฒนเศรษฐ์
มงคลสุธี
ภูอุดม
อาจิณาจารย์
จรพิภพ
โอภาสถิรกุล
วาณิชย์เสริมกุล
วชิราธนาภรณ์

ตำ�แหน่ง
ประธานบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายในประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตและวางแผน

หมายเหตุ : ลำ�ดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
		
ครัง้ ที่ 6/2561 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ลำ�ดับที่ 6 ได้รบั แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายในประเทศ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2561

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) หัวข้อ
“รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ”
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บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
ฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้น�ำ
คณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุม
เรือ่ งต่างๆ ดังนี้
 ก�ำหนดกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
แผนงานการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั
 ก�ำหนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณประจ�ำปี เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำนาจ
พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินในการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจ
ของบริษทั
 ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ�ำวัน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ
บริษทั ทุกประการ
 เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ทุกประการ
 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติ
อนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
 อ�ำนาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือ
การออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค�ำ้ ประกัน
เงินกูห้ รือสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ ใดๆ ของบริษทั หรือตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
 ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้
บุคคลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษทั มอบอ�ำนาจไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ได้
ก�ำหนดไว้
 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท อย่ า ง
สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากปัจจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายใน
หรือภายนอกบริษทั
 พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญาเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และ
สัญญาต่างๆ ซึง่ เป็นผลประโยชน์ตอ่ กิจการของบริษทั รวมทัง้
ก�ำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดท�ำสัญญาดังกล่าว เพือ่ น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั
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 พิจารณาจัดสรร เงินบ�ำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ
ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระท�ำกิจการให้บริษทั
 พิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน
โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็น
พนักงาน ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึง
สวัสดิการเกีย่ วกับพนักงานทัง้ หมดของบริษทั
 ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และเพือ่ รักษา
ระเบียบ วินยั การท�ำงานภายในองค์กร
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั เป็นครัง้ คราว
ทัง้ นี้ กรรมการผูจ้ ดั การไม่อาจมอบอ�ำนาจแก่บคุ คลอืน่ ในการ
อนุมัติการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท
ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล ด�ำรง
ต�ำแหน่ง ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และรับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี ในปี 2561 ได้รบั การอบรมพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จ�ำนวน 21 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าที่
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน
ก.ล.ต.) ก�ำหนด
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ตัง้ แต่ 5 กันยายน 2561 โดยให้มอี �ำนาจ
หน้ า ที่ ต ามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เพือ่ รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแล
และให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ ง
ปฏิบัติ การจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจ�ำปี ข องบริ ษั ท หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงาน
โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ในปัจจุบนั มีกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชือ่ คณะกรรมการ
พลเอก มงคล
นางเสาวนีย์
นายณรงค์
นางปรารถนา
นายวีระชัย
นายอารีพงศ์
นายสมคิด
นายจุติพันธุ์

อัมพรพิสิฏฐ์
กมลบุตร
จุนเจือศุภฤกษ์
มงคลกุล
ศรีขจร
ภู่ชอุ่ม
เวคินวัฒนเศรษฐ์
มงคลสุธี

ปีทไ่ี ด้รบั
แต่งตัง้

ปีทเ่ี ลือก
ครัง้ ล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

2552
2555
2539
2556
2539
2562
2560
2559

2561
2559
2561
2560
2560
2560
2561
2559

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: ลำ�ดับที่ 6 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
		
กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 แทนนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการที่ขอลาออก โดยกรรมการ
		
ที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวน ตาม
หลักเกณฑ์หรือวิธกี ารและโครงสร้างทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล
ซึง่ จะพิจารณาตามผลการปฏิบตั งิ าน ผลการดำ�เนินงานของบริษทั
เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ทิ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 20 เมษายน
2561 ได้อนุมตั อิ ตั ราค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยให้มผี ลบังคับใช้
ไปจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะกำ�หนดเป็นอย่างอืน่ ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้
รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าเบีย้
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ประชุมตามปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจะ
ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยจ่าย
ในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ตามเกณฑ์ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

40,000
25,000

30,000
25,000

คณะอนุกรรมการชุดย่อย
18,000
18,000

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ ประชุม ซึง่ จ่ายตามจำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

คณะกรรมการบริษทั
ปี 2561
ปี 2560

1. พลเอก มงคล
อัมพรพิสิฏฐ์
320,000
2. นางเสาวนีย์
กมลบุตร
175,000
3. นายณรงค์
จุนเจือศุภฤกษ์
200,000
4. นางปรารถนา
มงคลกุล
150,000
5. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
25,000
6. นายวีระชัย
ศรีขจร
175,000
7. นายจุติพันธุ์
มงคลสุธี
150,000
8. นายสมคิด
เวคินวัฒนเศรษฐ์ 200,000
9. นายขรรค์
ประจวบเหมาะ
รวมค่าตอบแทน
1,395,000

230,000
145,000
145,000
125,000
120,000
120,000
145,000
125,000
1,155,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561
ปี 2560

คณะอนุกรรมการชุดย่อย
ปี 2561
ปี 2560

180,000
125,000
150,000
455,000

108,000
216,000
108,000
216,000
648,000

140,000
118,000
118,000
376,000

รวม
ปี 2561

ปี 2560

- 320,000
230,000
174,000 463,000
459,000
204,000 541,000
467,000
180,000 408,000
423,000
25,000
120,000
- 175,000
120,000
- 150,000
145,000
- 200,000
125,000
216,000 216,000
216,000
774,000 2,498,000 2,305,000

หมายเหตุ: ลำ�ดับที่ 5 ได้ลาออกจากกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2561
ลำ�ดับที่ 9 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นทีป่ รึกษาบริษทั ได้รบั ผลตอบแทนในรูปเบีย้ ประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษทั
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ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
- ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)
จำ�นวนผู้บริหาร (ราย)
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2561

ปี 2560

73,316,902.66
23

63,485,759.02
25

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 2561

ปี 2560

1,929,930.00
23

1,928,800.00
25

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

47

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ปี

โครงการ

2556
2557
2558
2559
2560 (ม.ค.-ก.ค.)
(ต.ค.-ธ.ค.)
2561

จำ�นวนพนักงานทีอ่ ยู่ในโครงการ (ราย)

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

บริษทั จ่ายสมทบ (บาท)
578,424
673,932
776,538
785,652
381,192
281,148
1,093,764

63
79
107
104
103
113
109

บุคลากร
ในปี 2561 บริษทั มีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน)
รวมกันทัง้ สิน้ 635 คน โดยในปี 2561 บริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานจำ�นวนทัง้ สิน้ 174.10 ล้านบาท ซึง่ ผลตอบแทน ได้แก่
ปี

จำ�นวนพนักงาน
(คน)

2558
2559
2560
2561

634
606
647
635

- ค่าตอบแทนอืน่
นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่าย
สวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท โดยจัดให้มี
สวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตูร้ บั ส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัด
ให้มพี ยาบาลมาเข้าเวรประจำ�ทีบ่ ริษทั สัปดาห์ละ 2 วัน สวัสดิการ
อาหารสำ�หรับพนักงาน และส่งเสริมให้มกี จิ กรรมการแข่งขันกีฬา
เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันปิงปอง ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในบริษทั
และการแข่งขันระหว่างบริษัท ที่ต้งั อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ การทำ�กิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
การทำ�งานเป็นทีม นอกจากนัน้ บริษทั มีโครงการให้ทนุ การศึกษา
สำ�หรับบุตรและธิดาของพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี รวมถึงการให้
ทุนการศึกษาสำ�หรับพนักงาน
ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ �ำคัญในระยะ 3 ปีทผี่ า่ นมา
- ไม่มี –
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน จึงได้จดั ท�ำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการ
ฝึกอบรม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความ
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เงินเดือน โบนัสประจำ�ปี ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เงินสมทบ
ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
(ล้านบาท)

ค่าใช้จา่ ยต่อคน
(ล้านบาท/คน/ปี)

216.01
210.79
165.13
174.10

0.341
0.348
0.255
0.274

จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานในแต่ละต�ำแหน่ง
2. จัดท�ำแนวทางการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงาน เพือ่ รองรับกับ
ความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี
4. ด�ำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แผนกฝึกอบรมด�ำเนินการจัดท�ำแผนการฝึกอบรม ตาม
นโยบายทีค่ ณะผูบ้ ริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญในแต่ละปี
ส�ำหรับในปี 2561 แผนกฝึกอบรมได้จดั ท�ำแผนฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริม
ความรู้ รวมถึงทักษะการท�ำงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับรวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมาย คือ การปฏิบัติ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย KPI จ�ำนวน 5 ข้อของบริษทั คือ 1. ยอดขาย
2. ก�ำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2561
ได้มกี ารอบรมดังนี้
การพัฒนาระดับผูบ้ ริหาร
ในปี 2561 มีจ�ำนวนผูบ้ ริหาร 21 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น
1) การประยุกต์ใช้ Robotics & Automation ส�ำหรับภาค
อุตสาหกรรมไทย
2) ยกระดับฝีมอื สาขาการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงาน
อุตสาหกรรม
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Strategic CFO in Capital Markets Program for 2018
Lean Manufacturing to be Lean Automation
e-Tax Invoice และ e-Receipt ปี 61
Industrial loT Solution Expo 2018
จิตส�ำนึกและความตระหนักถึงการคอร์รปั ชัน่
การปรับค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ปี 2561 HR ควรด�ำเนินการอย่างไร
BLOCKCHAIN PROGRAMMING
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development)
การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองค์กร
การจัดการงานบุคคล (PM422)

1.2 ระบบมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
ISO 14001 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ISO 22301
มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001
1.3 Lets Grow Together
2. หลักสูตรหัวหน้างาน

การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development)
เทคนิคการสอนงาน OJT
การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
T.K.S. We Can (หัวหน้างานระดับ O3-M1)
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน

แผนการพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี 2561 บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึง 3. หลักสูตรตามสายงาน
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ธรุ กิจสิง่ พิมพ์แบบดัง้ เดิม
3.1 GMP และอาหารก่อภูมแิ พ้ (Food Allergens) รุน่ 1
บางประเภทหายไปจากตลาด ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการปรับตัว
3.2 GMP และอาหารก่อภูมแิ พ้ (Food Allergens) รุน่ 2
ไปสู่การเป็นมากกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ หรือ More Than Printing
3.3 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ในปี 2561 จึงได้เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
3.4 การจัดท�ำระบบ HACCP & การวิเคราะห์อนั ตราย (CCP)
และสารสนเทศ และบริษัทมีการขยายธุรกิจทางด้าน Flexible
3.5 สารก่อภูมแิ พ้อาหาร (Food Allergens)
Packaging จึงได้จัดการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
ทุกระดับ ให้ความรู้ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน GMP 4. พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และตามหลักสูตรทัว่ ไป ดังต่อไปนี้
4.1 ระบบ Dynamic AX365 รุน่ 1-8
1. หลักสูตรทัว่ ไป
4.2 ระบบ Dynamic AX365 รุน่ 9
4.3 ระบบ Dynamic AX365 รุน่ 10-13
1.1 ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก รและธุ ร กิ จ สิ น ค้ า และบริ ก าร/
4.4 เทคนิคการใช้ Excel ขัน้ เทพ รุน่ 1
กระบวนการท�ำงาน/กิจกรรมกลุม่
4.5 เทคนิคการใช้ Excel ขัน้ เทพ รุน่ 2
4.6 AutoCAD 2DLT

สรุปการฝึกอบรมของผูบ้ ริหารและพนักงาน เปรียบเทียบปี 2561 - 2560 ดังนี้
1. จำ�นวนหลักสูตรที่จัดการอบรม
2. จำ�นวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งปี
3. จำ�นวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี

2561

2560

50
300
669

23
138
641

เปลีย่ นแปลง
117%
117%
4%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูลปี 2560 อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการอิสระ นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ประวัตคิ ณะกรรมการ
พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

78 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ
12 พฤษภาคม 2552 (9 ปี 9 เดือน)
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. รุ่นที่ 9
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Finance for Non - Finance Director (FND) 1/2001
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
Of Directors : IOD)
 Director Certififfiication Program (DCP) 61/2005
 Role of the Chairman (RCP) 17/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

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
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

52

ไม่มี
ไม่มี

ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พซี ี
ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
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 สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
สมาชิกวุฒสิ ภา
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นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

66 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
14 พฤศจิกายน 2555 (6 ปี 3 เดือน)
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 69/2006
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009
Of Directors : IOD)
 Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010
 Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010
 Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร การพัฒนานักบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The Management Development Program (Wharton School) Certifififi cate
		in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำ�งาน

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

ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์ (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
รองอธิบดีกรมสรรพากร

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

ประธานกรรมการ บมจ. แปซิฟิคไพพ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คาราบาวกรุ๊ป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2560 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การธนาคาร
				
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
9 พฤษภาคม 2539 ( 22 ปี 9 เดือน )
384,968 หุ้น (0.09%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 58/2005
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
Of Directors : IOD)
 Audit Committee Program (ACP) 19/2007
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.1)
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 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
 หลักสูตร “การประกันภัยระดับสูง” รุ่นที่ 8

ประสบการณ์ทำ�งาน

2555 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย
2541 - 2555 รองประธานกรรมการ บมจ. มติชน
2536 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บมจ. มติชน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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นางปรารถนา มงคลกุล
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

54 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
27 กุมภาพันธ์ 2556 (6 ปี)
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certififfiication Program (DCP) 34/2003
 Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2016
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017
 Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 Chief Financial Offiffiicer Certififfiication Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Advanced Management Program 180 Harvard Business School
 หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

ประสบการณ์ทำ�งาน

2558 - 2560
		
2557 - 2561
		
		
2557 - 2560
2555 - 2558
2550 - 2554
2550 - 2554
2551 - 2554
2541 - 2554
2535 - 2541
2533 - 2535
2528 - 2533

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ธนาคารออมสิน
กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์/ กรรมการกลั่นกรอง/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แม็คกรุ๊ป
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำ�ริ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บจก. ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส
หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID / THAILAND

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน
		
		
2558 - ปัจจุบัน
		

กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูปบริษัทฯ/ กรรมการทรัพยากรบุคคล/ กรรมการติดตามการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจการบินและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ บมจ. การบินไทย
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา/
กรรมการคณะธรรมาภิบาลและกำ�กับกิจการที่ดี บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2561 - ปัจจุบัน
		
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
		
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำ�กัด
กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิ ดร.จำ�กัด – ปราณี มงคลกุล
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
Councilor สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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นายวีระชัย ศรีขจร
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

65 ปี
ไทย
กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
9 พฤษภาคม 2539 (22 ปี 9 เดือน)
217,800 หุ้น (0.06%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Accreditation Program (DAP) 9/2004
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  Director Certififfiication Program (DCP) 102/2008
Of Directors : IOD)
 Advance Audit Committee Program (AACP) 30/2018
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018
 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 4/2018
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำ�งาน

2555 - 2560 ผู้อำ�นวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2538 - 2560 กรรมการ บมจ. ไทยสตอเรจ แบตเตอรี่

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

61 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
2 มกราคม 2562
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาด้านการเงิน, University of Mississippi, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาด้านการเงิน, Marshall University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาด้านการจัดการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 3/2000
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตร “Government Debt Monitoring System” ธนาคารโลก (World Bank)
 หลักสูตร “Global Trend and Public Enterprise Reform” Harvard University สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร “Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, Action (AVIRA)” สถาบัน INSEAD ฝรัง่ เศส
 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 4” (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 14” (บยส.) สำ�นักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 46” (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 1” (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์ทำ�งาน

2559 - 2560
2558 - 2560
2557 - 2558
2557 - 2558
2557 - 2558
2557 - 2557
2556 - 2557

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

59 ปี
ไทย
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
1 มีนาคม 2560 (1 ปี 11 เดือน)
116,920 หุ้น (0.03 %)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 239/2017
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 14/2017
Of Directors : IOD)
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017
 Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017

58

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

2558 - 2560 คณะทำ�งานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2549 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2541 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.สยามเพรส แมนเนจเม้นท์
2537 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
2530 - 2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มี

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2558 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

32 ปี
ไทย
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
25 สิงหาคม 2559 (2 ปี 6 เดือน)
2,820,185 หุ้น (0.67%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 247/2017
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)
 หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำ�งาน

2559 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่น
2555 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2551 - 2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ไม่มี
2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่น
2559-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

59

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

MANAGEMENT TEAM
คณะผู้บริหาร

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี นายภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ
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นายวิชัย อาจิณาจารย์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์ นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตและวางแผน
นางสาวรุจี จรพิภพ ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายในประเทศ
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ประวัตคิ ณะผูบ้ ริหาร
นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

57 ปี
ไทย
ประธานบริษัท
3,116,639 หุ้น (0.74%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 46/2004
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  Director Accreditation Program (DAP) 9/2004
Of Directors : IOD)
 Financial for Non-Finance Director (FND) 11/2004
 Board Reporting Program (BRP) 23/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
 หลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (MMP)
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2554
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ. 6)
 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (TME2)

ประสบการณ์ทำ�งาน

2559 - 2560 นายกรับเลือกสโมสร สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10
2555 - 2561 อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร และ IT สมาคมการพิมพ์ไทย
2551 - 2554 เลขานุการ ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
2549 - 2554 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2547 - 2561 รองประธานกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2544 - 2547 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
2540 - 2561 กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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ไม่มี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาครูชนบท
2544 - ปัจจุบัน เหรัญญิก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
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นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

59 ปี
ไทย
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
116,920 หุ้น (0.03 %)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 239/2017
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute  How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 14/2017
Of Directors : IOD)
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017
 Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

2558 - 2560 คณะทำ�งานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2549 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2541 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.สยามเพรส แมนเนจเม้นท์
2537 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
2530 - 2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มี

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2558 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

32 ปี
ไทย
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
2,820,185 หุ้น (0.67%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certififfiication Program (DCP) 247/2017
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 Certiffiificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)
 หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำ�งาน

2559 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่น
2555 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2551 - 2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

64

ไม่มี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
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นายภาคภูมิ ภูอดุ ม
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

55 ปี
ไทย
รองกรรมการผู้จัดการ
13,197 หุ้น (0.003%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ดิจิตอลและอำ�นวยการกลาง
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2548 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2537 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2535 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก. เชียงใหม่เคเบิ้ลทีวี
2531 - 2535 ผู้จัดการแผนกบุคคล บจก. เวลโก้ดีพาร์ทเม้นทสโตร์

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ไม่มี
2555 - ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิชยั อาจิณาจารย์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

58 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
8,261 หุ้น (0.002%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

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

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ผู้จัดการทั่วไป บจก. อ.วัฒนชัยโฟรเซิน โปรดักส์
ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขายและการตลาด บจก. เอสซีที คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

ไม่มี
ไม่มี

65

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

55 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
2,000 หุ้น (0.000%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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

ประสบการณ์ทำ�งาน

2549 - 2550
2547 - 2548
2539 - 2546
2534 - 2538

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบจก. ลีเรคโก (ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซีคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

ไม่มี
ไม่มี

นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

45 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย)
14,816 หุ้น (0.004%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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 ใหม่ ที่ต้องรู้
 e-Tax Invoice & e-Receipt ปี 2561
 TFRS ปี 61
 โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9 (2/2560)
 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 3
 ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต
 Pack 5 & Fair Value
 ปัญหาและการฝึกปฏิบัติ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน
สถาบันอื่นๆ
 Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6 ปี 2561 : The Stock Exchange of Thailand

ประสบการณ์ทำ�งาน

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

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
66

ไม่มี
ไม่มี

ประธานกรรมการ บจ. โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้)
กรรมการ บจ. โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)
ผู้อำ�นวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเลขานุการบริษัท บมจ. โอเชียนกลาส
Financial Controller บจ.แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย)
Financial Controller บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
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นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

43 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตและวางแผน
14,819 หุ้น (0.004%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 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

ประสบการณ์ทำ�งาน

2558-2560 ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์
2558-2558 Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
2546-2558 Automation Manager บจ. ยูแทคไทย

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ไม่มี
ไม่มี

นางสาวรุจี จรพิภพ
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

55 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายในประเทศ
25,267 หุ้น (0.006%)

วุฒิการศึกษา

อนุปริญญา สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสีลม

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตร “ เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ (Modern IT CEO Program)” คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำ�งาน

2555 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มี

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ไม่มี
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Corporate
Governance
การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการบริหารงานและยึดมัน่ ในการดำ�เนิน
ธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
อย่างต่อเนือ่ ง ได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นหลัก
ปฏิบัติและแนวปฏิบัติภายในองค์กร ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท นำ�มาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (New CG Code) ของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") ซึง่
นำ�มาจากหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและครอบคลุม
หลักการของ OECD ทัง้ 5 หมวด เพือ่ สร้างคุณค่าของธุรกิจให้มี
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำ�กับดูแล
กิจการให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษทั ฯ มาโดยตลอด
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. บริษทั ได้รบั การประเมินผล จากโครงการสำ�รวจการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำ�ปี 2561
ได้คะแนน 83 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good)
(คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 95 คะแนน จากผลประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 (AGM
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
3. บริ ษั ท ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า อยู่ ใ นกลุ่ ม ของบริ ษั ท
หลักทรัพย์ ESG 100 ประจำ�ปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3
จากการประเมิ นความยั่ ง ยื น โดยสถาบั น ไทยพั ฒ น์
ซึ่ง เป็ นการคั ด เลื อ กจากบริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น
จำ�นวน 683 บริษทั ในปี 2561 ทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดดเด่น
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG) อย่างต่อเนือ่ ง
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ง ที่ 4/2561 เมื่อ วั นที่
11 พฤษภาคม 2561 ได้มกี ารพิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ฉี บับใหม่แทนฉบับเดิม เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 โดยได้จดั ทำ�เป็นคูม่ อื บรรษัทภิบาล
หากพบว่าข้อใดยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ จะนำ�ไป
พิจารณาเพื่อหามาตรการทดแทน (ถ้ามี) และจะมีการทบทวน
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดย
ถูกต้อง ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้นำ�องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities
of the Board)
คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ตลอดจนมติทป่ี ระชุมของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และ
ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษทั และได้รว่ มกับฝ่ายบริหาร
ในการกำ�หนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปี 2561 ของบริษทั
เพือ่ นำ�มาเป็นกรอบในการดำ�เนินงาน รวมถึงทบทวนโยบายการ
ดำ�เนินงานในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย พร้อมทัง้ มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการ
รายงานผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการ
กำ�หนดนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
นโยบายเกีย่ วกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
นโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
นโยบายการทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
นโยบายเกีย่ วกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายเกีย่ วกับการควบคุม และตรวจสอบภายใน
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์
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9. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
11. นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
12. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
13. นโยบายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา

สินค้า การจัดส่งทีถ่ กู ต้องและทันเวลา ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง
หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อม
กับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทั้ง
รายใหญ่และรายย่อย โดยมีหน่วยงานทีต่ ดิ ต่อกับลูกค้า พร้อมให้
คำ�แนะนำ� และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึง
ในเรือ่ งการรักษาความลับของลูกค้า

นโยบายข้างต้นได้จัดทำ�เป็นคู่มือบรรษัทภิบาล ซึ่งเปิดเผย
บน website ของบริษทั www.tks.co.th เพือ่ เป็นกรอบในการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

ระเบียบและแนวปฏิบตั ิ มีดงั นี้
 จัดให้มรี ะบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุม้ ครองข้อมูล
หรือทรัพย์สนิ ใดๆ ทีล่ กู ค้ามอบหมายให้อยูใ่ นความดูแลของ
บริษทั อย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษทั ได้ตดิ ตัง้ ระบบกล้อง
วงจรปิด ( CCTV) เพือ่ บันทึกการทำ�งานตลอดเวลา โดยพร้อม
ให้ลกู ค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำ�งาน
 ริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า
และดำ�เนินธุรกิจทีด่ แู ลรักษาสิง่ แวดล้อมทีค่ วบคุมด้วยระบบ
ISO 9001 ตลอดจนทุม่ เทกำ�ลังความสามารถในการปฏิบตั ิ
งาน
 ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ความระมัดระวัง
และเอาใจใส่ ในผลิ ต ภั ณฑ์ ท่ีมีคุณ ภาพแก่ ลูก ค้ า เยี่ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
 ทำ�การสำ�รวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความ
คิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอืน่ ๆ
ทีม่ ตี อ่ บริษทั เพือ่ ทีบ่ ริษทั ได้น�ำ ไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษทั
 จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่าง
รัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนัน้
แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือ
เป็นการดำ�เนินการตามกฎหมาย
 จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการนำ�มาปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิผลในการทำ�งานดียง่ิ ขึน้
 ไม่เรียกร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือ
สิง่ ตอบแทนอืน่ ใดจากลูกค้าหรือบุคคลอืน่ เว้นแต่เป็นการรับ
อันเนือ่ งจากการให้ตามประเพณีนยิ ม
 ยึดถือและดำ�รงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจ
 ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษทั อันเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
 ดำ�เนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน
กิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง

หลักปฏิบตั ิ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ
ทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน (Defififi ne Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการได้ให้ความสำ�คัญในการดูแลและคำ�นึงถึงสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษทั
และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดจนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีส่ �ำ คัญ อาทิ
ผูถ้ อื หุน้ ผูข้ ายสินค้าและบริการให้กบั บริษทั ผูซ้ อ้ื สินค้าจากบริษทั
และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบตั งิ านอยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
ซือ่ สัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์
ส่วนตัวทีข่ ดั แย้งกับประโยชน์ของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ เป็น
เป้าหมายหลักของการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ด้วยสิทธิข้นั พื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และทั้งนี้
เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกคนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคในเรือ่ ง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการ
ออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การมอบฉันทะ การให้ขอ้ มูล
ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ สถานทีป่ ระชุม
การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและ
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั จะไม่ด�ำ เนินการใดๆ ในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั ไม่แสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
ลูกค้า : บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดหาสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน ให้ลกู ค้าของบริษทั ได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ใน
ด้านราคา คุณภาพ และความมัน่ ใจทีบ่ ริษทั จะรักษาข้อมูลของ
ลูกค้าซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญอย่างยิง่ ทัง้ นีจ้ ะมีการตรวจสอบคุณภาพ
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พนักงาน : บริษทั ให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคลทัง้ ใน
ด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน โดยบริษทั ด�ำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษทั
มีการจ่ายผลตอบแทนให้ประจ�ำปีแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) มีนโยบาย
ตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก
และเครือ่ งป้องกันเสียงในกรณีทพี่ นักงานต้องท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การเกิ ด ฝุ ่ น และเครื่ อ งจั ก รที่ มี เ สี ย งดั ง ในแต่ ล ะปี บ ริ ษั ท
จะจัดให้มกี ารตรวจสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น การตรวจ
แสงสว่างในทีท่ �ำงาน การตรวจปริมาณฝุน่ และความดังของเสียง
ภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน�ำ้ ดืม่ เป็นต้น
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน บริษัทได้มุ่งเน้นให้
พนักงานทุกคนมีความภูมใิ จและเชือ่ มัน่ ในองค์กร โดยการปลูกฝัง
ค่านิยมองค์กร “I TKS” ดังนี้
I:
		
		
T:
		
		
		
K:
		
S:
		

Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม
ทีก่ ล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูด กล้าทำ�
และกล้าริเริม่
Trust & Respect สร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความเคารพ
และเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศการ
ทำ � งานที่เปิ ด เผยโปร่ ง ใส เปี่ย มด้ ว ยพลั ง แห่ ง ความ
กระตือรือร้นในทุกภาคส่วน
Know - How สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถ
ด้วยการเรียนรูแ้ ละเพิม่ ทักษะในการทำ�งาน แบบมืออาชีพ
Sustainable Development องค์กรมิได้มงุ่ เน้นเพียงแค่การ
เจริญเติบโตหากแต่ตอ้ งเกือ้ หนุนสังคม

ประกอบกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ เป็นการส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมทีก่ ล้าคิด กล้าทำ� กล้าริเริม่ ภายใต้บรรยากาศ
การทำ�งานทีเ่ ปิดเผยโปร่งใส เพือ่ การเจริญเติบโตอย่างสมดุลยัง่ ยืน
นอกจากนี้ บริษัทดำ�เนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถสำ�หรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับ
ทีส่ มเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
แต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
พนักงานในแผนกนัน้ ๆ
การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษทั
ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้พนักงานได้
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รับฟังนโยบาย และผลการดำ�เนินงานของบริษัท นอกจากนั้น
ยังเปิดโอกาสให้ซกั ถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผูบ้ ริหาร
นอกจากนั้น บริษัทจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียน
ต่างๆ ไว้ โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็น
แต่เพียงผูเ้ ดียว
สำ�หรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่ม
ทำ � งาน เพื่อ ให้ พ นั ก งานใหม่ ได้ รับ ทราบนโยบาย ข้ อ บั ง คั บ
กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กร
ในเบือ้ งต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ตา่ งๆ ของบริษทั และภายใน
ระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับ
พนักงานใหม่เพือ่ ให้ได้ท�ำ ความรูจ้ กั กับเพือ่ นร่วมงาน รุน่ พีพ่ นักงาน
และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างคน
ในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำ�งาน
ร่วมกันเป็นทีม
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ค�ำ นึงถึงความปลอดภัยและคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เปิดเผยสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการหยุด
งาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน และเปิดเผยตัวเลข
จำ�นวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม : บริษทั ได้การรับรองเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้การรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่ง
แวดล้อม ทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้บริษทั จะได้
รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข เช่น ให้ทนุ การศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง
เป็นต้น
เจ้าหนี้ : บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อกำ�หนดของสัญญา
อย่างเคร่งครัด ในการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง ทัง้ ในการชำ�ระคืนหนี้
เงินกูย้ มื ดอกเบีย้ พร้อมทัง้ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการกูย้ มื เงิน
ตามข้อตกลง และมีหน้าทีท่ พ่ี งึ มีตอ่ เจ้าหนีท้ างการค้า ไม่เคยมีการ
ปฏิบตั ใิ ดทีฝ่ า่ ฝืนเงือ่ นไขทีต่ กลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซึง่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
แก่เจ้าหนีม้ าโดยตลอด นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี จิ กรรมร่วมกัน
กับเจ้าหนี้การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนา
ร่วมกันตามโอกาส
คู่ค้า : บริษัทคำ�นึงถึงความสำ�คัญกับคู่ค้า มีการซื้อสินค้า
และบริการจากคูค่ า้ เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กติกา และสัญญาต่อคูค่ า้ อย่างยุตธิ รรม โปร่งใส
และให้ความสำ�คัญในเรือ่ งของการชำ�ระค่าสินค้าตามกำ�หนดเวลา
ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ลูกค้า
จะได้รบั สินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีก่ �ำ หนด
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แนวทางปฏิบตั มิ ดี งั นี้
 ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จา่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับ
คูค่ า้ โดยไม่สจุ ริต และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง และเงือ่ นไข
ต่างๆ ทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขได้ จะรีบแจ้งให้คคู่ า้ ทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุ
สมผล
 ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีท่ีเกิดหรืออาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษทั อย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ
ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำ�หนดของทางราชการ
 ไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและ
ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สนิ ค้าและบริการ
ทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สนิ ค้าหรือบริการ
ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
 ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพือ่ ส่งผล
ให้ เ กิ ด การค้ า ที่ มี ม าตรฐานทั้ ง กั บ คู่ ค้ า ในประเทศและ
ต่างประเทศ
เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคูค่ า้ ของบริษทั มีดงั นี้
 คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
 คุณสมบัตขิ องสินค้าทีต่ อ้ งตรงตามความต้องการ
และสามารถให้น�ำ มาทดลองตรวจสอบก่อนได้
 ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
 สถานภาพทางการเงิน
 ความมีชอ่ื เสียงทางธุรกิจ
 ดำ�เนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและมีหลักกำ�กับกิจการ
ทีด่ ี
 ความเสีย่ งจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
คูแ่ ข่ง : บริษทั ยึดถือการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ว่าด้วยความสัมพันธ์กบั คูแ่ ข่งทางการค้าของบริษทั โดยปฏิบตั ติ อ่
คู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือ
กติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล
หลอกลวง หรือใช้วธิ อี น่ื ใดทีไ่ ม่ถกู ต้องตามครรลองของการแข่งขัน
ที่ดี ไม่พยายามทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา ให้รา้ ยป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการ
กระทำ�การใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็น
ความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
ไม่กดี กันผูอ้ น่ื ในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ
รัฐบาล : บริษทั ได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองทีด่ ี โดย
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั อย่างเคร่งครัด

