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VISION MISSION AND STRATEGY
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

Vision วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�บริก�รด้�นนวัตกรรมก�รพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่�งยั่งยืน

Mission พันธกิจ
ยึดมั่นหลักก�รบรรษัทภิบ�ล สร้�งสินค้�
และบริก�รที่เป็นเลิศ เกิดผลกำ�ไร ผู้ถือหุ้น

พึงพอใจ ด้วยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
อย่�งมีประสิทธิภ�พ และส่งเสริม

ก�รพัฒน�บุคล�กร
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1. ด้านการตลาด
 มุ่งขย�ยส่วนตล�ดด้วยผลิตภัณฑ์และบริก�ร ที่เป็นเลิศที่แตกต่�งและเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร 
 ของลูกค้�ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ

2. ด้านการผลิต
 มุ่งมั่นเพิ่มศักยภ�พในก�รวิจัย และพัฒน� เพื่อสร้�งคุณค่�ทั้งด้�นสินค้� บริก�ร และกระบวนก�รทำ�ง�น  

3. ด้านผู้ถือหุ้น
 ดำ�เนินธุรกิจที่ส�ม�รถสร้�งกำ�ไร และผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนมีก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน

4. ด้านลูกค้า
 ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดกระบวนก�รทำ�ง�น 
 และสร้�งคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�

5. ด้านคู่ค้า
 เน้นก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม มุ่งสร้�งคว�มสัมพันธ์ และคว�มร่วมมือในระยะย�ว

6. ด้านพนักงาน
 ส่งเสริมให้พนักง�นได้พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น ภ�ยใต้สวัสดิก�ร และสภ�พแวดล้อมที่ดีในบรรย�ก�ศ 
 ก�รทำ�ง�นที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งคว�มกระตือรือร้นในทุกๆ ส่วน ก่อให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจและเชื่อมั่น 
 ในองค์กร

Strategy กลยุทธ์

T
K
S

WE 
CAN

Trust : เชื่อใจกัน
มีทัศนคติที่ดี เปิดใจรับฟัง เคารพ และให้เกียรติกัน

Knowledge : ใฝ่รู้
ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

Spirit : จิตอาสา
อาสาร่วมมือ แบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน เป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม

WE CAN : เราทำาได้
มุ่งมั่น ตั้งใจ ลงมือทำาอย่างเต็มที่

วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can” 

เมื่อมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำาอย่าง
เต็มที่ จะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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FINANCIAL HIGHLIGHTS
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)**
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)**
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)*
ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉล่ีย (วัน)*
ระยะเวลาในการชำาระหน้ี (วัน)*
Cash Cycle (วัน)*

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
อัตรากำาไรข้ันต้น**
อัตรากำาไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร***

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย***
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหน้ี***, ****
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อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561** 2560 2562 2561** 2560

FINANCIAL RATIO
อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหตุ :   *  คำานวณจาก 365 วันต่อปี
 **  บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม่ในงบการเงินงวดก่อน ที่นำามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท 
  รายการในงบการเงินงวดปัจจุบันซึ่งไม่มีผลต่อกำาไรสำาหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้แล้ว (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 38)
 ***  บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของงวดก่อน (พ.ศ. 2561) เกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วน
  ความเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 100 ทำาให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี 2561 ตำ่าไป ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
  ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 สูงไปในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับปี 2561  
  สูงไปในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3)
 ****  อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ คำานวณจากกำาไรรวมส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 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 

ทำาให้มีการปรับเปลี่ยนจากวิธีและระบบเดิมไปสู่ Digital Platform ที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งพิมพ์จำานวนมาก 

อีกต่อไป ส่งผลให้ปริมาณ Demand ด้านสิ่งพิมพ์ในช่วง 2-3 ปีนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากลูกค้าหันไปใช้เทคโนโลยี 

สมัยใหม่แทนการใช้สิ่งพิมพ์ (Paperless) แต่ก็ยังมีสิ่งพิมพ์ในส่วนของ Packaging ยังคงเติบโตเพราะยังไม่มีเทคโนโลยี 

อะไรท่ีจะมาทดแทนได้  ทำาให้อตุสาหกรรมการพิมพ์ท่ัวโลกตา่งหนัเหจากอุตสาหกรรม Commercial Printing  ไปเปน็อตุสาหกรรม 

Packaging เพื่อความอยู่รอด  ทำาให้อุตสาหกรรม Packaging เกิดการแข่งขันทั้งราคาและศักยภาพอย่างหนักหน่วง

ในปี 2562 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (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  ทำาให้

ยอดขายส่ิงพิมพ์ลดลงประมาณร้อยละ 10-30 ต่อปีแล้วแต่ชนิดของสิ่งพิมพ์  ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอย่าง 

