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VISION MISSION AND STRATEGY
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

Vision วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�บริการด้านนวัตกรรมการพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

Mission พันธกิจ
ยึดมั่นหลักการบรรษัทภิบาล สร้างสินค้า
และบริการที่เป็นเลิศ เกิดผลกำ�ไร ผู้ถือหุ้น
พึงพอใจ ด้วยการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากร
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Strategy กลยุทธ์
1. ด้านการตลาด
มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นเลิศที่แตกต่างและเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ด้านการผลิต
มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า 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
ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการทำ�งาน ภายใต้สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดีในบรรยากาศ
การทำ�งานที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่น
ในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can”

T
K
S

WE
CAN

Trust : เชื่อใจกัน

มีทัศนคติที่ดี เปิดใจรับฟัง เคารพ และให้เกียรติกัน

Knowledge : ใฝ่รู้

ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

Spirit : จิตอาสา

อาสาร่วมมือ แบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน เป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม

WE CAN : เราทำ�ได้

มุ่งมั่น ตั้งใจ ลงมือทำ�อย่างเต็มที่

เมื่อมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำ�อย่าง
เต็มที่ จะนำ�พาองค์กรสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินและการจ่ายเงินปันผล

2562

2561

2560

2559

2561

336.59

303.31
2562

335.59

409.83

2560

2559

2562

2561

471.22

444.18

EBITDA
(ล้านบาท)

479.94

1,693.65
2559

กำ�ไรสุทธิ
(ล้านบาท)

641.71

1,645.96
2560

365.76

กำ�ไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

2561

329.54

532.83

2562

2,534.18

รายได้รวม
(ล้านบาท)

431.57

2,854.97

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2560

2559

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม)

2562

0.84

2561

2562

71.84
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2559

0.79 0.93 0.93
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)

2562

0.60

2560

2561

2560

0.65 0.67

2559

0.65

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (งบรวม) (%)

2561

2560

2559

71.59 72.04 69.90
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FINANCIAL RATIO

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561**

2560

2562

2561**

2560

0.84
0.57
0.24
53
46
37
48

0.76
0.49
0.57
54
39
43
34

1.24
0.91
0.58
72
42
69
22

0.46
0.39
0.12
32
13
38
4

0.13
0.11
0.06
43
25
60
13

0.68
0.49
0.42
52
35
75
18

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
21.3%
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น**
13.5%
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม)
15.6%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

21.0%
12.0%
14.1%

23.9%
20.4%
18.8%

10.0%
49.6%
15.2%

7.3%
45.2%
14.1%

4.4%
46.3%
18.8%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
11.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***
30.6%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร***

10.7%
30.9%

15.4%
60.3%

13.0%
253.7%

12.5%
194.9%

17.2%
202.0%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
0.71
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบีย้ *** 14.46
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี*้ **, **** 2.34

0.58
12.74
1.62

0.26
53.92
6.12

0.25
22.34
2.55

0.22
20.63
1.75

0.11
94.35
8.97

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

หมายเหตุ : * ค�ำนวณจาก 365 วันต่อปี
** บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม่ในงบการเงินงวดก่อน ที่น�ำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
		 รายการในงบการเงินงวดปัจจุบันซึ่งไม่มีผลต่อก�ำไรส�ำหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้แล้ว (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 38)
*** บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของงวดก่อน (พ.ศ. 2561) เกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วน
		 ความเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 100 ท�ำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี 2561 ต�่ำไป ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สูงไปในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�ำหรับปี 2561
		 สูงไปในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3)
**** อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ ค�ำนวณจากก�ำไรรวมส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี
		 และค่าเสื่อมราคา
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
AND MANAGING DIRECTOR

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
5 เทคโนโลยี ได้แก่ 1) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 2) เทคโนโลยีเสมือนจริง ( Virtual Reality : VR) และ
Augmented Reality : AR) 3) บล็อกเชน (Blockchain) 4) หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Robots & Automation และ 5) เทคโนโลยี
สื่อสารเคลื่อนที่ 5G (Mobile 5g) เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อธุรกิจสถาบันการเงิน อุตสาหกรรม พาณิชย์ และบริการอย่างรุนแรง
ทำ�ให้มีการปรับเปลี่ยนจากวิธีและระบบเดิมไปสู่ Digital Platform ที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งพิมพ์จำ�นวนมาก
อีกต่อไป ส่งผลให้ปริมาณ Demand ด้านสิ่งพิมพ์ในช่วง 2-3 ปีนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากลูกค้าหันไปใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่แทนการใช้สิ่งพิมพ์ (Paperless) แต่ก็ยังมีสิ่งพิมพ์ในส่วนของ Packaging ยังคงเติบโตเพราะยังไม่มีเทคโนโลยี
อะไรทีจ่ ะมาทดแทนได้ ทำ�ให้อตุ สาหกรรมการพิมพ์ทวั่ โลกต่างหันเหจากอุตสาหกรรม Commercial Printing ไปเป็นอุตสาหกรรม
Packaging เพื่อความอยู่รอด ทำ�ให้อุตสาหกรรม Packaging เกิดการแข่งขันทั้งราคาและศักยภาพอย่างหนักหน่วง
ในปี 2562 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีลูกค้าหลักกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน
ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ธนาคารมีการปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น และใช้ Application on Mobile แทนการ
ให้บริการทาง Counter Service, ใช้ระบบ E-pay แทนเช็คธนาคาร, ใช้ E-tax Invoice & E-Receipt แทน Paper form ฯลฯ ทำ�ให้
ยอดขายสิ่งพิมพ์ลดลงประมาณร้อยละ 10-30 ต่อปีแล้วแต่ชนิดของสิ่งพิมพ์ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่าง
ติดต่อกันมาหลายปี บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยขยายฐานลูกค้าสิ่งพิมพ์เดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้อยลงโดยเสริม
สินค้าและบริการเพิ่มให้กับลูกค้าแบบหลากหลายและครบวงจรที่เรียกว่า One Stop Service โดยการเสริมและสร้างศักยภาพ
(Synergy) ในการทำ�ตลาดร่วมกับบริษทั ในเครือทีม่ ที งั้ ธุรกิจเกีย่ วกับงานพิมพ์ทบี่ ริษทั ยังไม่มี เช่น บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกีย่ ว
กับเทคโนโลยี Hardware & Software ในสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น AI ,IoT etc. เพือ่ ช่วยลูกค้าคิดและพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่เหมือน Business Partner และเพิ่มการขยายฐานสู่ตลาดงานพิมพ์และบริการใหม่ในส่วนของงานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ เช่น งานข้อสอบทัว่ ประเทศแบบครบวงจร และขยายงาน Packaging ในภาคอุตสาหกรรมทีย่ งั มีการเติบโตอย่างดี เป็นต้น
นอกจากนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้พิจารณาตัดสินให้บริษัทเป็น
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ผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. และยังได้รับผลทางอ้อมจากสภาพธุรกิจและการค้าในประเทศไทยเกิดการตื่นตัวจากกระแสมีการ
เลือกตั้งที่เว้นวรรคมานานกว่า 5 ปี ทำ�ให้ผลประกอบการของบริษัทปี 2562 มียอดขายในธุรกิจสิ่งพิมพ์เติบโตจากปี 2561
ร้อยละ 21.7 มีกำ�ไรสุทธิเติบโตร้อยละ 35.3
สำ�หรับแผนธุรกิจในปี 2563 บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์จุดแข็งที่ประสบผลสำ�เร็จมาแล้วในปี 2562 และเพิ่มกลยุทธ์ร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการพิมพ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงชั้นสูง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเป็นต้น
การดำ�เนินการของบริษัทยังคงตระหนักและให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการ
บริษทั ได้มกี ารอนุมตั นิ โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างชัดเจน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับนำ�มาเป็นแนวปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทยังคงประสบความสำ�เร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน และได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชนใกล้เคียงและสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น
1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน อีกทั้งได้รับ
การประเมินผลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้รับจำ�นวนตรา
สัญลักษณ์ 4 ดวง จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังยึดถือหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
ในนามคณะกรรมการบริษัท

พลเอก
(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ
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PERFORMANCE HIGHLIGHTS
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ด้านการลงทุน
ในไตรมาส 3 ของปี 2562 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อถือหุ้นใหญ่กิจการบริษัท ทีบีเอสพี (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท จากเดิมร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 เพื่อขยายธุรกิจการพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท ในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะยาว
ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศ
ทิศทางธุรกิจ
ในปี 2563 ได้วเิ คราะห์จากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก และจากการคาดการณ์ของหลายสำ�นักวิจยั เศรษฐกิจ คาดว่าลูกค้า
ยังคงได้รับผลกระทบติดต่อจากปีที่ผ่านมา บริษัท ที.เค.เอส.ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์จุดแข็งที่ประสบผลสำ�เร็จมาแล้วในปี 2562 และแก้ไข
จุดอ่อนบางผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สำ�เร็จในปี 2562 เช่น ผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ที่บริษัทเพิ่มการลงทุนบางส่วนนี้ตั้งแต่ปี 2561
แต่ยงั ต้องรอการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยปี 2563 ได้ก�ำ หนดแผนปรับปรุงเครือ่ งจักรอุปกรณ์ เครือ่ งมือตรวจคุณภาพอัตโนมัติ นอกจาก
นี้ยังมุ่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการพิมพ์ และรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงชั้นสูง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เป็นต้น
เนื่องจากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างรวดเร็ว กิจกรรมต่างๆ ก้าวสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลายๆ บริษัท
ต่างรณรงค์ในการใช้กระดาษให้ลดน้อยลง และใช้ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง และนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform มาทดแทนการใช้กระดาษ บริษัทจึงได้มีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้
เกิดความยัง่ ยืนของการดำ�เนินธุรกิจ และเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิม่ โอกาสในการขยายตลาดต่อ บริษทั มีแนวทาง
การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการธุรกิจสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท โดยจะ
พิจารณารวมบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน
กิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
ด้านบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
ตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงการบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย ภายใต้จริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างจิตสำ�นึกใน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) ให้กับบุคลากรทุกระดับไปพร้อมกับแผนการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง (Steak Holder) ของบริษัท ทำ�ให้บริษัทสามารถ
ขับเคลื่อนสู่การบรรลุนโยบายและเป้าหมายอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) อย่างแท้จริง
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ�วัน โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน ภายใต้ “T.K.S. We Can” เพื่อให้
พนักงานมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสาและลงมือทำ�อย่างเต็มที่จะนำ�พาองค์กรสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
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OVERALL BUSINESS OPERATIONS
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) “บริษทั ” เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
หมวดธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเข้าซื้อขายวันแรกเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 รวมระยะเวลาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 16 ปี และอยู่
ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 65 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 โดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี ในนาม “แต้ เกียง
เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำ�นักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเครื่องเขียนมาเป็นผู้ผลิตกระดาษ
ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ซึ่ง
ดำ�เนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบริษัท โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้น 100% ในต้น
ปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทครบวงจร โดยมีระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบแผ่น ระบบการพิมพ์
ดิจิตอล แบบสีและขาวดำ� รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด “บริษัทย่อย” มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินการอยู่ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ในปี
พ.ศ. 2531 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำ�เข้าและ
จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วน 38.51% และ
กลุม่ บริษทั ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment Ltd.) ในสัดส่วน 34.99% โดยบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(“SYNNEX”) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม รายได้จากการลงทุนในส่วนนี้ บริษัทรับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ในปี 2562 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800 ล้านบาท เป็น 880 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 847.3 ล้านบาท
ในปี 2562 บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน) (“TBSP”) จากร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่น บัตรพลาสติก เช็ค ฉลากป้องกันการปลอมแปลง RFID และ Smart Card
Reader ปัจจุบัน TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่
เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น
ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ อัตราการใช้กระดาษลดน้อยลง มีการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform
มาทดแทนการใช้กระดาษ ดังนั้น การปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้จะเป็นการรวมกิจการธุรกิจสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ทุกประเภทของกลุม่ บริษทั รวมถึงบริษทั ในเครือเข้าด้วยกัน เพือ่ เป็นการรองรับเทคโนโลยี โดยกลุม่ บริษทั มีการให้บริการทีห่ ลากหลาย
และครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการประเภทสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-tax e-document
e-statement รวมถึง e-solution นอกเหนือจากการให้บริการแล้ว การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ส่งผลให้ต้นทุนในการดำ�เนินการลดลง
และส่งผลกำ�ไรเพิ่มมากขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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BUSINESS OPERATIONS

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

มูลค่า : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มแบบสิ่งพิมพ์และบริการ
1. บริการแบบพิมพ์ธุรกิจที่มีมูลค่าสูง
(High-Valued Document: Advance Forms / Security Forms)
2. กลุ่มบริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล
(Digital Print & E-Service & Provider & System integration services)
3. กลุ่มแบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms)
4. กลุ่มแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง & กระดาษสำ�นักงาน
(Stock forms & Office Paper & Trading)
5. กลุ่มบริหารคลังสินค้าและขนส่ง
(Warehouse & Logistics Management Service)
6. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging & Label)
7. กลุ่มบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed  Electronics)
รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัท
รายได้จากการขายและการให้บริการของ บมจ.ทีบีเอสพี
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่นๆ
รวม

มูลค่า

2562

%

มูลค่า

384.9

13.5

271.3

2561

2560

%

มูลค่า

%

286.2

12.3

386.1

23.5

9.5

222.0

9.6

185.5

11.3

180.8
429.5

6.3
15.0

183.0
464.6

7.9
20.0

224.9
476.8

13.7
29.0

27.2

1.0

21.0

0.9

19.3

1.2

50.3
72.2
1,416.2
1,080.7
2,496.9
193.4
164.7
2,855.0

1.8
2.5
49.6

62.0
18.0
1,256.8
795.2
2,052.0
241.2
27.3
2,320.5

2.7
0.8
54.2

63.0
25.9
1,381.5
-

3.8
1.6
83.9

37.9
87.5
6.8
5.8
100.0

34.3
88.4
10.4
1.2
100.0

1,381.5
252.3
12.2
1,646.0

83.9
15.3
0.7
100.0

11

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

PRODUCTS AND COMPETITIONS

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
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HIGH-VALUED DOCUMENT
บริการแบบพิมพ์ธุรกิจที่มีมูลค่าสูง
งานพิมพ์ธุรกิจปลอดการท�ำเทียม (Security Forms) เป็น
เอกสารที่ส�ำคัญของหน่วยงานที่ถูกออกแบบเพื่อให้ยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก
เป็นต้น จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานพิมพ์ปลอดการ
ท�ำเทียมโดยเฉพาะ เช่น กระดาษพิมพ์ลายน�้ำ กระดาษที่ผลิตเพื่อ
ใช้เฉพาะงาน หมึกพิมพ์แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ
เป็นต้น
บริการ Cheque On Demand เป็นการให้บริการตั้งแต่การ
ออกแบบเช็ค ท�ำ Art Work พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ชื่อและเลขที่บัญชี
ของลูกค้า ชื่อสาขา และที่อยู่ของสาขา พร้อมทั้ง Encode เลขที่
เช็ค เลขที่สาขา และเลขที่บัญชี โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูลที่สถาบัน
การเงินจัดส่งให้ ทั้งนี้บริษัทให้บริการด้วยระบบความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะไม่ท�ำการแก้ไข ตัดต่อเพิ่มเติมใด ๆ
ในข้อมูล และพร้อมทั้งจัดให้ถึงสาขาอย่างรวดเร็ว
บริการ Examination Management System (EMS) เป็นระบบ
การให้บริการครบวงจรเรื่องการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ การสอบ
แข่งขันเข้ารับราชการและการท�ำงานของภาคเอกชน การสอบวัด
สัมฤทธิ์ผลของภาคการศึกษา ที่มีรูปแบบการท�ำงานที่ครบทุก
ขั้นตอนของการสอบ และบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกการท�ำงาน
และพื้นที่ออกมาจากการพิมพ์ระบบ Offset security และน�ำ
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า คือ ระบบ WEB
รับสมัคร การช�ำระเงินค่าสมัคร การจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และยังมีการน�ำข้อมูลมาบริหารจัดการท�ำให้
การสอบมีความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาระบบการพิมพ์ที่เป็นการพิมพ์ผสมผสานระหว่างงานพิมพ์
offset กับ การพิมพ์ระบบ Digital ท�ำให้ข้อสอบมีความถูกต้อง
แม่นย�ำส�ำหรับผู้สอบ และป้องกันการทุจริตในการสอบ ท�ำให้
ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับความถูกต้อง แม่นย�ำ ไม่มีข้อผิดพลาด ตาม
slogans “zero defect” ส�ำหรับลูกค้ามีทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐ
และเอกชน

DIGITAL PRINT & E-SERVICE
SOLUTION
บริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล
เป็นบริการที่จะช่วยลูกค้าในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าให้มีความ
หลากหลายช่ อ งทางและพั ฒ นาระบบงานของลู ก ค้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพ ครบวงจรแบ่งเป็น
งานพิมพ์ดิจิตอล (Digital Print) เป็นการให้บริการงานพิมพ์
ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า สามารถพิ ม พ์ ทั้ ง แบบกระดาษต่ อ เนื่ อ งเป็ น ม้ ว น
ต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่องและแบบแผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบ
ดิ จิ ต อลสี่ สี แ ละขาวดำ � พร้ อ มการบรรจุ ซ องด้ ว ยระบบ Zero
defect สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด
งานบริการ E-Service Solution ซึ่งเป็นการพัฒนาการจัดทำ�
Solution ต่างๆ ทั้งแบบ Digital และ Non-Digital เพื่อให้บริการ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เช่น การให้บริการ E-Solution การพัฒนา Mobile
Application การบริหารจัดการ Uniform เป็นต้น นอกจากการ
ให้บริการพิมพ์ข้อมูลบนแบบฟอร์มแล้ว ยังมีการให้บริการใน
รูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง E-mail เน้นความปลอดภัย
ของข้ อ มู ล ทุ ก ด้ า น ทั้ ง Hardware Software และ Network
นอกจากนี้ยังให้บริการจัดพิมพ์ด้วยระบบ Files to Print เป็นการ
พิมพ์ที่ใช้ Data มาทำ�การจัดข้อมูลแล้วส่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์
ในระบบดิจิตอลในแบบแปรเปลี่ยนตาม Data รายบุคคล และ
หรือ พร้อมบริการใช้ Data ในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยสื่ออื่นๆ
เช่น Fax, SMS, E-mail Line, Facebook, Web Service, Mobile
App., E-Document, E-tax Invoice, E-policy, etc

ธุรกิจงานพิมพ์แบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์
ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ ว ในการด�ำเนิ น การ รวมทั้ ง มี มู ล ค่ า เพิ่ ม
(Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมัคร
พร้อมบัตรสมาชิก เป็นต้น
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BUSINESS FORMS

STOCK FORMS & OFFICE PAPER

แบบพิมพ์ธุรกิจ

แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง และกระดาษสำ�นักงาน

เป็นงานพิมพ์ที่มีการออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนผิวกระดาษ
สำ�หรับการใช้งานเฉพาะอย่าง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำ�กับภาษี
ใบแจ้ ง หนี้ ใบนำ � ฝาก ใบถอนของธนาคาร ใบสลิ ป เอที เ อ็ ม
ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทิน
รายงานประจำ�ปี เป็นต้น โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความ
ต้องการเพื่อให้บริษัทจัดพิมพ์

ประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กับ
เครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพื่อการใช้งาน
ในสำ�นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำ�หรับ
เครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำ�หรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และ
อิงค์เจ็ท เป็นต้น เพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์ของลูกค้า

TRANSPROMO & STATEMENT

PERSONAL LETTER

VOUCHER & COUPON
ON DEMAND
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สำ�หรับกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ จำ�นวน 3 รายการ ดังนี้
 กระดาษต่อเนื่อง 9”X11”
		 ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 กระดาษต่อเนื่อง 9.5”X11”
		 ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 กระดาษต่อเนื่อง 15”X11”
		 ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

1 ชั้น
18.8
1 ชั้น
20.0
1 ชั้น
31.1

ไม่มีเส้น
กิโลกรัม
ไม่มีเส้น
กิโลกรัม
ไม่มีเส้น
กิโลกรัม
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FLEXIBLE PACKAGING
& LABEL

WAREHOUSE & LOGISTICS
MANAGEMENT SERVICE

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและฉลากสินค้า

บริการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง

การผลิ ต เป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ส�ำหรั บ บรรจุ สิ น ค้ า อุ ป โภค
และบริโภค เป็นงานที่ละเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือ
ประสาน สอดคล้อง ของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ การ
ท�ำงานในแต่ละขั้นตอน มีการผลิตที่ครบวงจรและทันสมัย ตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ (Prepress) การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล
(Digital) การท�ำแม่พิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชนิดงาน
เราสามารถผลิตถุงได้ตามความต้องการของลูกค้า ทุกขนาด
ทุกรูปแบบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่สามารถพิมพ์งานได้สูงสุด
ถึง 10 สี ในระบบออโต้กราเวียร์รุ่นล่าสุด ควบคุมด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้งานพิมพ์ มีคุณภาพ
ดี สวยงาม มีความแม่นย�ำอย่างสม�่ำเสมอในทุกขั้นตอนการผลิต
ถุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าจะได้สินค้าที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนทางการตลาด

เป็นการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจร
โดยให้บริการตั้งแต่จัดหา การจัดเก็บ และการจัดส่งด้วยความ
ถูกต้อง แม่นยำ� มั่นคง ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลาที่กำ�หนดพร้อม
ด้วยการติดตามแบบ Online และการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้
การจัดการด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย

ส�ำหรับฉลากสินค้า (Label) เป็นการผลิตงานฉลากสินค้าชนิด
มีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (liner and lineless Label)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วเหมาะที่ จ ะติ ด ลงบนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด
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NEW BUSINESS
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ของบริษัท

PRINTED
ELECTRONICS
บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมและบริ ก ารใหม่ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้แก่ บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
(Printed Electronics) คือ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างโดย
เทคนิคการพิมพ์แบบละเอียด โดยเบื้องต้นบริษัทได้มีการพัฒนา
นวัตกรรมนีส้ �ำหรับป้องกันการปลอมแปลงสินค้า สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของสินค้า เป็นการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมการพิมพ์ เรียกได้ว่า เป็นการน�ำ
นวั ต กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าประยุ ก ต์ กั บ เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์
แบบละเอียด มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำและเพิ่มผลการผลิตที่สูงขึ้น
โดยเริ่ ม แรกบริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน Printed
Electronics ในงานจ�ำพวก
Label เรียกว่า PATit (Chipless Authentication): บริษัทได้
ท�ำการวิจัยร่วมกับบริษัท Haydale ประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนา
นวั ต กรรมในการป้ อ งกั น การปลอมแปลง ไม่ ส ามารถท�ำการ
ลอกเลียนมาใช้ระบุตัวตนได้ แตกต่างจาก QR Code ซึ่งง่ายมาก
ในการท�ำส�ำเนา อีกทั้งลูกค้ายังสามารถตรวจสอบว่าสินค้านั้นแท้
ได้จากโทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงข้อมูล
ของสินค้าและบริษท
ั
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โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปใน
packaging ท�ำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้านั้นได้ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เป็นการป้องกันการปลอมแปลง
RFID Sticker: เป็นเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการเก็บข้อมูลหรือระบุขอ
้ มูล
ต่างๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ ซึ่งเรียกว่า เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โดย
น�ำมาประยุกต์ใช้บนสติ๊กเกอร์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ
สินค้าได้
Packaging:

ขัน
้ ตอนที่ 1

ขัน
้ ตอนที่ 2

ANNUAL REPORT 2019

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคุณภาพได้ 2 ระดับ คือ
		 (1) การพิมพ์ระดับทัว่ ไปทีใ่ ช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดง้ั เดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมหลายหมืน่ แห่ง การแข่งขัน
เน้นที่การแข่งขันด้านราคา ซึ่งโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบเนื่องจากมีต้นทุนการด�ำเนินงานที่ต�่ำ ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทุน
การด�ำเนินงานทีส่ งู กว่า และ
		 (2) การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูง ใช้เงินลงทุนมาก จะมีคแู่ ข่งน้อยราย เช่น โรงพิมพ์ทพี่ มิ พ์เอกสารประเภทต้องป้องกัน
การปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์เอกชนเพียง 3 ราย และเช่นกันโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์แบบดิจติ อล (Digital
Printing) มีเพียง 4-5 ราย ส�ำหรับบริษทั จัดอยูใ่ นประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทเ่ี ป็นทัง้ Security and Digital Printing
		 ดังนัน้ โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงจึงยังสามารถท�ำก�ำไรได้ดี แต่ตอ้ งมีมาตรฐานสามารถรับประกันคุณภาพงานพิมพ์ ความ
ถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาทีจ่ �ำกัดได้ และสิง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ คือ ต้องสามารถรับประกันว่าข้อมูลและหรือความลับของลูกค้า
ทีจ่ ะไม่รวั่ ไหลออกจากโรงพิมพ์
		 แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มทีม่ ปี ริมาณการใช้ลดลง เนือ่ งจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ รียกว่า Digital Platform มาทดแทน
ในการใช้กระดาษ เช่น E-Payment การช�ำระเงินโดยการใช้เช็คจะถูกใช้ระบบ E-payment การกดเงินจากตู้ ATM เพื่อน�ำมาช�ำระสินค้า
จะถูกทดแทนด้วยระบบ E-payment พร้อมเพย์ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มกี ารส่งเสริมให้ธรุ กิจภาคเอกชนใช้ระบบ Digital Platform ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รัฐบาลด้วย เช่น การออกใบก�ำกับภาษี แต่เดิมออกเป็นกระดาษหลักฐาน รัฐบาลได้จดั ท�ำโครงการ E-tax Invoice เข้ามาทดแทนใช้กระดาษเป็น
หลักฐานและยังมี E-Policy การออกกรมธรรม์โดยใช้ระบบ Digital Signature เป็นการยืนยันแทนเอกสาร ฉะนัน้ อุตสาหกรรมการพิมพ์ จะต้อง
พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมให้ทนั ต่อยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป โรงพิมพ์จะไม่ท�ำเพียงแต่รบั จ้างพิมพ์ แต่จะต้องต่อยอดการให้บริการทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ ด้าน
การพิมพ์ และการจัดการข้อมูลลูกค้า (Data) เพือ่ รักษาฐานลูกค้าไม่ให้ไปใช้กบั ผูบ้ ริการรายอืน่ เช่น เดิมลูกค้าสัง่ พิมพ์ฟอร์มกับบริษทั และน�ำไป
พิมพ์ขอ้ มูลด้วยตนเองและจัดส่งต่อไปให้กบั ลูกค้า บริษทั ได้คดิ ค้นการให้บริการทีค่ รอบคลุมในสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ จึงได้ออกแบบการให้บริการ
ทีเ่ รียกว่า Multi Channel คือ การรับงานแบบฟอร์มของลูกค้าหรือพิมพ์แบบฟอร์มให้ลกู ค้า แล้วจัดการพิมพ์ Data ลงในแบบฟอร์มของลูกค้า และ
น�ำส่งผ่านระบบช่องทาง E-mail, SMS, FAX, Social Media (Line, Messenger) และพิมพ์เป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์ ซึง่ การให้บริการลักษณะ
นีท้ �ำให้บริษทั รักษาฐานลูกค้า และเพิม่ รายได้
ตลาดบริการแบบพิมพ์ธรุ กิจทีม่ มี ลู ค่าสูง (High-Valued Document) :
 แบบพิมพ์ธรุ กิจแบบพิเศษ (Advance Forms) / แบบพิมพ์ธรุ กิจปลอดการท�ำเทียม (Security Forms)
		 เป็นตลาดทีม่ ผี แู้ ข่งขันน้อยราย เนือ่ งจากเป็นงานทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขนั้ สูง รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพือ่ ป้องกันการ
ปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท�ำห้องพิมพ์แยกบริเวณเพือ่ เป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลท�ำให้ตอ้ ง
มีการใช้เงินลงทุนทีส่ งู ท�ำให้มผี ปู้ ระกอบการน้อยราย ประกอบกับลูกค้าไม่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูผ้ ลิตบ่อยด้วยเหตุผลในเรือ่ งของความปลอดภัย
และป้องกันไม่ให้คแู่ ข่งรูถ้ งึ กลยุทธ์หรือโปรโมชัน่ ทีอ่ อกมาเพือ่ การตลาด จึงท�ำให้การแข่งขันในส่วนนีม้ ไี ม่มาก
 บริการ Cheque On Demand
		 บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการรายแรกของประเทศไทย ท�ำให้คแู่ ข่งทีส่ ามารถให้บริการในรูปแบบนี้ จึงมีนอ้ ยราย เนือ่ งจากการให้บริการ Cheque
On Demand ต้องอาศัยระบบความปลอดภัยและความเชือ่ มัน่ ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ผูใ้ ห้บริการ รวมถึงต้องมีระบบการจัดส่งทีร่ วดเร็วทีส่ ามารถสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ บริษทั จึงให้ความส�ำคัญในการขยายตลาดในส่วนนีเ้ พิม่ มากขึน้ ทัง้ นีล้ กู ค้าส่วนใหญ่คอื ธนาคารซึง่ ยังคงท�ำการ Encode
เช็คและจัดพิมพ์ชอื่ ลูกค้าเอง ดังนัน้ จึงต้องท�ำการเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอืน่ ๆ เพือ่ ให้ธนาคารหันมาใช้บริการของบริษทั แทนการจัดพิมพ์เอง
ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจติ อล (Digital Print and E-Service Solution)
ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจติ อล เป็นตลาดทีม่ คี แู่ ข่งน้อยราย เนือ่ งจากเป็นงานบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทัง้ ในเรือ่ งของเครือ่ งจักร และระบบการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้
บริการในเวลาอันจ�ำกัด และบริษทั มีความพร้อมและมีความหลากหลายในการให้บริการมากกว่าผูใ้ ห้บริการรายเดิม บริษทั สามารถให้บริการได้
ทัง้ กระดาษแบบต่อเนือ่ งเป็นม้วน ต่อเนือ่ งแบบปรุ และแบบแผ่น รวมถึงการบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect ซึง่ ป้องกันความผิดพลาด และที่
ส�ำคัญบริษทั ยังสามารถให้บริการงานพิมพ์ดว้ ยระบบสีส่ ี โดยบริษทั มีมาตรฐาน ISO 27001 เป็นโรงพิมพ์ทมี่ รี ะบบการรักษาความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน ดูแลทัง้ ในด้านข้อมูลของลูกค้าและมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO
22301: 2012) เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กรของบริษทั ซึง่ จะสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าว่าข้อมูล
ไม่มขี อ้ ผิดพลาดและยังสามารถท�ำธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในตลาดคูแ่ ข่งของบริษทั มีเพียง 1-2 รายเท่านัน้ ทีม่ มี าตรฐานนี้
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ตลาดแบบพิมพ์ธรุ กิจ (Business Forms)
ส�ำหรับการแข่งขันในตลาดแบบพิมพ์ธรุ กิจนัน้ มีการแข่งขันทีส่ งู เนือ่ งด้วยเป็นสินค้าสิน้ เปลืองใช้แล้วหมดไป และมีปริมาณการสัง่ ซือ้
ในแต่ละครัง้ เป็นจ�ำนวนมาก โดยขัน้ ตอนในการผลิตไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขนั้ สูงในการผลิตมากนักจึงท�ำให้มคี แู่ ข่งหลายราย
ทัง้ นีล้ กู ค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุม่ สถาบันการเงิน กลุม่ ธุรกิจด้านการสือ่ สาร และหน่วยงานราชการ และจากการทีก่ ลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่น�ำระบบ
การประมูลผ่านสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มาใช้ จึงท�ำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากเป็นระบบการแข่งขัน
ในด้านราคาโดยราคาประมูลทีไ่ ด้จะค่อนข้างต�ำ่ ในขณะทีต่ น้ ทุนวัตถุดบิ เพิม่ สูงขึน้ ท�ำให้บริษทั ไม่สามารถเข้าแข่งขันในระบบการประมูลผ่าน
สือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทกุ ครัง้ ดังนัน้ บริษทั จึงมีการปรับใช้กลยุทธ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั ตัวสินค้า โดยการเสนอบริการด้านการบริหารคลัง
และจัดเก็บสินค้า เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า จึงเป็นการขายสินค้าพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้เป็นการ
เพิม่ โอกาสในการขยายตลาดมากยิง่ ขึน้
ตลาดกระดาษส�ำนักงาน (Stock form & Office Paper)
ตลาดกระดาษส�ำนักงานเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคาสูง เนือ่ งจากเป็นสินค้าทีผ่ ลิตพร้อมใช้งานได้ทนั ที และไม่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยี
ในการผลิตมากนัก กระบวนการในการผลิตเป็นการตัดเพือ่ ให้ได้ตามขนาดทีใ่ ช้งาน ท�ำให้ตลาดนีจ้ งึ มีคแู่ ข่งจ�ำนวนมาก โดยลูกค้าจะพิจารณา
เรือ่ งราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ทัง้ นีค้ ณ
ุ ภาพของกระดาษนัน้ ไม่คอ่ ยมีความแตกต่างกันมาก ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทน
ในการจัดจ�ำหน่ายของบริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ ยีห่ อ้ สินค้า “Fuji Xerox”
ตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)
บรรจุภณ
ั ฑ์ทผี่ ลิตในประเทศส่วนใหญ่ เป็นการผลิตเพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง ซึ่งสถานการณ์การผลิต การจ�ำหน่าย การส่งออก และการน�ำ
เข้าบรรจุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ มีอัตราการเติบโตมากขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยเติบโตปีละมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดส่วนใหญ่ได้
ผลิตเพือ่ อุตสาหกรรมอาหารมากถึงร้อยละ 38 ตามยุทธศาสตร์ครัวโลกของประเทศไทย โดยพบว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดทีใ่ นประเทศไทยมีการ
ใช้มากคือผลิตภัณฑ์พลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 รองลงมา คือบรรจุภัณฑ์ชนิดกระดาษ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 บริษัทจึงเห็น
เป็นโอกาสและได้ลงทุนเครื่องจักรส�ำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวซึ่งใช้ผลิตได้ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษบางและบรรจุภัณฑ์
พลาสติก โดยได้มีการติดตั้งเครื่องจักรและพัฒนาระบบการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food grade) เพื่อขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2561 และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมความแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของภาครัฐต่อไป ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรอง “ฮาลาล”
จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตาม
หลักการศาสนาอิสลาม
ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse and Logistic Management Service)
ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคูแ่ ข่งน้อยราย ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการงานพิมพ์ทดี่ �ำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่นนั้
มีการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลกู ค้าเท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการการจัดเก็บและบริหารคลัง ซึง่ งานบริการ
บริหารคลังแบบพิมพ์ของบริษทั สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าทีต่ อ้ งการแบบ One Stop Service ซึง่ จะช่วยประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บและลดความยุง่ ยากในการบริหารงาน บริษทั ได้มกี ารต่อยอดการบริหารคลังสินค้าทีไ่ ม่ใช่สงิ่ พิมพ์ เช่น บริหารชุด
แบบฟอร์มพนักงาน บริหารเครือ่ งเขียน บริหารของขวัญ ของช�ำร่วย และบริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะขยายการบริหารสินค้าให้กบั กลุม่ ลูกค้า
E-commerce และกลุม่ สินค้า IT
ตลาดด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics)
โลกในปัจจุบันมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเร็วมาก มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอด โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อลดต้นทุน
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น
Printed Electronics ถือเป็นองค์ความรูใ้ หม่ทเี่ กิดขึน้ มา เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ในการผลิตงานอิเล็กทรอนิกส์
ให้รวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำ และต้องยอมรับว่า Digital disruptive มีผลกระทบโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ ท�ำให้
โรงพิมพ์ทั่วไปต้องดิ้นรนปรับเปลี่ยนและน�ำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเอง บริษัทจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนและน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้อยู่เสมอ หนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตอันใกล้นี้ก็คือ Printed Electronics ซึ่งบริษัทถือได้ว่า
เป็นรายแรกและปัจจุบนั เป็นรายเดียวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นคุณสมบัตขิ อง Printed Electronics ในช่วงเวลาแรกได้มกี ารน�ำมาประยุกต์
เพือ่ ใช้ในการป้องกันการท�ำเทียม (ลอกเลียนแบบ) ในสินค้าของลูกค้า เพือ่ ท�ำให้ลกู ค้าเกิดความสบายใจในการเลือกซือ้ สินค้า โดยบริษทั
มีแผนที่จะพัฒนาและต่อยอดไปในสินค้าประเภทอื่นๆ
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RISK FACTORS
ปัจจัยความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงปี 2562 บริษัทได้ประเมินตามหลักการอ้างอิง ใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร
(Enterprise Risk Management) ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”
ซึง่ เป็นกรอบการบริหารจัดการความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากองค์กรทุกประเภทในระดับสากลว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การแนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง โดยได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเดิม เนื่องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ก้าวสูโ่ ลกดิจติ อลมากขึน้ ความต้องการทางด้านสิง่ พิมพ์ลดลง พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในรูปแบบของระบบออนไลน์เพิม่ สูงขึน้ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform ถูกนำ�มาทดแทนการใช้กระดาษ เช่น ระบบ E-Payment, PromptPay, E-tax invoice
เป็นต้น
เพือ่ เป็นการปรับตัวให้ทนั กับเทคโนโลยี และดำ�เนินธุรกิจควบคูก่ บั ยุคดิจทิ ลั ได้ บริษทั จึงมีแนวทางในการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว
โดยพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ เพือ่ รองรับการใช้สอ่ื ดิจทิ ลั มากขึน้ เช่น การส่งผ่านข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ เช่น e-mail SMS FAX
Social Media (Line , Messenger) ซึง่ ช่วยให้บริษทั มีความพร้อมและให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรและ
ทันสมัย โดยมีบริษทั ย่อยทีม่ คี วามชำ�นาญด้านเทคโนโลยีให้การดูแล สนับสนุนการทำ�งานของบริษทั อย่างดียง่ิ รวมทัง้ มีแนวทางในการปรับ
โครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากการลงทุน จากการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้บริษัทต้องปรับตัวโดยคิดค้น
สินค้าและบริการใหม่ๆ รองรับความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึน้ และยังต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มคี วามรวดเร็วและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น จึงต้องมีการลงทุนมากขึ้นและจากการที่เป็นธุรกิจใหม่ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในการจัดการอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะทำ�ให้เกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุนได้ ดังนั้นบริษัทจึงมีการวางแผนกำ�หนดให้มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง
ต่อเนือ่ งและปรับปรุงกระบวนการ ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม รวมทัง้ จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญเพิม่ เติมเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ให้สูงขึ้น เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความเสีย่ งของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากบริษทั มีการจัดท�ำมาตรฐาน
ต่าง ๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 22000 เป็นต้น จึงมีการควบคุม ติดตามตรวจประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างสม�่ำเสมอและให้เข้าอบรมความเข้าใจด้านกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นต้น ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทางบริษัทได้ให้ความ
ส�ำคัญโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตามข่าวสารให้มีการปฏิบัติตามและส่งเสริมให้อบรมกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญอย่างทันเหตุการณ์ตามที่มีการออกกฎระเบียบใหม่ โดยมีคณะกรรมการความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแลกิจการคอยก�ำกับดูแล
ให้ค�ำปรึกษาและชี้แนะพนักงานที่ควบคุมด้านกฎหมายของบริษัทให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับบุคลากรของบริษัทอย่างมาก การปฏิิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องล้วนมาจากพนักงานที่มี
ความรู้ ความชำ�นาญ และความตระหนักในหน้าที่ ดังนั้นในส่วนพนักงานของบริษัทจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ในปี 2562 เรื่องที่มีความ
เสี่ยงในด้านการปฏิิบัติงานที่บริษัทต้องลดความเสี่ยงลง คือ พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในตำ�แหน่งงานสำ�คัญและระดับผู้บริหารเข้าสู่
ช่วงวัยเกษียณเริ่มมีจำ�นวนมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงสูงในเรื่องนี้สูงขึ้นเนื่องจากยังคงต้องหาผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่เหมาะสมมารองรับให้
เพียงพอ และรวมทั้งต้องปรับวัฒนธรรมองค์กร การอยู่ร่วมกันและวิธีการทำ�งานของคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าให้สามารถทำ�งานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้เริ่มจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านนี้ลงอย่างต่อเนื่อง
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MAJOR CHANGES AND
DEVELOPMENTS
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

2562

 บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 4 ของ ESG100 ปี 2562 ซึง่

เป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษทั
หลักทรัพย์จดทะเบียน จำ�นวน 771 บริษัท ที่มีการดำ�เนินงาน
โดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG)

 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

จำ�กัด ได้รบั เครือ่ งหมายรับรองฮาลาลจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพือ่ รับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา
อิสลาม

 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั เซอร์วสิ ฮอลล์ จ�ำกัด ด้วยหุน้

ทีบ่ ริษทั ถืออยูใ่ นบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(Share Swap) เพือ่ รองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการรับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์ม
ต่างๆ ตลอดจนสือ่ สิง่ พิมพ์ทกุ ประเภท โดยจะรวมบริษทั ในเครือ
ที่ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่ม
เดียวกัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการและการบริหาร
งานของกลุม่ บริษทั ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
30 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยบริษทั ถือหุน้ 99.99%

 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท โกไฟว์ จ�ำกัด ได้รับรางวัล

จาก Thailand ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงานประกวด
ซอฟต์แวร์ระดับชาติ เป็นบริษทั ผูจ้ ดั ท�ำระบบ Venio CRM ตอกยำ�้
ความส�ำเร็จ ก้าวสูผ่ นู้ �ำระบบ CRM บนสมาร์ทโฟนทีน่ า่ ใช้งานมาก
ทีส่ ดุ พร้อมช่วยเรือ่ งการส่งมอบประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ลูกค้า และ
การจัดการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ โดย "Venio CRM" มุง่
พัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ธรุ กิจในยุค
ดิจิทัล เดินหน้าโชว์คุณภาพ เน้นใช้งานง่ายผ่านมือถือ สะดวก
รวดเร็วอยูบ่ นพืน้ ฐานการบริการซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐานสากล
และมุง่ เน้นการยกระดับทางธุรกิจให้กบั องค์กรทุกขนาด และทุก
ระดับอุตสาหกรรม

 บริษทั ได้ท�ำ การขายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย คือ บริษทั โกไฟว์
จำ�กัด จำ�นวน 399,997 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
จำ�หน่ายแล้วทัง้ หมด ให้กบั นายจุตพิ นั ธุ์ มงคลสุธี ในราคาหุน้ ละ
6 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 2,399,982 บาท ทำ�ให้บริษทั ถือหุน้ 60%

 บริษทั ได้การทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทง้ั หมดใน บริษทั ทีบเี อสพี
จำ�กัด (มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender offer)
โดยบริษทั เข้าถือหุน้ ใน TBSP ในสัดส่วน 97.17%
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 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด

- ให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พริ้นติ้ง
จำ�กัด (มหาชน) โดยการทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทง้ั หมดโดย
สมัครใจแบบมีเงือ่ นไข (Voluntary Tender Offer)

 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานงวด

- ลดทุนจดทะเบียนจำ�นวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำ�นวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน
360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจำ�หน่ายของบริษทั จำ�นวน 212 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท

(มหาชน) ได้เปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั ทีบเี อสพี จำ�กัด (มหาชน)
“TBSP”
6 เดือนแรกของปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
30 มิถนุ ายน 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 0.20 บาท
เป็นจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด 462,226,467 หุน้ รวมเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้
92,445,293.40 บาท โดยเงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจาก
กำ�ไรสุทธิ

 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจ
เม้นท์ จำ�กัด ได้เข้าไปซื้อเงินลงทุนในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนจากร้อยละ 51
เป็นร้อยละ 100 และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั มาร์เวลแพค จำ�กัด
(MARVEL PACK Co., Ltd.)
 บริษัทได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า ภายใต้ช่ือ บริษัท ทิม ซีเคียวด์

เทคโนโลยีส์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์ดจิ ทิ ลั และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ โครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ชน้ั สูง
โดยบริษทั มีสดั ส่วนในเงินลงทุน 33.33%

2561

 บริษทั ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าอยูใ่ นกลุม่ ของบริษทั หลักทรัพย์ ESG

100 ประจำ�ปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 จากการประเมินความยัง่ ยืน
โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์
จดทะเบียน จำ�นวน 683 บริษทั ในปี 2561 ทีม่ กี ารดำ�เนินงาน
โดดเด่นด้านสิง่ 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
การจัดการความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
อาหาร การวิเคราะห์ถงึ เรือ่ งอันตราย และจุดวิกฤตทีจ่ �ำ เป็นต้อง
ได้รับการควบคุมในขั้นตอนการผลิตอาหารที่เรียกว่า HACCP
(Hazard Analysis and Critical Point System) ซึง่ เป็นระบบการ
จัดการที่ช่วยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการ
เข้าคุมจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในการผลิต (CCP) โดยนำ�ไปใช้ทกุ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องในห่วงโซ่อาหาร เริม่ ตัง้ แต่ผผู้ ลิตเบือ้ งต้น
คือ Primary Producer ไปจนถึงผูบ้ ริโภค ช่วยสร้างความมัน่ ใจ
และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้มากขึน้ ลดการกีดกัน
ทางการค้าจากประเทศนำ�เข้า ทัง้ นีร้ ะบบ HACCP จะยึดมาตรฐาน
ตามโครงการอาหารระหว่างประเทศ “Codex” ช่วยป้องกันสารปน
เปือ้ นทีเ่ ป็นอันตราย ทัง้ ทางเคมีและสารชีวภาพ รวมไปถึงกายภาพ
ของอาหารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการควบคุมพนักงาน
ตรวจสอบขัน้ ตอน ติดตามอย่างต่อเนือ่ งในจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
เป็นพิเศษ

 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญครัง้ ที่ 1/2561 มีมติ
ดังนี้

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

 บริษัท เข้าถือหุ้นในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ้นติ้ง จำ�กัด
(มหาชน) “TBSP” เพิม่ ขึน้ จากเดิมถือในสัดส่วน 19.89% เป็น
77.74% ทำ�ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสถานะจากบริษทั ร่วม เป็นบริษทั
ย่อย โดยบริษัทนำ�งบการเงินของ TBSP มารวมในการจัดทำ�
งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท
มีการควบคุม TBSP

 เมื่ อ วั น ที่ 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 16 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั โกไฟว์

จำ�กัด โดยถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ บริการ
ให้ค�ำ ปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์

2560

 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
1/2560 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ เป็นประธาน
บริษทั และได้แต่งตัง้ นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เป็นกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 ซึง่
เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ
สิง่ พิมพ์ รวมระยะเวลา 23 ปี

 บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 2 ของ ESG100 ซึง่ เป็นการจัด

อันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษทั หลักทรัพย์
จดทะเบียน จำ�นวน 656 บริษทั ในปี 2560 ทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดด
เด่นด้านสิ่งแวดล้อม 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)
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 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ การรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว
(Green Industry) ระดับ 4* จากกระทรวงอุตสาหกรรม

*ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
คื อ การที่ทุก คนในองค์ ก รให้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจดำ � เนิ น งาน
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ
จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร

 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
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

 บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ

โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์
จดทะเบียน จำ�นวน 621 บริษทั ในปี 2559 ทีม่ กี ารดำ�เนินงานโดด
เด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG)

 บริษัทและบริษัทย่อย ได้การรับรองเป็น โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2559
*โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม
ทีย่ ดึ มัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร ตลอดโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
2558

 บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะลงทุนในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี
พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน) “TBSP” เป็นบริษทั ร่วม เนือ่ งจากกลุม่
ตระกูลมงคลสุธี ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ได้ถอื หุน้ ใน TBSP
ในสัดส่วน 32.12%

 บริษัทรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำ�เนินงานยอด

(องค์กรมหาชน) ในการใช้เครือ่ งหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่อเนือ่ ง 3 รายการ เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่
15 กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2560

 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 360,206,980 บาท โดยหุน้ สามัญ

ที่เพิ่มจำ�นวน 32,746,089 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังกล่าวคงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 212 หุน้

2557

 บริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เพือ่ เป็นตัวแทนจำ�หน่ายกระดาษถ่ายเอกสารในแบรนด์ ฟูจิ ซีรอ็ กซ์
แต่เพียงรายเดียวในประเทศ

 บริ ษัท ขยายฐานการผลิ ต ไปสู่ต ลาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ช นิ ด อ่ อ นตั ว

(Flexible Packaging) โดยมีการลงทุนเครื่องจักรกราเวียร์
(Gravure)

 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 327,460,970 บาท โดยหุน้ สามัญ

ที่เพิ่มจำ�นวน 29,769,179 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังกล่าวคงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 79 หุน้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง(Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการ
ที่ 2 โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม
2557 โดยบริษทั สมทบให้ ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง

2556

 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

จำ�กัด ได้รบั รางวัล จากการประกวดสิง่ พิมพ์ ในงาน 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

เยีย่ ม (Best Company Performance Awards) และรางวัลบริษทั
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม(Best Investor Relation
Awards) กลุม่ Market Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 297,691,830 บาท โดยหุ้นสามัญ
ที่เพิ่มจำ�นวน 49,615,305 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว คงเหลือจำ�นวนหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรจำ�นวน 39 หุน้

 บริษทั และบริษทั ย่อย ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบบริหารความ

 บริษัทและบริษัทย่อยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความ

ต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management System :
ISO 22301: 2012) จากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND
เป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึง่ ชีบ้ ง่ ภัยคุกคาม ทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนัน้ ต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กร
มีความยืดหยุ่น (resilience) เพื่อการตอบสนองและปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ
กิจกรรมทีส่ ร้างมูลค่าทีม่ ปี ระสิทธิผล

22

 บริษัทได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security) ISO 27001
จากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND

2555

 บริษทั ย่อยได้มกี ารปรับปรุงอาคารโรงงาน เพือ่ ให้สายการผลิตของ

บริษทั มีความกระชับและลดระยะเวลาในการเคลือ่ นย้ายวัตถุดบิ
พร้อมทัง้ ปรับปรุงสถานทีข่ องฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มี
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ความทันสมัยเพื่อรองรับปริมาณงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ประกอบการควบคุมการเข้าออก
ภายในโรงงานเพื่อเป็นโรงงานที่มีความ Security มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
ไตรมาสสองของปี 2556

 บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ทำ�โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP)
โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริม่ โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2555 โดยบริษทั สมทบให้ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง
โครงการดังกล่าวเพือ่ ให้พนักงานของบริษทั มีความเป็นเจ้าของ
บริษัทและเป็นการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน และรักษา
บุคลากรไว้กบั บริษทั ในระยะยาว

2554

 บริ ษั ท ลดทุ น จดทะเบี ย นที่ เ กิ ด จากการเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ 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
ทั้งนี้บริษัท ได้ดำ�เนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2554

 บริษัทได้ทำ�การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดเพชรบุรี
(โรงงานเดิม) ในมูลค่า 120.0 ล้านบาท เงินที่ได้จากการขาย
ทีจ่ �ำ นวน 90.0 ล้านบาท นำ�ไปชำ�ระเงินกูท้ ม่ี อี ยูก่ บั สถาบันการเงิน
ส่วนทีเ่ หลือใช้หมุนเวียนภายในกิจการ

2553

 บริษัทได้ทำ�การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ หุน้ ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ ละ 1.0 บาท ตามมติทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553

 หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ได้ ทำ� การย้ า ยจากกลุ่ม อุ ต สาหกรรม

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 การใช้
สิทธิทซ่ี 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 คณะกรรมการบริษัท มีมติขาย
หุ้น สามั ญ ที่ซ้ือ คืน จำ�นวน 16,941,360 หุ้น โดยการขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการขายหุน้ สามัญที่
ซือ้ คืน ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554

2552

 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

จำ�กัด ได้รบั 2 รางวัลจากการประกวดสิง่ พิมพ์ในงาน Asian Print
Awards 2009 ครัง้ ที่ 7 ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

1) Best of the Best ประเภทงาน Best in more than one
production process
2) Gold Award ประเภทงาน Special Printing
2551

 บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท คื อ บริ ษั ท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย)

จำ � กั ด (มหาชน) ได้ รับ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น บริ ษัท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ 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 สามัญใหม่จ�ำ นวน
42 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่บคุ คลภายในวงจำ�กัด (Private
Placement) บริษทั ได้ด�ำ เนินการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

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

1) ได้ รับ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่อ งหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) สำ�หรับคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล จากสำ�นักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
2) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และเพิม่ ทุน
จดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 705 ล้านบาท
2549

 ได้รบั รางวัล “Best of the Best : Best in more than one production”

จากการประกวดสิง่ พิมพ์ในงาน 1st Thai Print Awards 2006
จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ “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 จาก
งานประกวด Asian Print Awards 2006 ครัง้ ที่ 4 ทีน่ ครเซีย่ งไฮ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ในนาม บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)

 บริษทั ได้จดั งาน Grand Opening โรงงานใหม่ทน่ี คิ มอุตสาหกรรม

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร
กุลละวณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
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2548

2543

 บริษทั ได้ท�ำ การซือ้ ขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ

 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 14001)

บริษัท จำ�นวน 61,999,540 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
จัดอยู่ในหมวดใบสำ�คัญแสดงสิทธิและใช้ช่ือย่อในการซื้อขาย
หลักทรัพย์วา่ “TKS-W1”

2547

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

2546

 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การรับรองคุณภาพ (ISO 9001 : 2000)
เพิม่ เติม

 บริษทั ได้ท�ำ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้

หุน้ ละ 5 บาท เป็นหุน้ ละ 1 บาท ทำ�ให้จ�ำ นวนหุน้ สามัญจดทะเบียน
เปลีย่ นจากจำ�นวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ 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

ได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) ได้ย้ายที่ทำ�การพร้อมทั้งสร้างศูนย์ขนส่งและกระจาย
สินค้าแห่งใหม่ข้ึนที่ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกล้กับทางด่วนเอกมัย
รามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายสินค้าที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากกลุม่ บริษทั Synnex ประเทศไต้หวัน

 บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ โดยในส่วนของ

สินค้าหมวดอุปกรณ์ส�ำ นักงาน อาทิเช่น หมึกสำ�หรับเครือ่ งพิมพ์
แบบอิงค์เจ็ทและเลเซอร์ สือ่ บันทึกข้อมูล เป็นต้น ได้ถกู โอนให้กบั
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่าย โดย
มีชอ่ งทางการจัดจำ�หน่ายครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กือบทัว่ ประเทศ

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

 บริษทั ได้ท�ำ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้

หุน้ ละ 10 บาท เป็นหุน้ ละ 5 บาท พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก
200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท นอกจากนัน้ ได้จา่ ยหุน้ ปันผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ในอัตรา 2 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
เป็นจำ�นวน 14 ล้านหุน้

2544

 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม

 บริษทั ได้รบั เครือ่ งหมายการค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2542

 กลุ่มบริษัท Synnex จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้จัดจำ�หน่าย
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่
ของโลก เข้าร่วมลงทุน 49% ในบริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั
คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

2541

 ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ท่จี ังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่
30 ไร่ เพือ่ เพิม่ กำ�ลังการผลิตแบบพิมพ์ธรุ กิจ

2540

 บริษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพจาก “บริษทั จำ�กัด” เป็น “บริษทั

มหาชนจำ�กัด” และเปลีย่ นชือ่ จากเดิมคือ “บริษทั ที.เค.เอส. อิน
เตอร์พริน้ ติง้ จำ�กัด” เป็น “บริษทั ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
(มหาชน)”

 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย)

จำ�กัด จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ 99.99%

 บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสิง่ พิมพ์ระบบออฟเซ็ท
จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2539

 บริษทั เป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจการพิมพ์รายแรกของประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั
การรับรองคุณภาพ (ISO 9002)

2535

 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิต
กระดาษต่อเนือ่ ง ทีอ่ �ำ เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2531

 จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด” เพื่อ
ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ

2529

 จั ด ตั้ง เป็ น บริ ษัท จำ � กั ด ในนาม “บริ ษัท ที . เค.เอส. อิ น เตอร์
พริน้ ติง้ จำ�กัด” เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจค้าส่ง อุปกรณ์เครือ่ งเขียน กระดาษ
สำ�นักงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และของใช้ส้นิ เปลือง และได้เริ่ม
ก่อตัง้ โรงงานเพือ่ ผลิตกระดาษพิมพ์ตอ่ เนือ่ ง (Stock Forms)
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INFORMATION OF COMPANY GROUP
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
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 462.227 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 462.227 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 462.226 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 462.226 ล้านบาท

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

บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำ�กัด
Service Hall Company Limited
0745562011054
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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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ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

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 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 แบบพิมพ์ต่อเนื่องบริการ
งานพิมพ์ 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%
บริษัทย่อยทางตรง โดยผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำ�กัด

บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)
TBSP Public Company Limited
TBSP
0107537002311
เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจประเภทการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพื่อใช้
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
97.17%
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
60.00%
บริษัทย่อย
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ข้อมูลทัว่ ไปของกิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

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

บริษัท มาร์เวลแพค จำ�กัด
Marvel Pack Company Limited
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
100%
บริษัทร่วมค้า โดยผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ทิม ซิเคียวด์ เทคโนโลยีส์ จำ�กัด
TIM Secured Technologies Company Limited
0115562008598
เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์
0-2394-4374
0-2394-4374
หุ้นสามัญจำ�นวน 1 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม 10.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 1 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 60 บาท รวม 6.00 ล้านบาท
33.33%
กิจการร่วมค้า

ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ร่วม
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
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 880.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 880.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 847.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม 847.36 ล้านบาท
38.51%
บริษัทร่วม
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INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
AND ASSOCIATED COMPANIES
การลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษทั ย่อยทางตรง
กิจการร่วมค้า
และบริษทั ร่วม

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว มูลค่าทีต่ ราไว้
(ล้านบาท) (บาทต่อหุน้ )

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(%)

สิทธิการ
ออกเสียง
(%)

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำ�กัด

กิจการการลงทุน

300.00

10

100.00

100

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

ผลิตและให้บริการงานพิมพ์ ใน
ระบบดิจิตอล ระบบออฟเซ็ทและ
งานบริหารคลังแบบพิมพ์

300.00

10

-

-

110.00

10

97.17

-

ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟท์แวร์

5.00

10

60.00

-

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและ
พัฒนาซอฟต์แวร์

6.00

-

33.33

-

90.0

5

-

-

847.36

1

38.51

38.51

บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งพิมพ์ เอกสารปลอดการ
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยบริติช
ทำ�เทียม
ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด

บริษัทร่วมค้า ทางตรง
บริษัท ทิม ซีเคียวด์
เทคโนโลยีส์ จำ�กัด

กิจการร่วมค้าผ่านบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท มาร์เวลแพค จำ�กัด
ชื่อเดิม บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทร่วม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)
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ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

จำ�หน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วง ซอฟท์แวร์ และระบบ
สารสนเทศ
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GROUP INVESTMENT
STRUCTURE
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (31 ธันวาคม 2562)

บจ. มงคลสุธี โฮลดิง้
33.30%

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

บจ. เซอร์วสิ ฮอลล์
100.00%

บมจ. ทีบเี อสพี
97.17%

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
38.51%

บจ. ไทยบริตชิ ดีโพสต์

บจ. พี ที ออโตเมชัน่
(ไทยแลนด์)

100.00%

50.00%

บจ. มาร์เวล แพค

บจ. ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี
พริน้ ติง้ โอเวอร์ซสี ์

บจ. พริซม่ึ โซลูชน่ั ส์

100%

100.00%

99.99%

บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์
45.00% 100.00%

Myanmar Deco-TBSP
Special Products

บจ. เน็คซ์ แคปปิตอล

40.00%

40.00%

บจ. โกไฟว์
60.00%

บจ. ทิม ซีเคียวด์ เทคโนโลยี
33.33%
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SHAREHOLDERS STRUCTURE
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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
นางไพวรรณ ชาติพิทักษ์
นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์
JEFFERIES LLC
CREDIT SUSSE AG, SINGAPORE BRANCH
นายพิชญ์ เทวอักษร
นางพัชนา ชวโภคิน
นายไพศาล ชาติพิทักษ์
นายวรการ วิไลชนม์
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุ้น
191,974,715
153,919,994
8,291,448
20,632,037
3,120,028
2,967,594
3,043,614
13,892,252
12,080,000
8,910,000
6,363,688
5,176,094
4,864,401
3,664,386
3,500,000
3,401,026
462,226,467

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
41.53
33.30
1.79
4.46
0.67
0.64
0.66
3.01
2.61
1.93
1.38
1.12
1.05
0.79
0.76
0.74
100.00

บริษทั มงคลสุธโี ฮลดิง้ จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ ๆ (holding company) มีทนุ จดทะเบียน 50.0 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามตารางดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
น.ส.สุธิดา
มงคลสุธี
นางสุชาดา
มงคลสุธี
นางสุพรรณษา
อารยะสกุล
นายจุติพันธุ์
มงคลสุธี
น.ส.ศรุตา
มงคลสุธี
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

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

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
84.00
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00

บริษทั เซอร์วสิ ฮอลล์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจ กิจการการลงทุน มีทนุ จดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 300.0 ล้านบาท
โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
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รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุน้
29,999,994
30,000,000

สัดส่วนการถือหุน้
99.99
100.00
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บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) มีทนุ จดทะเบียน
300.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 300.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำ�กัด*
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้ (%)

29,999,994
30,000,000

99.99
100.00

หมายเหตุ * บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ด้วยหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
		 (Share Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษทั ทีบเี อสพี จำ�กัด (มหาชน) จำ�กัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพือ่ ใช้ในวงการ
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำ�หรับลูกค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 110.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 110.0 ล้านบาท โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1

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

จำ�นวนหุน้
106,889,320
110,000,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
97.17
100.00

บริษทั โกไฟว์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจ บริการให้ค�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

600,000
1,000,000

60.00
100.00

บริษทั มาร์เวลแพค จำ�กัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์ฉลากสินค้า มีทนุ จดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว 90.0 ล้านบาท โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด   
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้ (%)

18,000,000
18,000,000

100.00
100.00

บริษทั ทิม ซิเคียวด์ เทคโนโลยีส์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์ดจิ ทิ ลั และการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทนุ จดทะเบียน 10.0 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 6.0 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท ไอเดเมีย ไอเด้นติตี้ เซคิวริตี้ ฟรานซ์ จำ�กัด
บริษัท มัลติแชนเนล โซลูชั่นส์ จำ�กัด
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

จำ�นวนหุน้
33,330
33,330
33,340
100,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
33.33
33.33
33.34
100.00

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ มีทนุ จดทะเบียน 880.0 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 847.3 ล้านบาท โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั ต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1
2

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

จำ�นวนหุน้
326,355,876
269,450,000
847,361,206

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
38.51
34.99
100.00
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DIVIDEND PAYMENT POLICY
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

		 บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงาน แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องไม่มขี าดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้
		 บริษทั ย่อยในการจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา เพือ่ เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
		 บริษทั ร่วมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่า 40% ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองต่างๆ
ทัง้ หมดในแต่ละปี ทีม่ ผี ลก�ำไรจากการด�ำเนินการ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องไม่มขี าดทุนสะสมในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2562
ปี

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

2557

2558

2559

2560

2561

2562*1

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

0.66
0.79
0.50
0.50
ไม่มี
75.70%

0.65
0.93
0.65
0.65
ไม่มี
100.30%

0.93
0.93
0.67
0.67
ไม่มี
72.04%

0.79
0.79
0.65
0.55
0.10 (10:1)
71.59%

0.84
0.84
0.60
0.60
ไม่มี
71.87%

75.60%

63.30%

69.90%

72.04%

71.59%

71.84%

หมายเหตุ : *1 ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มีมติจา่ ยเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2562 และจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุน้ รวม 0.60 บาท ทัง้ นีบ้ ริษทั
		 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาท/หุน้ สำ�หรับงวด 6 เดือนหลังสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้จา่ ยปันผลอีกในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท ทัง้ นีส้ ทิ ธิ์
		 ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
*2
อัตรากำ�ไรต่อหุน้ เป็นอัตรากำ�ไรทีป่ รากฏตามงบการเงินของปีนน้ั ๆ
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MANAGEMENT STRUCTURE

โครงสร้างการจัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ

สำ�นักเลขานุการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจงานขาย

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายซ่อมบำ�รุง
และพัฒนาระบบงานผลิต

ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารคลังและจัดส่ง

ฝ่ายผลิตสต๊อคฟอร์ม
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ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายจัดซือ้

ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายขายโครงการ
และบรรจุภณ
ั ฑ์

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย
ขายภายในประเทศ

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายขายต่างประเทศ

ANNUAL REPORT 2019

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี

ฝ่ายผลิต

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตดิจติ อล

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตออฟเซ็ท

ฝ่ายผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
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BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการบริษัท

1

2

3

1. พลเอกมงคล  อัมพรพิสิฏฐ์
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ
 เลขานุการบริษัท
3. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
4. นางเสาวนีย์  กมลบุตร
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
36

4

5

6

7

5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
6. นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี
 กรรมการ
7. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี
 กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
8. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี
 กรรมการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการบริหาร
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ประวัตคิ ณะกรรมการ
ณ 2 มกราคม 2563

พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

79 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
12 พฤษภาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน)
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Finance for Non - Finance Director (FND) 1/2001
 Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
 Director Certification 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
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TEPCOT รุน่ ที่ 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)

ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 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.)
สมาชิกวุฒิสภา

ไม่มี
ไม่มี
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นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
วุฒิการศึกษา

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certification Program (DCP) 52/2004
 Director Accreditation Program (DAP) 12/2004

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 16 ปี 2545
 หลักสูตร “Executive Leadership Program” NIDA – Wharton University of Pennsylvania ปี 2548
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549
 หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2552
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 ปี 2553
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554 (มหานคร รุ่นที่1)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประสบการณ์ทำ�งาน

2557-2562
2559-2561
2559-2560
2557-2560
2557-2560
2557-2560
2557-2560
2557-2560
2557-2560
2557-2559
2557-2559

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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61 ปี
ไทย
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
14 มีนาคม 2562 (10 เดือน )
8,291,448 หุ้น (1.97%)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการ/ประธานคณะบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ/สาราณียกร สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต
ประธานกรรมการ สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
กรรมการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจสามพราน
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นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

67 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14 พฤศจิกายน 2555 (7 ปี 2 เดือน)
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certification Program (DCP) 69/2006
 Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009
 Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010
 Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010
 Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The Management Development Program (Wharton School)
Certificate 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

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2559-ปัจจุบัน
				
2559-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
				

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
รองอธิบดี กรมสรรพากร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คาราบาว กรุ๊ป

2560-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การธนาคาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
วุฒิการศึกษา

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NDA)
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Accreditation Program (DAP) 28/2004
 The role of Chairman Program (RCP) 28/2012

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตร “นิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.7) รุน่ ที่ 7 โดยสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 หลักสูตร “การปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุน่ ที่ 1 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1)
 หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” รุน่ ที่ 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษทั ไอโครา จำ�กัด (CAR 1)
 ประกาศนียบัตรชัน้ สูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารชัน้ สูง (ปปร.) รุน่ ที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010)
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำ�งาน

2556-2560 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2554-2558 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
2549-2556 ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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67 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
25 เมษายน 2562 (9 เดือน)
ไม่มี

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำ�กัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันพระปกเกล้า
นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ANNUAL REPORT 2019

นายอารีพงศ์  ภูช่ อุม่
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
วุฒิการศึกษา

62 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2 มกราคม 2562 (1 ปี)
ไม่มี
 ปริญญาเอก สาขาด้านการเงิน, University of Mississippi, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาด้านการเงิน, Marshall University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สาขาด้านการจัดการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
 Director Certification 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 รุ่นที่ 4” (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14” (บยส.) สำ�นักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46” (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 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)

2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

60 ปี
ไทย
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
1 มีนาคม 2560 (2 ปี 10 เดือน)
172,167 หุ้น (0.04 %)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certification Program (DCP) 239/2017
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 14/2017
 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

2558-2562 อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการอุตสาหกรรมพาณิชย์และแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558-2559 คณะทำ�งานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2549-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2540-2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
2537-2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
2530-2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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2562 กรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)
2562 กรรมการ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
2562 กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 ประธานสมาคม สมาคมนายจ้างประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์
2561 กรรมการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2558 กรรมการ บริษัท มาร์เวลแพค จำ�กัด
2558 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
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นางสาวสุธดิ า  มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

38 ปี
ไทย
กรรมการ
2 มกราคม 2563
20,632,037 หุ้น (4.46 %)

วุฒิการศึกษา

 ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ควีน แมรี่ มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน
ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certification Program (DCP) 233/2016

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552
 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำ�หรับเลขานุการบริษัท สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2552
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7 ปี 2554 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำ�ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน

2558 - 2562
			
2556 - 2558
2556 - 2557
			
2555 – 2556
			
2552 – 2554
2547 – 2549
			

กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
Management Trainee / Institutional Dealer / นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2558 - ปัจจุบัน
			
2558 - ปัจจุบัน
			
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ไม่มี
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นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

33 ปี
ไทย
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
25 สิงหาคม 2559 (3 ปี 5 เดือน)
3,120,028 หุ้น (0.67%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certification Program (DCP) 247/2017

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
2559-2561
2555-2559
2551-2554

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

ไม่มี
2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
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Management Team
คณะผู้บริหาร

1

2

3

4

1. นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ
 เลขานุการบริษัท
2. นายวิชัย  อาจิณาจารย์
 ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
3. นายภาคภูมิ  ภูอุดม
 รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจงานขาย

5

6

7

5. นายจิรพงศ์  วชิราธนาภรณ์
 ผู้อำ�นวยการฝ่ายซ่อมบำ�รุงพัฒนาระบบงานผลิต
6. นางสาวรุจี จรพิภพ
 ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
7. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี
 กรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี

4. นายวรวุฒิ  โอภาสถิรกุล
 ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
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ประวัตผ
ิ บู้ ริหาร และเลขานุการบริษทั
ณ 2 มกราคม 2563

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

60 ปี
ไทย
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
1 มีนาคม 2560 (2 ปี 10 เดือน)
172,167 หุ้น (0.04 %)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certification Program (DCP) 239/2017
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 14/2017
 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

2558-2562 อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการอุตสาหกรรมพาณิชย์และแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558-2559 คณะทำ�งานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2549-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
2540-2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
2537-2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
2530-2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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2562 กรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)
2562 กรรมการ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
2562 กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 ประธานสมาคม สมาคมนายจ้างประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์
2561 กรรมการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2558 กรรมการ บริษัท มาร์เวลแพค จำ�กัด
2558 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
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นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

33 ปี
ไทย
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
25 สิงหาคม 2559 (3 ปี 5 เดือน)
3,120,028 หุ้น (0.67%)

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
Of Directors : IOD)

 Director Certification Program (DCP) 247/2017

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
2559-2561
2555-2559
2551-2554

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

กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

ไม่มี
2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

นายภาคภูม  ิ ภูอดุ ม
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

56 ปี
ไทย
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจงานขาย
17, 850 หุ้น (0.004%)

วุฒิการศึกษา

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 9
 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)
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ไม่มี
2555-ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
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นายวิชยั   อาจิณาจารย์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

59 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
11,409 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
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T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

นายวรวุฒ  ิ โอภาสถิรกุล
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

56 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
54,507 หุ้น (0.012%)

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)
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ไม่มี
ไม่มี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ลีเรคโก (ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซีคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
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นางสาวรุจี จรพิภพ
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

51 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
45,216 หุ้น (0.010%)

วุฒิการศึกษา

 อนุปริญญา สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสีลม

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตร “ เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ (Modern IT CEO Program)”
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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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นายจิรพงศ์   วชิราธนาภรณ์
อายุ
สัญชาติ
ตำ�แหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

44 ปี
ไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายซ่อมบำ�รุงและพัฒนาระบบงานผลิต
33,723 หุ้น (0.007%)

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
 LEAN Automation SI Warrior 2019 by TGI-OPS CY2019

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)

52

ไม่มี
ไม่มี
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CORPORATE GOVERNANCE
การกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการของบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นส่วนส�ำคัญในการทีจ่ ะสร้ างความยัง่ ยืน
ให้ กบั องค์กร จึงได้ มคี วามมุง่ มัน่ ในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการด�ำเนินงานของบริษทั จึงได้
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี ้
1. บริษทั ได้ รับการประเมินผลจากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies – CGR) ประจ�ำปี 2562 ได้ คะแนน 86 คะแนน อยูใ่ นระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยูใ่ นช่วง
80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2. บริษทั ได้ คะแนนประเมิน  97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2562 (AGM Checklist)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็ นปี ที่ 4 ของ ESG100 ปี 2562 ซึง่ เป็ นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็ นการคัดเลือกจาก
บริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จ�ำนวน 771 บริ ษัท ที่มีการด�ำเนินงานโดดเด่นด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance : ESG)
บริษทั ได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยมีหลักปฏิบตั ิ 8 หลัก  ดังนี ้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ� องค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ บริษทั อย่ างยั่งยืน (Establish
Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้ าใจถึงบทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ตลอดจน
มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และได้ ร่วมกับฝ่ ายบริ หารในการก�ำหนด
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี 2562 ของบริษทั เพือ่ น�ำมาเป็ นกรอบในการด�ำเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายการด�ำเนินงานในการ
บริหารจัดการด้ านต่างๆ เพือ่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย พร้ อมทังมี
้ การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยมีการก�ำหนดนโยบายด้ านต่างๆ ซึง่ ได้ จดั ท�ำเป็ นคูม่ ือบรรษัทภิบาล โดยเปิ ดเผยบน website ของบริ ษัท
www.tks.co.th เพือ่ เป็ นกรอบในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการได้ ให้ ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย  จงึ ส่งเสริมให้ เกิดการร่วมมือระหว่างบริษทั และ
ผู้ทมี่ สี ว่ นได้ สว่ นเสียตลอดจนผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้ องทีส่ ำ� คัญ  อาทิ ผู้ถอื หุ้น ผู้ขายสินค้ าและบริการให้ กบั บริษทั ผู้ซื ้อสินค้ าจากบริษทั และพนักงาน
โดยมีแนวทางการปฏิบตั งิ านอยูบ่ นพื ้นฐานของความซือ่ สัตย์และเป็ นธรรมด้ วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์สว่ นตัวทีข่ ดั แย้ งกับ
ประโยชน์ของบริษทั และผู้มสี ว่ นได้ เสีย ซึง่ เป็ นเป้าหมายหลักของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น  :  บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถอื หุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมด้ วยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ยึดมัน่ ในข้ อปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี มุง่ มัน่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินทีม่ คี วามเชือ่ ถือได้ และทังนี
้ ้ เพือ่ ให้ แน่ใจว่า
ผู้ถอื หุ้นทุกคนได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับบริษทั   ทังสิ
้ ทธิในการเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติใน
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ ข้อมูลล่วงหน้ าในเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ ในการตัดสินใจ สถานทีป่ ระชุม การจัดสรรเวลาให้ ควร
แก่วาระ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทีป่ ระชุม เป็ นต้ น นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทั
จะไม่ดำ� เนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ลับต่อบุคคลภายนอก
ลูกค้ า  : บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดหาสินค้ าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน ให้ ลกู ค้ าของบริษทั ได้ รับประโยชน์สงู สุด ทังในด้
้ าน
ราคา คุณภาพ และความมัน่ ใจที่บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าซึง่ เป็ นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
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การจัดส่งทีถ่ กู ต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้ อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้ าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้ อมกับการ
เอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าทังรายใหญ่
้
และรายย่อย  โดยมีหน่วยงานทีต่ ดิ ต่อกับลูกค้ า พร้ อมให้ คำ� แนะน�ำ และ
รับฟั งข้ อเสนอแนะหรือข้ อคิดเห็นของลูกค้ า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้ า
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิ มีดงั นี ้
 จัดให้ มรี ะบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้อง และคุ้มครองข้ อมูลหรือทรัพย์สนิ ใดๆ ทีล่ กู ค้ ามอบหมายให้ อยูใ่ นความดูแลของบริษทั
อย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษทั ได้ ตดิ ตังระบบกล้
้
องวงจรปิ ด ( CCTV) เพือ่ บันทึกเวลาการท�ำงานตลอดเวลา โดยพร้ อมให้ ลกู ค้ า
เข้ ามาตรวจสอบระบบการท�ำงาน และมีระบบใบหน้ า (Face Scan System) บันทึกการท�ำงาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 ริเริ่มสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ สร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า และด�ำเนินธุรกิจทีด่ แู ลรักษาสิง่ แวดล้ อมทีค่ วบคุมด้ วยระบบ ISO 9001
ตลอดจนทุม่ เทก�ำลังความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ุ ภาพแก่ลกู ค้ าเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ
 ใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ความระมัดระวัง และเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
 ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจ เพือ่ ให้ ลกู ค้ าได้ แสดงความคิดเห็นในด้ านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ บริษทั
เพือ่ ทีบ่ ริษทั ได้ นำ� ไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้ าบริษทั
้ บคุ คล
 จัดเก็บรักษา และดูแลข้ อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับนันแก่
อืน่ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรือเป็ นการด�ำเนินการตามกฎหมาย
้ มงานเพือ่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการรับข้ อร้ องเรียน ข้ อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้ า ในการน�ำมาปรับปรุงให้ เกิดประสิทธิผล
 จัดตังที
ในการท�ำงานดียงิ่ ขึ ้น
 จัดให้มนี โยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้กบั พนักงานทุกระดับของกลุม่ บริษทั เพือ่ ให้ได้รบั ความไว้วางใจ
จากลูกค้าผูข้ าย ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
 ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อันเป็ นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
 ด�ำเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อก�ำหนดของทางการ และจะไม่ให้ ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและ
ธุรกรรมใดๆ ทีม่ ชิ อบด้ วยกฎหมาย
 สือ่ สารข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ อง
พนักงาน : บริษทั ให้ ความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคลทังในด้
้ านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการ
ท�ำงาน โดยบริษัทด�ำเนินการและดูแลภายใต้ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน บริษัทมีการจ่าย
ผลตอบแทนให้ ประจ�ำปี แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้ มี
สวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง (EJIP) มีนโยบายตรวจสุขภาพให้ แก่พนักงาน
ทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ ผ้าปิ ดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีทพี่ นักงานต้ องท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเกิดฝุ่ นและเครื่องจักรทีม่ เี สียงดัง
ในแต่ละปี บริษทั จะจัดให้ มกี ารตรวจสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในทีท่ ำ� งาน การตรวจปริมาณฝุ่ นและความดัง
ของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน� ้ำดืม่ เป็ นต้ น  
การส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน บริ ษัทได้ ม่งุ เน้ นให้ พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมัน่ ในองค์กร โดยการปลูกฝั ง
วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can” ดังนี ้
T : Trust   
K : Knowledge
S : Spirit
WE CAN

เชือ่ ใจกัน
ใฝ่ ร้ ู
จิตอาสา
เราท�ำได้

มีทศั นคติทดี่ ี เปิ ดใจรับฟั ง เคารพ และให้ เกียรติกนั
ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง
อาสาร่วมมือ แบ่งปั นช่วยเหลือกันและกัน เป็ นผู้ให้ แก่สว่ นรวม
มุง่ มัน่ ตังใจ
้ ลงมือท�ำอย่างเต็มที่

เมือ่ พนักงานทุกคนมีความเชือ่ ใจกัน ใฝ่ ร้ ู มีจติ อาสา และลงมือท�ำอย่างเต็มที่ จะน�ำพาองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี ้ บริษทั ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถส�ำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัด
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ให้ มกี ารฝึ กอบรมเพือ่ ส่งเสริมเพิม่ พูนความรู้ความสามารถในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องกับพนักงานแต่ละแผนก  จดั ให้ อยูใ่ นระดับทีส่ มเหตุสมผลและ
ให้ เหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้ อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้ กบั พนักงานในแผนกนันๆ
้
การเปิ ดรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของพนักงาน บริษทั ได้ จดั ให้ มกี ารประชุมสามัญอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้ พนักงานได้ รบั ฟั ง
นโยบาย และผลการด�ำเนินงานของบริษทั นอกจากนัน้ ยังเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามและเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนัน้
บริษทั จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้ อร้ องเรียนต่างๆ ไว้ โดยกรรมการผู้จดั การจะเข้ ามาเปิ ดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว
ส�ำ หรั บ พนักงานใหม่   บริ ษั ทได้ จัดปฐมนิ เทศในวันแรกที่ เริ่ ม ท� ำ งาน เพื่ อ ให้ พนักงานใหม่ไ ด้ รับ ทราบนโยบาย ข้ อ บังคับ
กฎ ระเบียบ โครงสร้ างธุรกิจของบริษทั   วัฒนธรรมขององค์กรในเบื ้องต้ น  สวัสดิการและผลประโยชน์ตา่ งๆ ของบริษทั และภายในระยะ
เวลา 1 ปี บริษทั จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ กบั พนักงานใหม่ เพือ่ ให้ ได้ ทำ� ความรู้จกั กับเพือ่ นร่วมงาน รุ่นพีพ่ นักงาน และผู้บริหาร
อันเป็ นการเสริมสร้ างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างคนในบริษทั ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การท�ำงานร่วมกันเป็ นทีม
ทังนี
้ ้บริษทั ได้ คำ� นึงถึงความปลอดภัยและค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้ อม ส่งเสริมให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียของบริษทั มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ เปิ ดเผยสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการหยุดงาน และ
อัตราการเจ็บป่ วยจากการท�ำงาน และเปิ ดเผยตัวเลขจ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึ กอบรมของพนักงานต่อปี
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม :  บริษทั ได้ การรับรองเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  ได้ การรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม  (ISO 14001) ทีใ่ ช้ ควบคุมดูแลสิง่ แวดล้ อม ท�ำให้ มนั่ ใจได้ วา่ ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้ บริษทั จะได้ รับความ
ปลอดภัยในเรื่ องของมลภาวะที่เป็ นพิษ พร้ อมทังได้
้ จดั กิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้ เคียงเพื่อให้ อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ให้
ทุนการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนใกล้ เคียง เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้ : บริษทั ได้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้ อก�ำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในการกู้ยมื เงินตามข้ อตกลง ทังในการช�
้
ำระคืนหนี ้ เงินกู้
ยืม ดอกเบี ้ย พร้ อมทังจะปฏิ
้
บตั ติ ามเงือ่ นไขในการกู้ยมื เงินตามข้ อตกลง และมีหน้ าทีท่ พี่ งึ มีตอ่ เจ้ าหนี ้ทางการค้ า ไม่เคยมีการปฏิบตั ใิ ดที่
ฝ่ าฝื นเงือ่ นไขทีต่ กลง ปกปิ ดข้ อมูล หรือข้ อเท็จจริงอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าหนี ้ ซึง่ เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่เจ้ าหนี ้มา
โดยตลอด นอกจากนี ้บริษทั ยังได้ มกี จิ กรรมร่วมกันกับเจ้ าหนี ้การค้ าในการแลกเปลีย่ นความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส
คู่ค้า : บริษทั ค�ำนึงถึงความส�ำคัญกับคูค่ ้ า มีการซื ้อสินค้ าและบริการจากคูค่ ้ าเป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กติกาและสัญญาต่อคูค่ ้ าอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และให้ ความส�ำคัญในเรื่องของการช�ำระค่าสินค้ าตามก�ำหนดเวลา ทังนี
้ ้บริษทั มีระบบการ
คัดเลือกคูค่ ้ าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าและบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด
แนวทางปฏิบตั มิ ดี งั นี ้
 ไม่เรียกร้ อง ไม่รับ ไม่จา่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคูค่ ้ าโดยไม่สจุ ริต และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้ อตกลงและเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ี
ต่อคูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขได้ จะรีบแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบล่วงหน้ า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
 ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีทเี่ กิดหรืออาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทเี่ กี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
เหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ทีม่ ชิ อบด้ วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้ อก�ำหนดของทางราชการ
้ งเสริมให้ ผ้ บู ริหาร พนักงานใช้ ทรัพยากรและทรัพย์สนิ
 ไม่ดำ� เนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมทังส่
ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สนิ ค้ าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนการใช้ สนิ ค้ าหรือบริการทีเ่ ป็ นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
้ บคูค่ ้ าในประเทศและต่างประเทศ
 ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่งครัด เพือ่ ส่งผลให้ เกิดการค้ าทีม่ มี าตรฐานทังกั
เกณฑ์ การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของบริษทั มีดงั นี ้
 คุณภาพของสินค้ าและการให้ บริการ
 คุณสมบัตขิ องสินค้ าทีต่ ้ องตรงตามความต้ องการ และสามารถให้ นำ� มาทดลองตรวจสอบก่อนได้
 ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
 สถานภาพทางการเงิน
 ความมีชอื่ เสียงทางธุรกิจ
 ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและมีหลักก�ำกับกิจการทีด่ ี
 ความเสีย่ งจากการให้ บริการลูกค้ าหลายราย
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คู่แข่ ง : บริษทั ยึดถือการปฏิบตั ิ ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยความสัมพันธ์กบั คูแ่ ข่งทางการค้ าของบริษทั โดยปฏิบตั ติ อ่
คูแ่ ข่งทางการค้ า ให้ สอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้ า และยึดถือกติกาของการ
แข่งขันทีด่ อี ย่างเสมอภาคกัน  ไม่บดิ เบือนข้ อมูล หลอกลวง หรือใช้ วธิ ีอนื่ ใดทีไ่ ม่ถกู ต้ องตามครรลองของการแข่งขันทีด่   ี ไม่พยายามท�ำลาย
ชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหา ให้ ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริ ง หรื อมีการกระท�ำการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม
ต่อการแข่งขัน  ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม  ไม่กดี กันผู้อนื่ ในการเข้ าร่วม
การแข่งขันทางธุรกิจ
รัฐบาล : บริษทั ได้ ให้ ความร่วมมือในฐานะพลเมืองทีด่ ี โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของ
บริษทั อย่างเคร่งครัด
ทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือ
ลิขสิทธิ์   รวมถึงไม่สนับสนุนให้ พนักงานกระท�ำการอันเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อนื่ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ซึง่
เป็ นการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของบริษทั   
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน : ในปี 2562 บริษทั ได้ จดั ให้ ความรู้เรื่องการคอร์รปั ชันให้ กบั กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของกลุม่ บริษทั
อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ จดั กิจกรรมต่างๆ ให้ พนักงานได้ มสี ว่ นร่วมรับทราบและเข้ าใจ เพือ่ ให้ เกิดความตระหนัก ตืน่ ตัว และเสริมสร้ างจิตส�ำนึก
โดยให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการคอร์ รัปชันในรูปแบบต่างๆ เพื่อน�ำความรู้ดงั กล่าวไปสือ่ สารและปลูกฝั งค่านิยมความสุจริตให้ กบั
พนักงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่มปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ กรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั ซึง่ จะต้ องเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้ าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายจัดการ จึงได้ ก�ำหนด
โครงสร้ างคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ การปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ดังนี ้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษทั
ในการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษทั เป็ นไปตามมติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษทั โดย
ณ วันที  ่ 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวนทังสิ
้ ้น 8 ท่าน มีกรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผู้บริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน (โดยมีกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน)
กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท เป็ นผู้ซงึ่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
ในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้ มขี ้ อจ�ำกัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติ ตามค�ำนิยามของกรรมการอิสระ ดังทีไ่ ด้ กล่าวในหัวข้ อ
กรรมการอิสระ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ ครบก�ำหนดออกตามวาระ อาจได้ รับพิจารณาเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษทั
ต่อไปได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการบริษทั ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนัน้
ถ้ าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจ�ำนวนใกล้ ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรณีกรรมการบริษทั พ้ นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พจิ ารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้ เท่าวาระทีย่ งั คง
เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ และบริษทั จดทะเบียน
เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบริษทั ได้ กำ� หนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริ ษัทอื่นและบริ ษัทจดทะเบียน โดยให้ กรรมการของบริ ษัทแต่ละท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ ไม่เกิน
5 บริษทั ในขณะเดียวกัน
กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอืน่ กรรมการท่านนันจะต้
้ องรายงานข้ อมูล
การด�ำรงต�ำแหน่งให้ บริษทั ทราบ โดยเป็ นเรื่องหนึง่ ของการมีสว่ นได้ เสียซึง่ ต้ องรายงานตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในเรื่องของการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
ความโปร่งใส
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การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่
คณะกรรมการบริษัท ได้ ก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ ของผู้บริหารระดับสูง ตังแต่
้ ระดับผู้จดั การฝ่ าย
ขึ ้นไป โดยก�ำหนดให้ กอ่ นทีผ่ ้ บู ริหารท่านใดจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ นอกเหนือจากทีไ่ ด้ รบั มอบหมายจากบริษทั   
จะต้ องรายงานข้ อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งต่อบริษทั ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทังนี
้ ้ต้ องไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกัน
กับบริษทั หรือเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทก�ำหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ
ประสบการณ์ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้ านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั มีความเข้ าใจในธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจของ
บริษทั เพศ และควรมีกรรมการทีไ่ ม่ได้ เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้ อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนิน
กิจการอยู่
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1. กรรมการบริษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่าง
เพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ ห้ แก่บริษทั ได้
2. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมทังต้
้ องไม่มลี กั ษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก�ำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั หิ น้ าทีก่ รรมการของบริษทั และต้ องเป็ นไปตามแนวทางของ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัทต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็ นกรรมการบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะท�ำเพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผ้ อู นื่ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
5. กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระตามทีบ่ ริษัทก�ำหนด และเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้ อง และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถอื หุ้นทุกรายได้ เท่าเทียมกัน และไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นอกจากนันยั
้ งต้ องสามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
โดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
 การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผู้ถอื หุ้นโดยรวม ดังนัน้ เพือ่ ให้
เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน บริษทั ได้ แยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดั การ มิให้ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน
โดยประธานกรรมการของบริษทั เป็ นกรรมการอิสระซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายและบริษทั ก�ำหนด และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ าย
บริหาร
 การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษทั มีกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่ ในจ�ำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายและบริษทั ก�ำหนด โดยมีสว่ นร่วมในการ
ก�ำกับดูแลกิจการด้ วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผู้ถอื หุ้นและผู้มสี ว่ นได้ เสียของบริษทั
อ�ำนาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เว้ นแต่ในเรื่องทีต่ ้ องได้ รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ เช่น เรื่องที่
กฎหมายก�ำหนดให้ ต้องได้ รับมติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้ มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามทีห่ น่วยงานอืน่ ๆ  ทีม่ อี ำ� นาจหน้ าทีใ่ นการก�ำกับดูแลก�ำหนด
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2. พิจารณาอนุมตั นิ โยบายทางธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
ของบริษทั ให้ เป็ นไปตามการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ รวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ รวมทังการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิ
และติดตามผลการด�ำเนินงาน เพือ่ น�ำมาพิจารณาปรับปรุงให้ เหมาะสม
3. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังบุ
้ คคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ ามทีก่ ำ� หนดในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรือระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้ อง เข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในกรณีทตี่ ำ� แหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นให้ พจิ ารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไป
5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะเรื
้
่อง เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
7. พิจารณาก�ำหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและชือ่ กรรมการผู้มอี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ได้
8. แต่งตังบุ
้ คคลอืน่ ใดให้ ดำ� เนินกิจการของบริษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้ บคุ คล
ดังกล่าวมีอำ� นาจ และ/หรือภายในเวลาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง
หรือแก้ ไขอ�ำนาจนันๆ
้ ได้
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการได้ มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
ทังนี
้ ้ในการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น ทังนี
้ ในการพิ
้
จารณา
อนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนัน้ และรายงาน
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นทราบในการประชุมผู้ถอื หุ้นคราวต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
 
บริษทั ได้ แจ้ งก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการให้ กรรมการได้ รับทราบล่วงหน้ าทุกปี และแจ้ งให้ คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ โดย
ในการประชุมคณะกรรมการมีกำ� หนดการประชุมประจ�ำไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็ น โดยต้ องมีการประชุม
อย่างน้ อย  6 ครัง้ ต่อปี    ในปี 2562 มีประชุมทังหมด
้
7 ครัง้ โดยเลขานุการบริษทั ได้ จดั ส่งก�ำหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย
7 วัน  และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละท่านทราบก�ำหนดการดังกล่าว เพือ่ ให้ กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้ าร่วมประชุมได้ ซึง่ ในหนังสือเชิญ
ประชุมมีการก�ำหนดวาระทีช่ ดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็ นประจ�ำ  ทังนี
้ ้หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารการประชุม จัดส่งให้ กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจ�ำเป็ นรี บด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริษทั นอกจากนันหากกรรมการท่
้
านใดประสงค์ทจี่ ะเสนอเรื่องเข้ าสูว่ าระการประชุมก็สามารถกระท�ำได้ โดยการแจ้ งล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือเสนอเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมในวาระอืน่ ๆ  ทงนี
ั ้ ้จะมีการเปิ ดเผยจ�ำนวนครังที
้ ก่ รรมการ
แต่ละท่านเข้ าประชุมในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้ ให้ ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 13
พฤษภาคม 2562 ได้ มมี ติอนุมตั ปิ รับโครงสร้ างคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่ อย
 
คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษทั ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมด
้
เพือ่
ช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีก�ำหนดการประชุมเป็ นประจ�ำทุก 3 เดือน ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ มกี ารประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษทั เป็ นประจ�ำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้ องมีจำ� นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
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ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 บริษทั มีกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ษทั
 กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้ อง ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
 กรรมการตรวจสอบทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคณ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
้ ้คณะกรรมการ
 กรรมการตรวจสอบจะต้ องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้ าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้ าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการ
เงินได้
นิยามของ “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการทีไ่ ม่มธี รุ กิจ หรืองานใดอันเกีย่ วข้ อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด มีรายละเอียด
ดังนี ้:้
ษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
 ถือหุ้นไม่เกินหนึง่ เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทเี่ กีย่ วข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
 ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ ้ อง
และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้ รบั การเสนอ
ให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นทีม่ นี ยั หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผู้ทมี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
			ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ รวมถึ งการท� ำรายการทางการค้าที ่กระท� ำเป็ นปกติ เพื ่อประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม ค�้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อืน่ ท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ีต่ อ้ งช�ำระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่สามเปอร์ เซ็นต์ของสิ นทรัพย์ทีม่ ีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษทั หรื อตัง้ แต่ยีส่ ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทัง้ นี ้
การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิ ธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ีเ่ กิ ดขึ้นในระหว่างหนึง่
ปี ก่อนวันทีม่ ีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบุคคลเดียวกัน
 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นทีม่ นี ยั ผู้มอี ำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีม่ มี ติแต่งตัง้

59

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

้ ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถอื หุ้นซึง่ เป็ นผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับ
 ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้ รบั การแต่งตังขึ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
 ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนทีม่ ี
นัยในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงานทีป่ รึกษาทีร่ ับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกินหนึง่
เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ี
นัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
้
 ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษทั ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามคุณสมบัตดิ งั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำ� นาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทานให้ บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
 สอบทานให้ บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้ มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็ นและเป็ นสิง่ ส�ำคัญ พร้ อมทัง้
ให้ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อืน่ ใดทีร่ ับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
 สอบทานกระบวนการภายในทีเ่ กีย่ วข้ องกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรียน
 สอบทานความถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้ องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษทั
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั   และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
ของบุคคลดังกล่าว  โดยค�ำนึงถึงความน่าเชือ่ ถือ  ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบบัญชี
นัน  รวมถึ
้
งประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ทำ� การตรวจสอบบัญชีของบริษทั และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี    โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อก� ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
 จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
 สอบทานให้ บริษัทมีกระบวนการก�ำกับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชันที่มีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมินผล
มาตรการป้องกันคอร์ รัปชัน รวมทังสอบทานแบบประเมิ
้
นตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
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 ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการทีพ่ ้ นจากต�ำแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้ รบั เลือกกลับเข้ ามา
ใหม่ได้ ทังนี
้ ้ส�ำหรับผู้ทไี่ ด้ ดำ� รงต�ำแหน่งมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษทั จะทบทวนความเป็ น
อิสระทีแ่ ท้ จริงของกรรมการผู้นนเป็
ั ้ นการประจ�ำทุกๆ ปี
 กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้ องยืน่ หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยการลาออกมี
ผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกมาถึงที่บริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังกรรมการอื
้
่นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนทดแทน
กรรมการทีล่ าออก โดยให้ ดำ� รงต�ำแหน่งเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน คณะกรรมการบริษทั จะต้ องแต่งตังกรรมการ
้
ตรวจสอบให้ ครบถ้ วนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีก่ รรมการตรวจสอบคนนันลาออก
้
้
อนื่ นอกจากขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
 ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบพ้ นจากต�ำแหน่งทังคณะเพราะเหตุ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ ้ นจากต�ำแหน่งยังคงต้ องอยูร่ กั ษาการในต�ำแหน่งเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็ นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่ าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee)
ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี ้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 ด้ านการสรรหา
1) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบ และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ให้ มคี วามเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้ อนของธุรกิจของบริษทั ฯ ทังในด้
้ านการศึกษา ความรู้ ความช�ำนาญ
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ความเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องก�ำหนด
2) พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของกรรมการบริษทั รวมถึงการมีผลประโยชน์ขดั แย้ งทีอ่ าจเกิดขึ ้นในการปฏิบตั หิ น้ าที่
3) พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการบริษทั ให้ มคี วามเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาจาก
3.1) คุณลักษณะทัว่ ไป (General Characteristics) ได้ แก่ ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้ วยข้ อมูล
และเหตุผล กล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ ยึดมัน่ ในการท�ำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยีย่ งมืออาชีพ มีความหลากหลายในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ด้ านความรู้ ประสบการณ์ อายุ และเพศ เป็ นต้ น
3.2) คุณลักษณะความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะด้ าน (Skill Characteristics) เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับธุรกิจ และความต้ องการ
ของบริษทั   
3.3) พิจารณากรรมการทีส่ ามารถอุทศิ เวลาในการท�ำหน้ าทีก่ รรมการได้ อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้ องไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 แห่ง
4) พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเพื่อเสนอชื่อให้ คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา
5) สนับสนุนให้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้นรายย่อยเสนอรายชือ่ บุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
6) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประเมินตนเองเป็ น
รายบุคคล
7) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
8) จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จดั การ เพือ่ น�ำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทังก�
้ ำกับดูแลให้ บริษัทมี
แผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ด้ วย
9) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้ อยปี ละครัง้ และหากมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร ให้ นำ� เสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
10) ปฏิบตั หิ น้ าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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 ด้ านการก�ำหนดค่ าตอบแทน
1) พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วยค่าตอบแทนประจ�ำ 
(Retainer Fees) เบี ้ยประชุม (Meeting Fees) ค่าตอบแทนรูปแบบอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพือ่ ให้ เหมาะสมกับ
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และเป็ นธรรม เพือ่ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ ได้ และสอดคล้ อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น รวมทังให้
้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กำ� หนดไว้ ควรจัด
ให้ อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบในอุตสาหกรรมทีม่ คี วามคล้ ายคลึงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
ต้ องน�ำเสนอให้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การ และผู้บริหาร ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัสประจ�ำปี
สิทธิประโยชน์ขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ โดยให้ สอดคล้ องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารเป็ น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมตามดุลยพินจิ ทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ สร้ างแรงจูงใจให้ แก่ผ้ บู ริหารเพือ่ ให้ เกิดการสร้ างมูลค่าเพิม่ อย่าง
ยัง่ ยืนให้ แก่บริษทั
3) พิจารณาแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ เพือ่ พิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปี
4) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลีย่ นแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และผู้บริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
5) ในกรณีจำ� เป็ น อาจพิจารณาว่าจ้ างทีป่ รึกษาภายนอกเพือ่ ให้ คำ� แนะน�ำในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวถือเป็ นความรับผิดชอบของบริษทั
6) เปิ ดเผยข้ อมูลบทบาท หน้ าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมในรอบปี ทผี่ า่ นมา  ตามข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ของบริษทั
7) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้ อยปี ละครัง้ และหากมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร  ให้ นำ� เสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8) ปฏิบตั หิ น้ าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการบริษทั และอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษทั อีกก็ได้
นอกจากการพ้
น
จากต�
ำ
แหน่
ง
ตามวาระดั
ง
กล่
า
วข้
า
งต้
น
กรรมการสรรหาและก�
ำหนดค่าตอบแทนพ้ นจากต�ำแหน่งเมือ่

- พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริษทั
- ลาออก
- เสียชีวติ
- ขาดคุณสมบัตแิ ละมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ พ้นจากต�ำแหน่ง
 กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และให้ อยูใ่ น
ต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนซึง่ ตนเข้ ามาแทน
 กรณีกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้ ยนื่ ใบลาออก
ต่อประธานกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้ า เพือ่ ให้ คณะกรรมการบริษทั จะได้ พจิ ารณาแต่งตังกรรมการอื
้
น่ มาทดแทนบุคคลทีล่ า
ออก และเพือ่ ให้ ครบจ�ำนวนตามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี ้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
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รายชือ่
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ANNUAL REPORT 2019

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 พิจารณาแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปั จจัยภายในบริษทั และ/หรือเกิดจากปั จจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ
ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้ านการตลาด ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน และความเสี่ยงทางด้ าน
ปฏิบตั กิ าร เป็ นต้ น
 ก�ำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
 ก�ำกับดูแลให้ มนั่ ใจว่ามาตรการดังกล่าวได้ มกี ารสือ่ สารอย่างทัว่ ถึงและพนักงานได้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการเหล่านัน้
 จัดให้ มกี ารประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าการส�ำรวจความเสีย่ งได้
ครอบคลุมทุกขันตอนของการด�
้
ำเนินธุรกิจ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งและอาจได้ รบั
การแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษทั กลับมาอีกได้
 กรณีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหรื อมีเหตุใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถอยูจ่ นครบวาระคณะกรรมการ
บริษทั ย่อมเห็นเป็ นการสมควรทีจ่ ะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ งท่านใหม่ให้ ครบถ้ วนในทันที หรืออย่างช้ าภายใน
6 เดือน เพือ่ ให้ เกิดความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินงานนี บุ้ คคลทีไ่ ด้ รบั การแต่งตังให้
้ ดำ� รงต�ำแหน่งแทน อยูใ่ นต�ำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระ
ทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (The Corporate Governance Committee) ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี ้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ
้ ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
 เสนอแนะแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พร้ อมทังให้
ในเรื่องเกีย่ วกับบรรษัทภิบาล
 ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริษทั
 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ดิ ้ านบรรษัทภิบาลของบริษทั ให้ เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ใิ นระดับ
สากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ มกี ารพิจารณาปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง
 ดูแลให้ บริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
 ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่า
งานด้ านการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั ฯ มีความเหมาะสม
 สอบทานและ/หรือ รายงานการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้ สอบทานหรือติดตามธุรกรรมใดทีเ่ ห็น
ว่าอาจมีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และเห็นว่าเป็ นเรื่องทีส่ ำ� คัญทีม่ คี วามเสีย่ งต่อบริษทั ฯ
 ให้ ความเห็นชอบต่อรายงานการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี (Annual Compliance Report)
 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ รับทราบผลการสอบทาน และ/หรือ รายงานการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตลอดจน
การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขในกรณีทม่ี กี ารปฏิบตั ไิ ม่เป็ นตามกฎเกณฑ์
 ก�ำกับดูแลให้ มนี โยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันทีเ่ หมาะสมเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
 พิจารณา ก�ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันและติดสินบน เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็ นประจ�ำทุกปี โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการโดยรวมทังคณะ
้
และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
 ให้ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยครบก�ำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ทังนี
้ ้เมือ่ ครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
 นอกจากการพ้ นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการก�ำกับดูแลกิจการพ้ นจากต�ำแหน่งเมือ่
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้ พ้นจากต�ำแหน่ง
้
ให้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีพ่ ้ นจากต�ำแหน่ง ต้ องรักษาการ
 ในกรณีทกี่ รรมการก�ำกับดูแลกิจการพ้ นจากต�ำแหน่งทังคณะ
ในต�ำแหน่งเพือ่ ด�ำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
 ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการแทน เพื่อให้ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีจ�ำนวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการแทนอยูใ่ นต�ำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมการก�ำกับดูแลกิจการซึง่ ตนแทน
คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี ้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชือ่
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจ�ำปี ของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
 ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษทั โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบ และข้ อบังคับ
ของบริษทั ฯ และหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้ อง
 เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษทั เพือ่ ให้ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
 ก�ำกับดูแลให้ บริษทั มีระบบปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมรัดกุม และเป็ นไปตามข้ อเสนอแนะและท้ วงติงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 มีอำ� นาจอนุมตั เิ กีย่ วกับการลงทุน การเงิน และทรัพย์สนิ ของบริษทั ทีก่ ำ� หนดไว้ ในตารางอ�ำนาจอนุมตั ิ และเป็ นไปตามกรอบนโยบาย
การลงทุน และตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ มอบหมาย
 ก�ำกับดูแลศึกษาความเป็ นไปได้ สำ� หรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการด�ำเนินงาน ความก้ าวหน้ าของโครงการลงทุน
รวมทังรายงานปั
้
ญหาหรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึ ้น พร้ อมแนวทางการปรับปรุงให้ คณะกรรมการบริษทั ทราบ
 พิจารณาและให้ ความเห็นชอบต่อเรื่องทีต่ ้ องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ยกเว้ นกิจกรรมใดๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ เป็ นผู้ดำ� เนินการแล้ ว
 มอบหมายหรือแนะน�ำให้ กรรมการผู้จดั การพิจารณาหรือปฏิบตั ใิ นเรื่องหนึง่ เรื่องใดทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
้
ำงานเพือ่ พิจารณาเรื่องหนึง่ เรื่องใดทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
 มีอำ� นาจแต่งตังคณะท�
้ ป่ รึกษาด้ านต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็ นต่อการด�ำเนินงานของบริษทั โดยอยูภ่ ายใต้ กรอบงบประมาณทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ าก
 มีอำ� นาจแต่งตังที
คณะกรรมการในแต่ละปี
 พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้ อยปี ละครัง้ และหากมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร ให้ นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
 ปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ นเรื่องอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่ อย กิจการร่ วมค้ า และบริษทั ร่ วม
บริษทั ให้ ความส�ำคัญกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ คี วบคูก่ บั การด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้ จดั ท�ำนโยบายบรรษัทภิบาล
และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้ า
และบริษทั ร่วม โดยคณะกรรมการได้ เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมทางธุรกิจให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับเข้ าใจและถือปฏิบตั ติ าม โดยบริษัทเชื่อว่าการก�ำกับกิจการทีด่ จี ะท�ำให้ บริษัทสามารถบรรลุพนั ธกิจของบริษัทได้ และหลักการ
ก�ำกับกิจการทีด่ เี ป็ นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้ มคี วามรับผิดชอบตามหน้ าทีด่ ้ วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบ
ได้ และสร้ างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี การปฏิ
้
บตั ติ ามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี ยังเป็ นการลดความเสีย่ งและ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้ กบั องค์กร โดยมุง่ เน้ นการสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้น
ทังนี
้ ้  ในการเสนอชือ่ และการใช้ สทิ ธิออกเสียงแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้ า หรือบริษทั ร่วม ให้ ฝ่าย
จัดการด�ำเนินการเสนอรายชื่อเข้ าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้ า
หรือบริษทั ร่วม โดยบุคคลทีไ่ ด้ รบั การแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้ า หรือบริษทั ร่วม มีหน้ าทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ประโยชน์
ทีด่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้ า และบริษทั ร่วม  
ในการลงมติหรือใช้ สทิ ธิออกเสียงในบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้ า หรือบริษทั ร่วม ในเรื่องส�ำคัญทีม่ หี รือจะมีผลกระทบต่อบริษทั อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผู้มอี ำ� นาจของบริษทั ได้ รับทราบหรือให้ ความเห็นชอบก่อน ทังนี
้ ้การส่งกรรมการ
เพือ่ เป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อย หรือกิจการร่วมค้ า หรือบริษทั ร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
นอกจากนี ในกรณี
้
เป็ นบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้ า และบริษทั ร่วม บริษทั ก�ำหนดระเบียบให้ บคุ คลทีไ่ ด้ รบั แต่งตังจากบริ
้
ษทั นันต้
้ องดูแล
ให้ บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้ า และบริษทั ร่วม มีข้อบังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือการท�ำ
รายการส�ำคัญอืน่ ใดของบริษทั ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการท�ำรายงานข้ างต้ นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้ องก�ำกับดูแลให้ มกี ารจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้ บริษทั สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ ทนั ก�ำหนดด้ วย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่ อย
บริษัทได้ ให้ ความส�ำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการน�ำผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในด้ านต่างๆ
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นผู้ดำ� เนินการให้ มกี ารประเมิน และมีการ
จัดระดับคะแนนดังนี ้
1. คะแนนทีไ่ ด้ รับต�ำ่ กว่าร้ อยละ 50 หมายถึง ต้ องปรับปรุงมาก
2. คะแนนทีไ่ ด้ รับมากกว่าร้ อยละ 51-60 หมายถึง ปรับปรุง
3. คะแนนทีไ่ ด้ รับมากกว่าร้ อยละ 61-70 หมายถึง พอใช้
4. คะแนนทีไ่ ด้ รับมากกว่าร้ อยละ 71-80 หมายถึง ดีมาก
5. คะแนนทีไ่ ด้ รับมากกว่าร้ อยละ 81-100 หมายถึง ดีเยีย่ ม
ในปี 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
1) การประเมินคณะกรรมการบริษทั
1.1)   ผลการประเมินคณะกรรมการบริษทั   รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ภาพรวมเฉลี่ย

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

93.25
96.43
92.86
85.71
82.14
93.10

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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2) การประเมินคณะกรรมการชุดย่ อย
2.1)   ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ
ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

93.06
95.83
97.22
95.37

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

100.00
95.83
93.33
96.57

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

93.75
96.88
100.00
96.48

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

100.00
100.00
100.00
100.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

1
2
3

2.2)   ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รายคณะ
ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

1
2
3

2.3)   ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายคณะ
ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

1
2
3

2.4)   ผลการประเมินคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
กรรมการสามารถเข้ าถึงและติดต่อสือ่ สารกับฝ่ ายบริหารและเลขานุการบริษทั ได้ โดยตรงตามความเหมาะสม  แต่การเข้ าถึงและติดต่อ
สือ่ สารนันต้
้ องไม่เป็ นการก้ าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ บุคลากรทีจ่ ะเข้ ามาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ ซึง่ เป็ นต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ ำ� คัญ
และเป็ นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นบริษทั ไปสูเ่ ป้าหมาย ดังนัน้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั จึงได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก�
้
ำหนด
ค่าตอบแทนขึ ้นมาท�ำหน้ าที่เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทมัน่ ใจว่า บริษัทมีการด�ำเนินการเรื่ องกระบวนการสรรหาอย่างเหมาะสม และ
โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการก�ำกับดูแลให้ การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริษทั
ในด้ านการบริ หารบุคลากรได้ สง่ เสริ มให้ กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรตามข้ อเสนอแนะของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ของ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ให้ ได้ รับทราบกฎระเบียบ และข้ อปฏิบตั สิ ำ� หรับการเป็ นกรรมการและผู้บริหารของบริษทั
อย่างเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ ซอื่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผู้ถอื หุ้นโดยรวม
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หลักสูตรการอบรมกรรมการ ดังนี ้
ลำ�ดับ

รายชือ่

Director Accreditation
Program (DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)

DAP 39/2005

DCP 61/2005

1

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์

2

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

3

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

4

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

5

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

6

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

DCP 239/2017

7

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

DCP 247/2017

8

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

DCP 233/2017

DCP 69/2006
DAP 28/2004

Advance Audit
Committee
Program
(AACP)

Role of the
Chairman
Program
(RCP)

Role of the
Compensation
Committee
(RCC)

RCP 17/2017
AACP 17/2014

RCP 23/2010

Financial for
Non-Finance
Director
(FND)

Financial
Institutions
Governance
program
(FGP)

Ethical
Leadership
Program
(ELP)

How to
Develop a Risk
Management
Plan (HRP)

Risk
Management
Program for
Corporate
Leaders (RCL)