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำ�การอัน
เป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิข์ องผูอ้ น่ื โดยไม่ได้
รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่า
ด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารของบริษทั
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ : ในปี 2561 บริษทั ได้จดั ให้
ความรูเ้ รือ่ งการคอร์รปั ชัน่ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่
บริษทั เพือ่ ให้เกิดความตระหนัก ตืน่ ตัว และเสริมสร้างจิตสำ�นึก
โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ นำ�ความรูด้ งั กล่าวไปสือ่ สารและปลูกฝังค่านิยมความสุจริตให้
กับพนักงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ รายงานการ
พัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน)
หลั ก ปฏิ บั ติ 3 เสริ ม สร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ มี
ประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ กรรมการบริษทั มีบทบาท
สำ�คัญในการรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ซึง่ จะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
โดยแบ่งบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการ
จึงได้ก�ำ หนดโครงสร้างคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
แนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษทั โดย ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษทั
มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน มีกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 2 ท่าน
และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จำ�นวน 6 ท่าน (โดยมีกรรมการ
ทีเ่ ป็นอิสระ จำ�นวน 5 ท่าน)
กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั เป็นผูซ้ ง่ึ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
ในลักษณะทีจ่ ะทำ�ให้มขี อ้ จำ�กัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติตามคำ�นิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าว
ในหัวข้อกรรมการอิสระ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษทั
กรรมการบริษัท ดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบ
กำ�หนดออกตามวาระ อาจได้รบั พิจารณาเลือกตัง้ ให้เป็นกรรมการ
บริษทั ต่อไปได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
บริษัทออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
71

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ในขณะนั้น ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรณีกรรมการบริษทั พ้นจากตำ�แหน่งเพราะเหตุอน่ื นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยูใ่ นตำ�แหน่งกรรมการ
ได้เท่าวาระทีย่ งั คงเหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ และบริษทั จดทะเบียน
เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการ
ของบริษทั แต่ละท่าน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
อีกได้ไม่เกิน 5 บริษทั ในขณะเดียวกัน
กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ กรรมการท่านนัน้ จะต้องรายงาน
ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งให้บริษทั ทราบ โดยเป็นเรือ่ งหนึง่ ของการ
มีส่วนได้เสีย ซึ่งต้องรายงานตามที่กำ�หนดไว้ในเรื่องของการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การดำ�รงตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายในการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในบริษทั อืน่ ของผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การ
ฝ่ายขึน้ ไป โดยกำ�หนดให้กอ่ นทีผ่ บู้ ริหารท่านใดจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ นอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งต่อบริษัท
ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็นกรรมการในบริษทั ทีด่ �ำ เนิน
ธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษทั หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษทั
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการ
ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย ความสามารถ
เฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุม่
ธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
บริหารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลัก
ทีบ่ ริษทั ดำ�เนินกิจการอยู่
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1. กรรมการบริษทั ต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและมีเวลา
อย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษทั ได้
2. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำ�กัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจ
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ให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด
3. กรรมการบริษทั สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั
อื่นได้ แต่ท้งั นี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั และต้องเป็นไปตามแนวทาง
ของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิด
ในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
ไม่วา่ จะทำ�เพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ น่ื เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
5. กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตาม
ทีบ่ ริษทั กำ�หนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เ กี่ย วข้ อ ง และต้ อ งสามารถดู แ ล
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
 การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ดังนัน้ เพือ่ ให้
เกิดความสมดุลในอำ�นาจการดำ�เนินงาน บริษทั ได้แยกตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ มิให้เป็นบุคคล
คนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทกำ�หนดและไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
 การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำ�นวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายและบริษทั กำ�หนด
โดยมีส่วนร่วมในการกำ�กับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของ
บริษทั
อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบ ซื่อ สั ต ย์ สุจ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผล
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ประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมาย
กำ�หนดให้ต้องได้รับมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น การทำ�รายการที่
เกีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
ตามที่หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
กำ�หนด
2. พิจารณาอนุมตั นิ โยบายทางธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนการดำ�เนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจำ�ปีของบริษทั ให้เป็นไปตามการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ซึง่ รวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้
การประเมินผลการปฏิบัติ และติดตามผลการดำ�เนินงาน
เพือ่ นำ�มาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
3. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามที่กำ�หนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าดำ�รง
ตำ � แหน่ ง กรรมการ ในกรณี ท่ีตำ� แหน่ ง กรรมการว่ า งลง
เพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
4. พิจารณาเสนอชือ่ กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไป
5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ าน
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
7. พิ จ ารณากำ � หนดและแก้ ไขเปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขและชื่อ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำ�เนินกิจการของบริษัท ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำ�นาจ
เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอ�ำ นาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอำ�นาจนัน้ ๆ ได้
9. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารทำ � รายการได้ ม าหรื อ จำ � หน่ า ยไป
ซึง่ สินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมตั กิ ารทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีใ้ นการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้
เมือ่ เห็นว่าบริษทั มีก�ำ ไรพอสมควรทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ และรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด
เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมี
กำ�หนดการประชุมเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมร่วมกันกับผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทเป็นประจำ� และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั
 กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคณ
ุ สมบัติ
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
นิยามของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการทีไ่ ม่มธี รุ กิจ
หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระของตน โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามกฎระเบียบ
ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนด
มีรายละเอียดดังนี้
 ถือหุน้ ไม่เกินหนึง่ เปอร์เซ็นต์ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
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 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
 ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวัน
ทีม่ มี ติแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ
รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั
หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่
สามเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือ
ตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้
การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณ
มูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่
เกีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีม่ ี
มติแต่งตัง้
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 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ�
หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น หนึ่ ง เปอร์ เซ็ นต์ ข องจำ � นวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
 ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ภายหลังได้รบั การ
แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตาม
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำ�เนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุ ม ของบริ ษัท โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การตรวจสอบภายในการสอบทานและการประเมินความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบดำ�เนินการ ดังนี้
(ก) ประชุมกับผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มฝี า่ ย
จัดการอยูด่ ว้ ยอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ หารือในประเด็น
ที่มีความสำ�คัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีความ
บกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน
ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
(ข) สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ติ ามแผน
งานตรวจสอบทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิ บั ติ ง านตามกรอบความรั บ ผิ ด ชอบที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
(ค) เปิดโอกาสให้ผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในหารือหรือ
ติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทนั ทีทม่ี ปี ญ
ั หาหรือพบ
ประเด็นสำ�คัญโดยอาจเป็นการหารืออย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการก็ได้
(ง) สอบทานความร่ ว มมื อ และประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
(จ) สอบทานความมีอสิ ระของผูต้ รวจสอบภายในในการเข้า
ถึงข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับงานตรวจสอบภายใน
(ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจ
สอบภายใน เพือ่ สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอ
ของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จำ�นวนอัตรา
กำ�ลัง ผูต้ รวจสอบภายใน คุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบ
ภายใน การมีทักษะเพียงพอในการทำ�ความเข้าใจ
ประเด็นเกีย่ วกับการควบคุมภายในและความเสีย่ ง
 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็น
อิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
 พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
 จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจ
สอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั
(ฌ) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละไม่เกิน
3 ปี กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือก
กลับเข้ามาใหม่ได้ ทัง้ นีส้ �ำ หรับผูท้ ไ่ี ด้ด�ำ รงตำ�แหน่งมาแล้ว
เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการ
บริษทั จะทบทวนความเป็นอิสระทีแ่ ท้จริงของกรรมการผูน้ น้ั
เป็นการประจำ�ทุกๆ ปี
 กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ
ต้องยืน่ หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยการ
ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกมาถึงทีบ่ ริษทั เพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนทดแทนกรรมการทีล่ าออก โดยให้ด�ำ รงตำ�แหน่งเท่า
วาระที่ ยังเหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน คณะกรรมการ
บริษทั จะต้องแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน
90 วันนับแต่วนั ทีก่ รรมการตรวจสอบคนนัน้ ลาออก
 ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งทัง้ คณะเพราะ
เหตุอน่ื นอกจากขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งยัง
คงต้องอยู่รักษาการในตำ�แหน่งเพียงเท่าที่จำ�เป็นจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้แยกออกเป็นคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาความเสีย่ งใน
2 เรือ่ ง ได้แก่ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Risk) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งในแต่ละคณะจะมีคณะ
กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมกับผูบ้ ริหารของบริษทั รายละเอียด
คณะกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดย
กำ�หนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือมากกว่า
นัน้ ตามความจำ�เป็นของแต่ละคณะ
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกกระทบต่อ
บริษทั ในด้านต่างๆ ได้แก่ความเสีย่ งทางธุรกิจ ความเสีย่ ง
ทางด้านการตลาด ความเสีย่ งทางด้านการเงิน ความเสีย่ ง
ทางด้านบุคลากร เป็นต้น
 กำ�หนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
 กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความสำ�เร็จโดยมุ่งเน้นการให้ความสำ�คัญและคำ�นึงถึง
ความเสีย่ ง ในแต่ละปัจจัยเพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการ
ใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม และ
ให้ม่ันใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง
และพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการเหล่านัน้
 จัดให้มกี ารประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการสำ�รวจความ
เสีย่ งได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดำ�เนินธุรกิจ
 รายงานการกำ�กับผลการประเมินความเสีย่ ง และการดำ�เนิน
งานเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบเป็น
ประจำ� ในกรณีทม่ี เี รือ่ งสำ�คัญซึง่ กระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั
สำ�คัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพือ่ พิจารณาโดยเร็ว
ทีส่ ดุ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราว
ละ 3 ปี และอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
ต่อไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและ
ผู้บริหารจำ�นวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ งใหม่ทกุ ปี
 นอกเหนือจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามข้อ1 กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง จะพ้นตำ�แหน่งเมือ่
		 - ลาออก
		 - คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตำ�แหน่ง
 ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง หรือไม่อาจดำ�รงตำ�แหน่งหรือไม่อาจดำ�รงตำ�แหน่ง
จนครบวาระซึง่ ส่งผลให้มจี �ำ นวนกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ต่�ำ กว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทั ควรจะแต่งตัง้ กรรมการ
บริหารความเสีย่ งรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือน นับจากวันทีจ่ �ำ นวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพือ่
ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามา
ใหม่น้ี จะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารความเสีย่ งทีต่ นเข้ามาแทน
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (ตามมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)
 กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ
จริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้
มีความเหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุก
ระดับต่อไป
 กำ�หนดนโยบาย พิจารณาและกำ�กับบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษทั โดยอาศัย
หลักธรรมาภิบาลพืน้ ฐาน
 ส่งเสริมให้การดำ�เนินกิจการของบริษทั และการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการผู้บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษัท
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั
 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำ�ปี โดย
ต้องนำ�เสนอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ อ่ นเสมอ
 ดูแลและให้ค�ำ แนะนำ�ในการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
 ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายอั น
เกีย่ วเนือ่ งกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ
3 ปี และอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งต่อ
ไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม
 นอกเหนือจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามข้อ 1 กรรมการ
ธรรมาภิบาล จะพ้นตำ�แหน่งเมือ่
		 - ลาออก
		 - คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตำ�แหน่ง
 คณะกรรมการบริษัท มีอำ�นาจในการแต่งตั้ง กรรมการ
ธรรมาภิบาล
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ได้แจ้งกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้
รับทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ
โดยในการประชุมคณะกรรมการมีก�ำ หนด ประชุมประจำ�ไตรมาส
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจำ�เป็น โดยต้องมี
การประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี ในปี 2561 มีประชุมทัง้ หมด 9
ครัง้ โดยเลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งกำ�หนดการประชุมเป็นการล่วง
หน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
กำ�หนดการดังกล่าว เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วม
ประชุมได้ ซึง่ ในหนังสือเชิญประชุมมีการกำ�หนดวาระทีช่ ดั เจน และ
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� ทัง้ นีห้ นังสือ
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เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
จัดส่งให้กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำ�เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั นอกจากนัน้
หากกรรมการท่านใดประสงค์ทจ่ี ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุม
ก็ส ามารถกระทำ�ได้โดยการแจ้ง ล่วงหน้า ก่อ นวั นประชุม เพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิม่ เติมในทีป่ ระชุม
ในวาระอืน่ ๆ ทัง้ นีจ้ ะมีการเปิดเผยจำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่าน
เข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า
และบริษทั ร่วม
บริษัทให้ความสำ�คัญกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่กับการดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำ�นโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจขึน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบตั ติ าม
โดยบริษทั เชือ่ ว่าการกำ�กับกิจการทีด่ จี ะทำ�ให้บริษทั สามารถบรรลุ
พันธกิจของบริษทั ได้และหลักการกำ�กับกิจการทีด่ เี ป็นการควบคุม
ดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มคี วามรับผิดชอบตามหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบตั ติ ามหลักการ
กำ�กับกิจการทีด่ ี ยังเป็นการลดความเสีย่ งและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันระยะยาวให้กบั องค์กร โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ในการเสนอชือ่ และการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็น
กรรมการในบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือ บริษทั ร่วม ให้ฝา่ ย
จัดการดำ�เนินการเสนอรายชือ่ เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วม
ค้า หรือบริษทั ร่วม โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการใน
บริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม มีหน้าทีด่ �ำ เนินการ
เพือ่ ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และ
บริษทั ร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย หรือกิจการ
ร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม ในเรือ่ งสำ�คัญทีม่ หี รือจะมีผลกระทบต่อ
บริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือผูม้ อี �ำ นาจของบริษทั ได้รบั ทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน ทัง้ นี้
การส่งกรรมการเพือ่ เป็นตัวแทนในบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้า
หรือบริษทั ร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม
บริษทั กำ�หนดระเบียบให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้อง
ดูแลให้บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม มีขอ้ บังคับในเรือ่ ง
การทำ�รายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือ
การทำ�รายการสำ�คัญอืน่ ใดของบริษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำ�รายงานข้าง
ต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องกำ�กับดูแล
ให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำ�งบการเงินรวมได้ทัน
กำ�หนดด้วย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการนำ�ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในด้าน
ต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ดำ�เนินการให้มีการ
ประเมิน และมีการจัดระดับคะแนนดังนี้
1. คะแนนทีไ่ ด้รบั ต่�ำ กว่าร้อยละ 50 หมายถึง ต้องปรับปรุงมาก
2. คะแนนทีไ่ ด้รบั มากกว่าร้อยละ 51-60 หมายถึง ปรับปรุง
3. คะแนนทีไ่ ด้รบั มากกว่าร้อยละ 61-70 หมายถึง พอใช้
4. คะแนนทีไ่ ด้รบั มากกว่าร้อยละ 71-80 หมายถึง ดีมาก
5. คะแนนทีไ่ ด้รบั มากว่าร้อยละ 81-100 หมายถึง ดีเยีย่ ม
ในปี 2561 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั และคณะ
กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) การประเมินคณะกรรมการบริษทั
1.1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษทั รายบุคคล
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ภาพรวมเฉลี่ย

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

87.50
95.83
85.00
90.38

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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1.2) ผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
		 ภาพรวมเฉลี่ย

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

86.90
95.83
82.14
89.29
75.00
86.45

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

76.39
94.44
95.83
88.89

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

98.96
97.92
100.00
98.83

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

92.71
91.67
98.44
93.75

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

85.42
89.58
81.25
85.94

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
2.1) ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ภาพรวมเฉลี่ย

2.2) ผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ด้านปฏิบตั กิ าร รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ภาพรวมเฉลี่ย

2.3) ผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ด้านการเงิน รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ภาพรวมเฉลี่ย

2.4) ผลการประเมินคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3
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หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 ภาพรวมเฉลี่ย
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การติดต่อสือ่ สารกับฝ่ายบริหาร
กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสือ่ สารกับฝ่ายบริหารและ
เลขานุการบริษทั ได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและ
ติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษทั
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ บุคลากรทีจ่ ะเข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในทุกระดับ ซึง่ เป็นตำ�แหน่งงานบริหาร
ที่สำ�คัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำ�กับดูแลให้การสรรหา

บุคลากรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณา
จากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการกำ�กับดูแลให้การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั
ในด้านการบริหารบุคลากร ได้ส่งเสริมให้กรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อ
พัฒนาความรู้ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการ
บริษัทให้ได้รับทราบกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำ�หรับการเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ซอ่ื สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

หลักสูตรการอบรมกรรมการ ดังนี้
Program
ลำดับ

Director
Director
Audit
Accreditation
Certification
Committee
Program (DAP) Program (DCP) Program (ACP)

รำยชื่อ

1

พลเอก มงคล

อัมพรพิสฏิ ฐ์

2

นางเสาวนีย์

กมลบุตร

3

นายณรงค์

จุนเจือศุภฤกษ์

DAP 39/2005

Financial for
Non-Finance
Director (FND)

RCP 17/2017

FN 1/2001

DCP 61/2005
DCP 69/2006

DAP 35/2005

Role of the
Advance Audit
Role of the
Compensation
Committee
Chairman
Committee
Program
Program (RCP)
(RCC)
(AACP)

DCP 58/2005

AACP 17/2014

RCP 23/2010

RCC 8/2009

Financial
How to
Ethical
Institutions
Develop a Risk
Leadership
Governance
Management
Program (ELP)
Plan (HRP)
program (FGP)

Risk
Board
Management Nomination and
Program for Compensation
Corporate
Program
Leaders (RCL)
(BNCP)

FGP 1/2010

ACP 19/2007

4

นางปรารถนา

มงคลกุล

DAP 2/2003

DCP 34/2003

AACP 22/2016

RCL 8/2017

5

นายวีระชัย

ศรีขจร

DAP 9/2004

DCP 102/2008

AACP 30/2018

RCL 14/2018

6

นายอารี พงศ์

ภูช่ อุม่

7

นายสมคิด

เวคินวัฒนเศรษฐ์

DCP 239/2017

8

นายจุติพนั ธุ์

มงคลสุธี

DCP 247/2017

BNCP4/2018

DCP 3/2000

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีมกี รรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึง
ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ โดยกำ�หนดให้
มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพือ่ ให้กรรมการใหม่รบั ทราบ
ความคาดหวังของบริษทั ต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ แนวทางการดำ�เนินงานในภาพรวมของบริษทั โครงสร้าง
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และแนวปฏิบตั ใิ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการ
ดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่
สำ�คัญเกีย่ วกับบริษทั รวมทัง้ มอบคูม่ อื กรรมการ และจริยธรรมทาง
ธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษทั มีนโยบายที่จะส่ง
เสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจใน
บทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมทีส่ มาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั
เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

ELP 9/2017

HRP 14/2017

RCL 8/2017

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจที่
ควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ภาย
ใต้ก ารบริห ารจัดการตามหลัก การกำ�กับดูแลกิจ การที่ดีตาม
แนวทางที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
โดยได้ ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ เนื่ อ งกั น มาภายใต้ ห ลั ก จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส และเป็นธรรม
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจ และมัน่ ใจในการ
ลงทุนกับธุรกิจของบริษทั จึงได้จดั ให้มคี ณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลและติดตามฝ่าย
จัดการให้มกี ารดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้า
หมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
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บริษัท ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็น
ทรัพยากรทีส่ �ำ คัญ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ปลูกฝังค่านิยมองค์กร “I TKS” เพือ่ เป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมที่
ให้บคุ ลกร กล้าคิด กล้าทำ� กล้าริเริม่ ภายใต้บรรยากาศการทำ�งาน
ทีเ่ ปิดเผยโปร่งใส รวมทัง้ ส่งเสริมการอบรมเพิม่ เติมทักษะ พัฒนา
ศักยภาพทำ�ให้สามารถเติบโตในหน้าทีส่ ายงาน และให้มคี วามสุข
ต่อการทำ�งาน “Happy work place” เป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานเพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีความภูมใิ จ และเชือ่ มัน่ ใน
องค์กร
และในด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) : ด้านผลิตภัณฑ์
ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้
สอดรับกับความต้องการทีม่ ากขึน้ ในอนาคต เป็นการเพิม่ โอกาส
ทางธุรกิจ สำ�หรับในด้านการปฏิบตั งิ าน ได้มพี ฒ
ั นาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการ
ทำ�งานให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้นทุน เป็นต้น
(ทัง้ นี้ รายละเอียดการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ปรากฏอยูใ่ นรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนประจำ�ปี 2561 โดย
คัดเลือกเฉพาะการดำ�เนินงานทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง และการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม(Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำ�กับดูแลระบบการ
บริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพือ่
ให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
มีฝา่ ยตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำ�ปี และได้มีการ
กำ�หนดนโยบายและเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
นโยบายการบริหารและจัดการความเสีย่ ง
1. กำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกระดับชัน้ ทีต่ อ้ ง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน
และองค์กร และต้องให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสีย่ งด้าน
ต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
2. ก�ำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ต้องมีกระบวนการ
บริหารและการจัดการความเสี่ยง ก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสีย่ ง รวมถึงการประเมินผล
และการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง โดยต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่าง
สม�ำ่ เสมออย่างน้อยปีละครัง้ พร้อมทัง้ จัดท�ำรายงานทีเ่ กีย่ วกับความ
เสีย่ งตามกรอบการด�ำเนินงานและขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ ง
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3. กำ�หนดให้การประเมินความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของแผนงาน
ประจำ�ปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสีย่ งทัง้ หมดครอบคลุม
ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยคำ�นึงถึงปัจจัยเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
รวมทัง้ กำ�หนดให้มกี ารจัดการความเสีย่ งและสร้างสัญญาณเตือน
ภัยทีเ่ หมาะสม
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีต่ ดิ ตามการบริหาร
ความเสีย่ งและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมี
จิ ต สํานึ ก ในเรื่อ งความเสี่ย ง เพื่อ เป็ นการปลู ก ฝั ง สร้ า งนิ สัย
ให้บคุ ลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและความมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบในการดำ�เนินการด้านบริหารความเสีย่ งขององค์กร
ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ตรวจสอบระบบ
การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารและผูม้ สี ว่ นได้
เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่น้ันมีการ
ปฏิบตั จิ ริงอย่างสม่�ำ เสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ค้นหา
ข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำ�เนินงานที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มทีแ่ ละรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำ�ข้อมูล
ภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ เพือ่ การซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ดังนี้
 มีนโยบายและยึดมัน่ ในจริยธรรม ความซือ่ สัตย์ และความ
สุจริตใจในการดำ�เนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษทั คูค่ า้ และผูถ้ อื หุน้ มีขอ้
กำ�หนดและจรรยาบรรณทีช่ ดั เจน ในกรณีทพ่ี นักงานหรือผูบ้ ริหาร
นำ�ข้อมูลบริษทั ไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้สว่ นตนหรือกระทำ�รายการ
ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและ
อาจถูกลงโทษทางวินยั
 บริษทั ได้ท�ำ การแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
เกีย่ วกับหน้าทีก่ ารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั และรับทราบ
การจัดทำ�รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครัง้ ทีม่ ี
การซือ้ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การหลัง
จากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามทีส่ �ำ นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ทั้งนี้
กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำ�เนารายงานข้างต้นต่อ
เลขานุการบริษทั ในวันเดียวกับทีร่ ายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพือ่
รวบรวมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ซึง่ กำ�หนด
ไว้เป็นวาระการประชุมเพือ่ รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษทั ได้ก�ำ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องนำ�ส่งรายงานการ
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มีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็น
ส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั บริษทั
ย่อย หรือบริษทั ร่วม โดยจะต้องนำ�ส่งรายงานครัง้ แรกภายใน 30
วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบ
รายงานทีก่ �ำ หนด และรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงภายใน
30 วันหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามแบบรายงานทีก่ �ำ หนด โดย
จะจัดเก็บทีเ่ ลขานุการบริษทั เลขานุการบริษทั จะเป็นผูจ้ ดั ส่งสำ�เนา
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ บริษทั ยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ขอ้ มูลบริษทั ใน
ทางมิชอบ โดยกำ�หนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มกี ารใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือ พนักงาน
ในการหาประโยชน์สว่ นตน หรือทำ�ธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คล
อืน่ เพือ่ ประโยชน์การซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั และหลีกเลีย่ งหรืองดซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการ
เงิน หรือข้อมูลทีส่ �ำ คัญทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั (ยกเว้น
การซื้อหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
Employee Joint Investment Program “ EJIP “) ทัง้ นี้ กรรมการ
และผูบ้ ริหาร จะต้องทำ�การรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน
3 วันทำ�การให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือ่ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนต่อไป รวมถึง
กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสีย
ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการรับทราบ
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และ
บริษทั ร่วม ต้องหลีกเลีย่ งการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ที่
จะมีผลเสียต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั หรือ
ทำ�ให้ยากต่อการปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษทั
ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานบริษทั ทำ�รายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันทีน่ �ำ ไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิด
กรณีทเ่ี ข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ต้องได้รบั การพิจารณาอย่าง
เหมาะสม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีท่ี
กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ภายใต้ส�ำ นักงาน ก.ล.ต.
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงิน และการเปิด
เผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญของบริษทั
ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน ในปี
2561 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการ
เงินนัน้ ได้ผา่ นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั
ก่อนเปิดเผยแก่ผถู้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั รายงานความรับ
ผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำ�ปีดว้ ย และเปิด
เผยรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ไว้ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”
สำ�หรับการเปิดเผยข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินนัน้ บริษทั ได้เปิด
เผยข้อมูลตามเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต.
กำ�หนด ซึง่ รวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี www.sec.or.th ตามเกณฑ์ท่ี
ตลาดหลักทรัพย์และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
กำ�หนดไว้ เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทนั
ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รบั ประโยชน์สงู สุด รวมถึง
หากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ท่ีแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200
อีเมล์ anuthep@tks.co.th เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียได้
รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญในด้านความสัมพันธ์กบั
ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนทัว่ ไป และนักวิเคราะห์ บริษทั จึงกำ�หนดให้การ
เผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั แก่นกั ลงทุน ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ส่ี นใจ
จะถือหุน้ ในอนาคต ทัง้ นีป้ ี 2561 ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวม
ถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ขอ้ มูล และแจ้งสารสนเทศของ
บริษทั ต่อสือ่ มวลชน ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
สรุปได้ดงั นี้
1. การนำ�เสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) จำ�นวน 1 ครัง้
2. การเผยแพร่ขา่ ว (Press Releases) ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกจิ กรรม
การลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจทีส่ �ำ คัญ
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3. การเผยแพร่ขา่ วบทวิเคราะห์ของบริษทั ไว้ในเว็บไซต์บริษทั
www.tks.co.th
4. จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน จำ�นวน
2 ครัง้
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วม และการสือ่ สารกับ
ผูถ้ อื หุน้ (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้ถือหุ้น และมี
นโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในนโยบายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิข้นั
พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ สิทธิใน
การรับข่าวสารของกิจการทีเ่ พียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม่�ำ เสมอ
สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียง
ในทีป่ ระชุม เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
รวมทัง้ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบกฎเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วม
ประชุมและข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณา รวมทัง้ การมีสว่ นร่วม
ในการเสนอวาระการเสนอชือ่ กรรมการ การให้โอกาสซักถามในที่
ประชุมและมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุมแทน
บริษทั กำ�หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำ�ทุกปี
ภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั และหากมี
ความจำ�เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องพิจารณาวาระพิเศษทีอ่ าจเป็นเรือ่ งที่
กระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จำ�เป็นต้องได้
รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียก
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เป็นกรณีไป ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั
ได้จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ 2 ครัง้ ได้แก่ การประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี2561 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2561 โดยจัดที่
ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) โดย
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมาย ตลอดจนการใช้สทิ ธิและไม่ละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงในกรณีด�ำ เนินการส่งเสริมและ
อำ�นวยความสะดวกให้นกั ลงทุนสถาบันทีม่ คี วามสนใจลงทุนกับ
บริษทั ในอนาคต
โดยบริษทั จัดทำ�และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปีให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกประเภท รวมถึงผูถ้ อื หุน้ สถาบัน พร้อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำ�คัญและจำ�เป็น
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะ
กรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำ�ปี
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค
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ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้
ชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนทีแ่ สดงสถานที่
ประชุม ซึง่ ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่
ผู้ถือหุ้นจะต้องนำ�มาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้า
ประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย
14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็น
เวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการ
ประชุมของแต่ละครัง้ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ทีม่ กี ารเผยแพร่ลว่ ง
หน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 30 วัน เพือ่ เป็นการบอกกล่าว
การเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าสำ�หรับให้ผถู้ อื หุน้
เตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รบั เอกสารการประชุมด้วย
สำ�หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี บริษทั ได้เปิดโอกาส
ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทัง้ เสนอ
ชือ่ บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่
16 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และในกรณีทม่ี ี
การเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผ้ถู ือหุ้นทราบ ในกรณี
จำ�เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะส่งหนังสือ
นัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทัง้ จะเผยแพร่
ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่ง
เอกสาร
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกให้ผ้ถู ือหุ้นที่เดินทางมาประชุม
โดยจัดบริการรถตูร้ บั -ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จ
สิน้ และจัดเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสารและ
ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มี
สถานทีจ่ ดั การประชุมทีม่ ขี นาดเพียงพอรองรับจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่
ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริม่ ประชุมทุกครัง้
ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ
การเปิดประชุม วิธกี ารลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท
เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษทั จะดำ�เนินการนับคะแนนเสียง
ของ ผูถ้ อื หุน้ ทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของ
คะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึง่ บริษทั
ได้จดั แยกการลงคะแนนเสียงสำ�หรับแต่ละเรือ่ งอย่างชัดเจน เพือ่
รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ในการนับคะแนนเสียง บริษทั แจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขอ
อาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมเปิดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบและบันทึกไว้ใน
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รายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้า
ร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน
โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและออกเสียงใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิรว่ มตัดสินใจในเรือ่ งทีส่ �ำ คัญต่างๆ ทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการอิสระ การอนุมตั ผิ สู้ อบบัญชี
การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิม่ ทุน การกำ�หนดหรือการ
แก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การ
ประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
บริษทั ได้ระบุการมีสว่ นได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หากกรรมการท่านใดมี
ส่วนได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่
ประชุมจะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดย
กรรมการท่านทีม่ สี ว่ นได้เสียนัน้ จะไม่รว่ มประชุมและงดออกเสียง
ในวาระนัน้ ๆ นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อ ตอบคำ�ถามแก่ผ้ถู ือหุ้น และในระหว่างการประชุม
ผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการ
ลงมติในวาระใดๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลและรายละเอียด
ในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทัง้ นีใ้ นวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยหรือ
ข้อซักถาม บริษทั ได้จดั เตรียมบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูใ้ ห้ค�ำ ตอบ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานทีป่ ระชุมได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาตาม
ลำ�ดับในระเบียบวาระทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้

ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลำ�ดับวาระดังกล่าว และ
ไม่มกี ารขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ �ำ หนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด
ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ทำ�การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระใน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันทำ�การถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษทั และ
จัดทำ�รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้ง ผ่านระบบ Set Portal ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตาม
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบ
ด้วยการบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถาม
ของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารสำ�คัญของบริษทั ที่
มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อ
กำ�หนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
และนำ�ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู
ดับเบิ้ลยู พี จำ�กัด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี(ประจำ�ปี)
ค่าสอบทาน (ไตรมาส)
			
รวมค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมอื่น
- ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ
			
รวมค่าสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าบริการอื่น : ภายหลังเข้าซื้อกิจการ บมจ. ไทยบริติซชีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
- ค่าตรวจสอบมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ
- ค่าสอบทานกระดาษทำ�การ (3 ไตรมาส)
			
รวมค่าบริการอื่น
			
รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทั้งหมด

2561
450,000
360,000
810,000
60,000
870,000
250,000
150,000
400,000
1,270,000
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สำ � หรั บ ค่ า ตอบแทนจากการสอบบั ญ ชี ประจำ � ปี 2561
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้ น ท์ จำ � นวน 630,000 บาท
และ บริษทั โกไฟว์ จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน 25,000 บาท โดยบริษทั
ย่อยจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบจ่ายค่าตอบแทน
ค่าบริการอืน่ ๆ (non-audit fee)
การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัตร

ข้อทีย่ งั ไม่พงึ ปฏิบตั ิ
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ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึง่ เป็นการให้บริการกับบริษทั ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ (บริษัทย่อย) จำ�กัด ในจำ�นวนเงิน
60,000 บาท
การปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แต่ยังมี
บางเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติครบทุกข้อ บริษัทจะนำ�ไปเป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

เหตุผล (มาตรการทดแทน)

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่โปร่งใส
หากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับ
บริษัท และข้อกำ�หนดที่คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการคอรรัปชั่น (CAC)

บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการ โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมิน
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น ซึ่งมีแผนที่จะประกาศเจตนารมณ์ภายในปี
2562 และดำ�เนินการขั้นตอนการขอรับรองจาก CAC ต่อไป

ANNUAL REPORT 2018

AWARDS
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
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AWARDs
Happy Workplace
รางวัลจากงาน นวัตกรรมการนำ�สุข ยุคดิจิตอล

ซึ่ ง เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ แ ก่ ส ถานประกอบกิ จ การ
เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ เพื่อสร้างคุณค่าให้ทรัพยากร
บุคคลซึง่ เป็นบุคลากรทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ
ทั้งด้านประสิทธิภาพแลtประสิทธิผล ส่งผลให้องค์กรเติบโต
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเป็นองค์กร Happy Workplace
อย่างแท้จริง จัดโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

“คนสำ�ราญ งานสำ�เร็จ
ที่ ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)”
รางวัลบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance : ESG)

บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 3 ของ ESG100
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคูก่ บั ข้อมูล
ผลประกอบการทางการเงิน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) (TKS) มุ่งมั่น
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ และความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการขับ
เคลื่อนสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TKS ยังคงครอบคลุม 3 เป้าหมาย
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม โดยมีกลยุทธ์
การดำ � เนิ น การทั้ ง ในกระบวนการ (In Process) และนอก
กระบวนการ (Out Process) เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน สำ�หรับผลการ
ดำ�เนินงานตามแผนพัฒนายั่งยื่น มี 9 ข้อสำ�คัญ ดังนี้

3. การจัดการทรัพยากรบุคคล
4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
ในปี 2561 บริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 โดยได้จัดทำ�เป็นคู่มือ
บรรษัทภิบาล ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tks.co.th

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน
ขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงจัดให้มีการสื่อสาร

กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม หลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ ผู้ มี
ส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็นสำ�คัญต่างๆ รวมถึงรับข้อคิดเห็นของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ความต้องการ /ความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้น

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
- กิจกรรมสำ�หรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
- กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
- รายงานประจำ�ปี/รายงานทางการเงิน / รายงานงบการเงิน
รายไตรมาส/ จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

- ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น
- การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ รี วมถึงการจัดการความเสีย่ ง
- กิจการมีความมัน่ คงสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ี
และมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

ลูกค้า

- การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การ
อบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
- การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การสำ�รวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

- รั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพของสิ นค้ า และบริ ก ารที่ดีมี
คุณภาพ
- ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ
- ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
- ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
- ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี
และรวดเร็ว
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ความต้องการ /ความคาดหวัง

พนักงาน

- การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรม
ต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านกล่องแดง
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหมายประกาศ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้าท์ การส่งเรื่องร้อง
เรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านอีเมล์ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง
- สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “ITKS”

- การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
- โอกาสในการเลื่ อ นตำ � แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ
ตำ�แหน่งที่ เหมาะสม
- สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในสถานที่
ทำ�งาน
- ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
- การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
- การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำ�งานและชีวิต
ครอบครัว
- สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำ�งาน

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำ�คัญต่างๆ
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำ�ปี ข่าวสารเผย
แพร่ จดหมายข่าว
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
- สื่อวีดิทัศน์

- เป็นบริษทั ทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านชุมชนและสิง่
แวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ตามมาตรฐานสากล
- การมีสว่ นร่วมในการสร้างความเจริญให้กบั ชุมชน
และสังคม
- การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
- การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

คู่ค้า

- การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การ
อบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
- การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form ใบประเมิน
ประจำ�ปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

- การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็น
ธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี
- มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
- ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นทีย่ อมรับตกลงกันได้

เจ้าหนี้

- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน ข่าวสาร
เผยแพร่
- การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
- ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

คู่แข่ง

- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน ข่าวสาร
เผยแพร่
- การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม
- ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกัน
ป้องกันการผูกขาดทางการค้า

- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
- ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีทกี่ อ่ ให้เกิดความเสีย
หายต่อระบบอุตสาหกรรม
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำ�หนด
เกี่ ย วกั บ การรั บ รองและการจดทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นอาชี ว

1 การรั บรองด้ านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

GMP CODEX

2 การรั บรองหรือการจดทะเบียน
เพื่อขออนุญาตดาเนินการ

3 การรั บรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

ISO 14001
(Environment Management)

พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535

ISO 9001
(Quality Management)

พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงานแก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2552

FSSC22000

ISO 27001

พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535

(Information Security Management)

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

(Business Continuity Management
System)

ใบอนุญาตต่างๆ

การต่อต้านคอร์รัปชั่น
4 ตุลาคม 2561 บริษทั จัดให้มกี ารให้ความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในเรื่องของการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตสำ�นึกและการตระหนักถึง
การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่
บริษทั TKS และได้มกี ารทบทวนคุณสมบัตติ า่ งๆ เพือ่ เตรียมความ
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อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

4 การรั บรองด้ านสิ่งแวดล้ อม
การเงิน

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข
พ.ศ. 2535

ISO 22301

FSSC22000
(Food Safety Management System)

พระราชบัญญัตสิ ิ่งแวดล้ อม
พ.ศ. 2535

พร้อมในการยืน่ ประกาศเจตนารมณ์ในการขอรับรองฐานะสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อไป
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ผลการดำ�เนินงานต่อสังคม (People)
บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง
กายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การออกกำ�ลังกาย และได้จัดสถานที่และอุปกรณ์กีฬาสำ�หรับ

พนักงานในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงาน ได้แก่ กีฬาปิงปอง ชมรม
ฟุตบอล ในปี 2561 บริษทั ได้จดั ตัง้ ชมรมแบดมินตันให้กบั พนักงาน
กลุ่มบริษัท

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
บริษัทได้จัดทำ�มาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน เพื่อ
ลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน ยังถือปฏิบัติมาโดยตลอด จากสถิติอุบัติเหตุในการทำ�งาน

ของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา พบว่า
ไม่พบความเจ็บป่วยจากการทำ�งาน และไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุด
งาน รวมถึงไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ขณะทีผ่ ลการตรวจสุขภาพ
พนักงานของบริษัท ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับหัวหน้างาน “TKS We Can” ณ โรงแรม
ไอธารา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

สนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงาน
และชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน
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โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี
บริษทั ได้จดั โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคีมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมอาชีพให้กบั ชุมชนโดยรอบ และภายนอกชุมชน ทีส่ นใจงาน
อาชีพ และขาดโอกาสด้านการศึกษา นอกจากบริษัทจัดหลักสูตรระดับ ปวส. แล้ว ในปี 2561 ได้พัฒนาแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับทิศทางธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันมี
นักศึกษาทุนทวิภาคีได้เข้าทำ�งานกับบริษัทในแผนกต่างๆ ดังนี้
นักศึกษาทุนทวิภาคี

จำ�นวนทีเ่ ข้าทำ�งาน (คน)

แผนกทีเ่ ข้าทำ�งานกับบริษทั

ปวส.
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3

12
10
19

รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5

13
7

ปริญญาตรี
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

1
3

แผนกผลิต Hybrid
แผนก Digital แผนกวางแผนการผลิต & PL แผนกผลิต Hybrid

ปริญญาโท
รุ่นที่ 1

1

แผนกผลิตและวางแผนการผลิต

แผนกขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต และแผนกอำ�นวยการกลาง
แผนกขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต
แผนกขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต
แผนก Flexible Packaging แผนกตรวจสอบภายใน และแผนกจัดซื้อ
แผนกผลิต แผนกประกันคุณภาพ และแผนกการพิมพ์ดิจิตอล
แผนก Flexible Packaging แผนก Digital แผนกผลิต Hybrid
แผนกงานระบบและซ่อมบำ�รุง
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ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2561 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 8,752 ตัน มีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจาก
ภายนอกและภายในรวม 967.61 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันการผลิตร้อยละ 11.06 ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณการใช้
วัตถุดิบหลัก 9,792 ตัน มีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 731.26 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตัน
การผลิตร้อยละ 7.47 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.59

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2561 มีการใช้พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้พลังงานต่อตันกระดาษ
ที่ใช้ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.16 จากปี 2560 เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2560
ประกอบกับมีการผันแปรอัตราค่าไฟ

สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน มียอดการ
สั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี ดังนี้
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โครงการลด GHG บริษัทมีแผนงานต่อเนื่องในแต่ละปี ดังนี้

การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base
บริษทั มีโครงการเปลีย่ นแปลงการใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นอันตราย คือ โครงการเปลีย่ นสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base
ซึ่งเริ่มนำ�มาตั้งแต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2561 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate โดยในปี 2561 มีสัดส่วน
การใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้อยละ 54.14 เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 51.79 ซึ่งได้ทำ�มากกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
คือร้อยละ 50
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปี 2561 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 3.20 C02 ต่อกระดาษที่ใช้ เนื่องจากมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
เพิ่มขึ้น บริษัทได้มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มีแนวทางในการตรวจวัดทุกปี สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
กิจกรรมการสร้างรั้วกันตก : เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. โดยคุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท
มอบเงินจำ�นวน 95,000.- บาท สนับสนุนการสร้างรั้วกันตก ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
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โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ : เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2561 คุณสมคิด

เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ขนึ้ รับโล่เกียรติคณ
ุ เพือ่ แสดงว่า TKS เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ Happy Workplace จากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมปลูกป่า ยิง Seed Bomb : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยยิง Seed Bomb จำ�นวน 1,500 เม็ด เพื่อสนอง
พระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติ
จ. เพชรบุรี
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กิ จ กรรมมอบเงิ น ให้ กั บ โรงเรี ย นสอนคนตาบอด : เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจุติพันธุ์
มงคลสุธี รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษทั ได้มอบเงินจากโครงการ shop ชอบ ช่วย ขายสินค้า
มือ 2 โดยนำ�รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค : เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดย

คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการร่วมกับพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
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กิจกรรมมอบสมุดเพื่อการเรียนการสอน: เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณวิชัย อาจิณาจารย์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับพนักงานบริษัทได้มอบสมุดเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน
จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมร่วมบริจาคเลือด : เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2561 พนักงานกลุม่ บริษทั TKS ได้รว่ มบริจาคเลือดกับธนาคารเลือดโรงพยาบาล

ศิริราช ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
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กิจกรรมแห่เทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS นำ�โดยคุณภาคภูมิ

ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับพนักงานบริษัท ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร
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พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางปรารถนา มงคลกุล
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวีระชัย ศรีขจร
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี

นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ
นายภาคภูมิ ภูอดุ ม
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวิชยั อาจิณาจารย์
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
คูส่ มรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล
นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
นางสาวรุจี จรพิภพ

1

9
10

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายผลิตและวางแผน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายในประเทศ

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภณ
ั ฑ์

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
กลยุทธ์และเทคโนโลยี
ประธานบริษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่ง

2,671,624
3,117
1,618
1,781
1,579
1,579
12,995

330,000
217,800
72,422
2,417,502

31 ธ.ค. 60

3,116,639
13,197
8,261
2,000
14,816
14,819
25,267

384,968
217,800
116,920
2,820,185

31 ธ.ค. 61

445,015
10,080
6,643
219
13,237
13,240
12,272

54,968
44,498
402,683

ปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /ลดลง

1
1
-

1
1
-

31 ธ.ค. 60

1
1
-

1
1
-

31 ธ.ค. 61

-

-

ปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /ลดลง

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

หมายเหตุ *การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม

13
14
15

12

11

8

7

6

5

4

3

2

รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ลำ�ดับ

บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

-

-

31 ธ.ค. 60

1
-

1
1

31 ธ.ค. 61

1
-

1
1

ปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /ลดลง

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

บจ.โกไฟว์
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Internal control
and risk management
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และให้ขอ้ แนะนำ�แก่ผบู้ ริหารและผูต้ รวจสอบ
ภายในอันทำ�ให้ประเมินได้ถงึ ความเพียงพอของการจัดการระบบ
การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีท่ี
ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้ อ กำ � หนดว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่พบว่ามีรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ อีกทัง้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามรายงานการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบการ
ทำ�งานทีส่ �ำ คัญของบริษทั และตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็น
ไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ดว้ ย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทม่ี คี วามเห็น
ต่างไปจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้ อบบัญชี
- ไม่มี การบริหารจัดการความเสีย่ ง
การบริ ห ารความเสี่ย งเป็ นการบริ หารปั จ จั ย และควบคุม
กิจกรรม รวมทัง้ กระบวนการการดำ�เนินงานต่างๆ เพือ่ ลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่ทำ�ให้บริษัทเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และมีการตรวจสอบอย่างมีระบบ
โดยคำ�นึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทัง้ ในด้านกลยุทธ์ การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงินและด้านการปฎิบตั งิ าน
โดยใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเสีย่ ง ระดับองค์กร (Enterprise
Risk Management) ของ COSO “The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission” ซึง่ เป็นกรอบการ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากองค์กรทุกประเภท
ในระดั บ สากลว่ า เป็ นกรอบการบริ หารจั ด การความเสี่ย งที่มี
ประสิทธิภาพ การดำ�เนินการได้รบั การสนับสนุนและการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารความเสีย่ งจากทุกหน่วยงานทุกระดับทัว่ องค์กร
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คณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสีย่ ง
ในแต่ละด้านพิจารณาและกำ�หนดนโยบายความเสีย่ งในส่วนทีร่ บั
ผิ ด ชอบและกำ � กั บ ดู แ ลให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานให้บริษทั มี
กระบวนการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกด้าน รวมทัง้ ติดตาม
ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามดัชนีชว้ี ดั ผลงาน(Key Performance
Indicator : KPI) ทีไ่ ด้ก�ำ หนดเป็นนโยบายไว้หรือไม่ เพือ่ สือ่ สารและ
ควบคุมให้บริษทั มีการกำ�หนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม
ฝ่ายจัดการบริษทั
ฝ่ายจัดการบริษัททำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้บริษัทมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำ�หนดภารกิจและเป้าหมาย
ขององค์กร รวมทัง้ กำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมติดตามผล
การบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นเกณฑ์ทร่ี บั ได้ ฝ่ายจัดการรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
แต่ละด้านทุกเดือน
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบกำ�กับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เทีย่ งธรรม มีจรรยาบรรณ และ
มีความเชีย่ วชาญเยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจ
สอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลด้านการ
ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดยมี
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่
ได้ก�ำ หนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน อำ�นาจและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำ�เนินงาน การปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปีให้เหมาะสม
อยู่เสมอ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
จากการให้ความเชือ่ มัน่ (Assurance Service) และให้ค�ำ ปรึกษา
(Consulting Service) โดยการดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญในปี 2561 สรุปได้
ดังนี้
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การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืน
และต่อเนือ่ ง (High Value Services)
เพือ่ เสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั มีแนวทางปฏิบตั ิ
งานครอบคลุมทั้งด้านการกำ�กับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายใน
ทีด่ ี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�ำ เนินการ ดังนี้
 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
COSO 2013
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
(Internal Control Assessment) ของบริษทั ให้สอดคล้อง
ตาม COSO 2013 เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทง้ั 3 ด้าน คือ
ด้านการปฏิบตั งิ าน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ'
 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงาน
ใหม่ของบริษทั
ฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�การตรวจสอบ ประเมินผล และ
ให้ค�ำ แนะนำ�กับผูป้ ฏิบตั งิ าน และหน่วยงานสนับสนุน เมือ่
พบว่ามีจดุ ทีต่ อ้ งปรับปรุง ผูต้ รวจสอบจะให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ และให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งานทีถ่ กู ต้องตามนโยบายของบริษทั รวมทัง้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสนับสนุนการควบคุมทีส่ อดคล้องกับระบบการ
ควบคุมภายในเพิม่ เติมได้แก่ ISO 9001 ISO 22301 ความ
ปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐาน ได้แก่
FSSC 22000 GMP และ HACCP ด้วย อีกทัง้ การนำ�
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานให้นา่ อยูพ่ นักงานมีความสุขในการทำ�งานตาม
มาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ECO Factory ของ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยซึ่งทำ�ให้ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว(Green Culture)จากกระทรวง
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านหลังจากให้ค�ำ ปรึกษา เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่ า การบริ ห ารความเสี่ย ง การปฏิ บัติต ามกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบนั มีการสือ่ สารผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ บริษทั จึง
ให้ความสำ�คัญในการขยายกลุ่มธุรกิจงานพิมพ์ดิจิตอล
โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการ
ดำ�เนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในให้ค�ำ แนะนำ�ในการกำ�หนดการ
ควบคุมที่เหมาะสมพร้อมทั้งนำ�ระบบมาตรฐาน ISO
27001 มาประยุกต์ใช้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม รวมทัง้
ทดสอบระบบการควบคุมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
จาก Hacker โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกอย่างน้อยปีละ
1 ครัง้
การพัฒนาผูต้ รวจสอบ
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของ
ผูต้ รวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ด�ำ เนินการ ดังนี้
 การทบทวน Internal Audit Competency
ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal
Audit Competency เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ
นอกเหนือจากความรูด้ า้ นธุรกิจและมาตรฐานสากลการ
ปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ โดยให้ผตู้ รวจสอบประเมินร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาและจัดทำ�แผนพัฒนาตนเอง ซึ่งฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้ ร วบรวมข้ อ มู ล เพื่อ จั ด หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมสัมมนาให้กบั ผูต้ รวจสอบภายในในปีถดั ไป
 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit
Global Knowledge)
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิม่
ทักษะด้านอืน่ ทีจ่ �ำ เป็นต่อบริษทั
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเองด้วยการสอบวุฒบิ ตั รทางวิชาชีพตรวจสอบหรือ
วิชาชีพอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานตรวจสอบ
 ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
- มีการนำ�ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
ตรวจสอบทั้งกระบวนการเพื่อช่วยให้การตรวจสอบมี
ความรวดเร็วและแม่นยำ�
- สนั บ สนุ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ต รวจสอบให้
สามารถตรวจสอบ และให้ค�ำ แนะนำ�ในการกำ�กับดูแล
งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐาน
สากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ (IT Audit)
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บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีสายการ
บังคับบัญชาและสายการรายงานขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมิ า
โพธิแ์ ดง ตำ�แหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของบริษทั
โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีง่ านตรวจสอบ จึงไม่ควรมีอ�ำ นาจสัง่ การหรือมี
อำ�นาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็น
อิสระในกิจกรรมทีต่ นตรวจสอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่าง
อิสระทัง้ ในการปฏิบตั งิ านและทัศนคติของ ผูต้ รวจสอบ ความเป็น
อิสระมีองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ 2 ส่วน ได้แก่
1. สถานภาพในองค์ ก รของผู้ ต รวจสอบภายใน และ
ความสนับสนุนทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้รบั จากฝ่ายบริหาร นับว่า
เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญยิง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่า
ของบริการทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในจะให้แก่ฝา่ ยบริหาร ผูต้ รวจสอบ
ภายในควรขึน้ ตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุด เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั งิ านได้
ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาส่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
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การกำ�หนดสายการบังคับบัญชาให้ข้ึนตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
จะทำ�ให้ผตู้ รวจสอบภายในมี อิสระในการตรวจสอบ และทำ�ให้
สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทัง้ บุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งได้รบั การตรวจสอบ
2. ผูต้ รวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีสว่ นได้เสีย หรือส่วนร่วม
ในการปฏิบตั งิ านขององค์กร ในกิจกรรมทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในต้อง
ตรวจสอบหรือประเมินผล ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ
ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ดังนัน้ จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือ
หน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
งานและการเสนอความเห็น
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ้ตู รวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีความอิสระ และ
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ
เวลา 20 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งผูจ้ ดั การตรวจสอบตรวจสอบภายในของ
บริษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ หรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

รายการระหว่างกัน
กรรมการผูจ้ ดั การได้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษทั
ให้เป็นผู้อนุมัติการดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไข
ปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัท หรือ
บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ กำ � หนดโดยสมาคมนั ก บั ญ ชี แ ละผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ
นั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและในกรณีท่กี ารดำ�เนินการใดที่มีหรืออาจมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียของกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำ�นาจอนุมัติการ
ดำ�เนินการดังกล่าว โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องนำ�เสนอเรือ่ งดัง
กล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำ�รายการใดเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมแล้วแต่
กรณี การทำ�รายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ และนำ�เข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ และ/หรือ
การปฏิบตั อิ น่ื ใดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าว
กำ�หนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรือ่ งดังกล่าว
สำ�หรับงวดบัญชีรายปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 บริษทั บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วมมีรายการ
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่
เกีย่ วโยงกันทุกรายการเป็นการทำ�รายการอย่างสมเหตุสมผลและ
เป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษทั ได้คดิ ราคาซือ้ -ขายสินค้า และ
บริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการ
เปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมี
เงือ่ นไขต่างๆ ตามปกติธรุ กิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ชือ่ กิจการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัทย่อย

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

ลักษณะรายการ
1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
และราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
2) ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ
500,000.00 บาท

การค้าปกติ

3) เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ
50,000.00 บาท
4) ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ
872,200 บาท และต่อสัญญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 1 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่า
เดือน ละ 572,000 บาท
5) ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 3%
ของรายได้จากการขายทั้งปี
6) ให้บริการบำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์
เดือนละ 540,000 บาท

เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานและโรงงานโดยมีสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา 1 ปี ทำ�สัญญาปีต่อปี
เพื่อใช้ ในการประกอบกิจการงานพิมพ์ โดยมีระยะ
เวลาเช่า 1 ปี
(1 ก.พ. 61 – 31 ม.ค.61)  และได้ต่อสัญญาเช่า
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี(1 ก.พ.61 -31 ม.ค.62)
สัญญามีระยะเวลา 1ปี  
(1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61)
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี
(1 เม.ย. 61 – มี.ค. 62)

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

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง

รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ใกล้
เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคา
ทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

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

กิจการร่วมค้า

1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
และราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
2) เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ
111,000.00 บาท
3) ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา  
50,000 บาท หรือ 3% ของรายได้แล้ว
แต่อย่างใดจะสูงกว่า

การค้าปกติ

1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
และราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

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

กิจการร่วมค้า

เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 62
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี  
(1 มิ.ย.61 – 31 พ.ค. 62)
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ชือ่ บัญชี/ชือ่ บริษทั

ความสัมพันธ์

บมจ. ซินเน็ค(ประเทศไทย)

บริษัทร่วม

บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้

บริษัทร่วม

บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้

บริษัทย่อย

บจ. ไทยบริติช ดีโพสต์
กิจการที่เกี่ยวข้อง
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ บริษัทย่อย

บจ.โกไฟว์
บจ.พริซึ่ม โซลูชั่น

บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

กิจการร่วมค้า

C.T.K.S Technologies
Company Limited.