ติดต่อกันมาหลายปี  บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยขยายฐานลูกค้าสิ่งพิมพ์เดิมที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้อยลงโดยเสริม

สินค้าและบริการเพิ่มให้กับลูกค้าแบบหลากหลายและครบวงจรที่เรียกว่า One Stop Service โดยการเสริมและสร้างศักยภาพ 

(Synergy) ในการทำาตลาดร่วมกบับริษัทในเครือท่ีมท้ัีงธรุกจิเก่ียวกบังานพมิพท์ีบ่รษิทัยงัไมม่ ีเชน่ บตัรพลาสตกิ ฯ และธรุกจิเกีย่ว

กับเทคโนโลยี Hardware & Software ในสารสนเทศสมยัใหม ่เช่น AI ,IoT etc. เพือ่ช่วยลกูคา้คดิและพฒันาบรกิารดว้ยเทคโนโลยี

สมัยใหม่เหมือน Business Partner  และเพ่ิมการขยายฐานสู่ตลาดงานพิมพ์และบริการใหม่ในส่วนของงานขนาดใหญ่ของ 

ภาครฐั เชน่  งานขอ้สอบทัว่ประเทศแบบครบวงจร และขยายงาน Packaging ในภาคอตุสาหกรรมทีย่งัมกีารเตบิโตอยา่งด ี เปน็ตน้  

นอกจากน้ีเม่ือเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการเลือกตั้งท่ีได้พิจารณาตัดสินให้บริษัทเป็น 
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(นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. และยังได้รับผลทางอ้อมจากสภาพธุรกิจและการค้าในประเทศไทยเกิดการตื่นตัวจากกระแสมีการ

เลือกตั้งท่ีเว้นวรรคมานานกว่า 5 ปี  ทำาให้ผลประกอบการของบริษัทปี 2562 มียอดขายในธุรกิจสิ่งพิมพ์เติบโตจากปี 2561  

ร้อยละ 21.7  มีกำาไรสุทธิเติบโตร้อยละ 35.3    

สำาหรับแผนธุรกิจในปี 2563    บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์จุดแข็งที่ประสบผลสำาเร็จมาแล้วในปี 2562 และเพิ่มกลยุทธ์ร่วมมือ

กับสถาบันวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการพิมพ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์

ให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงชั้นสูง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเป็นต้น

การดำาเนินการของบริษัทยังคงตระหนักและให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการ

บรษัิทไดมี้การอนุมตันิโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รัปชันอยา่งชัดเจน เพือ่ให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับนำามาเปน็แนวปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครัด  ซึ่งส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทยังคงประสบความสำาเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน และได้รับความไว้วางใจ

จากลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชนใกล้เคียงและสาธารณชน   นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน อีกทั้งได้รับ

การประเมินผลการกำากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้รับจำานวนตรา

สัญลักษณ์ 4 ดวง จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังยึดถือหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารและ

พนักงานทุกท่านท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เช่ือมั่นว่าบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้าง 

ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท

พลเอก 
 (มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
 ประธานกรรมการบริษัท

7



T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

PERFORMANCE HIGHLIGHTS
ผลการดำ เนินงานที่สำ คัญ

ด้านการลงทุน

ในไตรมาส 3 ของปี 2562  บริษัทได้มีการเพิ่มทุนซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อถือหุ้นใหญ่กิจการบริษัท ทีบีเอสพี (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท จากเดิมร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 เพื่อขยายธุรกิจการพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท  ในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะยาว 
ซึ่งจะทำาให้บริษัทก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศ 

ทิศทางธุรกิจ

ในป ี2563  ไดว้เิคราะหจ์ากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอก และจากการคาดการณข์องหลายสำานกัวจัิยเศรษฐกจิ คาดวา่ลกูคา้
ยังคงได้รับผลกระทบติดต่อจากปีที่ผ่านมา  บริษัท ที.เค.เอส.ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์จุดแข็งที่ประสบผลสำาเร็จมาแล้วในปี 2562  และแก้ไข
จุดอ่อนบางผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สำาเร็จในปี 2562 เช่น ผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ที่บริษัทเพิ่มการลงทุนบางส่วนนี้ตั้งแต่ปี 2561 
แตย่งัตอ้งรอการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ  โดยป ี2563 ไดก้ำาหนดแผนปรบัปรงุเครือ่งจกัรอปุกรณ ์เครือ่งมอืตรวจคณุภาพอตัโนมตั ินอกจาก
นี้ยังมุ่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการพิมพ์ และรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงชั้นสูง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เป็นต้น