ELP 9/2017

HRP14/2017

RCL 8/2017

FND 1/2001
RCC 8/2009

FGP 1/2010

RCP 28/2012
DCP 3/2000

DAP 12/2004

DCP 52/2004

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีมกี รรมการเข้ าใหม่ คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องกรรมการใหม่  โดยก�ำหนดให้ มกี าร
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพือ่ ให้ กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษทั ต่อบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ  
แนวทางการด�ำเนินงานในภาพรวมของบริ ษัท โครงสร้ างบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และแนวปฏิบตั ิในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
ตลอดจนสร้ างความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้ านต่างๆ ของบริษทั เพือ่ เตรียมความพร้ อมในการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง น�ำส่งข้ อมูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับบริษทั รวมทังมอบคู
้
ม่ อื กรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษทั    
บริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มให้ กรรมการเข้ ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้ าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้ แผนงานการรณรงค์
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยกรรมการสามารถเข้ ารับการอบรมทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
โดยบริษทั เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
คณะกรรมการบริษทั ได้ ให้ ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจทีค่ วบคูไ่ ปกับการสร้ างคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม ภายใต้ การ
บริ หารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยได้ ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาภายใต้ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการ
ที่ดี โปร่งใส และเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นไว้ วางใจ และมัน่ ใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริ ษัท จึงได้ จดั ให้ มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำหน้ าทีก่ ำ� กับดูแลและติดตามฝ่ ายจัดการให้ มกี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพือ่ ให้ มกี ารปฏิบตั เิ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทได้ ให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่สำ� คัญ โดยการส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน ปลูกฝั ง
วัฒนธรรมองค์กร “TKS We can” เพือ่ ให้ พนักงานทุกคนมีความเชือ่ ใจกัน ใฝ่ รู้ มีจติ อาสา และลงมือท�ำอย่างเต็มที่ จะน�ำพาองค์กรสูค่ วาม
ส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน
และในด้ านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) : ด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ ให้ การสนับสนุนการศึกษาวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้
สอดรับกับความต้ องการทีม่ ากขึ ้นในอนาคต เป็ นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ ส�ำหรับในด้ านการปฏิบตั งิ าน ได้ มกี ารพัฒนาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาเป็ นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการท�ำงานให้ ได้ ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้ นทุน เป็ นต้ น
(ทังนี
้ รายละเอี
้
ยดการด�ำเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏอยูใ่ นรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562 โดย
คัดเลือกเฉพาะการด�ำเนินงานทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อก�ำกับดูแลระบบการบริ หาร
ความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ มกี ารปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบ ซึง่ ได้ รายงานไว้ ในรายงานประจ�ำปี และได้ มีการก�ำหนดนโยบายและ
เรื่องต่างๆ เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
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นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
1. ก�ำหนดให้ การบริหารความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชันที
้ ต่ ้ องตระหนัก
ถึงความเสีย่ งทีม่ ใี นการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้ องให้ ความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งด้ านต่างๆ ให้ อยูใ่ น
ระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
2.   ก�ำหนดให้ ทกุ หน่วยธุรกิจของบริษทั ต้ องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสีย่ ง ก�ำหนดตัวชี ้วัดความเสีย่ ง แนวทางการ
ป้องกันและบรรเทาความเสีย่ ง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็ นระบบและต่อเนือ่ ง โดยต้ องมีการปรับปรุงกระบวนการให้
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจอย่างสม�่ำเสมออย่างน้ อยปี ละครัง้ พร้ อมทังจั
้ ดท�ำรายงานที่เกี่ยวกับความเสีย่ งตามกรอบการ
ด�ำเนินงานและขันตอนการบริ
้
หารความเสีย่ ง
3.   ก�ำหนดให้ การประเมินความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงานประจ�ำปี ของทุกฝ่ าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทังหมดครอบคลุ
้
ม
ทัว่ ทังองค์
้ กร โดยค�ำนึงถึงปั จจัยเสีย่ งทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมทังก�
้ ำหนดให้ มกี ารจัดการความเสีย่ งและสร้ างสัญญาณเตือนภัย
ทีเ่ หมาะสม
4.   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้ าทีต่ ดิ ตามการบริหารความเสีย่ งและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
5. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกันและมีจิตสํานึกในเรื่ องความเสี่ยง เพื่อเป็ นการปลูกฝั งสร้ างนิสยั ให้ บคุ ลากร
ทุกระดับได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญและความมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการด�ำเนินการด้ านบริหารความเสีย่ งขององค์กร
ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั จัดให้ มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ตรวจสอบระบบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้ ฝ่ายบริหารและผู้มสี ว่ นได้ เสีย
เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยูน่ นมี
ั ้ การปฏิบตั จิ ริงอย่างสม�ำ่ เสมอและเป็ นไปอย่างเหมาะสม รวมทังค้
้ นหาข้ อบกพร่อง
จุดอ่อน และพัฒนาระบบด�ำเนินงานทีม่ อี ยูใ่ ห้ มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ ้น โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถท�ำหน้ าทีต่ รวจสอบ
และถ่วงดุลได้ อย่างเต็มทีแ่ ละรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หารในการน�ำข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทังเพื
้ ่อการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ดังนี ้
 มีนโยบายและยึดมัน่ ในจริยธรรม ความซือ่ สัตย์ และความสุจริตใจในการด�ำเนินธุรกิจต่อลูกค้ า บริษัทคูค่ ้ า และผู้ถือหุ้น มีข้อ
ก�ำหนดและจรรยาบรรณทีช่ ดั เจน ในกรณีทพี่ นักงานหรือผู้บริหารน�ำข้ อมูลบริษทั ไปเปิ ดเผยหรือน�ำไปใช้ สว่ นตนหรือกระท�ำรายการ
ทีอ่ าจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ถอื เป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั
 บริษทั ได้ ทำ� การแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษทั เกีย่ วกับหน้ าทีก่ ารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั และรับทราบการจัดท�ำรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครัง้
ทีม่ กี ารซื ้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการหลังจากวันทีซ่ ื ้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด ทังนี
้ ้กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องจัดส่งส�ำเนารายงานข้ างต้ น
ต่อเลขานุการบริ ษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้
ซึง่ ก�ำหนดไว้ เป็ นวาระการประชุมเพือ่ รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
 บริษัทได้ ก�ำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารจะต้ องน�ำส่งรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้ องกัน ซึง่
เป็ นส่วนได้ เสียทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้ องน�ำส่งรายงานครัง้ แรก
ภายใน 30 วันหลังจากได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการหรื อผู้บริ หารตามแบบรายงานที่ก�ำหนด และรายงานทุกครัง้ เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงภายใน 30 วันหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามแบบรายงานทีก่ ำ� หนด โดยจะจัดเก็บทีเ่ ลขานุการบริษทั เลขานุการ
บริ ษัทจะเป็ นผู้จดั ส่งส�ำเนาให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้บริษทั ยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ ข้อมูลบริษทั ในทางมิชอบ โดยก�ำหนดมาตรการข้ อห้ ามไม่ให้ มกี ารใช้ โอกาสหรือข้ อมูล
ทีไ่ ด้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน หรือท�ำธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์การ
ซื ้อขายหุ้นของบริษทั   และหลีกเลีย่ งหรืองดซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้ อมูลทีส่ ำ� คัญ
ทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั (ยกเว้ นการซื ้อหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง Employee Joint Investment
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Program "EJIP") ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริหารจะต้ องท�ำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ ทปี่ ระชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59
ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  พร้ อมกับรายงานภายใน 3 วันท�ำการให้ สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องรายงานการมี
ส่วนได้ สว่ นเสียให้ ทปี่ ระชุมคณะกรรมการรับทราบ
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพือ่ รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผู้ถอื หุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม  ต้ องหลีกเลีย่ งการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียต่อการ
ปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั หรือท�ำให้ ยากต่อการปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ  บริษทั ไม่สนับสนุนให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัทท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่น�ำไปสูค่ วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้ าข่ายรายการที่
เกีย่ วโยงกัน ต้ องได้ รบั การพิจารณาอย่างเหมาะสม  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้ มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั รวมทังปฏิ
้ บตั ติ าม
มาตรฐานบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ
ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้ สำ� นักงาน ก.ล.ต.
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการได้ ให้ ความส�ำคัญเป็ นอย่างมากต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ทังข้้ อมูลทางการเงินและสารสนเทศอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำ� คัญของบริ ษัท ประกอบด้ วยข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2562
การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนัน้ ได้ ผา่ นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีวา่ ถูกต้ องตามทีค่ วรใน
สาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั ก่อนเปิ ดเผยแก่
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปี ด้ วย และเปิ ดเผยรายละเอียด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ไว้ ในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ”
ส�ำหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินนัน้ บริษทั ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
ซึง่ รวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการด้ วย  ผา่ นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และ
เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท  ี่ www.sec.or.th  ตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์กำ� หนดไว้   เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.tks.co.th  โดยมีการปรับปรุงข้ อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
รับข้ อมูลข่าวสารได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ เข้ าถึงได้ สะดวก และได้ รบั ประโยชน์สงู สุด  รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพือ่ ซักถาม สามารถติดต่อได้ ทแี่ ผนก
นักลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร เบอร์ โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200 อีเมล anuthep@tks.co.th เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ทมี่ สี ว่ นได้
ส่วนเสียได้ รับข้ อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  
นอกจากนี บริ
้ ษทั ยังให้ ความส�ำคัญในด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้ถอื หุ้น ผู้ลงทุนทัว่ ไป และนักวิเคราะห์ บริษทั จึงก�ำหนดให้ มกี ารเผยแพร่
ข้ อมูลของบริษทั แก่นกั ลงทุน ทังที
้ เ่ ป็ นผู้ถอื หุ้นและผู้ทสี่ นใจจะถือหุ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ปี 2562 ผู้บริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึงส่วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ ให้ ข้อมูล และแจ้ งสารสนเทศของบริษทั ต่อสือ่ มวลชน  ผู้ถอื หุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปได้ ดงั นี ้  
1. การน�ำเสนอข้ อมูลในงานบริษทั จดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)   จ�ำนวน  2   ครัง้
2. การเผยแพร่ขา่ ว (Press Releases) ในกรณีทบี่ ริษทั มีกจิ กรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญ
3. การเผยแพร่ขา่ วบทวิเคราะห์ของบริษทั ไว้ ในเว็บไซต์บริษทั www.tks.co.th
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุ นการมีส่วนร่ วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ถอื หุ้น และมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถอื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม  ซงึ่ ได้ กำ� หนด
ไว้ ในนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั   สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถอื หุ้น ได้ แก่ สิทธิในการซื ้อ ขาย หรือโอนหุ้น  สิทธิในการรับข่าวสารของ
กิจการทีเ่ พียงพอ ถูกต้ อง ทันเวลาและสม�ำ่ เสมอ สิทธิในเงินปั นผล  สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพือ่ ใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม เพือ่ แต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี  รวมทังให้
้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ รบั ทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่วมประชุมและข้ อมูลทีเ่ พียงพอ
ต่อการพิจารณา รวมทังการมี
้
สว่ นร่วมในการเสนอวาระการเสนอชือ่ กรรมการ  การให้ โอกาสซักถามในทีป่ ระชุมและมีสทิ ธิมอบฉันทะให้
ผู้อนื่ เข้ าร่วมประชุมแทน
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บริษทั ก�ำหนดให้ มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจ�ำทุกปี ภายใน 120 วัน  นับแต่วนั สิ ้นรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และหากมีความ
จ�ำเป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะต้ องพิจารณาวาระพิเศษทีอ่ าจเป็ นเรื่องทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้นซึง่ จ�ำเป็ นต้ องได้ รบั การอนุมตั ิ
จากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษทั สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ เป็ นกรณีไป ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ จดั ให้ มกี ารประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562 โดยจัดทีห่ ้ องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) โดยในการ
ประชุมผู้ถอื หุ้น บริษทั จะค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถอื หุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้ สทิ ธิและไม่ละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
 ก่ อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นในการเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้น รวมถึงในกรณีดำ� เนินการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกให้ นกั ลงทุนสถาบันทีม่ คี วามสนใจลงทุนกับบริษทั ในอนาคต
โดยบริ ษัทจัดท�ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้ อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้ อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็ นประกอบการพิจารณาของผู้ถอื หุ้นพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการรายงาน
การประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา รายงานประจ�ำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้ วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด และระบุวธิ ีการมอบฉันทะให้ ชดั เจน พร้ อมทังระบุ
้ สถานที่ วัน เวลา และแผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม  ซงึ่ ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้ ง
รายละเอียดของเอกสารทีผ่ ้ ถู อื หุ้นจะต้ องน�ำมาแสดงในวันประชุมเพือ่ รักษาสิทธิในการเข้ าประชุม  โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู อื หุ้น
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14  วันก่อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น เพือ่ ให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารเพือ่ การตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่งใส พร้ อมทังประกาศลงในหนั
้
งสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 3 วัน นอกจากนี ้
ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้ าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครัง้ ได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทที่มีการเผยแพร่ลว่ งหน้ า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย 30 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าส�ำหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้ รับเอกสารการประชุมด้ วย
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บริษทั ได้ เปิ ดโอกาสให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมรวมทังเสนอ
้
ชือ่ บุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษทั ตังแต่
้ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และในกรณีทมี่ กี าร
เพิม่ วาระการประชุมจะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู อื หุ้นทราบ ในกรณีจำ� เป็ นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่
น้ อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม  รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถอื หุ้นล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์บริษทั ก่อนจัดส่งเอกสาร
 วันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ อ�ำนวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม โดยจัดบริ การรถตู้รับ-ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ ้น และจัดเจ้ าหน้ าทีต่ ้ อนรับและให้ ข้อมูลในการตรวจเอกสารและ
ลงทะเบียนเพือ่ เข้ าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ  นอกจากนี ้ได้ จดั ให้ มสี ถานทีจ่ ดั การประชุมทีม่ ขี นาดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทีอ่ ยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้ เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครัง้ ได้ มกี ารชี ้แจงหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ องกับการประชุมทังหมด
้
อาทิ การเปิ ด
ประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นทีจ่ ะต้ องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริษทั เป็ นต้ น ในการนับ
คะแนนเสียง บริ ษัทจะด�ำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้ องประชุม และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสียงทุก
ระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้ องประชุม ซึง่ บริษทั ได้ จดั แยกการลงคะแนนเสียงส�ำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพือ่ รักษาสิทธิของผู้ถอื หุ้น
ในการนับคะแนนเสียง บริษทั แจ้ งต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ ขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถอื หุ้น พร้ อมเปิ ดเผยให้ ทปี่ ระชุมทราบและบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสามารถ
ใช้ สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถามแสดงความเห็น ให้ ข้อเสนอแนะและออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นใช้ สทิ ธิร่วม
ตัดสินใจในเรื่องทีส่ ำ� คัญต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ
อิสระ การอนุมตั ผิ ้ สู อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรือเพิม่ ทุน การก�ำหนดหรือการแก้ ไขข้ อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริษทั ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นทีม่ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
บริ ษัทได้ ระบุการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมี
ส่วนได้ เสียหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดย
กรรมการท่านทีม่ สี ว่ นได้ เสียนันจะไม่
้
ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนันๆ  
้ นอกจากนี ในการประชุ
้
ม ประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผู้บริหารทีเ่ กีย่ วข้ องมีความรับผิดชอบในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ ตอบค�ำถามแก่ผ้ ถู อื หุ้น  และในระหว่างการประชุมผู้ถอื หุ้น ประธาน
ทีป่ ระชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้นแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพือ่ ให้
70

ANNUAL REPORT 2019

ผู้ถอื หุ้นได้ รบั ทราบข้ อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ในวาระทีผ่ ้ ถู อื หุ้นมีข้อสงสัยหรือข้ อซักถาม บริษทั ได้ จดั เตรียม
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้ องเป็ นผู้ให้ คำ� ตอบภายใต้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานทีป่ ระชุม
ได้ ขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณาตามล�ำดับในระเบียบวาระทีไ่ ด้ กำ� หนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้ สง่ ให้ ผ้ ถู อื หุ้นล่วงหน้ า โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ล�ำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่อย่างใด
 ภายหลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทท�ำการเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันท�ำการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท และจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ งผ่านระบบ Set Portal
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนั ทึก
รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้ วนเหมาะสม ประกอบด้ วยการบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นใน
แต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั
บริษทั มีนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ รบั ทราบข้ อมูลข่าวสารส�ำคัญของบริษทั ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง รวมถึงสารสนเทศทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยตามข้ อก�ำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ ว และน�ำข้ อมูล
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคา่ ตอบแทนจากการสอบบัญชีทบ่ี ริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีให้ แก่บริษทั ผู้สอบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด ดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี (ประจำ�ปี)
ค่าสอบทาน (ไตรมาส)
รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทั้งหมด

2562
990,000
480,000
1,470,000

นอกจากนี ้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 3 บริษทั    ได้ แก่ บริษทั ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้ นท์ จ�ำกัด บริ ษัท โกไฟว์ จ�ำกัด และบริ ษัท มาร์ เวลแพค จ�ำกัด โดยมีคา่ สอบบัญชีและค่าบริ การอื่น รวมเป็ น
จ�ำนวนเงิน 1,415,000 บาท ซึง่ บริษทั ย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย
 ค่ าบริการอื่นๆ (non-audit fee)
การให้ บริการในการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึง่ เป็ นการให้ บริการกับบริษัทย่อย
3 บริษทั ในจ�ำนวนเงินรวม 135,000 บาท ซึง่ บริษทั ย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย
การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่นๆ
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ยงั มีบางเรื่ องที่บริ ษัทยังไม่ได้ ปฏิบตั คิ รบทุกข้ อ บริ ษัทจะน�ำไปเป็ นแนวทาง
ในการปรับใช้ ให้ เหมาะสมต่อไป ได้ แก่
ข้อทีย่ งั ไม่พงึ ปฏิบตั ิ

เหตุผล (มาตรการทดแทน)

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC)

บริษทั อยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ
โดยการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
คอร์รัปชัน ได้ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วในปี 2562 และอยู่ระหว่างดำ�เนิน
การขั้นตอนการขอรับรองจาก CAC ในปี 2563 ต่อไป

การกำ�หนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทยังคงมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ถึงแม้จะดำ�รงตำ�แหน่ง
มานานกว่า 9 ปี
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จ

THAI PRINT AWARDS

 รางวัลบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารด�ำเนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG) บริษทั ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 4 ของ ESG100 ปี 2562 เพือ่ ให้ผลู้ งทุน
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคูก่ บั ข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท โกไฟว์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลจาก
Thailand ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงาน
ประกวดซอฟต์ แ วร์ ร ะดั บ ชาติ เป็ น บริ ษั ท ผู ้ จั ด ท�ำ
ระบบ Venio CRM ตอกย�้ำความส�ำเร็จ ก้าวสู่ผู้น�ำระบบ CRM บน
สมาร์ทโฟนทีน่ า่ ใช้งานมากทีส่ ดุ พร้อมช่วยเรือ่ งการส่งมอบประสบการณ์
ทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า และการจัดการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ โดย "Venio
CRM" มุง่ พัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ธรุ กิจในยุค
ดิจิทัล เดินหน้าโชว์คุณภาพ เน้นใช้งานง่ายผ่านมือถือ สะดวก รวดเร็ว
อยู่บนพื้นฐานการบริการซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้น
การยกระดับทางธุรกิจให้กบั องค์กรทุกขนาด และทุกระดับอุตสาหกรรม
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 65 ปี ของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) (TKS) ได้ ดำ� เนินธุรกิจอยูบ่ นพื ้นฐานหลักจริยธรรมและ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความเป็ นองค์กรทีร่ ับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพือ่ สร้ างคุณค่าในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ TKS ได้ ดำ� เนินงานครอบคลุม 3 เป้าหมาย ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิง่ แวดล้ อม  ดงั นี ้

 การจัดการ

 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล
 การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม

เพื่อความยั่งยืน

 การประกอบกิจการ

ด้วยความยั่งยืน







การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
การจัดการสภาวะอากาศ
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ผลการด�ำเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
1) การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
ในปี 2562 บริษทั ได้ มกี ารทบทวนนโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายการด�ำเนินการในด้ านต่างๆ โดยจัดท�ำเป็ นคูม่ อื
บรรษัทภิบาล รวมถึงนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอรัปชัน เพือ่ น�ำมาเป็ นกรอบการบริหารกิจการอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ยกระดับแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามหลักสากล
การมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
ในปี 2562 บริษทั ยังคงสร้ างความผูกพันกับกลุม่ ผู้มสี ว่ นได้ เสีย โดยจัดให้ มกี ารสือ่ สารกับผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกกลุม่ หลากหลายช่อง
ทาง เพือ่ ให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียเข้ าใจถึงประเด็นส�ำคัญต่างๆ รวมถึงรับข้ อคิดเห็นของผู้มสี ว่ นได้ เสีย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผู้ถือหุ้น

ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
 รายงานประจำ�ปี/รายงานทางการเงิน/รายงาน

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

 การสำ�รวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ
 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี

งบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

ลูกค้า

การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์

 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

พนักงาน

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
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 การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัด

กิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะผ่านกล่องแดง
 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้าท์
การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู้จัดการโดยตรง
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “TKS WE CAN”
 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำ�คัญต่างๆ
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำ�ปี

ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
 สื่อวีดิทัศน์

และมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
 ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

และรวดเร็ว

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
 โอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่งที่สูงขึ้นหรือตำ�แหน่ง

ที่เหมาะสม

 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในสถานที่ทำ�งาน
 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน

 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำ�งานและชีวิตครอบครัว
 สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำ�งาน
 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรฐานสากล
 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม
 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ความต้องการ /ความคาดหวัง

คู่ค้า

 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ

 การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

เจ้าหนี้

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
 ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ

โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี
 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
 ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้

การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form
ใบประเมินประจำ�ปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเผยแพร่
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่แข่ง

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

ข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

ข่าวสารเผยแพร่
 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
 ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อระบบอุตสาหกรรม

2) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยังคงยึดถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมาย และข้ อก�ำหนดต่างๆ เพือ่ ให้ การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม ดังนี ้

1

การรับรองด้ าน
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

GMP CODEX
FSSC22000

2

3

การรับรองหรือการ
จดทะเบียนเพื่อขอ
อนุญาตด�ำเนินการ

การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2552

ISO 14001
(Environment Management)

พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535

ISO 9001
(Quality Management)

พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน
แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

ISO 27001
(Information Security Management)

พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535

(Business Continuity Management System)

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมจ�ำกัด
ประเทศไทย

(Food Safety Management System)

4

การรับรองด้ าน
สิ่งแวดล้ อมการเงิน

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข
พ.ศ. 2536

ISO 22301

FSSC22000

พระราชบัญญัตสิ ่งิ แวดล้ อม
พ.ศ. 2535

ใบอนุญาตต่ างๆ

การต่ อต้ านคอร์ รัปชัน ในปี 2562 กลุม่ บริษทั ที.เค.เอส. ยังคงให้ ความส�ำคัญในเรื่องการต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง
โดยจัดให้ มีกิจกรรมและอบรมให้ ความรู้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึ่งได้ เผยแพร่ บน website :
www.tks.co.th  และเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั ได้ ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดย
ท่านพลเอกมงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์ ประธานกรรมการ บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
และเมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ  ได้ สร้ างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจ เห็นว่าการคอร์ รัปชัน
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ จึงได้ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน เพื่อร่ วมสร้ าง
บรรทัดฐานทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
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กลุม
่ บริษท
ั ฯ ได้มก
ี จ
ิ กรรม “CAC On Tour” 2 ครัง
้ ดังนี้
ครัง
้ ที่ 1
		
		
		
		
		

จัดอบรมการปฐมนิเทศให้กบ
ั พนักงานใหม่ มีหว
ั ข้อ ดังนี้
1) CAC คืออะไร
2) คอร์รป
ั ชันคืออะไร
3) แนวปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
4) เรือ
่ งการแจ้งเบาะแสและมาตรการความคุม
้ ครอง
5) บทลงโทษ

CAC On Tour ครัง
้ ที่ 1 : 17 สิงหาคม 2562

ครัง
้ ที่ 2 จัดอบรมแนวปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รป
ั ชันให้พนักงานในระดับหัวหน้างาน เพือ
่ น�ำไปสือ
่ สาร
		 ให้กบ
ั ผูใ้ ต้บง
ั คับบัญชา

CAC On Tour ครัง
้ ที่ 2 : 22 สิงหาคม 2562
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การจัดซือ้ จัดจ้ าง
บริษทั ได้ กำ� หนดนโยบายการจัดซื ้อ/จัดหา ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน โดยก�ำหนดให้ มกี ระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
มากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื ้อจัดจ้ างมีการประเมินการให้ บริการและคุณภาพเป็ นประจ�ำทุกปี ซึง่ ในการจัดซื ้อจัดจ้ างกับคูค่ ้ าจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์
การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษทั มีนโยบายไม่รบั พนักงานทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 16 ปี เข้ าท�ำงานอย่างเด็ดขาด  และยังครอบคลุมไปถึงผู้รบั เหมา ผู้ให้ บริการทีท่ ำ� ธุรกรรม
กับบริษทั ด้ วย
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานระบบบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012)
เป็ นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามทีเ่ กิดขึ ้นภายในองค์กรของบริษทั และผลกระทบทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินธุรกิจ อันที่
จะเป็ นแนวทางในการสร้ างขีดความสามารถในบริษทั   ให้ มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ การตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มสี ว่ นได้ เสีย ใน
การด�ำเนินการบริหารดังกล่าวเพือ่ ทีใ่ ห้ กจิ กรรมการด�ำเนินงานของบริษทั ด�ำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก
การด�ำเนินงานด้านสังคม

3) การจัดการทรัพยากรบุคคล
3.1) สร้ างวัฒนธรรมองค์กร บริษทั ได้ มกี ารปรับการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินบริหารจัดการ
เพือ่ ให้ เกิดความยัง่ ยืน
T : Trust : เชือ่ ใจกัน มีทศั นคติทดี่ ี เปิ ดใจรับฟั ง เคารพและให้ เกียรติกนั
K : Knowledge : ใฝ่ รู้ ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง
S : Spirit : จิตอาสา
อาสาร่วมมือ แบ่งปั นช่วยเหลือกันและกัน เป็ นผู้ให้ แก่สว่ นรวม
WE CAN: เราท�ำได้
มุง่ มัน่ ตังใจ
้ ลงมือท�ำอย่างเต็มที่
เมือ่ พนักงานทุกคนมีความเชือ่ ใจกัน ใฝ่ ร้ ู มีจติ อาสา และลงมือท�ำอย่างเต็มที่ จะน�ำพาองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน
3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บริ ษัทให้ ความส�ำคัญกับด้ านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ
ของพนักงาน  
		