กิจการร่วมค้า

งบการเงินรวม (บาท)

รายการระหว่างกัน
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นๆ
เงินประกัน
รายได้ค้างรับ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินทดรองจ่าย
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
เจ้าหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
เงินประกัน
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า  

2561

2560

35,448,968.33 40,070,242.96
103,305.16
174,075.93
80,485.40
9,630.00
12,655.96
8,560.00
860,815.00
45,000.01
1,639,026.00
1,902,356.75
128,112.95
5,350.00
        476,250.83          542,975.79
68,908.00
88,168.00
600,000.00
600,000.00
                        408,508.75

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกัน
การทำ�รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้
บริษทั บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วมทำ�รายการระหว่าง
กันได้ ซึง่ ประกอบด้วย
1) รายการธุรกิจปกติ เช่น การซือ้ ขายสินค้า ซือ้ ขายวัตถุดบิ
การให้บริการ
2) รายการสนั บ สนุ น ปกติ เช่ น การว่ า จ้ า งขนส่ ง สิ น ค้ า
การว่าจ้างโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร หรือความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้
4) รายการเกี่ยวโยงกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุน
หรือการขายเงินลงทุนในกิจการ
5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
6) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561

2560

21,168,248.84
-

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
-

9,630.00
999,009.78
201,412.09
82,516.85
577,800.00
500,000.00
7,492,297.62
73,000,000
92,010
-

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแนวโน้ ม การทำ � รายการ
ระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมี
น้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำ�
รายการระหว่างกัน
ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วมเกินกว่า 5.00%
โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และ
บริษทั ร่วม
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Reference Persons
Information
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้งสำ�นักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้งสำ�นักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY Co., Ltd.
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำ�กัด
CWWP Co., Ltd.
128/180-181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2216-2265, 0-2216-2268-9,0-2216-2279
0-2216-2286
www.cwwpaudit.com

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
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th

TKS ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ข้อจำ�กัดในการโอนหุ้นต่างด้าว
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ
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49%
31 ธันวาคม
CWWP.Co., Ltd.
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Report from the Audit
Committee
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน) ประจำ�ปีพ.ศ. 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
คือนางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ และนางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็น
ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานของบริ ษัท ฯและได้ ป ฏิ บัติตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอยูใ่ นขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบครบถ้วน ในรอบปีพ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 6 ครั้ ง โดยนางเสาวนี ย์ กมลบุ ต รและ
นางปรารถนา มงคลกุล เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ และนายณรงค์
จุนเจือศุภฤกษ์เข้าร่วมประชุม 5 ครัง้
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษทั ฯเห็นว่ามีความครบถ้วน เชือ่ ถือได้ โดยการ
ประชุมแต่ละครัง้ ได้เชิญผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานของ
บริษทั ทีพ่ บในแต่ละไตรมาส รวมทัง้ ได้เชิญผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย
เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเพือ่ ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ในครัง้ ที่ 6 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ
ผูส้ อบบัญชีประชุมโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อรับฟังผลการตรวจสอบที่ทางผู้ตรวจมีข้อเสนอแนะสำ�หรับ
บริษทั เพือ่ พิจารณาปรับปรุง รวมทัง้ ประชุมกับผูบ้ ริหารของบริษทั
โดยไม่มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน ในการประชุม
ทุกครัง้ จะมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีให้ผ้บู ริหารของบริษัทรับทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบ

(นางปรารถนา มงคลกุล)
กรรมการตรวจสอบ

งานและระบบบัญชีให้ถกู ต้องยิง่ ขึน้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณางบการเงินประจำ�ปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีแล้วเห็นควรให้น�ำ เสนอคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ก่อนนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และให้ขอ้ แนะนำ�แก่ผบู้ ริหารและผูต้ รวจสอบ
ภายในอันทำ�ให้ประเมินได้ถงึ ความเพียงพอของการจัดการระบบ
การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีท่ี
ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้ อ กำ � หนดว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่พบว่ามีรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ อีกทัง้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามรายงานการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้ตรวจสอบระบบการทำ�งานที่
สำ�คัญของบริษทั และตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำ�หนดไว้ด้วย ทางด้านการจัดการความเสี่ยงคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ผลักดันและทบทวนให้บริษทั ได้ด�ำ เนินการ
จัดทำ�ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งให้มกี ารประเมินผลและ
ควบคุมความเสีย่ งให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมการทำ�งาน
ของผูส้ อบบัญชีในปีทผ่ี า่ นมา และพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
แล้ว เห็นควรนำ�เสนอผู้สอบบัญชีคือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำ�กัด เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีพ.ศ. 2562 ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในปีพ.ศ. 2562 ต่อไป

(นางเสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์)
กรรมการตรวจสอบ
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Report of the Board
of Directors’
Responsibilities
for Financial Statements
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดัง
กล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้
ดุลยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ�
รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ทัว่ ไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง และ
ให้มีการดำ�รงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลเพือ่ ให้มน่ั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วาม
ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ตลอด
จนเพือ่ ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระ
สำ�คัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายในระบบการบริหารความเสีย่ งตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 7195
สังกัด บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จำ�กัด ในการตรวจสอบนัน้
ทางคณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพือ่
ให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏ
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้มน่ั ใจได้อย่าง
มีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สำ�หรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีความเชือ่ ถือได้โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

พลเอก
(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)

ประธานกรรมการบริษัท
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(นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ
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Management
discussion
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น

ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงานใน ปี 2561
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.1 หรือ
678.5 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น อันมีผลมา
จากการรวมธุรกิจของบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด
(มหาชน) (“TBSP”) เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2561 หากไม่นบั รวมรายได้
ใน TBSP บริษัทมีรายได้จากการดำ�เนินงานลดลงร้อยละ 8.4
จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนใหญ่เกิดจาก รายได้ในส่วนของ
แบบพิมพ์ธนาคารและยอดขายกระดาษสำ�นักงานหดตัวลง

ล้านบาท

รายได้
ล้านบาท

GP 2017

GP TKS

GP TBSP

% GP

หน่วย : ร้อยละ			เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560 (ร้อยละ)
ตามงบการเงิน
กำ�ไรขัน้ ต้นรวม
21.3%
23.9%
33.4%
บริษทั
24.1%
23.9%
(7.5%)
TBSP
16.9%
100.0%
Sales 2017

หน่วย : ล้านบาท
ตามงบการเงิน
รายได้รวม
บริษทั
TBSP

Sales TKS

Sales TBSP

			เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560 (ร้อยละ)
2,060
1,265
795

1,381
1,381
-

ปี 2561 บริษัทมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นร้อยละ 21.3 ขณะที่ช่วง
เดียวกันของปีกอ่ นแสดงอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นร้อยละ 23.9 ซึง่ หากไม่
นับรวมกำ�ไรขัน้ ต้นส่วน ของ TBSP ร้อยละ 16.9 อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น
ของบริษทั ยังรักษาอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 24.1 โดยสูงกว่าปี
ก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักจากกำ�ไรขัน้ ต้นในส่วนธุรกิจ Digital Print
& Mail สูงเพิม่ ขึน้

49.1%
(8.4%)
100.0%
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ค่าใช้จา่ ยในการขาย

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ล้านบาท

ล้านบาท

SG 2017

SG TKS

SG TBSP

% SG

หน่วย : ล้านบาท			เปลีย่ นแปลง
ปี 2561
ปี 2560 (ร้อยละ)
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย)
ค่าใช้จา่ ยขายรวม
102(5.0%) 62(4.5%)
66.2%
บริษทั
49(3.9%) 62(4.5%)
(19.5%)
TBSP
53(6.6%)
100.0%

ปี 2561 ค่าใช้จา่ ยในการขายของบริษทั แสดงไว้ 102 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5 ต่อยอดขาย ในขณะทีช่ ว่ งเดียวกันของปี 2560
แสดงไว้ที่ 62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5% หากไม่รวม TBSP
จ�ำนวน 53 ล้านบาท ร้อยละ 6.6 ค่าใช้จา่ ยขายของบริษทั มีจ�ำนวน
49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 ซึง่ ต�ำ่ กว่าปีกอ่ นคิดเป็นร้อยละ
19.2 โดยมีสาเหตุหลักจาก ค่าขนส่งลดลง อันมีผลมาจากการ
ลดลงของยอดขายดังกล่าวข้างต้น
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Admin exp. 2017
Extra exp.

% Admin exp.
Admin exp. TBSC

Admin exp. TKS

หน่วย : ล้านบาท			เปลีย่ นแปลง
ปี 2561
ปี 2560 (ร้อยละ)
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย)
ค่าใช้จา่ ยบริหารรวม
256 (12.4%) 176(12.8%)
45.3%
TKS
169(13.4%) 174(12.6%)
(3.1%)
ค่าใช้จา่ ยพิเศษครัง้ เดียว
14(1%)
2(0.1%)
654.0%
บริษทั
183(14.4%) 176(12.8%)
3.6%
TBSP
73(9.2%)
100.0%

ปี 2561 บริษทั รายงานค่าใช้จา่ ยบริหารจ�ำนวน 256 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.4 ในขณะทีช่ ว่ งเดียวกันของปีกอ่ นมีจ�ำนวน 176
ล้านบาท ร้อยละ 12.8 หากไม่รวม TBSP จ�ำนวน 73 ล้านบาท
ร้อยละ 9.2 ค่าใช้จา่ ยบริหารของบริษทั มีจ�ำนวน 183 ล้านบาท
สูงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ ยพิเศษเกิด
ขึน้ ครัง้ เดียว จากการท�ำค�ำขอเสนอซือ้ หุน้ TBSP ประมาณ 13 ล้าน
บาท หากเปรียบเทียบเฉพาะ TKS โดยไม่รวมรายการค่าใช้จา่ ย
พิเศษดังกล่าว ค่าใช้จา่ ยบริหารของ TKS ต�ำ่ กว่าปีกอ่ นร้อยละ 3
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* กำ�ไรทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว จากการวัดมูลค่าด้วยราคายุตธิ รรม
ของส่วนได้เสียร้อยละ 19.89 ทีถ่ อื อยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจใน TBSP
จำ�นวน 214 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
A) ขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว จากการวัดมูลค่าสำ�หรับสินทรัพย์
ด้อยค่าของค่าความนิยมจากเงินลงทุนใน TBSP ตามมาตรฐาน
การบัญชีไทย
B) ขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว จากการวัดมูลค่าสำ�หรับสินทรัพย์
ด้อยค่า ในบริษทั ร่วมค้า ในสัดส่วนร้อยละ 51 ตามมาตรฐานการ
บัญชีไทย
บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิจ�ำ นวน 323 ล้านบาทในปี 2561 ลดลง ใน
อัตราร้อยละ 3.7 จากปี 2560 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมา
จากรายการกำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดครัง้ เดียว หากไม่รวมรายการ
พิเศษดังกล่าว บริษทั มีก�ำ ไรจำ�นวน 346 ล้านบาท สูงกว่าจากช่วง
เดียวกันของปีกอ่ นในอัตราร้อยละ 3.2 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้

ต้นทุนทางการเงิน
ล้านบาท

Fin cost TKS
Fin cost TBSC

Fin. Cost 2017
Extra exp.

ฐานะการเงิน

% Fin cost

หน่วย : ล้านบาท

			เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560
(ร้อยละ)
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย)
ต้นทุนทางการเงินรวม 27(1.3%)
7(0.5%)
307.6%
TKS
5(0.4%)
7(0.5%)
(29.8%)
ต้นทุนการเงินพิเศษ
13(1.1%)
100.0%
บริษทั
18(1.4%)
7(0.5%)
173.2%
TBSP
9(1.1%)
100.0%

ต้นทุนทางการเงินรวมของบริษทั ในปี 2561 มีจ�ำ นวน 27 ล้านบาท
สูงขึน้ ร้อยละ 308 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจาก
การรวมธุรกิจ TBSP ดังกล่าว และต้นทุนทางการเงินพิเศษจากการ
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ ขึน้ เพือ่ ทำ�ขอเสนอซือ้ หุน้ TBSP หากไม่นบั
รวมต้นทุนทางการเงินพิเศษดังกล่าวจำ�นวน 13 ล้านบาท บริษทั
มีตน้ ทุนทางการเงินลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 30

กำ�ไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

			เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 ปี 2560
(ร้อยละ)

ตามงบการเงิน
กำ�ไรสุทธิรวม
บริษทั
TBSP
กำ�ไรทีเ่ กิดครัง้ เดียว*
ขาดทุนทีเ่ กิดครัง้ เดียว A)
ขาดทุนทีเ่ กิดครัง้ เดียว B)

323
346
0.5
214
(213)
(24)

336
336
-

(3.7%)
3.0%
100.0%
100.0%
(100.0%)
(100.0%)

หน่วย : ล้านบาท			เปลีย่ นแปลง
ธค. 61 ธค. 60
ร้อยละ
ตามงบการเงิน
สินทรัพย์รวม
4,094
2,312
77%
TKS
2,776
2,312
20%
ค่าความนิยม
490
100%
บริษทั
3,266
2,312
41%
TBSP
828
100%
หนีส้ นิ รวม
1,433
477
201%
บริษทั
773
477
62%
TBSP
660
100%
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
2,661
1,835
45%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ยังคงแสดงฐานะการเงินรวม
ทีแ่ ข็งแกร่ง โดยมีสนิ ทรัพย์รวม จำ�นวน 4,094 ล้านบาท สูงเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ทั้งนี้หากไม่นับรวม
สินทรัพย์ของ TBSP จำ�นวน 829 ล้านบาท และค่าความนิยม
จำ�นวน 490 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัทแสดงไว้จำ�นวน
2,776 ล้านบาท ในขณะทีห่ นีส้ นิ รวมบันทึกไว้จ�ำ นวน 1,433 ล้านบาท
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมแสดงจำ�นวน 2,661 ล้านบาท
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กระแสเงินสด
บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงานรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จำ�นวน 347 ล้านบาท ในขณะทีป่ กี อ่ นมีจ�ำ นวน
214 ล้านบาท
ทัง้ นีเ้ งินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนมีจ�ำ นวนรวม 1,140
ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซือ้ หุน้ TBSP จำ�นวน 964 ล้านบาท
และลงทุนซือ้ ทีด่ นิ จำ�นวน 43 ไร่ สำ�หรับ ธุรกิจให้บริการจัดการด้าน
โรงงานอัจฉริยะของ TBSP จำ�นวนประมาณ 255 ล้านบาท
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สำ�หรับกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินรวม
จำ�นวน 790 ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้มาจากการเพิม่ ทุน หุน้ สามัญ
จำ�นวน 600 ล้านบาท เพือ่ ใช้ส�ำ หรับซือ้ หุน้ TBSP รวมถึงเงินรับ
จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจำ�นวนรวม 457 ล้านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั
จ่ายปันผลจำ�นวนทัง้ สิน้ รวม 263 ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายงานไว้ จำ�นวนเงินรวม 44 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลเนือ่ งมาจาก
กระแสเงินสดสุทธิแต่ละกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ 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 งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกาไรขาดทุนรวม
และงบกาไรขาดทุ น เฉพาะกิ จ การ งบกาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น รวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น เฉพาะกิ จ การ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่า วไว้ใ น
วรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 43 บริ ษทั ฯ ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของงวดก่อน
เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ร ายการกาไรจากการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นได้เ สี ย ในบริ ษ ัท ร่ ว มและส่ ว นเกิ น ทุ น จากหุ ้น สามัญ ซื้ อ คื น
ในบริ ษทั ร่ วม และปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการงวดก่อนที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบแล้ว
ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้อ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 4 บริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง
จากัด (มหาชน) เพิม่ เติมในสัดส่วนร้อยละ 57.85 ของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี
พริ้ น ติ้ง จากัด (มหาชน) โดยจ่ ายชาระสิ่ งตอบแทนที่ โ อนให้เป็ นเงิ น สด จานวนเงิ น 999.12 ล้านบาท ทาให้บริ ษ ทั ฯ
มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ น ติ้ง จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้ นเป็ นร้อยละ 77.74 ของหุ ้นสามัญ ที่ ออก
และชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ประเมินว่าการซื้อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) เพิ่มเติมนี้ เป็ นการรวมธุรกิจที่ ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ
และวัดมูลค่าของรายการที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือ ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่ องการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) จานวนเงิ น 820.62 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ ป ระกอบด้วย ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ จานวนเงิ น
678.35 ล้านบาท ที่วดั มูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีราคาตลาดและวิธีราคาทุน และความสัมพันธ์กบั ลูกค้า จานวนเงิน 39.90 ล้านบาท
ที่วดั มูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีรายได้ ในขณะที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอื่น ๆ มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติง้ จากัด (มหาชน) ที่บริ ษทั ฯ ถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ
จานวนเงิ น 341.33 ล้านบาท และการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้
ของบริ ษ ัท ไทยบริ ติช ซี เคี ย วริ ต้ ี พริ้ น ติ้ ง จากัด (มหาชน) ตามสัด ส่ วนความเป็ นเจ้าของ จานวนเงิ น 182.64 ล้านบาท
รวมถึงการรับรู ้ค่าความนิยม จานวนเงิน 702.47 ล้านบาท ที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญที่สุดต่อการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ
ดังต่อไปนี้
- การประเมิ น ความเหมาะสมของการใช้ดุ ล ยพินิ จ ของผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ ในการระบุ ก ารรวมธุ ร กิ จ
และการกาหนดวันที่ซ้ือ
- การประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ือของบริ ษทั ไทย บริ ติช
ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
- การประเมินกระบวนการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริ ษทั ไทย บริ ติช
ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) ที่จดั ทาขึ้นโดยผูป้ ระเมินอิสระซึ่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ว่าจ้างให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
- การทดสอบความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
และอัตราคิดลดที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่จดั ทาขึ้นโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ว่าจ้างให้เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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การตรวจสอบมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซ้ื อของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) ที่จดั ทาขึ้นโดย
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
การทดสอบความถูกต้องของการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง
จากัด (มหาชน) ที่บริ ษทั ฯ ถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจกับราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ซ้ือ
การทดสอบความถูกต้องของการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ซ้ือ
การทดสอบความถูกต้องของการคานวณค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ
การประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การด้อยค่าของค่าความนิยม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 18 บริ ษทั ฯ มี ค่าความนิ ยมที่ แสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนเงิน 490.07 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นค่าความนิ ยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี ปั จจุบนั
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 702.47 ล้านบาท
สุทธิจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบกาไรขาดทุนรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิ น 212.40 ล้านบาท โดยบริ ษ ทั ฯ ต้องทาการทดสอบการด้อ ยค่าของค่า ความนิ ยมที่ เกิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ นี้
ก่อนสิ้ นปี ปั จจุบนั ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ฯ ได้ทาการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งรวมค่าความนิ ยม
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นที่กาหนดจากการวัดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ ก่อให้เกิ ดเงิ นสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงิ นสด และรับรู ้ มูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ สูงกว่า
มูลค่าที่ ค าดว่าจะได้รับ คืน ของหน่ วยสิ นทรัพ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดนั้นเป็ นผลขาดทุน จากการด้อ ยค่าของค่าความนิ ย ม
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่ องการวัดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในบริ ษทั ไทย บริ ติช
ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จากัด (มหาชน) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดซึ่ งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ในการกาหนดข้อ สมมติ ต่า ง ๆ จากการคาดการณ์ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ ในอนาคตและอัต ราคิ ด ลด และการรั บ รู ้
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมในงบกาไรขาดทุ นรวม สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2561 จานวนเงิ น
212.40 ล้านบาท รวมถึงการแสดงมูลค่าของค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนเงิน
490.07 ล้านบาท ที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญที่สุดต่อการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเกี่ยวกับการด้อยค่าของค่าความนิยมดังต่อไปนี้
- การทาความเข้าใจข้อมูลและกระบวนการที่ใช้ในการวัดมูลค่าจากการใช้ที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
- การทดสอบความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สาคัญที่ ใช้ในการประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต
และอัตราคิดลดที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่าจากการใช้โดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ด้วยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- การทดสอบความถูกต้องของการคานวณมูลค่าจากการใช้โดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด
- การประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอื่น

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็น ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การไม่ค รอบคลุม ถึงข้อมูล อื่น และข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบในการจัด ทาและนาเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเหล่า นี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผูบ้ ริ ห ารรับ ผิดชอบในการประเมิน ความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุล ยพินิจ และการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ไม่ ว ่า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติ ง าน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ช่ เ พื่อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ น ต่อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ก ารบัญ ชี สาหรั บ การดาเนิ น งานต่อ เนื่ อ งของผู บ้ ริ ห าร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ สรุ ป ว่ามีค วามไม่แ น่ น อนที่ มีส าระสาคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ฯ ต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิน การน าเสนอ โครงสร้า งและเนื้ อ หาของงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบ
ที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ เพื่อ แสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า รั บ ผิด ชอบ
ต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่กฎหมายหรื อข้อ บังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า งสมเหตุสมผลว่า จะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ต่อ ส่ ว นได้เ สี ย สาธารณะ
จากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายเชิดสกุล อ้นมงคล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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7
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

1 มกราคม 2560
บาท
(ปรับปรุ งใหม่ )

31 ธันวาคม 2561
บาท

43,567,165.12
369,890,507.81
229,017,922.55
49,390,724.78
691,866,320.26

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

1,479,405.54
36,143,310.15
8,377,327.40
3,235,057.40
49,235,100.49

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

17,146,095.60
1,187,851,006.65
21,180,131.17
64,331,978.95
1,488,757,756.89
490,071,667.34
75,416,240.81
31,761,035.17
26,050,900.23
3,402,566,812.81
4,094,433,133.07

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

17,146,095.60
1,187,851,006.65
1,625,486,044.17
64,331,978.95
95,273,806.74
2.00
7,535,347.61
567,995.98
2,998,192,277.70
3,047,427,378.19

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

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8
9
10

11
12
13
15
16
17
18
19
20
21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560
บาท
บาท
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
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8
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
บาท
(ปรับปรุ งใหม่ )

1 มกราคม 2560
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

31 ธันวาคม 2561
บาท

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

23
24
25
26
40.3

274,735,883.82
303,243,090.26
258,368,814.22
11,002,790.22
3,339,626.28
850,690,204.80

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

70,000,000.00
36,493,855.07
167,875,480.89
1,330,209.97
71,300,000.00
346,999,545.93

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

25
26
20
27

420,273,701.05
10,706,307.43
50,870,821.00
99,506,126.36
776,750.00
582,133,705.84
1,432,823,910.64

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

199,755,367.82
462,050.53
32,225.01
6,273,391.00
676,750.00
207,199,784.36
554,199,330.29

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

1 มกราคม 2560
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

31 ธันวาคม 2561
บาท

420,206,768.00
-

360,206,980.00

360,206,980.00

420,206,768.00
-

360,206,980.00

360,206,980.00

420,206,767.00
694,968,529.00
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

420,206,767.00
694,968,529.00
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
1,303,191,771.13

36,020,698.00
1,243,678,762.30

36,020,698.00
1,140,979,320.23

36,020,698.00
1,303,191,771.13

36,020,698.00
1,243,678,762.30

36,020,698.00
1,140,979,320.23

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
บาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 420,206,768 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ สามัญ 360,206,980 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 420,206,767 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ สามัญ 360,206,768 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนหุน้ สามัญซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560
บาท
บาท
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )

28

29

14

(5,193,009.60)

(3,791,215.24)

(9,065,448.64)

(5,193,009.60)

(3,791,215.24)

(9,065,448.64)

2,493,228,047.90
168,381,174.53
2,661,609,222.43
4,094,433,133.07

1,835,116,843.43
1,835,116,843.43
2,311,750,208.19

1,727,143,167.96
1,727,143,167.96
2,308,417,185.41

2,493,228,047.90
2,493,228,047.90
3,047,427,378.19

1,835,116,843.43
1,835,116,843.43
2,040,485,626.63

1,727,143,167.96
1,727,143,167.96
1,922,251,495.76
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10
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้ น
กาไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท
2,059,943,291.25 1,381,475,009.80
(1,620,410,292.72) (1,051,936,979.65)
439,532,998.53
329,538,030.15
4
213,683,594.96
32
19,378,526.01
12,227,347.95
(102,284,767.81)
(61,534,284.44)
(256,114,159.66) (176,222,327.36)
4 และ 18 (212,395,589.12)
(26,930,198.74)
(6,607,420.84)
241,171,358.28
252,261,958.40
316,041,762.45
349,663,303.86
35.1
7,254,238.28
(14,072,452.92)
323,296,000.73
335,590,850.94

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

36

322,841,347.65
454,653.08
323,296,000.73

335,590,850.94
335,590,850.94

0.79

0.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท
309,933,249.11
338,639,831.37
(286,839,731.91) (323,733,794.52)
23,093,517.20
14,906,036.85
213,683,594.96
45,824,784.25
54,596,599.46
(4,483,817.35)
(4,379,075.06)
(62,064,413.41)
(55,860,893.24)
(15,357,093.02)
(3,616,051.97)
(157,069,077.82)
71,448,992.54
277,751,833.24
260,461,672.17
321,379,328.05
337,557,280.75
1,462,019.60
(1,966,429.81)
322,841,347.65
335,590,850.94

0.79

0.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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11

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท
กาไรสาหรับปี
323,296,000.73
335,590,850.94
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
35.2
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษี
(3,514,555.04)
3,405,725.12
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ จากภาษี
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า - สุทธิจากภาษี
2,112,760.68
1,868,508.28
รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
(1,401,794.36)
5,274,233.40
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ จากภาษี
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า - สุ ทธิ จากภาษี
3,173,450.89
(828,715.51)
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ - สุ ทธิ จากภาษี
(4,808,296.68)
2,071,705.84
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษี
(1,634,845.79)
1,242,990.33
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
(3,036,640.15)
6,517,223.73
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
320,259,360.58
342,108,074.67
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

126

321,053,340.01
(793,979.43)
320,259,360.58

342,108,074.67
342,108,074.67

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท
322,841,347.65
335,590,850.94

(3,514,555.04)
(28,606.22)

3,405,725.12
(30,395.71)

2,141,366.90

1,898,903.99

(1,401,794.36)

5,274,233.40

(3,916,052.41)

(703,173.34)

3,173,450.89

(828,715.51)

356,388.24

2,774,879.18

(386,213.28)
(1,788,007.64)
321,053,340.01

1,242,990.33
6,517,223.73
342,108,074.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30

360,206,768.00

-

360,206,768.00
360,206,768.00

43

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )
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 (ปรับปรุงใหม่ )

-

59,999,999.00
59,999,999.00
59,999,999.00

420,206,767.00

28
30
4
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บาท
360,206,768.00
360,206,768.00

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่ )
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
การเพิม่ หุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
เพิม่ ขึ้นจากการรวมธุรกิจ
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ว

154,968,538.00

-

154,968,538.00
154,968,538.00

694,968,529.00

-

539,999,991.00
539,999,991.00
539,999,991.00

บาท
154,968,538.00
154,968,538.00

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

44,033,292.37

-

44,033,292.37
44,033,292.37

44,033,292.37

-

-

บาท
44,033,292.37
44,033,292.37

ส่ วนเกินทุน
หุ้นสามัญซื้อคืน

36,020,698.00

-

36,020,698.00
36,020,698.00

36,020,698.00

-

-

335,590,850.94
2,071,705.84
337,662,556.78
(828,715.51)
1,243,678,762.30

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

1,033,936,569.37
107,042,750.86
1,140,979,320.23

(3,559,664.17)
319,281,683.48
3,173,450.89
1,303,191,771.13

322,841,347.65

(262,942,125.54)
(262,942,125.54)
(262,942,125.54)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
บาท
บาท
36,020,698.00 1,136,636,011.44
107,042,750.86
36,020,698.00 1,243,678,762.30

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

-

(13,205,464.82)
(13,205,464.82)

(3,514,555.04)
(3,514,555.04)
(13,314,294.74)

-

-

1,039,792.77
1,039,792.77
828,715.51
6,008,524.46

-

111,182,767.04
(107,042,750.86)
4,140,016.18

5,286,211.57
5,286,211.57
(3,173,450.89)
8,121,285.14

-

-

4,445,517.89
4,445,517.89
828,715.51
(3,791,215.24)

-

97,977,302.22
(107,042,750.86)
(9,065,448.64)

1,771,656.53
1,771,656.53
(3,173,450.89)
(5,193,009.60)

-

-

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย
ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
รวมองค์ ประกอบอื่น
เบ็ดเสร็จอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในบริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า
บาท
บาท
บาท
(9,799,739.70)
113,051,275.32
103,251,535.62
(107,042,750.86)
(107,042,750.86)
(9,799,739.70)
6,008,524.46
(3,791,215.24)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12

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)

1,727,143,167.96
1,727,143,167.96

(1,788,007.64)
321,053,340.01
2,493,228,047.90

322,841,347.65

599,999,990.00
(262,942,125.54)
337,057,864.46
337,057,864.46

บาท
1,835,116,843.43
1,835,116,843.43

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

-

-

-

-

(1,248,632.51)
(793,979.43)
168,381,174.53

454,653.08

15.00
(13,465,193.50)
182,640,332.46
169,175,153.96
169,175,153.96

บาท

ส่ วนได้ เสีย
ทีไ่ ม่ มีอานาจ
ควบคุม

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)

1,727,143,167.96
1,727,143,167.96

(3,036,640.15)
320,259,360.58
2,661,609,222.43

323,296,000.73

600,000,005.00
(276,407,319.04)
182,640,332.46
506,233,018.42
506,233,018.42

บาท
1,835,116,843.43
1,835,116,843.43

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่ )
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
เงินทุนทีไ่ ด้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
การเพิ่มหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับและการจัดสรรส่ วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

30

43

28
30

43

หมายเหตุ

360,206,768.00

154,968,538.00

-

154,968,538.00
154,968,538.00

694,968,529.00

420,206,767.00
360,206,768.00
360,206,768.00

539,999,991.00
539,999,991.00
539,999,991.00

บาท
154,968,538.00
154,968,538.00

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

59,999,999.00
59,999,999.00
59,999,999.00

บาท
360,206,768.00
360,206,768.00

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ว

44,033,292.37

-

44,033,292.37
44,033,292.37

44,033,292.37

-

บาท
44,033,292.37
44,033,292.37

ส่ วนเกินทุน
หุ้นสามัญซื้อคืน

36,020,698.00

-

36,020,698.00
36,020,698.00

36,020,698.00

-

-

335,590,850.94
2,774,879.18
338,365,730.12
(1,531,888.85)
1,243,678,762.30

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

1,033,936,569.37
107,042,750.86
1,140,979,320.23

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

-

(13,205,464.82)
(13,205,464.82)

322,841,347.65
356,388.24 (3,514,555.04)
323,197,735.89 (3,514,555.04)
(742,601.52)
1,303,191,771.13 (13,314,294.74)

(262,942,125.54)
(262,942,125.54)
(262,942,125.54)

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

-

-

(3,944,658.63)
(3,944,658.63)
3,916,052.41
(59,001.93)

-

1,070,188.48
1,070,188.48
828,715.51
6,038,920.17

-

111,182,767.04
(107,042,750.86)
4,140,016.18

5,314,817.79
5,314,817.79
(3,173,450.89)
8,180,287.07

-

599,999,990.00
(262,942,125.54)
337,057,864.46
337,057,864.46

(234,134,399.20)
(234,134,399.20)
(234,134,399.20)
335,590,850.94
3,742,344.55
6,517,223.73
3,742,344.55
342,108,074.67
1,531,888.85
(3,791,215.24) 1,835,116,843.43

-

97,977,302.22 1,727,143,167.96
(107,042,750.86)
(9,065,448.64) 1,727,143,167.96

322,841,347.65
(2,144,395.88)
(1,788,007.64)
(2,144,395.88) 321,053,340.01
742,601.52
(5,193,009.60) 2,493,228,047.90

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน) ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)
รวมองค์ประกอบอื่น
รวม
ทุนสารอง
เบ็ดเสร็จอื่น
เบ็ดเสร็จอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมาย
ในบริษทั ย่ อย
ในบริษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,020,698.00 1,136,636,011.44 (9,799,739.70)
(30,395.71)
113,081,671.03
103,251,535.62 1,835,116,843.43
107,042,750.86
(107,042,750.86)
(107,042,750.86)
36,020,698.00 1,243,678,762.30 (9,799,739.70)
(30,395.71)
6,038,920.17
(3,791,215.24) 1,835,116,843.43

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(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
กาไรจากการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ
4
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
4 และ 18
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท

316,041,762.45

349,663,303.86

321,379,328.05

337,557,280.75

2,955,220.13
281,163.92
129,466,922.81
7,213,922.59
(4,967,551.24)
110,983.53
(2,527,307.94)
(125,940.53)
8,994,186.74
(87,412.00)
(241,171,358.28)
283,284.94
(213,683,594.96)
212,395,589.12
(504,976.16)
(259,143.43)
25,468,428.43
1,461,770.31
241,345,950.43

567,944.42
86,748,183.76
465,988.88
(10,909,056.00)
39,941.00
(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

281,163.92
5,605,861.92
568,963.77
(560,745.66)
10,221.75
812,564.01
157,069,077.82
(277,751,833.24)
1,281.54
283,284.94
(213,683,594.96)
(504,976.16)
(57,468.36)
13,895,322.71
1,461,770.31
8,810,222.36

567,944.42
7,446,897.89
(1,274,533.99)
2.00
(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

166,552,018.26
41,149,382.51
(1,474,015.49)

(166,000,000.00)
251,483,389.26
2,057,891.79
9,092,293.02
(7,495,689.52)

29,004,275.55
21,404,885.14
81,888.00

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

(74,746,942.51)
(1,877,450.27)
(11,250.00)
370,937,692.93

(43,667,642.13)
(477,333.00)
7,250.00
232,602,565.39

(41,067,275.15)
(41,338.71)
(11,250.00)
18,181,407.19

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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15
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่ อ)
เงินสดรับจำกดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยในภำษีเงินได้
เงินสดรับจำกภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยในเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินสดรับจำกเงินปันผล
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อธุรกิจ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อส่วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกกำรกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยจำกกำรกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยจำกกำรกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินสดรับจำกกำรขำยและเช่ำกลับคืนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดจ่ำยในหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดจ่ำยในเจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ำยในเงินปันผล
เงินสดจ่ำยในเงินปันผลของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควมคุม
เงินสดจ่ำยในดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยในค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำเงินกู้
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควมคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ น
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท

259,143.43
(44,166,759.05)
19,541,078.35
346,571,155.66

288,207.28
(20,679,697.03)
1,532,358.63
213,743,434.27

57,468.36
(3,346,492.70)
14,892,382.85

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

(100,930.89)
163,682,902.16
(964,420,914.00)
(5,266,556.03)
(333,260,729.09)
4,938,600.36
(5,822,093.41)
(1,140,249,720.90)

145,516,018.39
(56,168.00)
(1,053,600.00)
(75,009,409.76)
1,275,975.04
(93,313.14)
70,579,502.53

(100,930.89)
270,717,708.66
(1,005,616,899.00)
(145,654.00)
560,747.66
(734,585,027.57)

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

1,910,753,780.82
(1,853,017,897.00)
593,971,063.00
(137,090,506.04)
6,830,000.00
(15,129,845.03)
(11,798,623.44)
(262,786,509.41)
(13,465,193.50)
(25,269,284.06)
(2,956,812.00)
599,999,990.00
15.00
790,040,178.34
(3,638,386.90)
(884.31)
(3,639,271.21)
47,206,436.33
43,567,165.12

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

750,618,200.00
(722,618,200.00)
232,300,000.00
(161,000,000.00)
377,971,063.00
(85,181,172.60)
(1,392,682.18)
(262,786,509.41)
(13,709,246.91)
(2,956,812.00)
599,999,990.00
711,244,629.90
(8,448,014.82)
(2,972.98)
(8,450,987.80)
9,930,393.34
1,479,405.54

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)
(233,830,164.00)
(3,619,364.74)
(228,948,605.76)
(17,134,645.16)
5,755.89
(17,128,889.27)
27,059,282.61
9,930,393.34
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

2.

ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษทั ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิ งหำคม
2529 และได้จดทะเบี ยนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2540 ทะเบี ยนนิ ติบุคคลเลขที่
0107540000014 สำนักงำนแห่ งใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎำวิถี ตำบลโคกขำม อำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร ประเทศไทย โดยผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลมงคลสุธี
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตแบบฟอร์ม กระดำษพิมพ์ต่อเนื่อง สิ่ งพิมพ์ปลอดกำรทำเทียม
สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ และฉลำกกำวต่อเนื่อง
เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตั ิ
ทำงบัญชี ที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชี พบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กฎระเบี ยบและประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรจัดรำยกำรในงบกำรเงินเป็ นไปตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดรำยกำรย่อที่
ต้องมีในงบกำรเงิน
2.3 ในกำรจัดทำงบกำรเงินเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ต้องใช้กำร
ประมำณกำรและข้อสมมติหลำยประกำรซึ่ งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ เกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สิ นทรัพย์
และหนี้ สิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ อำจเกิดขึ้น ผลที่ เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไป
จำกจำนวนเงินที่ได้ประมำณกำรไว้
2.4 รำยงำนทำงกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย รำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกรำยงำนทำงกำรเงินฉบับภำษำไทย
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3.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม ถือหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะบริ ษทั ย่อยที่ อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั ที .เค.
เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
- บริ ษทั ย่อยทำงตรง
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ที .เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจ
เม้นท์ จำกัด

ไทย

บริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โกไฟว์ จำกัด

ไทย

พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ต่ ำง ๆ ตลอดจนสื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ ทุ ก ประเภทและให้ บริ กำร
กำรบริ หำรคลังสิ นค้ำ
พิมพ์เอกสำรปลอดกำรทำเทียม

ไทย

- บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
ชื่ อกิจกำร

ผ่ ำ นบริ ษั ท ไทย บริ ติ ช ซี เคี ย วริ ตี้
พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยบริ ติช ดีโพสต์ จำกัด

3.2
3.3
3.4
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บ ริ ษั ท ไ ท ย บ ริ ติ ช ซี เคี ย ว ริ ตี้
พริ้ นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

ให้คำปรึ กษำและให้บริ กำรด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและซอฟต์แวร์

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

ให้ บ ริ ก ำรจัดพิ ม พ์ข ้อมู ล พร้ อ มจัด ส่ ง
กำรจัดพิมพ์เอกสำรสำคัญและบริ กำร
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกำรลงทุน

ไทย

สัดส่วนกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
100.00
100.00

77.74

-

100.00

-

สัดส่วนกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ

99.99

-

99.99

-

รอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันสำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุกำรณ์กำร
บัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่ มีสำระสำคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนยอดเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯ และทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
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กำรรวมธุรกิจทีด่ ำเนินกำรสำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2561 บริ ษทั ฯ ได้เข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด
(มหำชน) โดยบริ ษทั ฯ รับซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) จำนวน 63,638,020
หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.85 ของหุ ้นสำมัญที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง
จำกัด (มหำชน) เมื่อนับรวมกับหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ที่บริ ษทั ฯ ถืออยู่
เดิ ม จำนวน 21,879,810 หุ ้น บริ ษทั ฯ จึ งถือหุ ้นสำมัญในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) เป็ น
จำนวนรวมทั้งสิ้น 85,517,830 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 77.74 ของหุน้ สำมัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไทย บริ ติช
ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ทำให้บริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของบริ ษทั ไทย บริ ติช
ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิ จกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
จำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ บริ ษทั ฯ จึ งถือว่ำมีกำรควบคุมบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
และนำบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติง้ จำกัด (มหำชน) มำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตั้งแต่
วันที่ 4 เมษำยน 2561
จำกกำรเข้ำซื้ อหุ ้นเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ ยนกำรจัดประเภทส่ วนได้เสี ยที่ บริ ษทั ฯ ถืออยู่เดิ มจำกเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และวัดมูลค่ำใหม่ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ จำนวนเงิน 341.32
ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ จึงรับรู ้กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ จำนวนเงิน 213.86 ล้ำนบำท ในกำไรหรื อขำดทุนและจัดประเภท
ผลขำดทุนที่เคยรับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น จำนวนเงิน (0.18) ล้ำนบำท ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนภำยใต้รำยกำร
“กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ถืออยูก่ ่อนกำรรวมธุรกิจ” จำนวนเงิน 213.68 ล้ำนบำท เสมือนว่ำบริ ษทั ฯ ได้ขำย
เงินลงทุนดังกล่ำวออกไป
ข้อ มูล เกี่ ยวกับ กำรรั บ รู ้ รำยกำรรวมธุ รกิ จของบริ ษ ัท ไทย บริ ติช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ น ติ้ง จ ำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ซ้ือในงบกำรเงินรวมสรุ ปได้ดงั นี้
บำท
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
34,696,000.00
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
258,568,000.00
สิ นค้ำคงเหลือ
144,576,000.00
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
5,335,000.00
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
17,141,000.00
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
678,346,926.00
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
39,898,856.00
อื่น ๆ
36,643,000.00
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
12,583,000.00
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บำท

มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำที่ดิน
อื่น ๆ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
หัก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่เป็ นของบริ ษทั ฯ

75,847,000.00
32,679,000.00
(175,000,000.00)
(125,124,000.00)
(28,333,000.00)
(16,842,000.00)
(3,016,000.00)
(49,583,000.00)
(9,982,000.00)
(57,493,000.00)
(50,325,756.00)
820,615,026.00
(182,640,332.46)
637,974,693.54

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสี ยที่บริ ษทั ฯ ถืออยูก่ ่อนกำรรวมธุรกิจ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสี ยที่บริ ษทั ฯ ถืออยูก่ ่อนกำรรวมธุรกิจ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หัก ส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
ค่ำควำมนิยม

127,461,429.88
213,863,606.12
341,325,036.00
999,116,914.00
(637,974,693.54)
702,467,256.46

เงินสดจ่ำยเป็ นสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
999,116,914.00
หัก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริ ษทั ย่อยที่ได้มำ
(34,696,000.00)
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อธุรกิจ
964,420,914.00
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ และส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือ กำหนดขึ้นจำกข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561
ซึ่งไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ที่รับรู ้ ณ วันที่
ซื้ อ วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ระบุ ได้ของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ตำม
สัดส่วนควำมเป็ นเจ้ำของในปั จจุบนั
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5.

กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ที่ มีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิ บตั ิโดยไม่มีผลกระทบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงินงวดปั จจุบนั

6.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงทีป่ ระกำศใช้ แล้ วแต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งที่ประกำศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปั จจุบนั ซึ่งบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นำมำถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้มีดงั นี้
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรบัญ ชีส ำหรับ เงิน อุด หนุน จำกรัฐ บำลและ
กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ควำมช่ ว ยเหลื อ จำก
รัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่
เกี่ยวข้องกัน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อออกจำกงำน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
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เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิ จที่เงินเฟ้ อ
รุ นแรง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำไรต่อหุน้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ประมำณกำรหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น และ
สิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง เกษตรกรรม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
เรื่ อง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น มำใช้
เป็ นครั้งแรก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อ ขำยและกำร
ดำเนินงำนที่ยกเลิก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ส่วนงำนดำเนินงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรื อผูถ้ ือหุน้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบ
กฎหมำย
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
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กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อง
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 5 เรื่ อง
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง
(ปรับปรุ ง 2561)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ ำ
หรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำร
บูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 14 เรื่ อง ข้อ จ ำกัด สิ น ทรั พ ย์ต ำมโครงกำรผลประโยชน์
(ปรับปรุ ง 2561)
ข้อ ก ำหนดเงิ น ทุ น ขั้น ต่ ำ และปฏิ สั ม พัน ธ์ ข อง
รำยกำรเหล่ำนี้สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 20 เรื่ อง ต้น ทุ น กำรเปิ ดหน้ำดิ น ในช่ ว งกำรผลิ ต ส ำหรั บ
(ปรับปรุ ง 2561)
เหมืองผิวดิน
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อง เงินที่นำส่งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2561)
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ อง กำรป้ อ งกัน ควำมเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19
เรื่ อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งข้ำงต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
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สรุปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
7.1 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ใช้จดั ทำงบกำรเงิน
เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ ใช้จดั ทำงบกำรเงิ น คือ เกณฑ์รำคำทุ นเดิ ม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ สำหรั บ
สิ นทรัพย์และหนี้สินบำงประเภทที่มีกำรใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ใช้ในนโยบำย
กำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
7.2 เงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วยกำรแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ทันที ณ วันที่เกิดรำยกำร
รำยกำรที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำปิ ด
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่ เกิดขึ้นจำกกำรชำระเงิ นของรำยกำรที่ เป็ นตัวเงิ นหรื อจำกกำรแปลงค่ำ
ของรำยกำรที่เป็ นตัวเงินรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่เกิดรำยกำร
7.3 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่มิใช่อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินจะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เครื่ องมือทำงกำรเงินที่
เป็ นอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินจะไม่ได้รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นลงทุ น และลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นประกอบด้วย
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่ น เงิ นกู้ยืม และหนี้ สิ นตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชี เฉพำะสำหรั บ
รำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำถูกใช้เพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนโดยสัญญำซื้ อขำยเงินต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนในอนำคตที่ สินทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ำยชำระ มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ ณ วันสิ้ นงวดจะแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น และผลกำไรหรื อขำดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งจำก
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่ได้รับหรื อจ่ำยชำระ
7.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมเงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทกระแสรำยวัน ออมทรัพย์ และ
ประจำไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภำระค้ ำประกัน โดยไม่รวมเงินเบิกเกินบัญชีซ่ ึงแสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
7.5 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมำณกำรจำกลูกหนี้แต่ละรำยที่คำดว่ำจะไม่ได้รับชำระหนี้
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สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุ นหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุ นของ
สิ นค้ำคงเหลือมีวธิ ีคำนวณดังนี้
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตคำนวณรำคำทุนโดยวิธีตน้ ทุนมำตรฐำนซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ งตำม
วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน
- วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคำนวณรำคำทุนโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนเผื่อขำยเป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดและเป็ นเงินลงทุนที่ไม่
ระบุช่วงเวลำที่จะถือไว้ซ่ ึงอำจขำยเมื่อต้องกำรเสริ มสภำพคล่องจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ จะแสดงเจตจำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่ำ 12 เดื อน นับจำกวันที่ ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินหรื อต้องกำรขำยเพื่อเพิ่มเงิ นทุ นในกำรประกอบกิ จกำรซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน เงิ น
ลงทุนเผื่อขำยแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อครั้งสุดท้ำย ณ วันสิ้นงวดบัญชี และรับรู ้กำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นโดยจะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำแสดงตำมวิธีส่วนได้เสี ยซึ่ งรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วย
รำคำทุนและปรับปรุ งภำยหลังวันที่ได้มำด้วยกำรรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุนหรื อกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำตำมสัดส่ วนที่บริ ษทั ฯ มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำร
ร่ วมค้ำนั้นโดยส่ วนทุนหรื อเงิ นปั นผลที่ ได้รับจำกบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ จะถูกนำไปหักจำก
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำนั้น
หำกส่วนแบ่งขำดทุนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำมีจำนวนเงินเท่ำกับหรื อสู ง
กว่ำส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำนั้น (รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยำวใด ๆ ซึ่ ง
โดยเนื้ อหำแล้วถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำนั้น)
บริ ษทั ฯ จะหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งขำดทุนที่เกินกว่ำส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
นั้น เมื่อส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ มีมูลค่ำลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ส่วนแบ่งขำดทุ นเพิ่มเติ มเป็ น
หนี้ สินก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรื อมีภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนหรื อได้มีกำรจ่ำยเงินเพื่อ
ชำระภำระผูกพันแทนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำไปแล้ว หำกในเวลำต่อมำ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และกำรร่ วมค้ำมีกำไร บริ ษทั ฯ จะเริ่ มรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรของบริ ษทั ฯ อีกครั้งหลังจำกที่ส่วนแบ่งกำไรมีจำนวน
เงินเท่ำกับส่วนแบ่งขำดทุนที่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นำมำรับรู ้
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็ นที่ ดินและอำคำรที่ บริ ษทั ฯ ถือครองไว้โดยที่ ปัจจุบนั ยังมิ ได้ระบุ
วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนในอนำคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรื อจำกกำรเพิ่มมูลค่ำ
ของสิ นทรัพย์ แสดงตำมรำคำทุนเมื่อเริ่ มแรกหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 10 – 30 ปี
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7.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนเมื่อเริ่ มแรกหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำคิดตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
- อำคำรและส่ วนปรับปรุ ง
5 – 30 ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
3 – 20 ปี
- เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
3 – 10 ปี
- ยำนพำหนะ
5 ปี
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ที่เกิ ดขึ้นในงวดระยะเวลำที่ นำมำใช้ผลิ ตสิ นทรัพย์อื่นนำมำรวมเป็ นส่ วน
หนึ่งของรำคำทุนของสิ นทรัพย์อื่นนั้นโดยจะหยุดรวมเป็ นรำคำทุนเมื่อสิ นทรัพย์อื่นนั้นพร้อมใช้งำนตำมประสงค์
ต้นทุนของกำรเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อมีควำมเป็ นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จในอนำคตจำกรำยกำรนั้นและสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุน
ของรำยกำรนั้ นได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ ต้น ทุ น ของกำรเปลี่ ยนแทนจะถู กคิ ด ค่ ำเสื่ อมรำคำตำมเกณฑ์ อำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ ค่ำซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่ เกิ ด
รำยกำร
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทน
สุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) กับมูลค่ำตำมบัญชีและรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่ เกิ ด
รำยกำร
7.11 ค่ำควำมนิยม
ค่ ำควำมนิ ยม คื อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ที่ สู งกว่ำมู ลค่ ำยุติ ธรรมของส่ วนได้เสี ยของบริ ษ ัท ฯ ใน
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้ สินที่ รับมำของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ได้มำซึ่ งบริ ษทั ย่อยนั้นจะรับรู ้เป็ นรำยกำร
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและแสดงด้วยรำคำทุนหักผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ซึ่ ง
จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม ค่ำควำมนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
โดยที่หน่วยนั้นอำจเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลำยหน่วยรวมกันซึ่ งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจซึ่ งค่ำ
ควำมนิ ยมเกิ ดขึ้ นจำกส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่ ระบุ ได้ มูลค่ำตำมบัญชี ของค่ำควำมนิ ยมจะถูกรวมในกำไรหรื อ
ขำดทุนเมื่อมีกำรขำยธุรกิจ
7.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มำแยกต่ำงหำกซึ่ งมีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ทรำบได้แน่ นอนแสดงด้วยรำคำ
ทุนเมื่ อเริ่ มแรกหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ค่ำตัดจำหน่ ำยคิดตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
- ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 – 10 ปี
- ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
10 ปี
ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่ำงพัฒนำ
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7.13 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับกำรประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้ บ่งชี้ ของ
กำรด้อยค่ำเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่ งชี้ จะทำกำรประมำณมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ ัน
หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำนั้นรวมอยูโ่ ดยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนทันที
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
มู ลค่ ำที่ คำดว่ำจะได้รั บคื น หมำยถึ ง มู ลค่ ำยุติ ธรรมหั กต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรั พย์หรื อหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ
ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดที่เป็ นอัตรำก่อนภำษีเงินได้ที่สะท้อนมูลค่ำที่อำจ
ประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจำกสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจำรณำมูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีควำมเกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่ำควำมนิ ยมที่ รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรำยกำรหำก
ประมำณกำรที่ ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภำยหลังจำกรับรู ้ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่ำควำมนิยมที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่กำหนดไว้ (สุ ทธิจำกค่ำตัดจำหน่ำยหรื อค่ำเสื่ อมรำคำ) โดยไม่รับรู ้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์น้ นั ในปี ก่อน
กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนทันที
7.14 สัญญำเช่ำระยะยำว
- กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์ที่โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดที่ ผู ้
เป็ นเจ้ำของพึงได้รับจำกสิ นทรัพย์ไปให้แก่ ผูเ้ ช่ ำจัดเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงิ น สัญญำเช่ำกำรเงิ นจะรั บรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินด้วยจำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวน
เงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำซึ่ งพิจำรณำ ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ จำนวนเงินขั้นต่ำที่
ต้องจ่ำยต้องนำมำแยกเป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและส่วนที่นำไปลดหนี้ สินที่ยงั ไม่ได้ชำระเพื่อทำให้ได้อตั รำ
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยูแ่ ต่ละงวด ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจะรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ แต่หำกไม่มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่ำจะ
เป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์เมื่อสัญญำเช่ำสิ้ นสุดอำยุจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ให้หมดภำยในอำยุสัญญำเช่ำ
หรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์ที่เช่ำแล้วแต่อำยุใดจะสั้นกว่ำค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นจะรับรู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่เกิดรำยกำร
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สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมด
ที่ผูเ้ ป็ นเจ้ำของพึงได้รับจำกสิ นทรัพย์ไปให้แก่ผเู ้ ช่ำจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน (สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำนั้น
7.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
- โครงกำรสมทบเงินที่กำหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมระเบียบของกองทุนและโครงกำรสะสมหุน้ สำหรับพนักงำนบริ ษทั จดทะเบียน
เพื่อให้พนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ซ้ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ผ่ำนโครงกำรนี้ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบเป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์โครงกำรของแต่ละโครงกำรได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ หำรโดยตัวแทนดำเนิ นโครงกำรแต่ละโครงกำร กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงิ น
สมทบโครงกำรเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำร
- โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
กลุ่ มบริ ษ ัท ฯ ได้ป ระมำณกำรหนี้ สิ น ส ำหรั บ ผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนที่ เป็ นโครงกำร
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนที่ทำงำนครบอำยุเกษียณซึ่ งกำหนดมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระ
ผูกพันด้วยเทคนิ คกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ ประมำณ
กำรไว้
ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่เป็ นโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่สำหรับผลประโยชน์หลังออกจำกงำนจะรับรู ้ในกำไร
(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวดที่เกิดรำยกำรและต้องไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ในกำไรหรื อขำดทุนใน
งวดต่อมำโดยรวมเข้ำในกำไร(ขำดทุน)สะสมทันที
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ประมำณกำรหนี้ สินสำหรั บผลประโยชน์ระยะยำวอื่ นของพนักงำนเพื่อจ่ ำยให้แก่
พนักงำนที่ ทำงำนครบรอบเวลำที่ กำหนดไว้ซ่ ึ งกำหนดมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันด้วยเทคนิ คกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่สำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ใน
กำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่เกิดรำยกำร
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7.16 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำน
ซึ่งเป็ นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีตที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะสู ญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและสำมำรถประมำณกำรจำนวนเงินของภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยจ่ำยที่จะ
ได้รับชดเชยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำกก็ต่อเมื่อมีควำมเสมือนแน่ นอนว่ำหลังจำกที่ จ่ำยชำระภำระผูกพัน
แล้วกลุ่ มบริ ษ ัทฯ น่ ำจะได้รับรำยจ่ ำยนั้นคื นอย่ำงแน่ นอน แต่ ไม่เกิ นจำนวนเงิ นของประมำณกำรหนี้ สิ นที่
เกี่ยวข้อง
7.17 กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะจัดสรร
เมื่อได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
7.18 กำรรับรู ้รำยได้
- รำยได้จำกกำรขำยรับรู ้เมื่อโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนในควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้แก่ผซู ้ ้ื อ
- รำยได้จำกกำรให้บริ กำรรับรู ้ตำมขั้นควำมสำเร็ จของกำรให้บริ กำร
- รำยได้จำกกำรให้เช่ำรับรู ้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
- รำยได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อมีสิทธิ์ได้รับเงินปั นผล
- รำยได้อื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
7.19 กำรรับรู ้ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
7.20 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้รับรู ้ใน
กำไรหรื อขำดทุ น เว้นแต่ รำยกำรที่ เกิ ดจำกกำรรวมธุ รกิ จหรื อเกี่ ยวข้องกับรำยกำรที่ รับ รู ้ ในกำไร(ขำดทุ น )
เบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรง
ไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั รับรู ้ตำมจำนวนเงินที่ คำดว่ำจะต้องชำระแก่หรื อได้รับคืนจำกหน่ วยงำน
จัดเก็บภำษีของรัฐซึ่ งคำนวณจำกกำไร(ขำดทุน)ทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี รับรู ้ตำมวิธีหนี้ สินตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิ นซึ่ งคำนวณจำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นโดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

143

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

29
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีกำไรเพื่อเสี ย
ภำษีในอนำคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีได้ มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะ
ถูกทบทวนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนให้เท่ำกับจำนวนเงินที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีกำไรเพื่อ
เสี ยภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีได้
7.21 กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั ฯ ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ระหว่ำงงวด
ไม่มีกำรคำนวณกำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ปรับลดเนื่องจำกไม่มีตรำสำรที่อำจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญปรับลด
7.22 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินในรำยกำรที่
เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจะใช้รำคำเสนอซื้ อขำย
ในตลำดที่ มีสภำพคล่อง ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดี ยวกันหรื อไม่ สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี สภำพคล่ องได้จะใช้เทคนิ คกำรประเมิ นมู ลค่ ำที่
เหมำะสมในสถำนกำรณ์น้ นั และมีขอ้ มูลที่ เพียงพอในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ขอ้ มูลที่ สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบ
กำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำงเดี ยวกัน
และบริ ษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯ จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
7.23 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่ มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงในงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนเงิน
ที่ประมำณกำรไว้
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กำรใช้ดุลยพินิจที่สำคัญ
ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส ำคัญ ในกระบวนกำรน ำนโยบำยกำรบัญ ชี ไปถื อ ปฏิ บัติ ซ่ ึ งมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินที่รับรู ้ในงบกำรเงินมีดงั นี้
- กำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินสถำนกำรณ์แวดล้อมของกำรได้มำซึ่ งกำร
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยเพื่อพิจำรณำระบุกำรรวมธุรกิจ กำหนดวันที่ซ้ื อ และเริ่ มนำบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำร
จัดทำงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ
- สัญญำเช่ำระยะยำว
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเช่ำเพื่อ
พิจำรณำจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงินหรื อสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ข้อสมมติที่สำคัญและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร
ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อสมมติ ที่สำคัญและควำมไม่ แน่ นอนของกำรประมำณกำรซึ่ งมี ควำมเสี่ ยงอย่ำงมี
นัยสำคัญที่จะส่ งผลให้มีกำรปรับปรุ งที่มีสำระสำคัญในมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำยในปี บัญชี
ถัดไปมีดงั นี้
- มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือ
ผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯ ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จในกำรประมำณกำรมู ล ค่ ำสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รับ ของสิ น ค้ำ
คงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกสิ นค้ำคงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรื อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
- ค่ำควำมนิยม
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม บริ ษทั ฯ ต้องตั้งข้อสมมติในกำรวัดมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งรวมค่ำควำมนิ ยมที่กำหนดจำกกำรวัดมูลค่ำจำกกำรใช้
ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นประมำณกำรที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต และอัตรำคิดลดที่ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปั จจุบนั กระแสเงินสดใน
อนำคต
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ใช้อตั รำต้นทุน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุนซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนทำง
กำรเงิ นในปั จจุบันเป็ นอัตรำคิ ดลดและกำรคำดกำรณ์ อตั รำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้และอัตรำกำไรขั้นต้น
เป็ นข้อสมมติที่สำคัญในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม
- สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่รับรู ้
ในกำรรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริ ษทั ฯ ต้องมีกำรพิจำรณำจำนวนเงินที่มีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีกำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีจำกสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีได้ซ่ ึงจะถูกทบทวนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ใช้ประมำณกำรผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคตเป็ นข้อสมมติที่สำคัญใน
กำรประมำณกำรมูลค่ำของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่รับรู ้
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- ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่ เป็ นโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
บริ ษทั ฯ ต้องตั้งข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยซึ่ งเป็ นประมำณกำรที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น อัตรำกำรเสี ยชีวิต อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน และอัตรำเงินเฟ้อที่ใช้
ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคต และอัตรำคิดลดที่ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำ
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคต
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ใช้อตั รำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำลที่ครบกำหนดในเวลำใกล้เคียงกับ
กำหนดชำระผลประโยชน์ห ลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ ระยะยำวอื่น ของพนักงำนซึ่ งสะท้อนถึ ง
สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิ จในปั จจุบนั เป็ นอัตรำคิดลดและกำรคำดกำรณ์อตั รำเงินเดื อนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ตลอดกำรจ้ำงงำนเป็ นข้อ สมมติ ที่ ส ำคัญ ในกำรประมำณกำรมู ล ค่ ำของประมำณกำรหนี้ สิ น ส ำหรั บ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนที่เป็ นโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
8.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เช็ครับในมือ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทกระแสรำยวัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทประจำ
รวม
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งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
140,295.00
2,473,067.61
4,265,282.97
36,679,636.11
8,883.43
43,567,165.12

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
20,000.00
20,000.00
288,658.40
745,639.50
162,725.81
66,156.88
1,008,021.33
9,098,596.96
1,479,405.54
9,930,393.34
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9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
310,210,035.84
237,369,965.36
29,459,050.64
47,437,021.43
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
37,432,570.17
39,098,225.88
3,445,849.99
3,639,060.07
ตัว๋ เงินรับ
1,109,870.33
1,272,167.43
924,346.63
924,346.63
รำยได้คำ้ งรับ
1,011,992.35
565,683.83
รวม
349,764,468.69
278,306,042.50
33,829,247.26
52,000,428.13
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(12,844,024.95)
(6,430,404.82)
(6,082,584.02)
(6,082,584.02)
สุทธิ
336,920,443.74
271,875,637.68
27,746,663.24
45,917,844.11
ลูกหนี้อื่น
32,970,064.07
8,397,831.96
8,396,646.91
19,229,741.59
สุทธิ
369,890,507.81
280,273,469.64
36,143,310.15
65,147,585.70
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
อยูใ่ นกำหนดชำระ
197,670,794.36
149,241,587.00
21,974,168.66
38,525,116.50
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
114,024,156.45
80,881,887.93
5,772,494.58
7,390,833.71
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
8,861,430.52
6,646,396.94
1,893.90
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน
898,069.87
มำกกว่ำ 9 เดือน ถึง 12 เดือน
6,428,832.23
19,549,714.05
มำกกว่ำ 12 เดือน
21,881,185.26
21,986,456.58
6,082,584.02
6,082,584.02
รวม
349,764,468.69
278,306,042.50
33,829,247.26
52,000,428.13
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(12,844,024.95)
(6,430,404.82)
(6,082,584.02)
(6,082,584.02)
สุทธิ
336,920,443.74
271,875,637.68
27,746,663.24
45,917,844.11
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
15,778,889.19
1,984,868.44
527,530.66
268,614.81
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำรค้ำงรับ
476,250.83
381,481.99
7,492,297.62
16,973,303.55
เงินทดรองจ่ำย
5,626,959.74
1,204,988.92
376,818.63
465,273.54
อื่น ๆ
11,087,964.31
4,826,492.61
1,522,549.69
รวม
32,970,064.07
8,397,831.96
8,396,646.91
19,229,741.59
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ กำรค้ำส่ วนหนึ่ ง ตำมงบกำรเงินรวม จำนวนเงิน 15.44 ล้ำน
บำท และจำนวนเงิน 35.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นลูกหนี้ ค่ำออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ จำกกำรให้บริ กำรของ
บริ ษทั ย่อยตำมสัญญำให้บริ กำรปรับปรุ งระบบ บริ หำรจัดกำร Full Cloud Billing Solution โดยจะได้รับชำระหลังจำก
เจ้ำของโครงกำรตรวจรับงำนตำมควำมคืบหน้ำของงำน และจะต้องนำเงินที่ได้รับชำระไปจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ค่ำออกแบบ
และพัฒนำซอฟต์แวร์ ตำมหมำยเหตุ 24
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ยอดคงเหลือต้นปี
(6,430,404.82)
(8,230,147.61)
(6,082,584.02)
(6,082,584.02)
ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ
(3,458,400.00)
ตั้งเพิ่ม
(2,955,220.13)
ตัดจำหน่ำยหนี้สูญ
1,799,742.79
ยอดคงเหลือปลำยปี
(12,844,024.95)
(6,430,404.82)
(6,082,584.02)
(6,082,584.02)
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้มีกำรตัดจำหน่ ำยลูกหนี้ กำรค้ำ ตำมงบกำรเงิ นรวม
จำนวนเงิน 1.80 ล้ำนบำท ซึ่งตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้วเป็ นหนี้สูญ
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10. สินค้ ำคงเหลือ
ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
75,241,032.06
6,549,305.58
39,327,674.98
80,450,273.62
38,631,936.29
240,200,222.53
(4,907,615.61)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
71,019,824.79
1,457,581.56
10,430,417.48
38,079,024.61
12,013,950.18
133,000,798.62
(857,656.26)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
8,311,805.48
27,532,879.97
533,713.03
1,123,282.68
2,465,159.47
470,982.38
779,203.21
9,906,070.54
31,310,955.68
(1,429,637.66)
(174,361.99)