เน่ืองจากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างรวดเร็ว กิจกรรมต่างๆ ก้าวสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลายๆ บริษัท
ต่างรณรงค์ในการใช้กระดาษให้ลดน้อยลง และใช้ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง 
ต่อเนื่อง และนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform มาทดแทนการใช้กระดาษ บริษัทจึงได้มีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้
เกิดความยัง่ยนืของการดำาเนินธรุกจิ และเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและเพิม่โอกาสในการขยายตลาดตอ่ บรษิทัมแีนวทาง
การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการธุรกิจสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องทุกประเภท โดยจะ
พิจารณารวมบริษัทในเครือท่ีประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนิน
กิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท 

ด้านบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
ตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงการบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย  ภายใต้จริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างจิตสำานึกใน 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) ให้กับบุคลากรทุกระดับไปพร้อมกับแผนการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติการทั้งหมดของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง (Steak Holder) ของบริษัท  ทำาให้บริษัทสามารถ
ขับเคลื่อนสู่การบรรลุนโยบายและเป้าหมายอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) อย่างแท้จริง 

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานและการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำาวัน โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน ภายใต้  “T.K.S. We Can” เพื่อให้
พนักงานมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสาและลงมือทำาอย่างเต็มที่จะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
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OVERALL BUSINESS OPERATIONS
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน) “บรษิทั” เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยอ์ยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร 
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 ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำานักงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปล่ียนแปลงธุรกิจจากเครื่องเขียนมาเป็นผู้ผลิตกระดาษ 
ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ซึ่ง
ดำาเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบริษัท  โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้น 100% ในต้น
ปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทครบวงจร โดยมีระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบแผ่น ระบบการพิมพ์
ดิจิตอล แบบสีและขาวดำา รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด “บริษัทย่อย” มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท 

นอกจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินการอยู่ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ในปี 
พ.ศ. 2531 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำาเข้าและ 
จัดจำาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 38.51% และ 
กลุม่บรษิทั ซนิเนค็ ประเทศไตห้วนั (King’s Eye Investment Ltd.) ในสดัสว่น 34.99% โดยบรษิทั ซินเนค็ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) 
(“SYNNEX”) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม รายได้จากการลงทุนในส่วนน้ี บริษัทรับรู้รายได้ในลักษณะของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วม ในปี 2562 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800 ล้านบาท เป็น 880 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 847.3 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) (“TBSP”) จากร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตและจำาหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่น บัตรพลาสติก เช็ค ฉลากป้องกันการปลอมแปลง RFID และ Smart Card 
Reader ปัจจุบัน TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่
เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ เพื่อรองรับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น  
ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ อัตราการใช้กระดาษลดน้อยลง มีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform 
มาทดแทนการใช้กระดาษ ดังนั้น การปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งน้ีจะเป็นการรวมกิจการธุรกิจส่ิงพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ทกุประเภทของกลุม่บรษิทั รวมถงึบริษทัในเครอืเขา้ดว้ยกนั เพือ่เปน็การรองรบัเทคโนโลย ีโดยกลุม่บรษิทัมีการใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย
และครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการประเภทส่ิงพิมพ์ท่ีใช้กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-tax e-document  
e-statement รวมถึง e-solution นอกเหนือจากการให้บริการแล้ว การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ส่งผลให้ต้นทุนในการดำาเนินการลดลง  
และส่งผลกำาไรเพิ่มมากขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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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	&	กระดาษสำานักงาน	

 (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

	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 รายได้อื่นๆ

 รวม

ผลิตภัณฑ์
มูลค่ามูลค่า มูลค่า%% %

25612562 2560

 

286.2 

222.0 

183.0 

464.6 

21.0 

62.0 

18.0 

1,256.8 

795.2 

2,052.0 

241.2 

27.3 

2,320.5 

 

384.9 

271.3 

180.8 

429.5 

27.2 

50.3 

72.2 

1,416.2 

1,080.7 

2,496.9 

193.4 

164.7 

2,855.0 

 

386.1 

185.5 

224.9 

476.8 

19.3 

63.0 

25.9 

1,381.5 

-   

1,381.5 
252.3 

12.2 
1,646.0 

 

      12.3 

       

 9.6 

        

7.9 

      20.0 

      

  0.9 

       

 2.7 

        0.8 

     54.2 

34.3 
88.4 
10.4 

1.2 
100.0 

 

13.5 

9.5 

6.3 

15.0 

1.0 

1.8 

2.5 

49.6 

37.9 
87.5 

6.8 
5.8 

100.0 

 