ด้ านสวัสดิการ   บริ ษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะท�ำงานด้ านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตัง้
เพือ่ ส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ พนักงานในทุกๆ ด้ าน ทังด้
้ านผลตอบแทน และ
การก�ำหนดความก้ าวหน้ าในสายงานให้ กบั พนักงาน สวัสดิการทีจ่ ดั ให้ กบั พนักงาน ได้ แก่ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี สวัสดิการประกัน
สุขภาพและประกันชีวติ   สวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้ านการ
ศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้ กบั พนักงานทีเ่ งินเดือนไม่ถงึ 10,000 บาท ได้ รบั ประทานอาหารฟรี ให้ ชดุ ฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปี ใหม่ กิจกรรม CSR ให้ พนักงานมีสว่ นร่วม
บริษัทยังได้ ให้ ความส�ำคัญในเรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพทังกายและสุ
้
ขภาพใจทีด่ ใี ห้ พนักงาน เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนด้ าน
การออกก�ำลังกาย และได้ จดั สถานทีแ่ ละอุปกรณ์กฬี าส�ำหรับพนักงานในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงาน ได้ แก่ กีฬาปิ งปอง ชมรมฟุตบอล
ในปี 2562 บริษทั ได้ มกี จิ กรรมช่วงเช้ า “Morning Dance” ก่อนเริ่มท�ำงานให้ กบั พนักงานของกลุม่ บริษทั
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ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษทั ได้ ประกาศ และจัดท�ำเป็ นข้ อปฏิบตั ิ เป็ นคูม่ อื เผยแพร่ให้ กบั พนักงานทุกระดับรับทราบ
รวมถึงมีหน่วยงานด้ านความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยมี จป.วิชาชีพประจ�ำบริ ษัทท�ำหน้ าที่วเิ คราะห์ หรื อค้ นหาความเสีย่ งเบื ้องต้ น
ทีอ่ าจเกิดขึ ้น  และมีการจัดท�ำการประเมินความเสีย่ งของบริษทั ทบทวนเป็ นประจ�ำทุกปี
บริษทั ได้ จดั ท�ำมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน เพือ่ ลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
ยังถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด ดังนี ้
 การอบรมพนักงานใหม่กอ่ นเริ่มงานโดยจัดปฐมนิเทศเบื ้องต้ น และมีการทบทวนเรื่องความปลอดภัยในทุก 3 เดือน
้ และให้ พนักงาน
 การอบรมซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้ อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจ�ำนวนพนักงานทังหมด
ทุกคนซ้ อมอพยพหนีไฟปี ละครัง้ เป็ นประจ�ำทุกปี
 การให้ ความรู้ในการท�ำงานอย่างไรให้ ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพือ่ ให้ ได้ รับใบอนุญาต ขับรถโฟล์คลิฟต์
 การอบรมซ้ อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับสารเคมี จะมีการอบรมปี ละ 1 ครัง้
 ตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานกายภาพปี ละ 1 ครัง้ และการตรวจวัด
สภาพแวดล้ อมในการท�ำงานทางเคมี ปี ละ 2 ครัง้
จากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุในการท�ำงานของบริษทั ในรอบ 3 ปี ทผี่ า่ นมา ตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นมา พบว่าไม่พบความเจ็บป่ วยจากการท�ำงาน
และไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุ
้ ดงาน  รวมถึงไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขันเสี
้ ยชีวติ ขณะทีผ่ ลการตรวจสุขภาพพนักงานของบริษทั ไม่พบว่ามีสงิ่ ผิดปกติ
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3.3) ให้ ความส�ำคัญพัฒนาบุคลากร บริษทั ได้ พจิ ารณาคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรู้ความเชีย่ วชาญในงานรับผิดชอบ มีความ
มุง่ มัน่ ตังใจ
้ และมีทศั นคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เชื ้อชาติ ชนชัน้ และผู้ด้อยโอกาส โดยบริษทั คัดเลือก
ด้ วยความเป็ นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผู้พกิ าร เพือ่ เปิ ดโอกาสและสร้ างความภาคภูมใิ จให้ กบั ผู้ด้อย
โอกาส
บริษทั ได้ สง่ เสริมการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพให้ กบั พนักงานของกลุม่ บริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ ส่งเสริมให้ เกิดความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ระหว่างทีมงานและองค์กร สูก่ ารเป็ นอันดับหนึง่ ของประเทศ (We are
number 1) เมือ่ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ วารีนา่ รีสอร์ ท  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขนั ธ์  

We are Number 1
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4) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ได้ ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในความ
รับผิดชอบและเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม มีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพือ่ ช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื ้อกูล
ร่วมกับชุมชน เพือ่ ส่งเสริมสังคมให้ นา่ อยู่ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้ อมและสังคม ดังนี ้
4.1  การให้ ความช่วยเหลือการจ้ างคนในพื ้นที่ บริษทั ได้ ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยโครงการนี ้ได้ ริเริ่มตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปี 2562
มีการจ้ างคนงานในท้ องถิน่ จ�ำนวน 116 คน เพือ่ กระจายรายได้ ให้ สดุ ชุมชน  

4.2  การสนับสนุนสินค้ าและบริการจากชุมชน เพือ่ สร้ างรายได้ ให้ ชมุ ชนอย่างยัง่ ยืน และเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง
โรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื ้ออาหารจากชุมชน
การสนับสนุนการซือ
้ อาหารจากชุมชนโดยรอบ

หน่วย : บาท
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การด�ำเนินงานด้านสิง
่ แวดล้อม

5) การผลิตสินค้ า ภายใต้ ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เกีย่ วข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้ อม  ภายใต้ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึง่ ครอบคลุมเรื่องส�ำคัญตังแต่
้ การเลือกใช้ วตั ถุดบิ   พลังงาน  การขนส่ง
และโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อปุ ทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการผลิต
5.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
บริษทั ด�ำเนินกิจการภายใต้ ความมุง่ มัน่ ของการเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักเกณฑ์ของ
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในปี 2559 บริษัทได้ รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ เป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็ นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร  
5.2) การใช้ วตั ถุดบิ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ได้ จดั ท�ำบัญชีรายการใช้ วตั ถุดบิ และทรัพยากร เพือ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการลดการใช้ วตั ถุดบิ หลักและเพิม่ การ
ใช้ วสั ดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้ มโี ครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริมเครื่องจักรทีใ่ ห้ มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ ้น
เพือ่ ลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังนี ้
ผลด�ำเนินการทีผ
่ า่ นมาและแผนงานในการลดการสูญเสีย

2017
โครงการ เปลีย
่ นบอร์ด
ชุดควบคุม TENTION T2

2018

2019

โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรับตัง
้ เครือ
่ งใหม่ให้นอ
้ ยทีส
่ ด
ุ

โครงการ กระดาษต้นม้วน และ
ท้ายม้วนให้ได้มากทีส
่ ด
ุ

ลดเปอร์เซ็นต์สญ
ู เสีย จาก 2.5%
เหลือยอดสูญเสียต�ำ่ กว่า 1.37%

ลดเปอร์เซ็นต์สญ
ู เสีย จาก 2%
เหลือยอดสูญเสียไม่เกิน 1.75%

(สามารถลดสูญเสียเฉลีย
่ 5 ตัน/ปี)

(สามารถลดสูญเสียเฉลีย
่ ปี
2017 - 2019) ลดสูญเสีย
ได้เฉลีย
่ 16.88 ตัน / ปี
สามารถลด Waste ในการผลิต
ปี 2019 ได้ที่ 23.64 ตันเป็นเงิน
723,628 บาท / ปี คิดเฉลีย
่
30.60 บาท / Kg

ลดเปอร์เซ็นต์สญ
ู เสีย จาก 1.75%
เหลือยอดสูญเสีย 1.23%
(สามารถลดสูญเสียปี 2019
15.96 ตัน/ปี)
สามารถลด Waste ในการผลิต
ปี 2019 จาก 1.75 % ลงมาเป็น
1.23 % คิดได้ที่ 15.97 ตัน
คิดเป็นเงิน 488,626 บาท / ปี
(คิดเฉลีย
่ 30.60 บาท / Kg

สรุปรวมโครงการ ฯ ปี 2017 –2019
การลดการใช้วต
ั ถุ รวมสามารถ
ลดสูญเสียเฉลีย
่ 25.39 ตัน/ปี
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5.3) การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ จดั ท�ำฐานข้ อมูลการใช้ พลังงานและมีแผนทบทวนเป็ นประจ�ำทุกปี บริษทั ได้ จดั
ท�ำกิจกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ย้ อนหลัง 3 ปี ดังนี ้
ปี 2560   บริษทั ได้ เริ่มจัดท�ำโครงการ Solar Rooftop  เพือ่ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เอง และจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ เอง ท�ำให้ อปุ กรณ์ที่ใช้ ตดิ ตังมี
้
ราคาลดลง ท�ำให้ ต้นทุนทีค่ าดว่าจะต้ องใช้ ถงึ 70 ล้ านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้ านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั ประเมิน
ไว้ วา่ ผลจากโครงการติดตัง้ Solar Rooftop  จะลดการใช้ พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
ปี 2561 ได้ มกี ารใช้ พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้ พลังงานต่อตันกระดาษทีใ่ ช้ ลดลงเฉลีย่ ร้ อยละ
1.16 จากปี 2560  เนือ่ งจากมีการใช้ พลังงานเพิม่ มากขึ ้น จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2560
ประกอบกับมีการผันแปรอัตราค่าไฟ
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ปี 2562 จัดท�ำโครงการเปลีย่ นหลอดไฟแสงสว่างภายในบริษทั เพือ่ ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริษทั
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ จากการด�ำเนินการ สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็ น 73,839.89 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
หรือ 8.83 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ตันกระดาษทีใ่ ช้   คดิ เป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ จำ� นวน 280,591.57 บาท/ปี   แต่เนือ่ งจาก
ในปี 2562 มีปริมาณการใช้ พลังงานต่อตันการผลิตอยูท่ ี่ 670.82 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ตันกระดาษทีใ่ ช้ เพิม่ ขึ ้น
จากปี 2561 ร้ อยละ 6.84  มาจากการผลิตงานพิมพ์ ดิจติ อล และ Flexible Packaging

6) สินค้ าและบริการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็ นธุรกิจที่ต้องใช้ ทรัพยากร และการผลิตสินค้ าที่สามารถสร้ างผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมได้
ดังนัน้ บริษทั จึงให้ ความส�ำคัญกับการสัง่ ซื ้อสินค้ า และการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม 2 แนวทางส�ำคัญ
แนวทางที่ 1 บริษทั มีการจัดซื ้อสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม มียอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ในแต่ละปี ย้ อนหลัง 3 ปี
ดังนี ้

แนวทางที่ 2  บริ ษัทได้ สง่ เสริ มซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้ า และบริ การ หรื อ Supplier 1st Tier Suppliers  ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
Green Supplier ผลิตหรื อซื ้อสินค้ าบริ การที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม จ�ำนวน 2 ราย จาก Supplier ที่เป็ น 1st Tier ทังหมดจ�
้
ำนวน
st
11ราย หรื อคิดเป็ น 18.18% ของ Supplier ที่เป็ น 1 Tier ทังหมด
้
Vendor with Green Product

SUPPLIER SELECTION
1st Tier Suppliers ทัง
้ หมด จ�ำนวน 65 ราย

ISO 14001
จ�ำนวน 2 ราย

GI. Mark 2 up

Green Label Product
จ�ำนวน 2 ราย
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7) การจัดการขนส่ งและโลจิสติกส์
การขนส่งและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้ กบั ลูกค้ า ถือเป็ นหนึง่ ในบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้ าพร้ อม
กับจัดส่งไปยังปลายทางแบบครบวงจร  เป็ นการบริการให้ กบั ลูกค้ าได้ รับความสะดวกแล้ วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้ วย
ซึง่ ในการจัดส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ านัน้ บริษทั ได้ วา่ จ้ างผู้ประกอบการ ซึง่ เชีย่ วชาญด้ านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้ วยระบบ
outsource
บริษัทจะใช้ บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบในเรื่ องการจัดส่ง แต่บริษัทได้ น�ำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้ า
Warehouse management มาควบคุมดูแลควบคุมบริ ษัทขนส่งที่ให้ บริ การด้ วย โดยน�ำมาตรการความปลอดภัยดูแลการ
ขนส่ง มาถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่
1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรื อระบบควบคุมความเร็ วและบอกต�ำแหน่งที่ตง  
ั้
2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปี ละ 1 ครัง้
3. ดับเครื่ องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้ า
4. ตรวจเช็คเครื่ องยนต์เป็ นประจ�ำ 
จากมาตรการดังกล่าว ท�ำให้ รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุจากการขนส่ง ตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทยังได้
เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง ด้ วยการบริ หารเส้ นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทางและลดจ�ำนวนเที่ยวเปล่า โดยการก�ำหนดเส้ น
ทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้ อมกับรณรงค์ให้ รถขนส่งเปลีย่ นมาใช้ ก๊าซธรรมชาติ  และผลจากบริ หารจัดการดังกล่าว
สามารถลดปริ มาณ GHG ที่สง่ ผลกระทบก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกได้ ตอ่ เนื่อง
บริ ษัทได้ จดั ท�ำโครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีแผนต่อเนื่องในแต่ละปี ดังนี ้
ผลด�ำเนินการทีผ
่ า่ นมาและแผนงานในการลดการใช้พลังงาน
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2017

2018

2019

 ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน
โดยให้เปลีย
่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ
่ ง
ในระยะทางไม่เกิน
10,000 กิโลเมตร
ั
 ตรวจเช็ค GPS รถทุกคันให้ดบ
เครือ
่ งยนต์ในขณะจอดรถส่ง
สินค้า
 ควบคุม GPS รถทุกคันในอัตรา
ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ชัว
่ โมง
 รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้กา๊ ซ
 อบรมพนักงานขับรถให้รู้
เส้นทางขับรถทีส
่ ามารถลด
ระยะทางในการสิน
้ เปลือง
เชือ
้ เพลิง
่ รถกลับเทีย
่ วเปล่า
 ลดการวิง

 ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน
โดยให้เปลีย
่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ
่ ง
ในระยะทางไม่เกิน
10,000 กิโลเมตร
 ตรวจเช็ค GPS รถทุกคันให้
ดับเครือ
่ งยนต์ในขณะจอดรถ
ส่งสินค้า
 ควบคุม 2018
 GPS รถทุกคันในอัตราความเร็ว
ไม่เกิน 90 กม./ ชัว
่ โมง
 รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้กา๊ ซ
 อบรมพนักงานขับรถให้รเู้ ส้น
ทางขับรถทีส
่ ามารถลด
ระยะทางในการสิน
้ เปลือง
เชือ
้ เพลิง
่ รถกลับเทีย
่ วเปล่า
 ลดการวิง

 ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน
โดยให้เปลีย
่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ
่ ง
ในระยะทางไม่เกิน
10,000 กิโลเมตร
 ตรวจเช็ค GPS รถทุกคันให้
ดับเครือ
่ งยนต์ในขณะจอดรถ
ส่งสินค้า
 ควบคุม 2019
 GPS รถทุกคันในอัตรา
ความเร็วไม่เกิน
90 กม./ ชัว
่ โมง
 รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้กา๊ ซ
 อบรมพนักงานขับรถให้รเู้ ส้น
ทางขับรถทีส
่ ามารถลดระยะ
ทางในการสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิง
่ รถกลับเทีย
่ วเปล่า
 ลดการวิง
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8) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
การบริ หารจัดการของเสียเป็ นอีกหนึง่ ในมาตรการที่บริ ษัทให้ ความส�ำคัญ และมีการบริ หารจัดการ และพัฒนา
กระบวนการด�ำเนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้ าน ทังเรื
้ ่ อง การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย การจัดการน� ้ำ
และน� ้ำเสีย และการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
8.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
บริษทั มีการคัดแยกสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย โดยเริ่มจากการจัดท�ำข้ อมูลรายการสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ซึง่ ได้ รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็ นประจ�ำทุกปี และมีการเตรี ยมความพร้ อมในการป้องกันการรั่วไหลของสาร
เคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตรายหรื ออุบตั เิ หตุ โดยได้ วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตรายเพือ่ ป้องกันการรั่วไหลหรื อ
อุบตั ิเหตุ เช่น ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน ระเบียบปฏิบตั ิการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงาน
การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรื อรั่วไหล ซึง่ จะมีการซ้ อมเป็ นประจ�ำทุกปี และแผนเตรี ยมความพร้ อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึง่ มีการระบุถงึ วิธีการปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน การระงับเหตุ การแจ้ งเหตุ
ฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์ โทรศัพท์ส�ำหรับการติดต่อสื่อสาร ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั ท�ำให้ บริ ษัทไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ สารเคมีหรื อวัตถุอนั ตรายรั่วไหลที่ท�ำให้ เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริ ษัทตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
ภายนอก
นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ ว  บริ ษัทยังได้ เปลีย่ นแปลงการใช้ วตั ถุดบิ ที่เป็ นอันตราย คือ จัดท�ำโครงการ
เปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็ น water base ซึง่ เริ่ มน�ำมาตังแต่
้ ปี 2556 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะ
เกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate  โดยในปี 2562 มีสดั ส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้ อยละ 63.75 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 54.14 ซึง่ ได้ ท�ำมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ คือร้ อยละ 50  
โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็ น water base

บริ ษัทยังได้ เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกัว่ เป็ นหมึกถัว่ เหลือง เพื่อลดการใช้ สารเคมีอนั ตราย
ซึง่ ได้ มีการด�ำเนินการมาตังแต่
้ ปี 2556 โดยในปี 2562 มีสดั ส่วนการใช้ Soy-Ink ร้ อยละ 18.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยูท่ ี่
ร้ อยละ 22.75 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ที่ร้อยละ 18 (คุณสมบัติของ Soy-Ink แห้ งตัวช้ า ควบคุมสีได้ ยากกว่า
หมึกพิมพ์ฐานน� ้ำมัน)
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8.2) การจัดการน� ้ำและน� ้ำเสีย
ส�ำหรับการจัดการน� ้ำและน� ้ำเสียนัน้ บริ ษัทได้ มีการวางระบบ ด้ วยการจัดท�ำฐานข้ อมูลและมีการทบทวน
โดยผู้บริ หารเป็ นประจ�ำทุกเดือน และมีการบ�ำบัดน� ้ำเสียเบื ้องต้ นและตรวจวัดค่าน� ้ำทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพื่อให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนี ้
ค่า
pH (ค่าความกรด - ด่าง)
S.S. (ค่าสารแขวนลอย)
TDS. (ค่าสารหนัก)
BOD (ค่าออกซิเจน)
COD (ค่าความสกปรกของน้ำ�)
TKN (ค่าไนโตรเจน)
oil &grease (ค่าน้ำ�มันและไขมัน)

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

2017
7.9
48.0
1,043.6
92.1
115.0
62.1
1.3

2018
7.8
94.7
935.0
75.3
178.0
78.1
4.29

2019
7.7
53.50
1,098.50
230.40
570
81.40
1.68

9) การจัดการสภาวะอากาศ
9.1) การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้ วยการมีสว่ นร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการ
บริหารจัดการ ทังพลั
้ งงาน การก�ำจัดของเสีย การเลือกใช้ วตั ถุดบิ และผลิตสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ปี 2562 มีปริมาณ
การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกต่อตันกระดาษทีใ่ ช้ เพิม่ ขึ ้นเฉลีย่ 4.25 % เนือ่ งจากมีการใช้ พลังงานเพิม่ มากขึ ้น จากการผลิตภัณฑ์
งานพิมพ์ Digital และผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ Flexible Packaging ที่เป็ นงานพิมพ์โดยใช้ วตั ถุดิบของลูกค้ า บริ ษัทได้ มีการ
จัดท�ำฐานข้ อมูลการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตามแนวทางขององค์การบริ หารก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทาง
ในการตรวจวัดทุกปี สถิตใิ นการวัดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ตังแต่
้ ปี 2560-ปั จจุบนั

9.2) การจัดการมลภาวะอากาศ
เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัท ไม่ได้ มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรื อการเผา
ไหม้ ก๊าซเชื ้อเพลิง ฝุ่ นละอองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท มีมลภาวะอากาศที่ส�ำคัญบริ เวณพื ้นที่ท�ำงาน
คือ ฝุ่ นละอองที่เกิดจากขันตอนการอั
้
ดก้ อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้ า บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการตรวจคุณภาพอากาศ
ปี ละ  2 ครัง้   และได้ ท�ำฐานข้ อมูลมลภาวะทางอากาศ ปริมาณฝุ่ นละออง  กลิน่ เสียง เพือ่ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�ำหนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่ นในที่ท�ำงาน สามารถควบคุมฝุ่ นได้ ดีกว่ามาตรฐาน รายละเอียดดังนี ้
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ปี
2560
2561

2562

ตรวจวัดพื้นที่
เครื่องอัดกระดาษ
บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
เครื่องอัดกระดาษ
เครื่อง Muller2
แผนก office paper
เครื่อง Muller9
แผนก office paper

มาตรฐานฝุ่นละออง

<15 mg/m3

ผลการตรวจวัด
0.13
0.49
1.30
0.44
0.09
0.69
0.10

ความรั บผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อมและสังคม (Out Process)

บริ ษัทยังคงด�ำเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม โดยเริ่ มจากภายใน
องค์กรและภายในชุมชนโดยรอบแล้ ว และยังขยายความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคมภายนอก
ด้ วย (From Corporate Environmental & Social Responsibility to Community Environmental
& Social Responsibility) โดยได้ จดั กิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2562 กลุม่ บริ ษัท ที.เค.เอส. มอบเงิน
จ�ำนวน 10,000 บาท สมุด 700 เล่ม ให้ กบั โรงเรียนในชุมชน
ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร กลุม่ บริ ษัท ที.เค.เอส.
มอบเงิ นจ� ำนวน 5,000 บาท ให้ กับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 12 มกราคม 2562 กลุม่ บริ ษัท ที.เค.เอส. มอบสมุด
จ�ำนวน 650 เล่ม ให้ กบั โรงเรี ยนวัดบางปิ ง้
“กิจกรรมพวกเราชาวนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่ วมใจท�ำ Big Cleaning Day PM 2.5” วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2562 พนัก งานได้ เ ข้ า ร่ ว มท� ำ ความสะอาด และน� ำ น� ำ้ ดื่ ม จ� ำ นวน 200 ขวด แจกให้ กับ ผู้เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในครั ง้ นี ้
ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
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กิ จ กรรม SHOP ชอบช่ ว ย จากการขายสิ น ค้ า มื อ 2
รายได้ ทัง้ หมดมอบให้ โ รงเรี ย นธรรมิ ก วิ ท ยา (สอนคน
ตาบอด) จ.เพชรบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2562 จ�ำนวนเงิน
50,000.- บาท

บริ จาคโลหิต ช่วยชี วิตเพื่อนมนุษย์ กับธนาคารเลือด
โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 28 มกราคม 2562

กิ จกรรมเลีย้ งอาหารกลางวันและน� ำอุปกรณ์ การเรี ยน
มอบให้ ศนู ย์การศึกษาประจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน
60 คน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

โครงการ “TKS   FAMILY   RUN” ชัก ชวนพนัก งาน
และครอบครัวมาออกก�ำลังกาย  เพื่อส่งเสริ มสุขภาพ ด้ วย
การวิ่ง เป็ นการสร้ างความตระหนักในการรักษาสุขภาพ
ของพนักงานและครอบครัว วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562

วิ่งสูอ่ นาคต  CIRCULER ECONOMY วันที่ 20 ตุลาคม
2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิ จ กรรมแข่ง ขัน BADMINTON กระชับ ความสัม พัน ธ์
กับบริษัทในเครื อ ระหว่างกลุม่ บริษัท ที.เค.เอส. และบริษัท
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)ในวันที่ 19 ตุลาคม
2562
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กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อตุ สาหกรรมสิ่งพิมพ์
CAS CUP 2019 ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน 2562