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
งำนระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
ค่ ำ เผื่ อ กำรลดมู ล ค่ ำ สิ น ค้ำ คงเหลื อ
ไม่เคลื่อนไหว
(6,274,684.37)
(11,519,388.54)
(99,105.48)
(785,417.38)
สุทธิ
229,017,922.55
120,623,753.82
8,377,327.40
30,351,176.31
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลงและค่ำเผื่อกำรลด
มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือไม่เคลื่อนไหวมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ยอดคงเหลือต้นปี
(12,377,044.80)
(23,286,100.80)
(959,779.37)
(2,234,313.36)
ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ
(3,772,806.42)
ตั้งเพิ่ม
(24,238,650.40)
(5,048,219.78)
(1,297,992.33)
(331,943.28)
โอนกลับ
29,206,201.64
15,957,275.78
729,028.56
1,606,477.27
ยอดคงเหลือปลำยปี
(11,182,299.98)
(12,377,044.80)
(1,528,743.14)
(959,779.37)
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11. เงินลงทุนเผื่อขำย
ประกอบด้วย

รำคำทุนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนตำมมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
33,788,964.03
33,788,964.03
(16,642,868.43)
(12,249,674.63)
17,146,095.60
21,539,289.40

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนเผื่อขำยมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
21,539,289.40
17,225,965.00
56,168.00
(4,393,193.80)
17,146,095.60

4,257,156.40
21,539,289.40

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขำยซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนใช้รำคำเสนอซื้ อ
ครั้งสุดท้ำยที่อำ้ งอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 1
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บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
รวม

ชื่อกิจกำร

770,328,649.00
110,000,000.00

ไทย

บำท

ทุนที่ชำระแล้ว

ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

-

38.51
19.89

38.51

สัดส่ วนกำรลงทุนและสิ ทธิกำรออกเสี ยง
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ
ร้อยละ

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมข้ำงต้นวัดมูลค่ำในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรด้วยวิธีส่วนได้เสี ย

นำเข้ำและจำหน่ำยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
กำรผลิ ต กำรพิ ม พ์ เ อกสำร
ปลอดกำรทำเทียม

ลักษณะธุรกิจ

12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

36

1,187,851,006.65

1,187,851,006.65

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

1,067,811,417.68

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิ

721,491,390.00
13,799,574.00
735,290,964.00

163,177,938.00

กำไรสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ร่ วม

รำยได้

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
10,745,310,437.00
8,078,077,007.00
955,394,619.00
930,410,870.00
(8,379,779,888.00)
(5,787,552,458.00)
(236,012,819.00)
(447,633,332.00)
3,084,912,349.00
2,773,302,087.00
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
38,196,004,025.00
32,426,011,313.00

130,542,350.40

623,840,176.00
4,930,379.00
628,770,555.00
-

-

14,768,871.75

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

บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติง้ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
445,992,424.00
576,719,010.00
(228,511,289.00)
(131,671,925.00)
(18,616,778.00)
643,911,442.00
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
1,345,988,825.00

12.2 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญแสดงได้ดงั นี้
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163,177,938.00

721,491,390.00
13,799,574.00
735,290,964.00

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
10,745,310,437.00
955,394,619.00
(8,379,779,888.00)
(236,012,819.00)
3,084,912,349.00
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
38,196,004,025.00

รวม

145,311,222.15

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

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
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
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
33,772,000,138.00

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

1,067,811,417.68
4,598,650,980.00

1,187,851,006.65

3,382,233,624.00

-

328,197,150.00

128,075,601.92

บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
643,911,442.00
19.89
128,078,727.34
(3,125.42)

รวม

3,382,233,624.00

1,187,851,006.65

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

4,926,848,130.00

1,195,887,019.60

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) เพิ่มเติมจำกร้อยละ 19.89 เป็ นร้อยละ 77.74 ซึ่งเป็ นกำร
รวมธุรกิจที่ดำเนินกำรสำเร็ จจำกกำรทยอยซื้อ บริ ษทั ฯ จึงได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติง้ จำกัด (มหำชน) เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และเริ่ มนำบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) มำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตำมหมำยเหตุ 4
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้รำคำเสนอซื้อครั้งสุดท้ำยที่อำ้ งอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 1
12.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จำนวน 39.81 ล้ำนหุ ้น ไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำก
สถำบันกำรเงิน ตำมหมำยเหตุ 22.1

สิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่ วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิตำมสัดส่ วนกำรลงทุน
(กำไร)ขำดทุนในสิ นทรัพย์ปลำยปี
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
3,084,912,349.00
2,773,302,087.00
38.51
38.51
1,188,134,291.59
1,068,119,589.05
(283,284.94)
(308,171.37)

กำรกระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมที่รับรู ้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงได้ดงั นี้
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ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
300,000,000.00
110,000,000.00
5,000,000.00

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
250,000,000.00
-

ทุนที่ชำระแล้ว

สัดส่ วนกำรลงทุนและสิ ทธิกำรออกเสี ยง
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ
ร้อยละ
100.00
100.00
77.74
100.00
-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยข้ำงต้นวัดมูลค่ำในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรด้วยวิธีส่วนได้เสี ย

บริ ษทั ที.เค.เอส. สยำมเพรสแมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โกไฟว์ จำกัด
รวม

ชื่อกิจกำร

13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
13.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อย

39

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
542,363,270.18
546,593,921.66
1,078,238,052.41
4,884,721.58
1,625,486,044.17
546,593,921.66
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เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิกำร
ทำคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่ อนไขในหุ ้นสำมัญทั้งหมดของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี
เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) จำนวน 88,120,190 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 15.70 บำท จำกผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นแบบคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดโดยสมัครใจแบบมี
เงื่อนไขในหุน้ สำมัญทั้งหมดของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติง้ จำกัด (มหำชน) ต่อคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไทย บริ ติช
ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ซึ่ งมีระยะเวลำรับซื้ อของกำรเสนอซื้ อดังกล่ำวทั้งสิ้ น 25 วันทำกำร หรื อ
ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 4 เมษำยน 2561 โดยระยะเวลำรับซื้อจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 มีนำคม 2561 (“ระยะเวลำรับซื้ อช่วงที่ 1”) และตั้งแต่วนั ที่ 19 มีนำคม
2561 ถึงวันที่ 4 เมษำยน 2561 (“ระยะเวลำรับซื้อช่วงที่ 2”) และมีเงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื้อได้หำกยังไม่
พ้นระยะเวลำรับซื้อ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระค่ำแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวนเงิน 1.50 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561 บริ ษทั ฯ ได้นำส่งแบบรำยงำนผลกำรซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไทย บริ ติช
ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ต่อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) โดยบริ ษทั ฯ รับ
ซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) จำนวน 63,638,020 หุ ้น หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 57.85 ของหุ ้น สำมัญ ที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด
(มหำชน) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระค่ำหุ ้นของระยะเวลำรับซื้ อช่วงที่ 1 จำนวนเงิน
932.59 ล้ำนบำท และเมื่ อวัน ที่ 10 เมษำยน 2561 บริ ษทั ฯ ได้ จ่ำยชำระค่ำหุ ้น ของระยะเวลำรั บซื้ อช่ วงที่ 2
จำนวนเงิน 66.53 ล้ำนบำท เรี ยบร้อยแล้ว จึงส่ งผลให้บริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) มี
สถำนะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษำยน 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่สิ้นสุ ดระยะเวลำรับซื้อหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ตำมหมำยเหตุ 4
เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุ มตั ิ
กำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อยชื่ อบริ ษทั โกไฟว์ จำกัด เพื่อดำเนิ นธุ รกิจบริ กำรให้คำปรึ กษำ และให้บริ กำรด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและซอฟต์แวร์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ลงทุ นในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบี ยน
บริ ษทั โกไฟว์ จำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 16
พฤศจิ กำยน 2561 ด้วยทุนจดทะเบี ยน จำนวนเงิน 10.00 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสำมัญ จำนวน 1.00 ล้ำน
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10.00 บำท) บริ ษทั ฯ ได้ชำระค่ำหุน้ แล้ว จำนวนเงิน 5.00 ล้ำนบำท
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13.2 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินปั นผลที่ได้รับจำกบริ ษทั ย่อยดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยำมเพรสแมเนจเม้นท์ จำกัด
59,999,988.00
59,999,988.00
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
47,034,806.50
รวม
107,034,794.50
59,999,988.00
13.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้นำหุน้ สำมัญของบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน) ที่
ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจ จำนวน 24.07 ล้ำนหุ ้น ไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิ น
ตำมหมำยเหตุ 22.1
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14. ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี ำนำจควบคุม
ข้อมู ลทำงกำรเงิ น โดยสรุ ป ของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มี อำนำจควบคุ มที่ มีสำระส ำคัญ ก่ อนกำรตัดรำยกำร
ระหว่ำงกันแสดงได้ดงั นี้

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

รำยได้
กำไรสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

บริ ษทั ไทย บริ ติช ซี เคียวริ ต้ ี
พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
22.26
361,764,458.57
836,427,418.28
(325,606,632.93)
(295,599,022.17)
579,986,221.75
129,084,738.90
สำหรับงวด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
799,727,266.55

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

39,296,435.63
สำหรับงวด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561

รวม
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

168,381,174.53
สำหรับงวด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561

5,288,758.00
(5,610,188.00)
(321,430.00)

กำไร(ขำดทุน)ที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม

(1,248,632.51)

เงินปันผลจ่ำยให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

13,465,193.50

เงินสดสุ ทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
รำยกำรตัดบัญชี

1,177,093.39

(71,539.12)

(722,440.31)
(722,440.31)
-

454,653.08
(1,248,632.51)
(793,979.43)
13,465,193.50

178,941,661.00
(261,078,720.00)
62,203,473.00
(19,933,586.00)
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ลักษณะธุรกิจ

90.00 ล้ำนบำท

KHR 240.00 ล้ำน

USD 2.50 ล้ำน

กัมพูชำ

เมียนมำ

ทุนที่ชำระแล้ว

ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

40.00

45.00

51.00

-

45.00

51.00

40.00

50.00

51.00

-

50.00

51.00

14,628,550.50
21,180,131.17

528,709.67

6,022,871.00

35,381,656.32

808,694.45

34,572,961.87

สัดส่ วนกำรร่ วมค้ำ
สิ ทธิกำรออกเสี ยง
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บำท
บำท

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำข้ำงต้นวัดมูลค่ำในงบกำรเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสี ย

บ ริ ษั ท ที .เค .เอ ส .-เวล โก
(ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตฉลำก
C.T.K.S. Technologies
ให้บริ กำรกำรบริ หำร
Company Limited
จัดกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและงำนพิมพ์
Myanmar Deco-TBSP
Special Products
พิมพ์เอกสำรปลอดกำรท ำ
Company Limited
เทียม
รวม

ชื่อกิจกำร

15. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
15.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนร่ วมค้ำ
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เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยได้รับทรำบและอนุมตั ิให้
ด ำเนิ น กำรเลิ ก Deco-TBSP Solutions Company Limited ซึ่ งเป็ นกำรร่ ว มค้ำของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ และได้โอน
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดและทุนที่ ชำระแล้ว จำนวนเงิน 1.40 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ หรื อเที ยบเท่ำ จำนวนเงิ น
49.36 ล้ำนบำท ให้ Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited ตำมมติอนุ ม ัติของหน่ วยงำน
ส่งเสริ มกำรลงทุนแห่งประเทศเมียนมำเพื่อบริ หำรจัดกำรเพียงบริ ษทั เดียว ซึ่ง Deco-TBSP Solutions Company
Limited ได้อนุมตั ิกำรเลิกบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562
ในเดื อนพฤษภำคม 2561 Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited ได้เรี ยกชำระ
ค่ำหุน้ สำมัญครั้งสุดท้ำยจำกผูล้ งทุนโดยบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด ได้จ่ำยชำระค่ำ
หุ ้นสำมัญ จำนวนเงิ น 0.16 ล้ำนดอลลำร์ สหรั ฐ อเมริ กำ หรื อเที ยบเท่ ำ จำนวนเงิ น 5.14 ล้ำนบำท ส่ งผลให้
สัดส่ วนกำรร่ วมค้ำของบริ ษ ัท ไทย บริ ติ ช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ น ติ้ ง โอเวอร์ ซีส์ จำกัด และ Mr. Kyaw Khin และ
Mr. Rolles Rudolf Jurgen August เป็ นร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตำมลำดับ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกกำรร่ วมค้ำในบริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จำกัด ส่ วนหนึ่ ง จำนวนเงิ น 23.71 ล้ำนบำท เกิ ดจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ตำมสัดส่วนกำรร่ วมค้ำ
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
(ไม่รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงินหมุนเวียน
(ไม่ รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุ น เวียนอื่ น
และประมำณกำรหนี้ สินหมุนเวียน)
หนี้ สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียน
(ไม่รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่ น
และประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน)
สิ นทรัพย์สุทธิ

11,809,580.40

-

67,790,150.73

-

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

4,954,479.82
5,240,285.96
(758,444.71)

832,504.49

-

467,749.59
21,649.53
(408,705.23)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
751,810.60

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
6,984,519.33

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
2,373,259.33

1,454,692.87

-

567,028.65
34,344.03
(411,615.94)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,264,936.13

C.T.K.S. Technologies Company Limited

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

15.2 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำ
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำที่มีสำระสำคัญแสดงได้ดงั นี้
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43,407,217.79

(10,734,571.18)

-

-

Myanmar Deco-TBSP Special Products
Company Limited
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
6,842,069.85
16,016,517.68
46,286,458.41
(15,003,256.97)
-

56,049,302.68

(10,734,571.18)

21,438,747.09
51,548,393.90
(16,170,406.91)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
9,967,139.78

รวม

69,244,843.60

-

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

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
8,249,455.46

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

-

(3,789,193.48)
5,238.48
-

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ข้ำงต้น
รวมรำยกำรดังต่อไปนี้
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
รำยได้ดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้

เงินปันผลรับจำกกำรร่ วมค้ำ

(55,980,570.33)
(55,980,570.33)

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

รำยได้

-

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

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

บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
569,711.94
722,125.01

-

(11,873.22)
2,479.20
-

(558,619.01)
(131,115.40)
(689,734.41)

-

-

4,214.76

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

C.T.K.S. Technologies Company Limited
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
7,936.48
3,513,813.10
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-

(3,016,493.92)
6,038.61
-

(19,736,433.22)
(19,736,433.22)

-

-

-

Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited
สำหรับงวด
สำหรับปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2561
สิ้ นสุ ดวันที่
ถึง 31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
7,938,460.03
-

-

(6,817,560.62)
13,756.29
-

(76,275,622.56)
(131,115.40)
(76,406,737.96)

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
8,516,108.45

รวม

-

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

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

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
4,235,938.11
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บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
67,790,150.73
51.00
34,572,961.87
34,572,961.87

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
832,504.49
45.00
374,627.02
154,082.65
528,709.67

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,454,692.87
45.00
654,611.80
154,082.65
808,694.45

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำมิได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนจึงไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกำรร่ วมค้ำ
11,809,580.40
สัดส่ วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
51.00
สิ นทรัพย์สุทธิ ตำมสัดส่ วนกำรลงทุน
6,022,871.00
ค่ำควำมนิ ยม
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
6,022,871.00

C.T.K.S. Technologies Company Limited

Myanmar Deco-TBSP Special Products
Company Limited
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
43,407,217.79
40.00
17,362,877.11
(2,734,326.61)
14,628,550.50
-

กำรกระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำที่รับรู ้ในงบกำรเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
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ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

35,381,656.32

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

21,180,131.17

รวม

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

48
16. อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
ประกอบด้วย
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดิน
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
บำท
บำท

รวม
บำท

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
63,176,750.00
40,170,162.47
103,346,912.47
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
(38,165,825.18)
(38,165,825.18)
มูลค่ำตำมบัญชี
63,176,750.00
2,004,337.29
65,181,087.29
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
63,176,750.00
2,004,337.29
65,181,087.29
ค่ำเสื่ อมรำคำที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
(567,944.42)
(567,944.42)
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
63,176,750.00
1,436,392.87
64,613,142.87
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
63,176,750.00
40,170,162.47
103,346,912.47
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
(38,733,769.60)
(38,733,769.60)
มูลค่ำตำมบัญชี
63,176,750.00
1,436,392.87
64,613,142.87
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
63,176,750.00
1,436,392.87
64,613,142.87
ค่ำเสื่ อมรำคำที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
(281,163.92)
(281,163.92)
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
63,176,750.00
1,155,228.95
64,331,978.95
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
63,176,750.00
40,170,162.47
103,346,912.47
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
(39,014,933.52)
(39,014,933.52)
มูลค่ำตำมบัญชี
63,176,750.00
1,155,228.95
64,331,978.95
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็ นที่ ดิน และอำคำรที่บริ ษทั ฯ ถือ
ครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของกำรใช้งำนในอนำคตมีมูลค่ำยุติธรรมและมีไว้เพื่อหำประโยชน์จำก
รำยได้ค่ำเช่ำ มีมูลค่ำยุติธรรม จำนวนเงิน 104.49 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 82.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมจำกผลกำรประเมิ น รำคำโดยผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระด้วยวิธีรำคำตลำดตำมรำยงำนลงวัน ที่ 13
พฤศจิกำยน 2561 และวันที่ 29 ตุลำคม 2558 ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3
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87,097,290.00
87,097,290.00

87,097,290.00
178,100,000.00
188,270,877.56
75,847,000.00
529,315,167.56

529,315,167.56
529,315,167.56

รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจ
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

บำท

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
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ที่ดิน

17. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

606,012,467.77
(259,583,517.62)
346,428,950.15

203,263,920.64
62,769,079.00
2,762,050.99
111,194,039.30
(33,560,139.78)
346,428,950.15

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

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
บำท

1,181,951,622.77
(683,825,114.97)
498,126,507.80

143,993,247.47
382,827,485.00
41,939,307.20
5,414,189.95
(2,411,166.42)
(110,952.53)
(73,525,602.87)
498,126,507.80

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

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
บำท

142,906,484.40
(96,207,403.14)
46,699,081.26

13,553,761.43
37,520,485.00
9,296,895.95
3,324,567.42
(124.00)
(31.00)
(16,996,473.54)
46,699,081.26

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

เครื่ องใช้และเครื่ อง
ตกแต่ง
บำท
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48,663,426.36
(36,418,077.51)
12,245,348.85

7,438,557.47
1,531,500.00
8,230,000.00
430,000.00
(2.00)
(5,384,706.62)
12,245,348.85

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

บำท

งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะ

48,631,435.06
48,631,435.06

1,680,635.06
15,598,377.00
54,451,943.82
(23,099,520.82)
48,631,435.06

1,680,635.06
1,680,635.06

เครื่ องมือและอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง
บำท

7,311,266.21
7,311,266.21

68,415,471.57
36,159,070.49
(97,263,275.85)
7,311,266.21

68,415,471.57
68,415,471.57

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง
บำท

2,564,791,870.13
(1,076,034,113.24)
1,488,757,756.89

525,442,883.64
678,346,926.00
341,110,146.01
75,847,000.00
(2,411,292.42)
(110,983.53)
(129,466,922.81)
1,488,757,756.89

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

บำท

รวม

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

87,097,290.00
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 มกรำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

บำท

ที่ดิน

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

221,946,797.14
2,483,456.00
539,528.00
(21,705,860.50)
203,263,920.64

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

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
บำท

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

183,040,587.74
9,010,008.84
3,096,458.27
(288.00)
(11.00)
(51,153,508.38)
143,993,247.47

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

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
บำท

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

15,454,786.75
6,424,446.27
285,550.00
(143,784.96)
(8,467,236.63)
13,553,761.43

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

เครื่ องใช้และเครื่ อง
ตกแต่ง
บำท

50

บำท

ยำนพำหนะ

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

12,711,941.24
340,000.00
(191,805.52)
(5,421,578.25)
7,438,557.47

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

งบกำรเงินรวม

1,680,635.06
1,680,635.06

3,397,520.13
1,705,053.20
(3,382,008.27)
(39,930.00)
1,680,635.06

3,397,520.13
3,397,520.13

เครื่ องมือและอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง
บำท

68,415,471.57
68,415,471.57

2,358,400.00
66,596,599.57
(539,528.00)
68,415,471.57

2,358,400.00
2,358,400.00

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง
บำท

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

526,007,323.00
86,559,563.88
(335,878.48)
(39,941.00)
(86,748,183.76)
525,442,883.64

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

บำท

รวม
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รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำที่รับรู้ในกำไรสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
1,446,119.04
(135,955.20)
1,310,163.84
2,165,030.00
(854,866.16)
1,310,163.84

87,097,290.00
87,097,290.00

2,165,030.00
(718,910.96)
1,446,119.04

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
บำท

87,097,290.00
87,097,290.00

87,097,290.00
87,097,290.00

บำท

ที่ดิน
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139,888,973.40
(135,820,517.66)
4,068,455.74

5,598,767.86
(1,530,312.12)
4,068,455.74

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
บำท

13,335,613.98
(12,869,044.05)
466,569.93

497,923.06
145,654.00
(177,007.13)
466,569.93

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

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง
บำท

29,530,276.36
(27,198,949.13)
2,331,327.23

6,093,916.70
(2.00)
(3,762,587.47)
2,331,327.23

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

บำท

ยำนพำหนะ

272,017,183.74
(176,743,377.00)
95,273,806.74

100,734,016.66
145,654.00
(2.00)
(5,605,861.92)
95,273,806.74

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

บำท

รวม
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ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
2,165,030.00
(582,955.76)
1,582,074.24
1,582,074.24
(135,955.20)
1,446,119.04
2,165,030.00
(718,910.96)
1,446,119.04

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

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
บำท

87,097,290.00
87,097,290.00

บำท

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

8,328,423.34
608,691.00
(227.00)
(2.00)
(3,338,117.48)
5,598,767.86

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
บำท

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

450,657.64
235,196.00
(28,146.07)
(159,784.51)
497,923.06

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

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง
บำท

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

9,758,760.92
340,000.00
(191,803.52)
(3,813,040.70)
6,093,916.70

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

บำท

ยำนพำหนะ

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

107,217,206.14
1,183,887.00
(220,176.59)
(2.00)
(7,446,897.89)
100,734,016.66

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

บำท

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส่วนหนึ่ งซึ่ งมี มูลค่ำตำมบัญ ชี ตำมงบ
กำรเงินรวม จำนวนเงิน 509.55 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 259.66 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงิน 84.86 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี ถูกใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ตำมหมำยเหตุ 22.2 และ 22.3
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อำคำร ระบบงำนติดตั้งอำคำร และอำคำรคลังสิ นค้ำของบริ ษทั ย่อย
ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชี ตำมงบกำรเงินรวม จำนวนเงิน 241.79 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 201.79 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ น
สิ นทรัพย์ที่ก่อสร้ำงบนที่ดินซึ่งเช่ำจำกบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซึ่ งมีมูลค่ำตำมบัญชี
ตำมงบกำรเงินรวม จำนวนเงิน 58.06 ล้ำนบำท และจำนวนเงิ น 3.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร จำนวนเงิน 1.72 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 3.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
18. ค่ ำควำมนิยม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค่ำควำมนิยมมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้
งบกำรเงินรวม
บำท
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำคำทุน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

702,467,256.46
(212,395,589.12)
490,071,667.34

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
702,467,256.46
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
(212,395,589.12)
มูลค่ำตำมบัญชี
490,071,667.34
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ค่ำควำมนิ ยมทั้งจำนวนเป็ นค่ำควำมนิ ยมที่เกิดจำกกำรรวมธุ รกิจ จำนวนเงิ น
702.47 ล้ำนบำท ตำมหมำยเหตุ 4 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทดสอบกำรด้อยค่ำ และรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมแล้ว จำนวนเงิน 212.40 ล้ำนบำท
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม บริ ษทั ฯ ได้วดั มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวมค่ำควำมนิยมที่กำหนดจำกกำรวัดมูลค่ำจำกกำรใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสด
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ข้อสมมติหลักที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำจำกกำรใช้โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดสรุ ปได้ดงั นี้
- อัตรำคิ ดลด ร้ อยละ 8.82 ต่ อปี ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อกำรค ำนวณมูลค่ำปั จจุ บันของกระแสเงิ นสดใน
อนำคต
- อัตรำกำรเพิม่ ขึ้นของรำยได้ ร้อยละ 2.58 – 4.95 ต่อปี ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอนำคตช่วงปี ที่ 2 – 4
- อัตรำกำไรขั้นต้น ร้อยละ 20 – 26 ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต ช่วงปี ที่
1–4
19. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชี ตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำยที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชี ปลำยปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำตำมบัญชี ตน้ ปี
ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำยที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชี ปลำยปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บำท

งบกำรเงินรวม
ควำมสัมพันธ์กบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลูกค้ำ
ระหว่ำงพัฒนำ
บำท
บำท

รวม

25,856,165.94
(25,217,276.21)
638,889.73

-

-

25,856,165.94
(25,217,276.21)
638,889.73

638,889.73
93,313.14
(465,988.88)
266,213.99

-

-

638,889.73
93,313.14
(465,988.88)
266,213.99

25,949,479.08
(25,683,265.09)
266,213.99

-

-

25,949,479.08
(25,683,265.09)
266,213.99

266,213.99
33,768,026.05
1,683,775.00
(4,221,508.39)
31,496,506.65

39,898,856.00
(2,992,414.20)
36,906,441.80

2,874,973.95
4,138,318.41
7,013,292.36

266,213.99
76,541,856.00
5,822,093.41
(7,213,922.59)
75,416,240.81

86,769,344.44
(55,272,837.79)
31,496,506.65

39,898,856.00
(2,992,414.20)
36,906,441.80

7,013,292.36
7,013,292.36

133,681,492.80
(58,265,251.99)
75,416,240.81
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บำท

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

1,744,253.00
(1,744,251.00)
2.00

รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2.00
2.00

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

1,744,253.00
(1,744,251.00)
2.00

รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2.00
2.00

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

1,744,253.00
(1,744,251.00)
2.00
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20. สินทรัพย์ (หนีส้ ิน)ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ประกอบด้วย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
31,761,035.17
8,729,568.70
7,535,347.61
5,102,885.76
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(50,870,821.00)
(32,225.01)
สุทธิ
(19,109,785.83)
8,729,568.70
7,503,122.60
5,102,885.76
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีรำยกำร
เคลื่อนไหวดังนี้

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษี
เครดิตภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
รวม

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561
บำท
1,216,516.80
191,955.87
2,449,934.93
54,947.96
4,816,213.14
8,729,568.70
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2560
บำท
117.14
1,216,516.80
446,862.67
3,301,366.21
668,363.84
4,762,695.70
10,395,922.36

ได้มำจำก
กำรรวมธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
ส่ วนที่รับรู ้ใน
กำไรสำหรับปี

บำท
692,000.00
632,000.00
(36,971,985.00)
(7,979,771.00)
(6,217,000.00)

บำท
590,724.03
1,314,331.51
42,383.38
598,482.64
(1,150,336.17)

603,000.00

64,925.26

11,499,000.00
(37,742,756.00)

1,967,075.62
1,429,830.29
2,956,597.26
7,814,013.82

ได้มำจำก
กำรรวมธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
ส่ วนที่รับรู ้ใน
กำไรสำหรับปี

ส่ วนที่รับรู ้ใน
กำไร(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บำท
878,638.76
-

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
2,499,240.83
2,138,287.38
3,328,573.69
(36,874,653.66)
(7,381,288.36)
(7,367,336.17)
667,925.26

1,210,748.89
2,089,387.65

19,493,037.65
1,429,830.29
2,956,597.26
(19,109,785.83)
ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,216,516.80
191,955.87
2,449,934.93
54,947.96
4,816,213.14
8,729,568.70

บำท
-

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

ส่ วนที่รับรู ้ใน
กำไร(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บำท
(851,431.28)
-

-

617,878.40
(250,561.42)

(564,360.96)
(1,415,792.24)
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ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนที่รับรู ้ใน
ส่ วนที่รับรู ้ใน
กำไรสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)

1 มกรำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนทำงภำษี
รวม

เบ็ดเสร็ จอื่น
บำท
113,792.76
(54,947.96)
(32,225.01)

บำท
878,638.76
-

บำท
1,216,516.80
305,748.63
3,328,573.69
(32,225.01)

1,189,530.20
-

154,245.06
1,429,830.29

(89,097.06)
-

1,254,678.20
1,429,830.29

5,102,885.76

1,610,695.14

789,541.70

7,503,122.60

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนที่รับรู ้ใน
ส่ วนที่รับรู ้ใน
กำไรสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)

1 มกรำคม 2560
บำท
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31 ธันวำคม 2561