23.5 

11.3 

13.7 

29.0 

1.2 

3.8 

1.6 

83.9 

-   
83.9 
15.3 

0.7 
100.0 

โครงสร้างรายได้ มูลค่า : ล้านบาท

BUSINESS OPERATIONS
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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งานพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำาเทียม (Security Forms) เป็น
เอกสารที่สำาคัญของหน่วยงานที่ถูกออกแบบเพื่อให้ยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก 
เป็นต้น จะใช้วัตถุดิบที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานพิมพ์ปลอดการ
ทำาเทียมโดยเฉพาะ เช่น กระดาษพิมพ์ลายนำ้า กระดาษท่ีผลิตเพื่อ
ใช้เฉพาะงาน หมึกพิมพ์แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ 
เป็นต้น

บริการ Cheque On Demand  เป็นการให้บริการตั้งแต่การ
ออกแบบเช็ค ทำา Art Work พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ชื่อและเลขที่บัญชี
ของลูกค้า ชื่อสาขา และที่อยู่ของสาขา พร้อมทั้ง  Encode เลขที่
เช็ค เลขที่สาขา และเลขที่บัญชี โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูลที่สถาบัน
การเงินจัดส่งให้ ทั้งนี้บริษัทให้บริการด้วยระบบความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะไม่ทำาการแก้ไข ตัดต่อเพิ่มเติมใด ๆ  
ในข้อมูล และพร้อมทั้งจัดให้ถึงสาขาอย่างรวดเร็ว

บริการ Examination Management System (EMS) เป็นระบบ
การให้บริการครบวงจรเรื่องการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ การสอบ
แข่งขันเข้ารับราชการและการทำางานของภาคเอกชน การสอบวัด
สัมฤทธิ์ผลของภาคการศึกษา ที่มีรูปแบบการทำางานที่ครบทุก 
ขั้นตอนของการสอบ และบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกการทำางาน
และพื้นที่ออกมาจากการพิมพ์ระบบ Offset security และนำา
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า คือ ระบบ WEB 
รับสมัคร การชำาระเงินค่าสมัคร การจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และยังมีการนำาข้อมูลมาบริหารจัดการทำาให้
การสอบมีความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาระบบการพิมพ์ท่ีเป็นการพิมพ์ผสมผสานระหว่างงานพิมพ์ 
offset กับ การพิมพ์ระบบ Digital ทำาให้ข้อสอบมีความถูกต้อง
แม่นยำาสำาหรับผู้สอบ และป้องกันการทุจริตในการสอบ ทำาให้
ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับความถูกต้อง แม่นยำา ไม่มีข้อผิดพลาด ตาม 
slogans “zero defect” สำาหรับลูกค้ามีทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐ 
และเอกชน 

ธุรกิจงานพิมพ์แบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์
ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานตามความต้องการของลูกค้า เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการดำาเนินการ รวมทั้งมีมูลค่าเพิ่ม 
(Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมัคร
พร้อมบัตรสมาชิก เป็นต้น

HIGH-VALUED DOCUMENT
บริการแบบพิมพ์ธุรกิจที่มีมูลค่าสูง

เป็นบริการที่จะช่วยลูกค้าในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าให้มีความ
หลากหลายช่องทางและพัฒนาระบบงานของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพ ครบวงจรแบ่งเป็น

งานพิมพ์ดิจิตอล (Digital Print) เป็นการให้บริการงานพิมพ์
ข้อมูลลูกค้า สามารถพิมพ์ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่องเป็นม้วน   
ต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่องและแบบแผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบ
ดิจิตอลสี่สีและขาวดำา พร้อมการบรรจุซองด้วยระบบ Zero  
defect สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด  

งานบริการ E-Service Solution ซึ่งเป็นการพัฒนาการจัดทำา 
Solution ต่างๆ ทั้งแบบ Digital และ Non-Digital เพื่อให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงตาม
วัตถุประสงค์ เช่น การให้บริการ E-Solution การพัฒนา Mobile 
Application การบริหารจัดการ Uniform เป็นต้น นอกจากการ
ให้บริการพิมพ์ข้อมูลบนแบบฟอร์มแล้ว ยังมีการให้บริการใน 
รปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ผา่นทาง E-mail เนน้ความปลอดภัย 
ของข้อมูลทุกด้าน ทั้ง Hardware Software และ Network 
นอกจากนี้ยังให้บริการจัดพิมพ์ด้วยระบบ Files to Print เป็นการ
พิมพ์ที่ใช้ Data มาทำาการจัดข้อมูลแล้วส่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์
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

DIGITAL PRINT & E-SERVICE 
SOLUTION

บริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล
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 ประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายท่ีใช้กับ
เครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock Forms) รวมทั้งกระดาษเพื่อการใช้งาน
ในสำานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนสำาหรับ
เครื่องโทรสาร กระดาษพิเศษสำาหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และ 
องิคเ์จท็ เปน็ต้น เพือ่ตอบสนองความตอ้งการดา้นงานพมิพข์องลกูคา้