ร่ วมกิจกรรมตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน ร่ วมกับนิคม
อุตสาหกรรมสินสาคร จ�ำนวน 30 รูป วันที่ 2 เมษายน 2562

กิ จ กรรมแห่เ ที ย นเข้ า พรรษา ณ วัด โคกขาม วัน ที่ 16
กรกฎาคม 2562 โดยผู้บริ หารและพนักงานได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมในครัง้ นี ้ด้ วย

กิจกรรมทอดกฐิ น วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดโคกขาม
จ� ำนวนเงิน 10,000 บาท และน� ำน� ำ้ ดื่ม TKS จ� ำนวน
300 ขวด แจกให้ กบั ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้

กิจกรรมเพิ่มพื ้นที่สีเขียวรอบรัว้ บริ ษัท โดยมีผ้ บู ริ หารและพนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
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ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายในประเทศ

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายผลิตและวางแผน

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภณ
ั ฑ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานกลยุทธ์
และเทคโนโลยี
กรรมการ

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่ง

13,197
8,261
2,000
14,819
25,267
17,850
11,409
54,507
33,723
45,216
-

8,291,448 8,291,448
116,920
172,167
2,820,185 3,120,028
18,756,398 20,632,037
-

ธ.ค. 2562

4,653
3,148
52,507
18,904
19,949
-

55,247
299,843
1,875,639
-

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด
ธ.ค. 2561

-

19,577,240

-

10,000

ธ.ค. 2562

-

-19,567,240
-

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
ธ.ค. 2561

บมจ. ทีบเี อสพี

บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

1
-

1
1
1
-

ธ.ค. 2561

1
-

1
1
3
-

ธ.ค. 2562

-

2
-

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

0
-

1
1
-

ธ.ค. 2561

1
-

0
399,999
-

ธ.ค. 2562

1
-

-1
399,998
-

การเปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด

จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

บจ.โกไฟว์

หมายเหตุ : 1. TKS มีทนุ จดทะเบียน 462,227,767   บาท ทุนช�ำระแล้ ว  462,226,467  บาท มีห้ นุ สามัญจ�ำนวนทังสิ
้ ้น  462,226,467   หุ้น
2. ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 ค�ำว่า "ผู้บริ หาร" หมายถึงผู้จดั การ หรื อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซงึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน
ที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า

* ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้น  (10 หุ้นเดิม :  1 หุ้นใหม่) และหุ้นจากโครงการ EJIP

5*

4*

3*

2*

1*

8

7*

6*

5

4

3

ผูบ้ ริหาร
นายภาคภูมิ ภูอดุ ม
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวิชยั อาจิณาจารย์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางสาวรุจี จรพิภพ
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

พลเอก มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นายจุตพ
ิ นั ธุ์ มงคลสุธี
คูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
นางสาวสุธดิ า มงคลสุธี
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INTERNAL CONTROL
AND RISK MANAGEMENT

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กล่าวคือการมีระบบงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำ�นาจสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น และบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่าน เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นในว่าบริษัทมีการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำ�นักคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทและในทุกรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม เป็นประจำ�ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำ�ปี 2562 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม กับสภาพการดำ�เนินงานในปัจจุบันและไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
- ไม่มี การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความส�ำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยม
ใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอบริษัทได้มีการจัดท�ำการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค
ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจท�ำให้องค์กรเสียโอกาส
ในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำ�เนินงานภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่กำ�กับ/ทบทวน/
อนุมตั ิ กรอบและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ การจัดทำ�รายงาน
การพัฒนาความยัง่ ยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทราบทุกไตรมาส พร้อมทัง้
จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำ�เนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำ�คัญ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงในแต่ละด้านพิจารณาและกำ�หนดนโยบายความเสี่ยงในส่วน
ทีร่ บั ผิดชอบและกำ�กับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกด้าน รวมทัง้ ติดตาม
ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ได้กำ�หนดเป็นนโยบายไว้หรือไม่ เพื่อสื่อสาร
และควบคุมให้บริษัทมีการกำ�หนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม
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ฝ่ายจัดการบริษัท
ฝ่ายจัดการบริษัททำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำ�หนดภารกิจและเป้าหมาย
ขององค์กร รวมทั้งกำ�หนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ฝ่ายจัดการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำ�กับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ
ในการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมครอบคลุมกระบวนการทำ�งานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับ
การบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีบ่ ริษทั ฯ ยอมรับได้ และการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การดำ�เนิน
งานขององค์กร โดยมีกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)
เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำ�กับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำ�เนินการ ดังนี้
 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษทั ให้สอดคล้องตาม COSO
2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้อง
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงานใหม่ของบริษัท
ฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�การตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำ�แนะนำ�กับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อพบว่ามี
จุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามนโยบาย
ของบริษทั รวมทัง้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสนับสนุนการควบคุมทีส่ อดคล้องกับระบบการควบคุมภายในเพิม่ เติมได้แก่ ISO 9001 ISO
22301 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐาน ได้แก่ FSSC 22000 GMP และ HACCP ด้วย อีกทั้งการนำ�มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้น่าอยู่ พนักงานมีความสุขในการทำ�งานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ
มาตรฐาน ECO Factory ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งทำ�ให้ได้การรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงาน
หลังจากให้คำ�ปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีความปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บและติดตามผลข้อมูล เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านและการนำ�
ข้อมูลที่สำ�คัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายในเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจรวมทั้งมีการกำ�หนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล
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การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ดำ�เนินการ ดังนี้
 การทบทวน Internal Audit Competency
- ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือ
จากความรูด้ า้ นธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ โดยให้ผตู้ รวจสอบประเมินร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชาและ
จัดทำ�แผนพัฒนาตนเอง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำ�เป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
- มีการนำ�ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการเพื่อช่วยให้การตรวจสอบมีความรวดเร็ว
และแม่นยำ�
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำ�แนะนำ�ในการกำ�กับดูแลงานตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รบั วุฒบิ ตั รผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบในระบบ
สารสนเทศ (IT Audit)
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมิ า โพธิแ์ ดง ตำ�แหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมีอำ�นาจสั่งการหรือมีอำ�นาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรม
ทีต่ นตรวจสอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างอิสระทัง้ ในการปฏิบตั งิ านและทัศนคติของ ผูต้ รวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญ 2 ส่วน ได้แก่
1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควร
ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ
พิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การกำ�หนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำ�ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทำ�ให้
สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
งานและการเสนอความเห็น
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา
20 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการ
อนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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RELATED TRANSACTIONS
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

รายการระหว่ างกัน
กรรมการผู้จดั การได้ รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ เป็ นผู้อนุมตั กิ ารด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุม่ ภายใต้ เงื่อนไข
ปฏิบตั ิในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป โดยจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรื อข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้ อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้ มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย
กิจการร่วมค้ า และบริษทั ร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ การมอบอ�
้
ำนาจดังกล่าวข้ างต้ น ให้ แก่กรรมการผู้จดั การนัน้ ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับ
ของบริษทั และในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ สว่ นเสียของกรรมการผู้จดั การ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง กรรมการผู้จดั การไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จดั การจะต้ องน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ให้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
นอกจากนี ในกรณี
้
การท�ำรายการใดเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้ มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั
หรื อบริ ษัทย่อย หรื อกิจการร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วมแล้ วแต่กรณี การท�ำรายการดังกล่าวต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ละน�ำเข้ าทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ อนุมตั ิ และ/หรือ การปฏิบตั อิ นื่ ใด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีป่ ระกาศดังกล่าวก�ำหนดไว้ ในเรื่องนันๆ
้ ด้ วย เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
ส�ำหรับงวดบัญชีรายปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้ า และบริษทั ร่วมมีรายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้ าทีส่ อบทานแล้ ว และมีความเห็นว่ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกรายการเป็ นการท�ำรายการ อย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไป
ในทางการค้ าปกติ โดยบริษทั ได้ คดิ ราคาซื ้อ-ขายสินค้ า และบริการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันด้ วยราคาทีส่ มเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กับราคากลางของตลาดในธุรกิจนันๆ
้ แล้ ว โดยมีเงือ่ นไขต่างๆ ตามปกติธรุ กิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

ชือ่ กิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

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

บริษัทย่อย

1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่
ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

2)ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ
700,000.00 บาท

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำ�นักงานและโรงงาน โดยมีสัญญา
เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 31
ก.ค. 65

3)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ
50,000.00 บาท

เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานและโรงงานโดยมีสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา 1 ปี ทำ�สัญญาปีต่อปี

4)ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ
872,200 บาท และต่อสัญญาเช่าเป็นระยะ
เวลา 1 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ
572,000 บาท

เพื่อใช้ ในการประกอบกิจการงานพิมพ์ โดยมีระยะ
เวลาเช่า1 ปี
(1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค.63)  และได้ต่อสัญญาเช่า
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ก.พ.63 -31 ม.ค.64)
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี  

5)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 3% ของ
รายได้จากการขายทั้งปี

(1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี

6)ให้บริการบำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์
เดือนละ 540,000 บาท

(1 เม.ย. 62 – มี.ค. 63)
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ชือ่ กิจการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง

รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่
ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม    

การค้าปกติ   

1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

2) เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ
114,000.00 บาท

เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 62

3) ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา  
50,000 บาท หรือ 3% ของรายได้แล้วแต่
อย่างใดจะสูงกว่า

สัญญามีระยะเวลา 1 ปี  
(1 มิ.ย.61 – 31 พ.ค. 62)

1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
2) ให้บริการบำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์
เดือนละ 2,000,000 บาท     

การค้าปกติ

1) รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ

บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทาง
บริษัท มาร์เวลแพค จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก อ้อมผ่าน บริษัท ที.เค.เอส.
(ประเทศไทย) จำ�กัด)
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด   

บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด   

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

ชือ่ บัญชี/ชือ่ บริษทั

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง    

กิจการร่วมค้า

ความสัมพันธ์

บมจ. ซินเน็ค(ประเทศไทย)

บริษัทร่วม

บมจ. ทีบีเอสพี (เดิมชื่อ
บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้)

บริษัทย่อย

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

บจ.โกไฟว์

บริษัทย่อย

บจ.พริซึ่ม โซลูชั่นส์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

สัญญามีระยะเวลา 1ปี  
(1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)   

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561

30,934,207.00
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
366,889.00
เจ้าหนี้การค้า
287,000.00
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
5,350.00
เจ้าหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นๆ
เงินประกัน
รายได้ค้างรับ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                       
เจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
เจ้าหนี้อื่นๆ

35,448,968.33
103,305.16
80,485.40
9,630.00
45,000.01
1,639,026.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
19,185,685.00
5,350.00
139,000.00
4,407,599.00
282,384.41
75,699.54
577,800.00
500,000.00
7,933,908.26
2,140,000.00
171,347.27
1,765,500
-

21,168,248.84
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
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ชือ่ บัญชี/ชือ่ บริษทั

ความสัมพันธ์

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

บริษทั ย่อยโดยการ
ถือหุ้นทางอ้อม

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

กิจการร่วมค้า

รายการระหว่างกัน
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
เงินประกัน
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า  

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
606,620.00
266,910.08
600,000.00
-

128,112.95
476,250.83
68,908.00
600,000.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
-

-

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่ างกัน
การท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษทั ได้ อนุมตั ใิ ห้ บริษทั บริษทั ย่อย กิจการร่วมค้ า และบริษทั ร่วมท�ำรายการระหว่างกันได้
ซึง่ ประกอบด้ วย
1) รายการธุรกิจปกติ เช่น การซื ้อขายสินค้ า ซื ้อขายวัตถุดบิ การให้ บริการ
2) รายการสนับสนุนปกติ เช่น การว่าจ้ างขนส่งสินค้ า การว่าจ้ างโฆษณา สัญญาว่าจ้ างบริหาร หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค
3) รายการเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้
4) รายการเกีย่ วโยงกับทรัพย์สนิ หรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ
5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
6) การให้ ก้ ยู มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้ าง
นโยบายหรือแนวโน้ มการท�ำรายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในอนาคต
คณะกรรมการบริษทั ได้ พจิ ารณาแนวโน้ มการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลง
ในอนาคต และถ้ ามีให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
ทังนี
้ ้ปั จจุบนั ไม่มบี คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้ า และบริษทั ร่วมเกินกว่า 5.00%
โดยทางบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะถือหุ้นโดยตรงในบริษทั ย่อย และบริษทั 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 เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
www.kpmg.com/th

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

49%
31 ธันวาคม
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
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REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 คน โดยมีนางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอารีพงศ์ ภูช่ อุม่ และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยทัง้ 3 คนเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตรวจสอบ ซึง่ องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างรอบคอบด้วยความรูแ้ ละความเป็นอิสระตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี สี �ำ หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ตี ลอดจนให้ค�ำ แนะนำ�ในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้รบั ความร่วมมือด้วยดีจากผูบ้ ริหารผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยได้มกี ารหารือร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ซึง่ ในการ
ประชุมฯ ครัง้ ที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทัง้ ประชุมกับผูบ้ ริหาร
ของบริษทั โดยไม่มผี สู้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน ในการประชุมทุกครัง้ จะมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ผบู้ ริหารของบริษทั รับทราบเพือ่ พิจารณา
ปรับปรุงระบบงานและระบบบัญชีให้ถกู ต้องเหมาะสม
สรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2562 ของบริษทั ฯ ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM ) ในรายงานของผูส้ อบบัญชี โดยได้รบั
คำ�ชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ ว่าการจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและผู้ใช้งบการเงินทั่วไป ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน
และตรวจสอบแล้วซึง่ เป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบ
แนวทางปฏิบตั ิ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการดำ�เนินงานในทุกหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมหรือป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชันได้ โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีต่ รวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ
3. การสอบทานรายงานทีเ่ กีย่ วโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ฯ
และบริษทั ในกลุม่ ได้ด�ำ เนินการตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สงู สุดต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
เป็นสำ�คัญ โดยรายการได้ผา่ นการพิจารณาอนุมตั จิ ากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนทำ�รายการแล้ว
4. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจำ�ปีและสอบทานการปฏิบตั งิ านตามแผนทีไ่ ด้อนุมตั ไิ ว้พร้อมกับติดตามรายงานการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้ตรวจสอบระบบการทำ�งานทีส่ �ำ คัญของบริษทั และตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้
ด้วย และในส่วนด้านการจัดการความเสีย่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้ผลักดันและทบทวนให้บริษทั ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ให้มกี ารประเมินผลและควบคุมความเสีย่ งให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม
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5. การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมการทำ�งานของผูส้ อบบัญชีในปีทผ่ี า่ นมา และพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นควรนำ�เสนอ
ผูส้ อบบัญชี คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 ให้เป็น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีรายงานการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในหรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั อย่างเป็นสาระสำ�คัญ รวมทัง้ มีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของบริษทั ทีก่ า้ วไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

(นางเสาวนีย์  กมลบุตร)  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีการดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำ�หน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในระบบการบริหารความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการ
เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาว
อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำ�กัด ในการตรวจสอบนั้น
ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลเอก
(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)  

ประธานกรรมการบริษัท
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MANAGEMENT DISCUSSION
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
AND ANALYSIS

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร

ผลกำรดำเนินงำนรวมสำหรับงวดปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดาเนินงานใน ปี 2562
อัตรากาไรขั้นต้ น

รายได้
หน่ วย : ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
รายได้ รวม
บริ ษัท
TBSP

ปี 2562

เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 (ร้ อยละ)

2,497
1,416
1,081

2,052
1,257
795

21.7%
12.7%
35.9%

บริ ษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) รายงาน
ผลประกอบการ จากการรวมธุ รกิจ กับบริ ษทั ทีบีเอสพี จากัด
(มหาชน) (“TBSP”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ทาให้บริ ษทั มี
รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7%
หรื อ 445 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งหาก
ไม่นบั รวมรายได้ใน TBSP บริ ษทั มีรายได้จากการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7% หรื อ 159 MB จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้ในส่ วนของแบบพิมพ์ธุรกิจพิเศษ
(High-Valued Document) และแบบพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital
Print and Mail) เพิ่มขึ้น

หน่ วย : ร้อยละ

ปี 2562
ตามงบการเงิน (% ต่ อยอดขาย)
กาไรขั้นต้ นรวม
21.3%
บริ ษัท
23.4%
TBSP
18.6%

ปี 2561
21.0%
23.6%
16.9%

ปี 2562 บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 21.3 ขณะที่ช่วง
เดียวกันของปี ก่อนแสดงอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 21.0 ซึ่ง
หากไม่นบั รวมกาไรขั้นต้นส่ วน ของ TBSP ร้อยละ 18.6
อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ยังรักษาอัตรากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่
ร้อยละ 23.4 โดยต่ากว่าปี ก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักจาก
กาไรขั้นต้นในส่ วนธุ รกิจ Packaging & Label ลดลง
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
เปลีย่ นแปลง
ปี 2562 ปี 2561 (ร้ อยละ)
ตามงบการเงิน (% ต่ อยอดขาย)
ค่ าใช้ จ่ายรวม 402(16.1%) 358(17.5%) 12.4%
บริ ษัท
218(8.7%) 232(11.3%) (6.3%)
TBSP
184(7.4%) 126(6.2%) 46.0%
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2562 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ หารของ
บริ ษทั แสดงไว้ 402 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.1
ต่ อ ยอดขาย ในขณะที่ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี 2561
แสดงไว้ที่ 358 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.5%
หากไม่รวม TBSP จานวน 184 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 7.4 ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั มีจานวน 218 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.4 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ
6.3 ซึ่ งมาจากการบริ หารการจัด การด้า นการ
กระจายและจัด ส่ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น

ต้ นทุนทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท

เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 (ร้ อยละ)

ปี 2562
ตามงบการเงิน (% ต่ อยอดขาย)
ต้ นทุนทางการเงิน 34(1.4%) 27(1.3%)
TKS
6(0.3%) 7(0.3%)
ต้ นทุนการเงินพิเศษ 16(0.6%) 11(0.6%)
บริษทั
23(0.9%) 18(0.9%)
TBSP
11(0.5%) 9(0.4%)

25.6%
(2.5%)
40.9%
25.0%
26.9%

ต้นทุนทางการเงินรวมของบริ ษทั ในปี 2562 มีจานวน 34
ล้านบาท สู งขึ้นร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการรวมธุ รกิจ TBSP ดังกล่าว และต้นทุน
ทางการเงินพิเศษจากการเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อทา
ขอเสนอซื้ อหุ ้น TBSP หากไม่นบั รวมต้นทุนทางการเงิ น
พิ เ ศษดัง กล่ า วจ านวน 16 ล้า นบาท บริ ษ ัท มี ต้น ทุ น ทาง
การเงินลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 2.5
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กาไรสุ ทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
กาไรสุ ทธิรวม
บริ ษัท
TBSP
กาไรที่เกิดครั้ งเดียว*
กาไรที่เกิดครั้ งเดียว**

ปี 2562

ขาดทุนที่เกิดครั้ งเดียว

A)

ขาดทุนที่เกิดครั้ งเดียว

B)

เปลีย่ นแปลง
ปี 2561 (ร้ อยละ)

410
285
33
92
-

303
326
0.5
213

35.31%
(12.5%)
7,182%
100%
(100%)

-

(212)

100%

-

(24)

100%

บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จานวน 410 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น
ในอัต ราร้ อ ยละ 35.31 จากปี 2561 สาเหตุ ห ลัก มาจาก
รายการกาไรที่เกิดครั้งเดียวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มี
การแก้ ไ ขข้อ ผิ ด พลาดทางบัญ ชี เกี่ ย วกับ การบัน ทึ ก
ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ข องบริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษ ัท มี สั ด ส่ ว น
ความเป็ นเจ้า ของอยู่ร้ อ ยละ 100 ท าให้ ก าไรสุ ท ธิ ใ นปี
2561 ลดลลง หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริ ษทั มี
กาไรจานวน 285 ล้านบาท ต่ากว่าจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากรายได้ส่วน
แบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วมลดลง

* กาไรที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียวในปี 2562 จากการขายสิ นทรั พย์
TBSP ในไตรมาส 2 รั บรู้ ตามส่ วนได้ เสียร้ อยละ 79.74
จานวน 92 ล้ านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
** กาไรที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียวในปี 2561 จากการวัดมูลค่ าด้ วย
ราคายุติธรรม ของส่ วนได้ เสียร้ อยละ 19.89 ที่ถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจใน TBSP จานวน 213 ล้ านบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย
A)

ขาดทุนที่เกิ ดขึน้ ครั้ งเดียว ในปี 2561 จากการวัดมูลค่ า
สาหรั บสิ นทรั พย์ ด้อยค่ าของค่ าความนิ ยมจากเงิ นลงทุน
ใน TBSP ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
B)

ขาดทุนที่เกิดขึน้ ครั้ งเดียว ในปี 2561 จากการวัดมูลค่ า
สาหรั บสิ นทรั พย์ ด้อยค่ า ในบริ ษัทร่ วมค้ า ในสัดส่ วนร้ อย
ละ 51 ตามมาตรฐานการบัญชีไทย
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ฐานะการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
ตามงบการเงิน
สิ นทรัพย์รวม

กระแสเงินสด
ธค. 62

เปลีย่ นแปลง
ธค. 61 ร้ อยละ

4,246

4,074

4.2%

สิ นทรั พย์ ดาเนินงาน 3,756
ค่ าความนิยม
490

3,584
490

4.8%
0.0%

หนีส้ ิ นรวม

1,752

1,433

22.3%

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,494

2,641

(5.6%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ยังคงแสดงฐานะการเงิน
รวมที่แข็งแกร่ ง โดยมีสินทรัพย์รวม จานวน 4,246 ล้าน
บาท สู งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ้ นปี 2561
ทั้งนี้ หากไม่นับรวมค่าความนิ ยม จานวน 490 ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั แสดงไว้จานวน 3,756 ล้านบาท
ในขณะที่ ห นี้ สิ น รวมบัน ทึ ก ไว้จ านวน 1,752 ล้า นบาท
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมแสดงจานวน 2,494 ล้านบาท

บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดาเนินงานรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 221 ล้านบาท ในขณะ
ที่ปีก่อนมีจานวน 346 ล้านบาท
ทั้ง นี้ เงิ นสดสุ ท ธิ ใ ช้ไ ปในกิ จกรรมการลงทุ น มี จ านวน
รวม 132 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ ม าจากการซื้ อ หุ ้ น TBSP
เพิ่ ม ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 19.43 จ านวน 294 ล้า นบาท
ในขณะที่ มี เ งิ น สดรั บ สุ ทธิ จากการขายและจ่ า ยซื้ อ
สิ นทรัพย์เพื่อดาเนิ นงาน 34 ล้านบาท และมีเงิ นสดรั บ
จากเงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วมอีก 150 ล้านบาท
สาหรับกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใ ช้ไ ปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
รวมจานวน 32 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้สาหรั บ การจ่ า ย
ชาระคืนเงิ นกูย้ ืมรวมจานวน 1,531 ล้านบาท รวมถึงเงิน
สดรับจากเงินกูย้ มื รวมจานวน 1,809 ล้านบาท ในขณะที่
บริ ษทั จ่ายปั นผลจานวนทั้งสิ้ นรวม 248 ล้านบาท
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสดสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 รายงานไว้ จานวนเงินรวม 100 ล้านบาท
ซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจากกระแสเงินสดสุ ทธิ แต่ละกิ จกรรม
ดังกล่าวข้างต้น
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