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

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่

เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
รวม

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่

เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

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

บำท
(39.53)
(254,906.80)
54,947.96

บำท
(851,431.28)
-

บำท
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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21. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
100,930.89
100,930.89
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นทรัพย์
8,532,033.57
8,269,930.50
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดก่อน
15,504,198.04
449,065.09
449,065.09
449,065.09
อื่น ๆ
1,913,737.73
792,482.66
18,000.00
99,888.00
รวม
26,050,900.23
9,511,478.25
567,995.98
548,953.09
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ ใช้เป็ นหลัก ประกันทั้งจำนวนเป็ นเงินฝำกสถำบัน
กำรเงินที่บริ ษทั ฯ ได้นำสิ ทธิกำรรับเงินในบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ซึ่งเรี ยกว่ำ “บัญชีรับเงินปั นผล” ไปเป็ นหลักประกัน
วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน ตำมหมำยเหตุ 22.1
22. สินเชื่ อและกำรคำ้ ประกัน
22.1 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อจำกสถำบันกำรเงิ น แห่ งหนึ่ งในรู ปเงิ นกู้ยืมระยะยำว ค้ ำประกันโดยกำรนำหุ ้น
สำมัญ ของบริ ษทั ซิ นเน็ ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ัท ไทย บริ ติช ซี เคี ยวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด
(มหำชน) ในจำนวนที่ คิดคำนวณแล้วมีมูลค่ำตำมรำคำตลำดที่ มีกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยไม่ ต่ ำกว่ำ 1 เท่ ำของจ ำนวนเงิ น กู้ที่ ผู ้กู้ข อเบิ ก ใช้ใ นแต่ ล ะครั้ ง รวมถึ ง กำรโอนหลัก ทรั พ ย์จ ำกบัญ ชี
หลักทรัพย์ของผูก้ ไู้ ปยังบัญชีหลักทรัพย์ของผูใ้ ห้กู้ และกำรนำสิ ทธิ กำรรับเงินในบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ซึ่ ง
เรี ยกว่ำ “บัญชีรับเงินปั นผล” เพื่อให้เงินฝำกในบัญชีรับเงินปั นผลไปเป็ นประกันกำรชำระหนี้ให้แก่ผใู ้ ห้กู้ โดย
มีขอ้ ปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูท้ ี่สำคัญกำหนดให้บริ ษทั ฯ ดำรงอัตรำส่วนมูลค่ำหลักประกันต่อยอดหนี้ รวม (เงิน
ต้นคงเหลือตำมสัญญำนี้ ) ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ 2:1 อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนในอัตรำไม่เกิน 2.5:1 และอัตรำส่ วน
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ 1.2:1 ตำมหมำยเหตุ 25
22.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งในรู ปวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น เงิน
กู้ยืมระยะยำว หนังสื อค้ ำประกัน เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรั ส ต์รีซี ต และวงเงิ น ซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำงประเทศ
ล่ ว งหน้ำ ค้ ำประกัน โดยสิ่ งปลู ก สร้ ำงของบริ ษ ัท ฯ สิ่ ง ปลู ก สร้ ำงของบริ ษ ัท ย่อ ยที่ ต้ ัง อยู่บ นที่ ดิ น ซึ่ งเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ย่อยจดจำนองเป็ นประกัน และบริ ษทั ย่อยร่ วม
ค้ ำประกัน และได้โอนสิ ทธิ กำรรับผลประโยชน์จำกกำรประกันภัยในสิ นทรัพย์และสิ นค้ำของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยให้กบั สถำบันกำรเงิน โดยมีขอ้ ปฏิ บตั ิตำมสัญญำเงิ นกูท้ ี่สำคัญกำหนดให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ดำรงอัตรำส่วนหนี้ สินต่อทุนในอัตรำไม่เกิน 2.5:1 และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ในอัตรำไม่ต่ำ
กว่ำ 1.5:1 ตำมหมำยเหตุ 25
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22.3 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจำกสถำบันกำรเงิ นแห่ งหนึ่ งในรู ปเงิ นกูย้ ืมระยะยำว ค้ ำประกันโดยโฉนด
ที่ดินของบริ ษทั ย่อยให้กบั สถำบันกำรเงิน โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูท้ ี่สำคัญกำหนดให้บริ ษทั ย่อยดำรง
อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนในอัตรำไม่เกิน 1.5:1 และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ
1.1:1 ตำมหมำยเหตุ 25
23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินทั้งจำนวนเป็ นเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื จำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินกำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.92 – 3.10 ต่อปี และร้อยละ 1.97 – 1.98 ต่อปี ตำมลำดับ
เงินกูย้ มื ข้ำงต้นมีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ตำมหมำยเหตุ 22.2
24. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำในประเทศ
164,830,504.65
188,031,220.14
เจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
25,154,173.03
2,690,055.44
รวม
189,984,677.68
190,721,275.58
เจ้ำหนี้อื่น
113,258,412.58
65,309,763.50
รวม
303,243,090.26
256,031,039.08
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เจ้ำหนี้อื่นประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
52,108,963.64
34,816,988.95
รำยได้รับล่วงหน้ำ
5,342,250.55
3,350,980.00
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
8,383,384.20
11,798,623.44
เงินปั นผลค้ำงจ่ำย
532,612.33
376,996.20
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
233,309.45
34,165.08
อื่น ๆ
46,657,892.41
14,932,009.83
รวม
113,258,412.58
65,309,763.50
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
25,207,035.27
600,300.11
25,807,335.38
10,686,519.69
36,493,855.07

68,030,460.76
931,035.21
68,961,495.97
8,250,693.55
77,212,189.52

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
7,278,670.37
5,719,613.42
61,387.00
532,612.33
376,996.20
204,019.98
17,944.18
2,609,830.01
2,136,139.75
10,686,519.69
8,250,693.55
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เจ้ำหนี้ กำรค้ำส่ วนหนึ่ ง ตำมงบกำรเงินรวม จำนวนเงิน 12.48 ล้ำน
บำท และจำนวนเงิน 35.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นเจ้ำหนี้ ค่ำออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ จำกกำรรับบริ กำรของ
บริ ษทั ย่อยตำมสัญญำจ้ำงบริ กำรปรับปรุ งระบบ บริ หำรจัดกำร Full Cloud Billing Solution กับกิจกำรอื่น โดยจะต้อง
จ่ำยชำระหลังจำกได้รับชำระจำกลูกหนี้ค่ำออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ ตำมหมำยเหตุ 9
25. เงินกู้ยืมระยะยำว
ประกอบด้วย

ส่วนที่หมุนเวียน
กำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
กำหนดชำระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

เงินต้น
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
259,321,455.93
259,321,455.93

64,572,000.00
64,572,000.00

420,816,101.03
420,816,101.03
680,137,556.96

80,769,000.00
80,769,000.00
145,341,000.00
เงินต้น

ส่วนที่หมุนเวียน
กำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
กำหนดชำระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

งบกำรเงินรวม
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(952,641.71)
(952,641.71)

-

(542,399.98)
(542,399.98)
(1,495,041.69)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำธรรมเนียมรอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

258,368,814.22
258,368,814.22

64,572,000.00
64,572,000.00

420,273,701.05
420,273,701.05
678,642,515.27

80,769,000.00
80,769,000.00
145,341,000.00

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

168,828,122.60
168,828,122.60

33,912,000.00
33,912,000.00

(952,641.71)
(952,641.71)

-

167,875,480.89
167,875,480.89

33,912,000.00
33,912,000.00

200,297,767.80
200,297,767.80
369,125,890.40

42,424,000.00
42,424,000.00
76,336,000.00

(542,399.98)
(542,399.98)
(1,495,041.69)

-

199,755,367.82
199,755,367.82
367,630,848.71

42,424,000.00
42,424,000.00
76,336,000.00
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176

350,000,000.00

1

2

งบกำรเงินรวม

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
-

304,300,000.00

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
22,401,890.40

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
-

ยอดคงเหลือ

350,000,000.00

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
172,000,000.00

-

304,300,000.00

เงื่อนไขกำรกูย้ มื
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
- จ่ ำยช ำระเงิ น ต้น ในทุ ก วัน ท ำกำรสุ ด ท้ำ ยของของผู ้ใ ห้ กู้ ใ นเดื อ นพฤษภำคม
และเดื อนกันยำยนของทุกปี โดยชำระคืนเงินต้น ในเดือนพฤษภำคม ร้อยละ 14
ของจำนวนเงิ น ต้น ที่ เบิ ก ใช้จริ ง ตำมสั ญ ญำ และเดื อ นกัน ยำยน ร้ อ ยละ 6 ของ
จำนวนเงินต้นที่เบิกใช้จริ งตำมสัญญำ รวมจำนวน 10 งวด
- อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.79 ต่อปี จ่ำยชำระดอกเบี้ยเป็ นรำยงวด 3 เดือน ภำยในวัน
ทำกำรสุ ดท้ำยของผูใ้ ห้กใู้ นเดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกันยำยน และเดือน
ธันวำคมของทุกปี โดยเริ่ มชำระครั้งแรกในวันทำกำรสุ ดท้ำยของผูใ้ ห้กูใ้ นเดือน
มีนำคมหรื อเดือนมิถุนำยนหรื อเดือนกันยำยนหรื อเดือนธันวำคมที่จะเกิดขึ้นครั้ง
แรกนับแต่วนั ที่เบิกเงินกูต้ ำมสัญญำนี้ครั้งแรกเป็ นต้นไป
- มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันและข้อปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูท้ ี่สำคัญ ตำมหมำยเหตุ 22.1
- จ่ำยชำระเงินต้นนับแต่วนั ที่เบิกเงินกูต้ ำมสัญญำนี้ ครั้งแรก และโดยชำระคืนเงิ น
ต้นเมื่อ ครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน ร้ อยละ 50 ของจำนวนเงิ นต้นที่เบิกใช้จริ งตำม
สัญญำ เมื่อครบกำหนด 2 ปี ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินต้นที่เบิกใช้จริ งตำมสัญญำ
เมื่ อ ครบก ำหนด 2 ปี 6 เดื อ น ร้ อ ยละ 15 ของจำนวนเงิ น ต้น ที่ เบิ ก ใช้จ ริ งตำม
สัญญำ และเมื่อครบกำหนด 3 ปี ร้อยละ 20 ของจำนวนเงินต้นที่เบิกใช้จริ งตำม
สัญญำ รวมจำนวน 4 งวด
- อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.79 ต่อปี จ่ำยชำระดอกเบี้ยเป็ นรำยงวด 3 เดือน ภำยในวัน
ทำกำรสุ ดท้ำยของผูใ้ ห้กใู้ นเดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกันยำยน และเดือน
ธันวำคมของทุกปี โดยเริ่ มชำระครั้งแรกในวันทำกำรสุ ดท้ำยของผูใ้ ห้กูใ้ นเดือน
มีนำคมหรื อเดือนมิถุนำยนหรื อเดือนกันยำยนหรื อเดือนธันวำคมที่จะเกิดขึ้นครั้ง
แรกนับแต่วนั ที่เบิกเงินกูต้ ำมสัญญำนี้ครั้งแรกเป็ นต้นไป
- มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันและข้อปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูท้ ี่สำคัญ ตำมหมำยเหตุ 22.1

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
22,401,890.40

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
-

วงเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ มื ระยะยำวมีเงื่อนไขกำรกูย้ มื ดังนี้

วงเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
172,000,000.00

วงเงินที่

61
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216,000,000.00

200,000,000.00

1,038,000,000.00

3

4

5

รวม

200,000,000.00

200,000,000.00

-

680,137,556.96

80,769,000.00

216,000,000.00

145,341,000.00

145,341,000.00

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
-

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
56,666,666.56

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
-

วงเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
100,000,000.00

วงเงินที่

630,000,000.00

108,000,000.00

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
-

108,000,000.00

108,000,000.00

-

369,125,890.40

42,424,000.00

-

เงื่อนไขกำรกูย้ มื

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
- จ่ ำ ยช ำระเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยทุ ก เดื อ น โดยช ำระคื น เงิ น ต้ น จ ำนวนเงิ น
2,361,111.11 บำทต่อเดือน รวมจำนวน 36 งวด
- อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี
- จ่ำยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน โดยชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันสุ ดท้ำย
ของเดื อ นที่ 13 นั บ จำกเบิ ก เงิ น กู้ จ ำนวนเงิ น 4,500,000.00 บำทต่ อ เดื อ น รวม
จำนวน 60 งวด
- อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี
- มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันและข้อปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูท้ ี่สำคัญ ตำมหมำยเหตุ 22.3
76,336,000.00 ส่ วนของบริ ษทั ฯ
- จ่ ำยช ำระเงิ น ต้น และดอกเบี้ ย ทุ ก เดื อ น โดยช ำระคื น เงิ น ต้น งวดแรกในวัน ที่
1 เมษำยน 2560 จำนวนเงิน 2,826,000.00 บำทต่อเดือน รวมจำนวน 36 งวด
- อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.86 ต่อปี
- มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันและข้อปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูท้ ี่สำคัญ ตำมหมำยเหตุ 22.2
ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
- จ่ ำยช ำระเงิ น ต้น และดอกเบี้ ย ทุ ก เดื อ น โดยช ำระคื น เงิ น ต้น งวดแรกในวัน ที่
1 เมษำยน 2560 จำนวนเงิน 2,550,000.00 บำทต่อเดือน รวมจำนวน 36 งวด
- อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.86 ต่อปี
- มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันและข้อปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูท้ ี่สำคัญ ตำมหมำยเหตุ 22.2
76,336,000.00

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
-

วงเงินรวม
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26. หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
ประกอบด้วย

ส่วนที่หมุนเวียน
กำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
กำหนดชำระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

ส่วนที่หมุนเวียน
กำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
กำหนดชำระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

178

จำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
11,688,569.49
11,688,569.49

1,498,376.64
1,498,376.64

11,269,531.35
11,269,531.35
22,958,100.84

1,838,786.84
1,838,786.84
3,337,163.48

จำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
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งบกำรเงินรวม
ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
(685,779.27)
(685,779.27)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

(105,694.47)
(105,694.47)

11,002,790.22
11,002,790.22

1,392,682.17
1,392,682.17

(563,223.92)
(46,526.33)
(563,223.92)
(46,526.33)
(1,249,003.19)
(152,220.80)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี

10,706,307.43
10,706,307.43
21,709,097.65

1,792,260.51
1,792,260.51
3,184,942.68

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

1,372,924.49
1,372,924.49

1,498,376.64
1,498,376.64

(42,714.52)
(42,714.52)

(105,694.47)
(105,694.47)

1,330,209.97
1,330,209.97

1,392,682.17
1,392,682.17

465,862.35
465,862.35
1,838,786.84

1,838,786.84
1,838,786.84
3,337,163.48

(3,811.82)
(3,811.82)
(46,526.34)

(46,526.33)
(46,526.33)
(152,220.80)

462,050.53
462,050.53
1,792,260.50

1,792,260.51
1,792,260.51
3,184,942.68
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27. ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 ประมำณกำรหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นส ำหรั บ
ผลประโยชน์พนักงำนมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลประโยชน์ที่จ่ำย
ยอดคงเหลือปลำยปี

ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติทำงกำรเงิน
เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลประโยชน์ที่จ่ำย
ยอดคงเหลือปลำยปี

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
25,643,010.80
25,030,179.53
51,121,268.77
-

งบกำรเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
3,645,372.20
3,054,462.32
6,371,731.23
-

รวม
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
29,288,383.00
57,493,000.00

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
28,084,641.85
-

5,854,969.32
1,960,222.00

2,797,432.95
814,642.00

696,352.25
159,016.89

259,840.00
49,463.00

6,551,321.57
2,119,238.89

3,057,272.95
864,105.00

(87,412.00)
7,727,779.32

3,612,074.95

855,369.14

395,763.00
705,066.00

(87,412.00)
8,583,148.46

395,763.00
4,317,140.95

4,937,374.00

(1,131,630.00)

(200,946.00)

4,736,428.00

(1,131,630.00)

(3,807,730.00)
4,816,315.17
5,945,959.17
(1,002,388.27)
89,435,629.79

549,434.00
(2,053,870.80)
(2,636,066.80)
(363,176.88)
25,643,010.80

(95,889.00)
369,921.00
73,086.00
(875,062.00)
10,070,496.57

(114,156.12)
3,645,372.20

(3,903,619.00)
5,186,786.17
6,019,045.17
(1,877,450.27)
99,506,126.36

549,434.00
(2,053,870.80)
(2,636,066.80)
(477,333.00)
29,288,383.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
2,662.38
26,856.35
17,915.98
21,321.00
2,802.03
4,101.03

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
5,947,651.00
637,334.98
175,229.03

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
8,939,578.83
434,594.00
237,537.03

812,564.01

(49,616.00)
622,515.03

-

-

(519,920.00)

2,662.38

(445,485.30)
(445,485.30)
(41,338.71)
6,273,391.00

723,433.00
(3,672,111.98)
(3,468,598.98)
(145,843.88)
5,947,651.00

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
5,944,988.62
8,912,722.48
619,419.00
413,273.00
172,427.00
233,436.00
791,846.00

(445,485.30)
(445,485.30)
6,291,349.32

646,709.00

(519,920.00)
723,433.00
(3,672,111.98)
(3,468,598.98)
(145,843.88)
5,944,988.62

20,718.01

(41,338.71)
(17,958.32)

-

(49,616.00)
(24,193.97)

รวม
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สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ข้อสมมติ หลัก ที่ ใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตรำกำรลำออก
เกษียณอำยุ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ 2.17 – 2.76 ต่อปี
ร้อยละ 2.68 ต่อปี
ร้อยละ 5.50 – 7.23 ต่อปี
ร้อยละ 7.23 ต่อปี
ร้อยละ 4 – 32 ต่อปี
ร้อยละ 4 – 32 ต่อปี
60 ปี
60 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ 2.68 ต่อปี
ร้อยละ 2.68 ต่อปี
ร้อยละ 7.23 ต่อปี
ร้อยละ 7.23 ต่อปี
ร้อยละ 4 – 32 ต่อปี
ร้อยละ 4 – 32 ต่อปี
60 ปี
60 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของแต่ละข้อสมมติหลักในกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยโดยสมมติให้ขอ้ สมมติอื่น ๆ คงที่ ซ่ ึ งแสดงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงในข้อ
สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผลต่อภำระผูกพัน
ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำน
อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำกำรลำออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
ผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของพนักงำน
อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตรำกำรลำออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

(4,341,869.00)
4,701,428.00

(1,177,416.00)
1,270,332.00

(181,013.00)
191,165.00

(176,743.00)
186,249.00

7,973,688.00
(7,431,138.00)

1,203,617.00
(1,129,191.00)

209,047.00
(199,786.00)

175,147.00
(168,094.00)

(4,154,312.00)
4,724,381.00

(1,288,487.00)
1,387,479.00

(228,026.00)
240,174.00

(189,899.00)
199,134.00

(295,431.00)
307,985.00

(61,434.00)
60,555.00

(3,135.00)
2,878.00

(3,119.00)
2,979.00

(316,112.00)
325,809.00

(71,644.00)
69,309.00

(4,491.00)
4,270.00

(3,609.00)
3,471.00

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 กำรครบก ำหนดของภำระผู ก พัน ตำมโครงกำรผลประโยชน์ มี
ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ตำมงบกำรเงิ นรวม จำนวน 8.19 ปี และจำนวน 15.5 ปี ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำร จำนวน 5.97 ปี และจำนวน 12 ปี ตำมลำดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ภำยใน 1 ปี
8,330,818.28
1,755,901.00
526,690.00
486,824.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
84,285,000.16
16,847,625.00
4,748,547.00
5,275,236.00
เกิน 5 ปี
25,143,085.00
30,572,054.00
4,472,113.00
4,472,113.00
รวม
117,758,903.44
49,175,580.00
9,747,350.00
10,234,173.00
ปั จจุบนั ประเทศไทยอยูร่ ะหว่ำงกำรบัญญัติกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำนใหม่ที่กำหนดให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้อง
จ่ำยเงินชดเชยเมื่อเลิกจ้ำงให้แก่พนักงำนที่มีอำยุงำนครบ 20 ปี ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย จำนวน 400 วัน
โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จะแก้ไขโครงกำรเมื่ อกฎหมำยดังกล่ ำวมี ผลบังคับ ใช้ซ่ ึ งจะส่ งผลให้ภำระผูกพัน ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เพิ่มขึ้น ตำมงบกำรเงิ นรวม จำนวนเงิ น 25.45 ล้ำนบำท และตำมงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำร จำนวนเงิน 1.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
28. ทุนเรื อนหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ทุนเรื อนหุน้ มีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญต้นปี
ลดหุ้นสำมัญ
เพิ่มหุ ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญปลำยปี
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
หุ้นสำมัญต้นปี
ออกหุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญปลำยปี

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำที่ตรำไว้
จำนวนหุ้น
จำนวนเงิน
บำทต่อหุ้น
หุ้น
บำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวนหุ้น
จำนวนเงิน
บำทต่อหุ้น
หุ้น
บำท

1.00
1.00
1.00
1.00

360,206,980
(212)
60,000,000
420,206,768

360,206,980.00
(212.00)
60,000,000.00
420,206,768.00

1.00
1.00

360,206,980
360,206,980

360,206,980.00
360,206,980.00

1.00
1.00
1.00

360,206,768
59,999,999
420,206,767

360,206,768.00
59,999,999.00
420,206,767.00

1.00
1.00

360,206,768
360,206,768

360,206,768.00
360,206,768.00
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เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้
28.1 อนุ ม ัติ ก ำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จ ำนวนเงิ น 212.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวนเงิ น
360,206,980.00 บำท (แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 360,206,980 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จำนวนเงิน 360,206,768.00 บำท (แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 360,206,768 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1.00 บำท) โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ ำยของบริ ษทั ฯ จำนวน 212 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้
หุน้ ละ 1.00 บำท
28.2 อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำนวนเงิน 60,000,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวนเงิน
360,206,768.00 บำท (แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 360,206,768 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จำนวนเงิน 420,206,768.00 บำท (แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 420,206,768 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1.00 บำท) โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท
28.3 อนุ มตั ิ กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นเพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้นในอัตรำจัดสรร
6.0034461 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่ ที่รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 10.00 บำท
29. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ น
ทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะ
มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้
เสนอต่อที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2562 พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรสำหรับปี 2561 เป็ นทุ น
สำรองตำมกฎหมำย จำนวนเงิน 10.20 ล้ำนบำท ตำมหมำยเหตุ 45
30. เงินปันผลจ่ ำย
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

เงินปันผลจ่ ำยให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2561
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2560
เงินปันผลจ่ ำยให้ ส่วนได้เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุม
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2561
รวม
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สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

187,304,919.36

-

187,304,919.36

-

75,637,206.18

-

75,637,206.18

-

-

180,103,384.00

-

180,103,384.00

-

54,031,015.20

-

54,031,015.20

13,465,193.50
276,407,319.04

234,134,399.20

262,942,125.54

234,134,399.20
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ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิ กำร
จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุ ้นละ 0.67 บำท รวมเป็ นเงิ นไม่เกิ น จำนวนเงิ น 241.34 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ ้นละ 0.15 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำนวนเงิน 54.03 ล้ำนบำท
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมในงวดนี้ ในอัตรำหุ ้นละ 0.52 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ำย จำนวนเงิน 187.31
ล้ำนบำท
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2561 ได้มีมติ
อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำนของงวด 6 เดือนแรกปี 2561 ของบริ ษทั ฯ ในอัตรำหุ ้นละ
0.18 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำนวนเงิน 75.64 ล้ำนบำท
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิกำร
จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดอัตรำหุน้ ละ 0.65 บำท รวมเป็ นเงินไม่เกิน จำนวนเงิน 243.13 ล้ำนบำท ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จ่ำยเงิน
ปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ ้นละ 0.15 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำนวนเงิน 54.03 ล้ำนบำท ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตรำหุน้ ละ 0.50 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ำย จำนวนเงิน 180.10 ล้ำนบำท
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2560 ได้มีมติ
อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำนของงวด 6 เดือนแรกปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ในอัตรำหุ ้นละ
0.15 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำนวนเงิน 54.03 ล้ำนบำท
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิ
จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.525 บำท รวมเป็ นเงินไม่เกิน จำนวนเงิน 60.50 ล้ำนบำท
31. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในกำรจัดกำรส่วนทุน คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำน
อย่ำงต่อเนื่องและโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
กลุ่มบริ ษทั ฯ กำกับดูแลส่ วนทุนโดยใช้อตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนซึ่ งคำนวณโดยกำรหำรหนี้ สินตำมงบ
แสดงฐำนะกำรเงินด้วยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
หนี้สิน (บำท)
1,432,823,910.64
476,633,364.76
554,199,330.29
205,368,783.20
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (บำท)
2,661,609,222.43
1,835,116,843.43
2,493,228,040.90
1,835,116,843.43
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่ำ)
0.54
0.26
0.22
0.11
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ภำยใต้เงื่อนไขกำรกูย้ มื ของเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินที่สำคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
ในกำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินดังนี้
- อัตรำส่วนมูลค่ำหลักประกันต่อยอดหนี้รวม (เงินต้นคงเหลือตำมสัญญำ) ไม่ต่ำกว่ำ 2 เท่ำ
- อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ไม่ต่ำกว่ำ 1.1 – 2 เท่ำ
- อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.25 – 2.5 เท่ำ
กลุ่มบริ ษทั ฯ สำมำรถปฏิ บัติตำมข้อกำหนดในกำรรั กษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นข้ำงต้น ได้ตลอดรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
32. รำยได้ อื่น

ประกอบด้วย

รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้เงินปั นผล
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
รำยได้ค่ำเช่ำ
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
259,143.43
288,207.28
504,976.16
204,796.24
2,265,806.43
2,063,414.02
16,348,599.99
9,670,930.41
19,378,526.01
12,227,347.95

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
57,468.36
112,746.92
504,976.16
204,796.24
30,764,930.40
32,672,849.24
13,166,400.00
16,466,400.00
1,331,009.33
5,139,807.06
45,824,784.25
54,596,599.46

33. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพและโครงกำรสะสมหุ้นสำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน
กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงำนจะจ่ำยเงินสะสมและกลุ่มบริ ษทั ฯ จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำย
เดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบของกองทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงกำรสะสมหุ ้นสำหรับพนักงำนบริ ษทั
จดทะเบี ยนตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยพนักงำนจะจ่ำยเงิ นสะสมและกลุ่ม
บริ ษทั ฯ จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำโครงกำรเป็ นรำยเดื อน โครงกำรสะสมหุ ้นสำหรับพนักงำนบริ ษทั จดทะเบียนนี้ บริ หำร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบของโครงกำร
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สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้เงินสมทบเป็ นค่ำใช้จ่ำยดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
17,626,974.50
4,532,273.00
815,075.00
830,338.00
โครงกำรสะสมหุน้ สำหรับ
พนักงำนบริ ษทั จดทะเบียน
1,091,370.00
662,340.00
137,424.00
120,456.00
รวม
18,718,344.50
5,194,613.00
952,499.00
950,794.00
34. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม

สำหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
52,209,825.70
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปในบริ ษทั ย่อย
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
792,525.11
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
211,159,543.89
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
691,863,820.64
(โอนกลับ)ขำดทุนจำกมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
(4,967,551.24)
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
439,935,190.13
ค่ำจ้ำง
11,026,392.97
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
73,316,902.66
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
136,962,009.32
ค่ำนำยหน้ำและค่ำขนส่ ง
32,004,605.95
ค่ำเช่ำ
64,517,471.50
ค่ำสำธำรณูปโภค
42,745,658.25
อื่น ๆ
227,242,825.31
รวม
1,978,809,220.19

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
(2,144,004.19)
(4,166,253.83)
288,852,124.31
493,757,067.62
(10,909,056.00)
196,463,064.20
12,649,530.60
63,485,759.02
87,782,117.06
36,989,033.23
29,002,176.12
25,545,127.43
72,386,905.88
1,289,693,591.45

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
19,754,787.52
404,669.58
(411,425.06)
(103,038.03)
792,525.11
(4,166,253.83)
156,319,750.06
210,271,804.05
98,049,166.67
106,546,550.74
568,963.77
(1,274,533.99)
10,335,963.19
7,422,038.05
475,735.00
54,991.50
20,495,753.33
25,919,143.30
5,887,025.84
8,014,842.31
2,368,371.90
1,492,458.83
1,171,380.00
1,308,970.47
1,277,032.74
1,325,701.25
36,302,932.60
26,756,418.59
353,387,962.67
383,973,762.82
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35. (ค่ ำใช้ จ่ำย)รำยได้ ภำษีเงินได้
35.1 (ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไรสำหรับปี
งบกำรเงินรวม

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ของงวดก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ที่เกิดขึ้นหรื อที่กลับรำยกำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

(560,176.98)

(13,821,891.50)
-

(148,675.54)

(1,861,765.67)
-

7,814,415.26
7,254,238.28

(250,561.42)
(14,072,452.92)

1,610,695.14
1,462,019.60

(104,664.14)
(1,966,429.81)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
กับกำไร(ขำดทุน)ทำงบัญชีในรู ปแบบกำรกระทบยอดระหว่ำง(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไร
(ขำดทุน)ทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้ ร้อยละ 20 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

กำไรก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ ร้อยละ 20
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักได้
รำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ของงวดก่อน
เครดิตภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รวม
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สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
316,041,762.45
(63,208,352.49)
(808,726.60)
68,897,949.77
(23,052.68)
(560,176.98)
2,956,597.26
7,254,238.28

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
349,663,303.86
(69,932,660.77)
(9,182,511.96)
65,042,719.81
(14,072,452.92)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
321,379,536.91
337,557,280.75
(64,275,907.38)
(67,511,456.15)
65,886,602.52
65,545,026.34
(148,675.54)
1,462,019.60
(1,966,429.81)

รำยกำรที่ อ ำจถู ก จั ด ประเภทใหม่
ไว้ ใ นกำไรหรื อ ขำดทุ น ในภำยหลัง
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำร
วัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
รวม
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
รวม
รวม
(6,019,045.17)
(2,845,594.28)
(5,126,027.40)

1,210,748.49
1,210,748.49
2,089,387.25

-

878,638.76

2,112,760.68
(2,280,433.12)

3,173,450.89

878,638.76

(4,393,193.80)

(4,808,296.68)
(1,634,845.79)
(3,036,640.15)

3,173,450.89

2,112,760.68
(1,401,794.36)

(3,514,555.04)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนเงิน
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้
จำนวนเงิน
ก่อนภำษี
ภำษีเงินได้
สุทธิจำกภำษี
บำท
บำท
บำท

2,636,066.80
1,807,351.29
7,933,015.97

(828,715.51)

1,868,508.28
6,125,664.68

4,257,156.40

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

-

(851,431.28)

(851,431.28)

2,071,705.84
1,242,990.33
6,517,223.73

(828,715.51)

1,868,508.28
5,274,233.40

3,405,725.12

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงิน
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้
จำนวนเงิน
ก่อนภำษี
ภำษีเงินได้
สุทธิจำกภำษี
บำท
บำท
บำท

งบกำรเงินรวม

35.2 (ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
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รำยกำรที่ อ ำจถู ก จั ด ประเภทใหม่
ไว้ ใ นกำไรหรื อ ขำดทุ น ในภำยหลัง
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำร
วัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
รวม
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
รวม
รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงิน
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้
จำนวนเงิน
ก่อนภำษี
ภำษีเงินได้
สุทธิจำกภำษี
ก่อนภำษี
ภำษีเงินได้
สุทธิจำกภำษี
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

(4,393,193.80)
(28,606.22)
2,141,366.90
(2,280,433.12)

878,638.76
878,638.76

(3,514,555.04)

4,257,156.40

(28,606.22)

(30,395.71)

2,141,366.90
(1,401,794.36)

1,898,903.99
6,125,664.68

(851,431.28)
(851,431.28)

3,405,725.12
(30,395.71)
1,898,903.99
5,274,233.40

(3,916,052.41)

-

(3,916,052.41)

(703,173.34)

-

(703,173.34)

3,173,450.89

-

3,173,450.89

(828,715.51)

-

(828,715.51)

356,388.24
(386,213.28)
(1,788,007.64)

3,468,598.98
1,936,710.13
8,062,374.81

445,485.30
(297,116.22)
(2,577,549.34)