STOCK FORMS & OFFICE PAPER 
แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง และกระดาษสำานักงาน

สำาหรับกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ จำานวน 3 รายการ ดังนี้

	 �	กระดาษต่อเนื่อง 9”X11”  1 ชั้น  ไม่มีเส้น 
  ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์  18.8  กิโลกรัม 

	 �	กระดาษต่อเนื่อง 9.5”X11”  1 ชั้น  ไม่มีเส้น 
  ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์  20.0  กิโลกรัม 

	 �	กระดาษต่อเนื่อง 15”X11”  1 ชั้น ไม่มีเส้น 
  ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์  31.1  กิโลกรัม

เป็นงานพิมพ์ที่มีการออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนผิวกระดาษ
สำาหรบัการใชง้านเฉพาะอยา่ง อาทเิชน่ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกำากบัภาษ ี
ใบแจ้งหน้ี  ใบนำาฝาก ใบถอนของธนาคาร ใบสลิปเอทีเอ็ม  
ซองเงินเดือน กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทิน 
รายงานประจำาปี เป็นต้น โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความ
ต้องการเพื่อให้บริษัทจัดพิมพ์

BUSINESS FORMS
แบบพิมพ์ธุรกิจ

PERSONAL LETTER

VOUCHER & COUPON
ON DEMAND

TRANSPROMO & STATEMENT

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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การผลิตเป ็นบรรจุภัณฑ ์ที่ ใช ้สำ าหรับบรรจุสินค ้าอุปโภค 
และบริโภค เป็นงานท่ีละเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ประสาน สอดคล้อง ของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ การ
ทำางานในแต่ละข้ันตอน มีการผลิตที่ครบวงจรและทันสมัย ตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ (Prepress) การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล 
(Digital) การทำาแม่พิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชนิดงาน 
เราสามารถผลิตถุงได้ตามความต้องการของลูกค้า ทุกขนาด  
ทุกรูปแบบ ด้วยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ที่สามารถพิมพ์งานได้สูงสุด
ถึง 10 สี ในระบบออโต้กราเวียร์รุ่นล่าสุด ควบคุมด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้งานพิมพ์ มีคุณภาพ
ดี สวยงาม มีความแม่นยำาอย่างสมำ่าเสมอในทุกขั้นตอนการผลิต
ถุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าจะได้สินค้าที่ปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนทางการตลาด 

สำาหรับฉลากสินค้า (Label) เป็นการผลิตงานฉลากสินค้าชนิด
มีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (liner and lineless Label) 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะที่จะติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท  
ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด

FLEXIBLE PACKAGING 
& LABEL

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและฉลากสินค้า

เป็นการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจร  
โดยให้บริการต้ังแต่จัดหา การจัดเก็บ และการจัดส่งด้วยความ 
ถูกต้อง แม่นยำา มั่นคง ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลาที่กำาหนดพร้อม
ด้วยการติดตามแบบ Online และการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้
การจัดการด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย

WAREHOUSE & LOGISTICS 
MANAGEMENT SERVICE

บริการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง
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Packaging: โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปใน 
packaging ทำาให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้านั้นได้ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เป็นการป้องกันการปลอมแปลง 

RFID Sticker: เป็นเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูหรอืระบขุ้อมลู
ต่างๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ ซึ่งเรียกว่า เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โดย
นำามาประยุกต์ใช้บนสติ๊กเกอร์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ
สินค้าได้

PRINTED 
ELECTRONICS
บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

การเข้าถงึข้อมลู
ของสนิค้าและบรษัิท ขัน้ตอนที ่1 ขัน้ตอนที ่2

 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และแนวโน้มการเปลีย่นแปลง
ของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้แก่ บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ 
(Printed Electronics) คือ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างโดย
เทคนิคการพิมพ์แบบละเอียด โดยเบื้องต้นบริษัทได้มีการพัฒนา
นวตักรรมนีส้ำาหรบัป้องกนัการปลอมแปลงสนิค้า สามารถตรวจสอบ 
ความถูกต้องของสินค้า เป็นการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมการพิมพ์ เรียกได้ว่า เป็นการนำา
นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์กับเทคโนโลยีการพิมพ์ 
แบบละเอียด  มีต้นทุนการผลิตที่ตำ่าและเพิ่มผลการผลิตท่ีสูงขึ้น 
โดยเริ่มแรกบริษัทมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน Printed  
Electronics  ในงานจำาพวก

 Label เรียกว่า PATit (Chipless Authentication): บริษัทได้
ทำาการวิจัยร่วมกับบริษัท Haydale ประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมในการป้องกันการปลอมแปลง ไม่สามารถทำาการ 
ลอกเลียนมาใช้ระบุตัวตนได้ แตกต่างจาก QR Code ซึ่งง่ายมาก
ในการทำาสำาเนา อีกทั้งลกูค้ายงัสามารถตรวจสอบว่าสินค้านั้นแท้
ได้จากโทรศัพท์มือถือ 

NEW BUSINESS
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ภาวะอตุสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคณุภาพได้ 2 ระดับ คอื 
  (1)  การพมิพ์ระดับทัว่ไปทีใ่ช้เทคโนโลยีการพมิพ์ด้ังเดมิ ในประเทศไทยมโีรงพมิพ์ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่รวมหลายหมืน่แห่ง การแข่งขนั
เน้นที่การแข่งขันด้านราคา ซ่ึงโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบเนื่องจากมีต้นทุนการดำาเนินงานที่ตำ่า ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทุน 
การดำาเนินงานท่ีสงูกว่า และ 
  (2) การพมิพ์ระดบัเป็นโรงพมิพ์ท่ีใช้เทคโนโลยช้ัีนสงู ใช้เงนิลงทนุมาก จะมคีูแ่ข่งน้อยราย เช่น โรงพิมพ์ทีพ่มิพ์เอกสารประเภทต้องป้องกนั
การปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทยมโีรงพมิพ์เอกชนเพยีง 3 ราย และเช่นกนัโรงพมิพ์ประเภทพมิพ์แบบดิจติอล (Digital  
Printing) มีเพยีง 4-5 ราย สำาหรับบรษิทัจัดอยูใ่นประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นทัง้ Security and Digital Printing 
  ดงันัน้โรงพมิพ์ขนาดใหญ่ทีต้่องใช้เทคโนโลยข้ัีนสงูจงึยงัสามารถทำากำาไรได้ด ีแต่ต้องมมีาตรฐานสามารถรบัประกนัคณุภาพงานพมิพ์ ความ
ถกูต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาทีจ่ำากดัได้ และสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอื ต้องสามารถรบัประกนัว่าข้อมลูและหรอืความลบัของลกูค้า 
ทีจ่ะไม่ร่ัวไหลออกจากโรงพมิพ์ 
  แนวโน้มงานพมิพ์บนกระดาษ มแีนวโน้มทีม่ปีรมิาณการใช้ลดลง เนือ่งจากเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่รยีกว่า Digital Platform มาทดแทน 
ในการใช้กระดาษ เช่น E-Payment การชำาระเงินโดยการใช้เช็คจะถูกใช้ระบบ E-payment การกดเงินจากตู้ ATM เพ่ือนำามาชำาระสินค้า 
จะถกูทดแทนด้วยระบบ E-payment  พร้อมเพย์ นอกจากน้ี รฐับาลได้มกีารส่งเสรมิให้ธรุกจิภาคเอกชนใช้ระบบ Digital Platform ทีเ่กีย่วข้องกบั
รัฐบาลด้วย เช่น การออกใบกำากบัภาษ ีแต่เดมิออกเป็นกระดาษหลกัฐาน รฐับาลได้จดัทำาโครงการ E-tax Invoice เข้ามาทดแทนใช้กระดาษเป็น
หลกัฐานและยงัม ีE-Policy การออกกรมธรรม์โดยใช้ระบบ Digital Signature เป็นการยืนยนัแทนเอกสาร ฉะนัน้ อตุสาหกรรมการพมิพ์ จะต้อง
พฒันายกระดบัอุตสาหกรรมให้ทนัต่อยคุสมยัท่ีเปลีย่นไป โรงพมิพ์จะไม่ทำาเพยีงแต่รบัจ้างพมิพ์ แต่จะต้องต่อยอดการให้บรกิารทีก่ว้างขึน้ ท้ังด้าน
การพิมพ์ และการจดัการข้อมลูลกูค้า (Data) เพือ่รักษาฐานลกูค้าไม่ให้ไปใช้กบัผูบ้รกิารรายอืน่ เช่น เดมิลกูค้าสัง่พิมพ์ฟอร์มกบับรษิทั และนำาไป
พมิพ์ข้อมลูด้วยตนเองและจดัส่งต่อไปให้กบัลกูค้า บรษิทัได้คดิค้นการให้บรกิารทีค่รอบคลมุในสิง่ทีล่กูค้าต้องการ จงึได้ออกแบบการให้บรกิาร 
ทีเ่รียกว่า Multi Channel คอื การรบังานแบบฟอร์มของลกูค้าหรอืพมิพ์แบบฟอร์มให้ลกูค้า แล้วจดัการพมิพ์ Data ลงในแบบฟอร์มของลกูค้า และ
นำาส่งผ่านระบบช่องทาง E-mail, SMS, FAX, Social Media (Line, Messenger) และพมิพ์เป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณย์ี ซึง่การให้บรกิารลกัษณะ
นีท้ำาให้บริษัทรักษาฐานลูกค้า และเพิม่รายได้