(89,097.06)
(89,097.06)
789,541.70

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

2,774,879.18
1,242,990.33
6,517,223.73

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั
ร่ วม และกำรร่ วมค้ำที่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรสำหรับปี สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ส่วนแบ่งในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดขึ้น
1,932,749.52
1,868,508.28
1,961,355.74
1,868,903.99
กำรปรับปรุ งกำรจัดประเภทใหม่สำหรับ
(กำไร)ขำดทุนที่รวมอยูใ่ นกำไรสำหรับปี
180,011.16
180,011.16
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
และกำรร่ วมค้ำ
2,112,760.68
1,868,508.28
2,141,366.90
1,868,903.99
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35.3 ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
263,818,952.15
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
48,181,009.86
11,571,928.68
ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี ที่ ไม่ได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ไม่มีวนั
สิ้นสุดประโยชน์ทำงภำษีภำยใต้กฎหมำยภำษีอำกรปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้หักภำษีทุก
รำยกำรที่เกิดจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกำรร่ วมค้ำเนื่องจำกบริ ษทั ฯ ยังไม่มีควำมตั้งใจจะจำหน่ำยเงินลงทุนนี้
35.4 ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ปี ที่สิ้นสุดประโยชน์ทำงภำษี
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ปี 2566
115,263.42
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ขำ้ งต้น เนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยยังไม่มี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีได้
35.5 เครดิตภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ปี ที่สิ้นสุดประโยชน์ทำงภำษี
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ปี 2563
15,679,763.92
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เครดิตภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ใช้ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญ ชี ท้ ังจำนวนเป็ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทำงภำษี ที่บ ริ ษ ัท ย่อยได้รับ จำกกำรลงทุ น ในโครงกำรที่ ได้รับ กำร
ส่งเสริ มกำรลงทุนซึ่งได้รับอนุมตั ิมูลค่ำกำรลงทุนเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561
35.6 ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีที่เกี่ ยวข้องกับเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยที่ ไม่ได้รับรู ้เป็ นหนี้ สินภำษี เงิ นได้
รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
227,708,492.33
231,939,143.81
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36. กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณจำกกำไรสำหรับปี ที่
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ และจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักระหว่ำงปี โดย
ปรับจำนวนหุ ้นสำมัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของกำรออกหุ ้นเพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น
ตำมหมำยเหตุ 28.3 ซึ่ งกำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนของงวดก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ ้นเพื่อ
เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ได้เกิดตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำนดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
กำไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ (บำท)
322,841,347.65
335,590,850.94
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหลังปรับใหม่ (หุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
406,069,781
360,206,768
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ สำมัญ
เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
1,417,437
6,015,868
รวม
407,487,218
366,222,636
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)
0.79
0.92
37. สิทธิประโยชน์ ตำมบัตรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน จำนวน
5 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520
ตำมมำตรำ 25 26 28 31 34 36 (1) และ 36 (2) สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ ได้รับ รวมถึ งกำรได้รับยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรั บ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจำเป็ นที่ นำเข้ำมำเพื่อใช้ใน
กำรผลิ ตและเพื่ อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำหนึ่ งปี และยกเว้นภำษี เงิ น ได้นิติ บุคคลสำหรั บ กำไรสุ ทธิ ที่ ได้จ ำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มมีกำหนดเวลำ 5 – 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับส่งเสริ มดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริ ม วันที่เริ่ มมีรำยได้
วันหมดอำยุ
4 เมษายน
526กุมเมษำยน
ภาพันธ์ 2556 25
1166(2)/2556
5 กุมภำพันธ์ 2556 กิจกำรผลิตสิ่ งพิมพ์
เมษำยน 2561
2562
55 มิถุนนายน
2463(2)/2556
22 ตุลำคม 2556 กิจกำรผลิตสิ่ งพิมพ์
ำยน 2557 44 มิถุนายน
ำยน 2562
1368(2)/2557
25 มีนำคม 2557 กิจกำรผลิตสิ่ งพิมพ์
19 มิถุนายน
1530(2)/2558
27 เมษำยน 2558 กิจกำรผลิตสิ่ งพิมพ์
- 2561 18 มิถุนายน
- 2566
60-0490-1-04-1-0 4 พฤษภำคม 2560 กิจกำรผลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป 5 กุมภาพั-นธ์ 2561 31 มกราคม
- 2564
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38. ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
38.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับส่วนงำน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดำเนิ นกิ จกำรในส่ วนงำนดำเนิ นงำนเดี ยว คื อ ธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์ ดังนั้น รำยได้ กำไรหรื อ
ขำดทุน สิ นทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดที่แสดงในงบกำรเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนินงำนตำมที่กล่ำวไว้
38.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร และเขตภูมิศำสตร์
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำรจำกลูกค้ำภำยนอกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
เกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์ท้ งั ในประเทศและต่ำงประเทศ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ สำหรับรำยได้จำกกำร
ขำยและกำรให้บริ กำรจำกลูกค้ำภำยนอกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริ กำรเกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
ประเทศไทย
1,939,028,201.94
1,359,816,630.02
ประเทศในทวีปเอเชีย
97,075,874.29
20,095,255.38
อื่น ๆ
23,839,215.02
1,563,124.40
รวม
2,059,943,291.25
1,381,475,009.80
38.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10
ของรำยได้ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงได้ดงั นี้
สัดส่วนต่อรำยได้รวม
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ
ร้อยละ
บำท
บำท
สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง
13.75
17.17
283,234,921.55
238,589,457.86
บริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่ง
11.76
18.66
242,189,554.06
259,364,895.79
รวม
25.51
35.83
525,424,475.61
497,954,353.65
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39. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
39.1 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสถำนะเปิ ดต่อควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และควำม
เสี่ ยงจำกกำรให้สินเชื่อ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจำรณำใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์
เพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
39.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเป็ นควำมเสี่ ยงที่มูลค่ำยุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนำคตของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินจะมีควำมผันผวนอันเนื่ องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยตลำด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงินซึ่ ง
เปิ ดต่อควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยดังนี้

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
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อัตรำลอยตัว
บำท

มีดอกเบี้ย

40,953,802.52
-

อัตรำลอยตัว
บำท

274,735,883.82
678,642,515.27
21,709,097.65

มีดอกเบี้ย

38,974,255.14
-

อัตรำคงที่
บำท

อัตรำคงที่
บำท
-

42,000,000.00
145,341,000.00
3,184,942.68

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ไม่มีดอกเบี้ย
บำท
2,613,362.60

รวม
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
ร้อยละ

43,567,165.12

0.10 – 0.85

274,735,883.82
678,642,515.27
21,709,097.65
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม

1.92 – 3.10
2.85 – 3.79
2.11 – 5.52

บำท
8,232,181.19
-

บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
ร้อยละ

47,206,436.33

0.125 – 0.85

42,000,000.00
145,341,000.00
3,184,942.68

1.97 – 1.98
2.86
0.32 – 0.391
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สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

อัตรำลอยตัว
บำท

มีดอกเบี้ย

1,170,747.14
-

อัตรำคงที่
บำท
-

70,000,000.00
71,300,000.00
367,630,848.71
1,792,260.50

มีอตั รำดอกเบี้ย
อัตรำลอยตัว
อัตรำคงที่
บำท
บำท
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

9,098,596.96
-

42,000,000.00
76,336,000.00
3,184,942.68

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ไม่มีดอกเบี้ย
บำท
308,658.40

รวม
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
ร้อยละ

1,479,405.54

0.37 – 1.60

70,000,000.00
71,300,000.00
367,630,848.71
1,792,260.50
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม

1.92 – 2.07
1.97 – 2.00
2.86 – 3.79
0.32 – 0.391

บำท
831,796.38
-

บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
ร้อยละ

9,930,393.34

0.125 – 0.85

42,000,000.00
76,336,000.00
3,184,942.68

1.97 – 1.98
2.86
0.32 – 0.391

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินใดเพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
39.3 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเป็ นควำมเสี่ ยงที่ มูล ค่ำยุติธรรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนำคตของ
เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น จะมี ค วำมผัน ผวนอัน เนื่ อ งมำจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้อวัตถุดิบและเครื่ องจักร และ
กำรขำยสิ นค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งเปิ ดต่อควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์
ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย
ล้ำนยูโร

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
0.776
1.099
0.146
0.006
0.006
0.600
0.037
0.600
0.037
0.008
0.008
0.005
0.005
0.020
0.249
0.005
0.005
-
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนโดยกำร
ทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ – ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
มูลค่ำตำมสัญญำ
1.14
8.17
มูลค่ำยุติธรรม
1.15
8.28
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคำนวณโดยใช้อตั รำที่กำหนดโดยสถำบัน
กำรเงินคู่สญ
ั ญำเหล่ำนั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 2
39.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อเป็ นควำมเสี่ ยงที่คู่สญ
ั ญำของเครื่ องมือทำงกำรเงินฝ่ ำยหนึ่งจะทำให้เกิดผล
ขำดทุนทำงกำรเงินต่อคู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งโดยกำรที่ ไม่สำมำรถจ่ำยชำระภำระผูกพัน ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้
สิ นเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ฯ เกี่ยวเนื่ องกับกำรกระจุกตัวของกำรให้สินเชื่อและกำรไม่ได้รับชำระหนี้ จำกเงินฝำก
สถำบันกำรเงินและลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อตำมกลุ่ม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังนี้
- สำหรับ เงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น กลุ่มบริ ษ ัทฯ มี กำรพิจำรณำอัน ดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของสถำบัน
กำรเงิน และกำรให้สินเชื่อกับกลุ่มบริ ษทั ฯ
- ส ำหรั บ ลู ก หนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ก ำรพิ จ ำรณำคุ ณ ภำพสิ น เชื่ อ ของลู ก หนี้ จำกฐำนะกำรเงิ น และ
ประสบกำรณ์กำรชำระหนี้ ในอดีตและกำรกำหนดให้ลูกค้ำบำงรำยต้องเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตหรื อจ่ำยเงิ น
ล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
39.5 มูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ น
ประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ ืมมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยตลำด ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ จึงเชื่อว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำง
มีสำระสำคัญ
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39.6 ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินแสดงได้ดงั นี้
มูลค่ำตำมบัญชี
บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3
บำท
บำท
บำท

รวม
บำท

สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
17,146,095.60 17,146,095.60
17,146,095.60
สินทรัพย์ที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
แต่ มีกำรเปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
1,187,851,006.65 3,382,233,624.00
3,382,233,624.00
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
64,331,978.85
104,487,400.00 104,487,400.00
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3
รวม
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย
21,539,289.40 21,539,289.40
21,539,289.40
สินทรัพย์ที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
แต่ มีกำรเปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
1,195,887,019.60 4,926,848,130.00
4,926,848,130.00
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
64,613,142.87
82,235,703.12
82,235,703.12
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40. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มี รำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับบุ คคลและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้นซึ่งเป็ นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
40.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
ชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โกไฟว์ จำกัด
บริ ษทั ไทยบริ ติช ดีโพสต์ จำกัด

บริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด
C.T.K.S. Technologies Company Limited

Myanmar Deco-TBSP Special Products Company Limited
WE’LL Corporation
บริ ษทั พริ ซ่ ึม โซลูชนั่ ส์ จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง ตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษำยน 2561
บริ ษทั ร่ วมโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง ถึงวันที่ 3 เมษำยน 2561
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกำยน 2561
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
ผ่ำนบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
ตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษำยน 2561
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
ผ่ำนบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง จำกัด (มหำชน)
ตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษำยน 2561
บริ ษทั ร่ วมโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
กำรร่ วมค้ำโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
ผ่ำนบริ ษทั ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
กำรร่ วมค้ำโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
ผ่ำนบริ ษทั ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
กำรร่ วมค้ำโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
ผ่ำนบริ ษทั ไทย บริ ติช ซีเคียวริ ต้ ี พริ้ นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
ตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษำยน 2561
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยกำรถือหุน้ ในกำรร่ วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
กรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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40.2 รำยกำรค้ำระหว่ำงกัน
งบกำรเงินรวม

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดรำยกำรออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
มูลค่ำกำรซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รำยได้จำกกำรขำย
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
มูลค่ำกำรซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
รำยได้ค่ำเช่ำและบริ กำร
รำยได้อื่น
ซื้อสิ นค้ำ
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกกำรขำย
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
มูลค่ำกำรซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำที่ปรึ กษำ
มูลค่ำกำรขำยทรัพย์สิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

-

-

42,912,786.87
13,166,400.00
30,764,930.40
34,172,963.10
8,050,521.67
706,295.62
-

55,940,118.20
16,466,400.00
32,672,849.24
6,547,653.55
8,292,125.70
141,100.27
500,000.00

240,389,953.33
2,105,482.55
700,786.59
886,794.00

261,213,360.65
17,190,878.98
634,474.00
1,707,265.46

182,781,413.82
313,445.00
-

204,417,784.48
159,132.00
56,496.00

43,926.22
2,265,806.43
1,555,829.89
383,234.98
564,380.00

3,788,362.94
2,063,414.02
1,614,442.22
84,818.18
689,660.00

300,105.50
123,689.90
18,000,000.00
704,260.50
3,373,226.08

775,918.42
1,094,806.50
18,000,000.00
115,000.00
3,495,695.98

1,105.50
-

771,803.42
-

1,800,000.00
-

1,500,000.00
21,000.00

1,800,000.00
-

1,500,000.00
-

-

72,760.00
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รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบำยกำรคิดรำคำดังนี้
รำยกำรซื้ อและขำยสิ นค้ำระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันคิดรำคำโดยใช้
รำคำทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
บริ ษทั ฯ ให้เช่ ำที่ ดินแก่บริ ษทั ย่อยเพื่อเป็ นที่ ต้ งั อำคำรโรงพิมพ์ คิดค่ำเช่ ำในอัตรำเดื อนละ 500,000.00 บำท
กำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นับจำกวันที่ 1 สิ งหำคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2559 และต่อสัญญำเช่ำ กำหนด
ระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ 1 สิ งหำคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2562
บริ ษทั ฯ เช่ำอำคำรจำกบริ ษทั ย่อย คิดค่ำเช่ำในอัตรำเดื อนละ 50,000.00 บำท กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำก
วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยมีกำรทำสัญญำปี ต่อปี
บริ ษทั ฯ ให้เช่ำเครื่ องจักรแก่บริ ษทั ย่อย คิดค่ำเช่ำในอัตรำเดือนละ 872,200.00 บำท กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับ
จำกวัน ที่ 1 กุ ม ภำพัน ธ์ 2560 ถึ ง วัน ที่ 31 มกรำคม 2561 และต่ อ สั ญ ญำเช่ ำ คิ ด ค่ ำ เช่ ำ ในอัต รำเดื อ นละ
572,200.00 บำท กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2562 โดยมีสิทธิ์
ต่อสัญญำปี ต่อปี
บริ ษทั ฯ ให้บริ กำรบริ หำรจัดกำรแก่บริ ษทั ย่อย คิดค่ำบริ กำรในอัตรำร้อยละ 3 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งปี ของ
บริ ษทั ย่อย กำหนดระยะเวลำกำรให้บริ กำร 1 ปี นับจำกวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยมี
กำรทำสัญญำปี ต่อปี
บริ ษทั ย่อยให้บริ กำรบริ หำรจัดกำรแก่กำรร่ วมค้ำ คิดค่ำบริ กำรขั้นต่ ำในอัตรำเดื อนละ 50,000.00 บำท หรื อ
ค่ำบริ กำรในอัตรำร้ อยละ 3 ของรำยได้จ ำกกำรขำยทั้งปี ของกำรร่ วมค้ำแล้วแต่อย่ำงใดจะสู งกว่ำ กำหนด
ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 1 ปี นับจำกวันที่ 1 มิถุนำยน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 และต่อสัญญำ กำหนด
ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 1 ปี นับจำกวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 โดยมีสิทธิ์ต่อสัญญำปี
ต่อปี
บริ ษ ัท ย่อ ยรั บ บริ ก ำรบ ำรุ ง รั ก ษำคอมพิ ว เตอร์ จ ำกกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน คิ ด ค่ ำบริ ก ำรในอัต รำเดื อ นละ
1,500,000.00 บำท กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับ จำกวัน ที่ 1 เมษำยน 2560 ถึ งวัน ที่ 31 มี น ำคม 2561 และต่ อ
สัญญำ กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562 โดยมีสิทธิ์ต่อสัญญำปี ต่อ
ปี อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้บอกเลิกสัญญำนี้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ฯ รับบริ กำรบำรุ งรักษำคอมพิวเตอร์ จำกบริ ษทั ย่อย คิดค่ำบริ กำรในอัตรำเดื อนละ 540,000.00 บำท
กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561 และต่อสัญญำ กำหนดระยะเวลำ
1 ปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562 โดยมีสิทธิ์ต่อสัญญำปี ต่อปี
บริ ษทั ฯ รับบริ กำรที่ ปรึ กษำจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คิดค่ำที่ ปรึ กษำอัตรำเดือนละ 150,000.00 บำท กำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 และต่อสัญญำกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
นับจำกวันที่ 1 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
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40.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
รวม
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำรค้ำงรับ
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
รวม
รำยได้คำ้ งรับอื่น
กำรร่ วมค้ำ
เงินทดรองจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

35,448,968.33
128,112.95
35,577,081.28

40,078,802.96
413,858.75
40,492,661.71

999,009.78
21,168,248.84
22,167,258.62

4,400,962.43
27,710,890.59
32,111,853.02

96,211.00
96,211.00

381,481.99
381,481.99

7,492,297.62
7,492,297.62

16,973,303.55
16,973,303.55

380,039.83

161,493.80

103,305.16
68,908.00
172,213.16
80,485.40
45,000.01
125,485.41
9,630.00
1,639,026.00
1,648,656.00

-

-

92,010.00

-

201,412.09
201,412.09

1,449,324.63
1,449,324.63

-

82,516.80

101,538.33

-

-

1,034,890.93
88,168.00
1,123,058.93

12,655.96
1,902,356.75
1,915,012.71

577,800.00
9,630.00
587,430.00

577,800.00
7,350.00
585,150.00
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งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

เงินประกันรับ
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื เพิม่
จ่ำยชำระคืน
ยอดคงเหลือปลำยปี

600,000.00
600,000.00

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
600,000.00
600,000.00

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

232,300,000.00
(161,000,000.00)
73,000,000.00

63,000,000.00
(63,000,000.00)
-

40.4 กำรค้ ำประกันระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้นำที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยให้กำรค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อระหว่ำงกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกัน
40.5 ภำระผูกพันระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันกับบริ ษทั ย่อย ตำมหมำยเหตุ 42.2 และ 42.4
และมีภำระผูกพันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ตำมหมำยเหตุ 42.5
40.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญ
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
67,985,885.92
58,730,889.75
19,110,800.33
24,640,220.00
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
โครงกำรสมทบเงินที่กำหนดไว้
2,756,708.66
2,296,633.00
771,260.00
791,803.00
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
2,548,978.92
2,428,481.27
610,209.65
471,431.30
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
25,329.16
29,755.00
3,483.35
15,689.00
รวม
73,316,902.66
63,485,759.02
20,495,753.33
25,919,143.30
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41. ข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสด
41.1 รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
โอนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ซื้อสิ นทรัพย์ถำวรโดยยังไม่ได้จ่ำยชำระ
มูลค่ำสิ นทรัพย์
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
ที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

1,826,553.95

449,065.09

-

449,065.09

7,849,416.92
533,967.28

11,550,154.12
248,469.32

-

-

75,847,000.00

-

-

-

4,393,193.80

4,257,156.40

4,393,193.80

4,257,156.40

(6,019,045.17)

2,636,066.80

445,485.30

2,636,066.80
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เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
เงินปันผลค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม
(15,129,845.03)
6,830,000.00
(11,798,623.44)
(276,251,702.91)
(25,269,284.06)
190,040,173.34

64,572,000.00
80,769,000.00
1,392,682.17
1,792,260.51
11,798,623.44
376,996.20
34,165.08
202,735,727.40

16,842,000.00
9,982,000.00
279,740,000.00

28,333,000.00
49,583,000.00

(137,090,506.04)
591,014,251.00

บำท
42,000,000.00

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลง
จำกกระแสเงินสด
จำกกำรได้มำหรื อสู ญเสี ย
จำกกำรจัดหำเงิน
กำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย
บำท
บำท
57,735,883.82
175,000,000.00

7,897,953.08
(7,897,953.08)
8,383,384.20
276,407,319.04
25,468,428.43
311,720,901.98

302,554,320.26
(301,092,549.95)

บำท
-

กำรเปลี่ยนแปลงอื่น

41.2 กำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้
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11,002,790.22
10,706,307.43
8,383,384.20
532,612.33
233,309.45
984,236,802.72

258,368,814.22
420,273,701.05

บำท
274,735,883.82

ยอดคงเหลือ
ปลำยปี
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เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
เงินปันผลค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม
(111,129,000.00)
270,000.00
(2,221,998.52)
(1,792,190.51)
(233,830,164.00)
(6,623,449.61)
(313,326,802.64)

75,000,000.00
181,200,000.00

2,221,989.53
3,184,951.67
1,792,190.51
72,761.00
50,193.85
263,522,086.56

บำท
-

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

-

-

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลง
จำกกระแสเงินสด
จำกกำรได้มำหรื อสู ญเสี ย
จำกกำรจัดหำเงิน
กำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย
บำท
บำท
42,000,000.00
-
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1,392,691.16
(1,392,691.16)
11,798,623.44
234,134,399.20
6,607,420.84
252,540,443.48

100,701,000.00
(100,701,000.00)

บำท
-

กำรเปลี่ยนแปลงอื่น

1,392,682.17
1,792,260.51
11,798,623.44
376,996.20
34,165.08
202,735,727.40

64,572,000.00
80,769,000.00

บำท
42,000,000.00

ยอดคงเหลือ
ปลำยปี
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ยอดคงเหลือ
ต้นปี

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยำว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินปันผลค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม

บำท
42,000,000.00
-
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ยอดคงเหลือ
ปลำยปี
บำท
70,000,000.00
71,300,000.00

33,912,000.00
42,424,000.00

(85,181,172.60)
375,014,251.00

219,144,653.49
(217,682,883.18)

167,875,480.89
199,755,367.82

1,392,682.17
1,792,260.51
376,996.20
17,944.18
121,915,883.06

(1,392,682.18)
(262,786,509.41)
(13,709,246.91)
111,244,639.90

1,330,209.98
(1,330,209.98)
262,942,125.54
13,895,322.71
278,299,218.56

1,330,209.97
462,050.53
532,612.33
204,019.98
511,459,741.52

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินปันผลค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงอื่น
จำกกระแสเงินสด
จำกกำรจัดหำเงิน
บำท
บำท
28,000,000.00
71,300,000.00
-

บำท
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงอื่น
จำกกระแสเงินสด
จำกกำรจัดหำเงิน
บำท
บำท
42,000,000.00
-

ยอดคงเหลือ
ปลำยปี
บำท
42,000,000.00

42,000,000.00
66,500,000.00

(32,434,000.00)
270,000.00

24,346,000.00
(24,346,000.00)

33,912,000.00
42,424,000.00

1,335,068.03
3,184,951.67
72,761.00
21,256.95
113,114,037.65

(1,335,077.02)
(233,830,164.00)
(3,619,364.74)
(228,948,605.76)

1,392,691.16
(1,392,691.16)
234,134,399.20
3,616,051.97
237,750,451.17

1,392,682.17
1,792,260.51
376,996.20
17,944.18
121,915,883.06
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42. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้
นอกจำกหนี้ สิน ตำมที่ ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นดังนี้
42.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นกับสถำบัน
กำรเงินดังนี้

หนังสื อค้ ำประกัน (ล้ำนบำท)
เลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต (ล้ำนบำท)
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้ำนบำท)
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน (ล้ำนบำท)
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ล้ำนบำท)
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ)
บัตรเครดิต (ล้ำนบำท)

หนังสื อค้ ำประกัน (ล้ำนบำท)
เลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีต (ล้ำนบำท)
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้ำนบำท)
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน (ล้ำนบำท)
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ล้ำนบำท)
สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ)
บัตรเครดิต (ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
466.94 (189.95) 276.99
304.72 (171.09)
133.63
162.30
162.30
50.00
(1.55)
48.45
118.00
118.00
70.00
70.00
816.00 (229.00) 587.00
410.00
(42.00) 368.00
35.00
(1.14)
33.86
35.00
(8.17)
26.83
4.80
4.80
3.80
(0.25)
3.55
2.50
(0.12)
2.38
2.50
(0.15)
2.35
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
74.00
(12.20)
61.80
80.88
(24.25)
56.63
10.00
10.00
10.00
10.00
35.00
35.00
30.00
30.00
160.00
(70.00)
90.00
130.00
(42.00)
88.00
20.00
20.00
20.00
20.00
1.00
1.00
2.50
(0.12)
2.38
2.50
(0.15)
2.35

42.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำอำคำรที่จดั เป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
กับบริ ษทั ย่อยดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ไม่เกิน 1 ปี
0.60
0.60
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
0.60
0.60
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42.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมี ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำเครื่ องจักรที่ จดั เป็ นสัญญำเช่ ำ
ดำเนินงำนกับกิจกำรอื่นดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ไม่เกิน 1 ปี
19.76
9.42
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
20.70
6.00
เกิน 5 ปี
0.20
รวม
40.66
15.42
42.4 ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯ มี สั ญ ญำค่ ำบ ำรุ งรั ก ษำระบบคอมพิ ว เตอร์ กับ บริ ษ ัท ย่อ ย
คิดค่ำบริ กำรในอัตรำเดือนละ 540,000.00 บำท กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 31
มีนำคม 2561 และต่อสัญญำ กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562 โดย
มีสิทธิ์ต่อสัญญำปี ต่อปี
42.5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำค่ำบำรุ งรักษำคอมพิวเตอร์กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
คิดค่ำบริ กำรในอัตรำเดือนละ 1,500,000.00 บำท กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 31
มีนำคม 2561 และต่อสัญญำ กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562
42.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญำค่ำรักษำควำมปลอดภัยกับกิจกำรอื่น คิดค่ำบริ กำรในอัตรำเดือนละ
48,000.00 บำท กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ 1 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
42.7 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มี ภำระผูกพันตำมสัญญำเกี่ ยวกับจ้ำงที่ ปรึ กษำกับกิ จกำรอื่น จำนวนเงิ น
6.15 ล้ำนบำท
42.8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำจ้ำงปรับปรุ งระบบ บริ หำรจัดกำร
Full Cloud Billing Solution กับกิจกำรอื่น จำนวนเงิน 20.67 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี
42.9 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำก่อสร้ำง และสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดหำ
สิ นทรัพย์และสิ นค้ำกับกิจกำรอื่น จำนวนเงิน 19.16 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 22.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
42.10 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญำกำรใช้เครื่ องหมำยทำงกำรค้ำกับบริ ษทั อินวีนิค จำกัด โดยบริ ษทั
ดังกล่ำวให้สิทธิ ในกำรใช้เครื่ องหมำยทำงกำรค้ำแก่บริ ษทั ย่อย ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำว บริ ษทั ย่อย
จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้เครื่ องหมำยทำงกำรค้ำตำมที่ตกลงกันไว้ในสัญญำ สัญญำนี้มีกำหนดระยะเวลำ
1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 และสำมำรถต่ออำยุได้โดยอัตโนมัติอีกครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ำยหนึ่ งฝ่ ำยใด
บอกเลิกสัญญำโดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำเป็ นเวลำ 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญำ
42.11 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงกับบริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จำกัด
(มหำชน) โดยบริ ษทั ดังกล่ำวให้สิทธิในกำรใช้อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงแก่บริ ษทั ย่อย ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ
ดังกล่ำว บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ำยค่ำเช่ ำสิ นทรั พย์ที่เช่ ำตำมที่ ตกลงกันไว้ในสัญญำ สัญญำนี้ มีกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 และสำมำรถต่ออำยุได้โดยอัตโนมัติอีกครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ำยหนึ่ งฝ่ ำยใดบอก
เลิกสัญญำโดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำเป็ นเวลำ 2 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญำ
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43. รำยกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดทำงบัญชีของงวดก่ อน
บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ำรแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลำดทำงบัญ ชี ข องงวดก่ อ นเกี่ ย วกับ กำรรั บ รู ้ ร ำยกำรก ำไรจำกกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและส่ วนเกินทุนจำกหุ ้นสำมัญซื้อคืนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วมในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงยอดสะสมเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินในขณะที่รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรกำไรที่ตอ้ งรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดที่เกิดรำยกำร
โดยกำรปรับงบกำรเงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งข้อผิดพลำดดังกล่ำวไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงินดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุ ง
ตำมที่รำยงำนใหม่
บำท
บำท
บำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
1,033,936,569.37
107,042,750.86 1,140,979,320.23
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
97,977,302.22
(107,042,750.86)
(9,065,448.64)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
1,136,636,011.44
107,042,750.86 1,243,678,762.30
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
103,251,535.62
(107,042,750.86)
(3,791,215.24)
44. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษทั ฯ ได้มี กำรจัดประเภทรำยกำรบำงรำยกำรใหม่ในงบกำรเงิ นงวดก่ อนที่ น ำมำแสดงเป็ นข้อมู ล
เปรี ยบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลต่อกำไรสำหรับปี หรื อส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ตำมที่ได้รำยงำนไว้แล้วโดยสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
จัดประเภทใหม่
ตำมที่รำยงำนใหม่
บำท
บำท
บำท
งบกำไรขำดทุน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
1,366,487,519.47
14,987,490.33 1,381,475,009.80
รำยได้อื่น
27,214,838.28
(14,987,490.33)
12,227,347.95
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45. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติที่สำคัญ
อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2562 พิจำรณำดังนี้
- พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสำหรับปี 2561 และกำไรสะสมเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน
เงิน 10.20 ล้ำนบำท และเป็ นเงินปั นผลเพิ่มเติมโดยจะจ่ำยเป็ นเงินสดปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.37 บำท
และจ่ำยเป็ นหุ ้นปั นผลในอัตรำ 10 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล กรณี มีเศษหุ ้น บริ ษทั ฯ จะจ่ำยเป็ นเงินสด
ปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.10 บำท กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562
- พิจำรณำอนุ มตั ิ กำรลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จำนวนเงิ น 1.00 บำท จำกทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
จำนวนเงิน 420,206,768.00 บำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ จำนวน 420,206,768 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1.00 บำท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ จำนวนเงิ น 420,206,767.00 บำท (แบ่ งเป็ นหุ ้นสำมัญ จำนวน
420,206,767 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) โดยวิธีกำรตัดหุน้ สำมัญจดทะเบียน จำนวน 1 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท ที่เหลือจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
- พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ กำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จ ำนวนเงิ น 42,021,000.00 บำท จำกทุ น จด
ทะเบียนเดิม จำนวนเงิน 420,206,767.00 บำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ จำนวน 420,206,767 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ จำนวนเงิ น 462,227,767.00 บำท (แบ่ งเป็ นหุ ้น
สำมัญ จำนวน 462,227,767 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่ จำนวน
42,021,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล
- พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จำนวน 42,021,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล
46. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบกำรเงิ น นี้ ได้รั บ อนุ ม ัติ ให้ ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ของบริ ษ ทั ที .เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกัด
(มหำชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

___________________________________
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