 ตลาดบริการแบบพิมพ์ธรุกจิท่ีมมีลูค่าสงู (High-Valued Document) :  
 �  แบบพมิพ์ธรุกจิแบบพิเศษ (Advance Forms) / แบบพมิพ์ธรุกจิปลอดการทำาเทียม (Security Forms) 
  เป็นตลาดทีม่ผีูแ้ข่งขนัน้อยราย  เนือ่งจากเป็นงานทีต้่องใช้เทคโนโลยกีารพมิพ์ขัน้สงู รวมถงึต้องมรีะบบการออกแบบเพือ่ป้องกนัการ 
ปลอมแปลง และมกีารลงทนุในการทำาห้องพมิพ์แยกบรเิวณเพือ่เป็นเอกเทศในการรกัษาความปลอดภยัจากปัจจยัดงักล่าวข้างต้น ส่งผลทำาให้ต้อง
มกีารใช้เงนิลงทนุทีส่งูทำาให้มผีูป้ระกอบการน้อยราย  ประกอบกบัลกูค้าไม่ต้องการเปลีย่นแปลงผูผ้ลติบ่อยด้วยเหตผุลในเรือ่งของความปลอดภัย 
และป้องกนัไม่ให้คูแ่ข่งรู้ถงึกลยทุธ์หรอืโปรโมชัน่ท่ีออกมาเพ่ือการตลาด จงึทำาให้การแข่งขนัในส่วนนีม้ไีม่มาก
 �  บริการ Cheque On Demand   
  บริษัทเป็นผูใ้ห้บรกิารรายแรกของประเทศไทย  ทำาให้คูแ่ข่งท่ีสามารถให้บรกิารในรปูแบบน้ี จงึมน้ีอยราย เนือ่งจากการให้บรกิาร Cheque 
On Demand  ต้องอาศัยระบบความปลอดภยัและความเชือ่มัน่ของลกูค้าทีมี่ต่อผูใ้ห้บรกิาร  รวมถงึต้องมรีะบบการจัดส่งทีร่วดเรว็ทีส่ามารถสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้  บริษัทจึงให้ความสำาคัญในการขยายตลาดในส่วนนีเ้พิม่มากขึน้  ทัง้นีล้กูค้าส่วนใหญ่คอืธนาคารซึง่ยงัคงทำาการ Encode  
เช็คและจัดพมิพ์ช่ือลกูค้าเอง ดงันัน้จึงต้องทำาการเจาะตลาดลกูค้าธนาคารรายอืน่ๆ เพ่ือให้ธนาคารหนัมาใช้บรกิารของบรษิทัแทนการจดัพมิพ์เอง 

 ตลาดบริการพมิพ์งานด้วยระบบดจิติอล (Digital Print  and E-Service Solution) 
 ตลาดบริการพมิพ์งานด้วยระบบดจิติอล เป็นตลาดทีม่คีูแ่ข่งน้อยราย เนือ่งจากเป็นงานบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า 
และต้องใช้เงนิทุนค่อนข้างสงูทัง้ในเรือ่งของเครือ่งจกัร และระบบการรกัษาความปลอดภัย ประกอบกบัความถกูต้องและความรวดเรว็ในการให้
บริการในเวลาอันจำากดั และบริษทัมคีวามพร้อมและมคีวามหลากหลายในการให้บรกิารมากกว่าผูใ้ห้บรกิารรายเดมิ  บรษิทัสามารถให้บรกิารได้
ทัง้กระดาษแบบต่อเนือ่งเป็นม้วน  ต่อเนือ่งแบบปร ุและแบบแผ่น รวมถงึการบรรจซุองด้วยระบบ Zero defect ซึง่ป้องกนัความผดิพลาด และท่ี
สำาคญับริษัทยงัสามารถให้บรกิารงานพมิพ์ด้วยระบบสีส่ ีโดยบรษิทัมมีาตรฐาน ISO 27001 เป็นโรงพมิพ์ทีม่รีะบบการรกัษาความปลอดภยัในการ
ทำางาน ดแูลท้ังในด้านข้อมลูของลูกค้าและมาตรฐานระบบบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management System : ISO 
22301: 2012) เป็นกระบวนการบรหิารในการประเมนิถึงภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้ภายในองค์กรของบรษิทั ซึง่จะสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าว่าข้อมลู
ไม่มข้ีอผดิพลาดและยงัสามารถทำาธรุกิจได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในตลาดคูแ่ข่งของบรษัิทมเีพยีง 1-2 รายเท่าน้ันทีม่มีาตรฐานนี้

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
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 ตลาดแบบพิมพ์ธรุกจิ (Business Forms) 
 สำาหรบัการแข่งขนัในตลาดแบบพมิพ์ธรุกจินัน้มกีารแข่งขนัทีส่งู เนือ่งด้วยเป็นสนิค้าสิน้เปลอืงใช้แล้วหมดไป และมปีรมิาณการสัง่ซือ้ 
ในแต่ละคร้ังเป็นจำานวนมาก  โดยข้ันตอนในการผลติไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยกีารพมิพ์ข้ันสงูในการผลติมากนกัจงึทำาให้มคีูแ่ข่งหลายราย  
ทัง้นีล้กูค้าส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุม่สถาบนัการเงนิ กลุม่ธรุกจิด้านการส่ือสาร และหน่วยงานราชการ และจากการทีก่ลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่นำาระบบ
การประมลูผ่านสือ่ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Auction)  มาใช้  จงึทำาให้เกดิการแข่งขนัในตลาดสงูมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากเป็นระบบการแข่งขนั 
ในด้านราคาโดยราคาประมลูทีไ่ด้จะค่อนข้างตำา่ ในขณะทีต้่นทนุวตัถดุบิเพิม่สงูขึน้  ทำาให้บรษิทัไม่สามารถเข้าแข่งขนัในระบบการประมลูผ่าน
สือ่ทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้ทกุครัง้ ดงันัน้ บรษิทัจงึมกีารปรบัใช้กลยทุธ์การเพิม่มลูค่าให้กบัตวัสนิค้า โดยการเสนอบรกิารด้านการบรหิารคลงั
และจัดเกบ็สนิค้า  เพ่ือเพิม่ความสะดวกและเพิม่ทางเลอืกให้กบัลกูค้า จงึเป็นการขายสินค้าพร้อมการบรกิารอย่างเต็มรปูแบบ ทำาให้เป็นการ
เพิม่โอกาสในการขยายตลาดมากย่ิงขึน้ 

 ตลาดกระดาษสำานกังาน (Stock form & Office Paper) 
 ตลาดกระดาษสำานกังานเป็นตลาดทีม่กีารแข่งขนัด้านราคาสงู  เนือ่งจากเป็นสนิค้าทีผ่ลติพร้อมใช้งานได้ทนัท ีและไม่ต้องอาศยัเทคโนโลยี
ในการผลติมากนกั กระบวนการในการผลติเป็นการตดัเพือ่ให้ได้ตามขนาดทีใ่ช้งาน ทำาให้ตลาดนีจ้งึมคีูแ่ข่งจำานวนมาก โดยลกูค้าจะพจิารณา
เรือ่งราคามากกว่าคณุภาพสนิค้า ทัง้น้ีคณุภาพของกระดาษน้ันไม่ค่อยมคีวามแตกต่างกันมาก ปัจจุบนับรษิทัได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทน 
ในการจัดจำาหน่ายของบรษิทั ฟจิู ซรีอ็กซ์ ยีห้่อสนิค้า “Fuji Xerox”

 ตลาดบรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อน (Flexible Packaging)
 บรรจุภัณฑ์ทีผ่ลติในประเทศส่วนใหญ่ เป็นการผลติเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมต่อเนือ่งในประเทศ เช่น อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง ซึ่งสถานการณ์การผลิต การจำาหน่าย การส่งออก และการนำา
เข้าบรรจุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ มีอัตราการเติบโตมากขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยเติบโตปีละมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดส่วนใหญ่ได้
ผลติเพือ่อตุสาหกรรมอาหารมากถงึร้อยละ 38 ตามยุทธศาสตร์ครวัโลกของประเทศไทย โดยพบว่าบรรจภุณัฑ์ชนดิทีใ่นประเทศไทยมกีาร
ใช้มากคือผลิตภัณฑ์พลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 รองลงมา คือบรรจุภัณฑ์ชนิดกระดาษ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36  บริษัทจึงเห็น
เป็นโอกาสและได้ลงทุนเครื่องจักรสำาหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวซึ่งใช้ผลิตได้ท้ังบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นกระดาษบางและบรรจุภัณฑ์
พลาสติก โดยได้มีการติดตั้งเครื่องจักรและพัฒนาระบบการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food grade) เพื่อขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2561 และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมความแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของภาครัฐต่อไป ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรอง “ฮาลาล” 
จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตาม 
หลักการศาสนาอิสลาม

 ตลาดบริการบริหารคลงัสินค้าและขนส่ง (Warehouse and Logistic Management Service) 
 ตลาดบรกิารบรหิารคลงัสนิค้าแบบพมิพ์ เป็นตลาดคูแ่ข่งน้อยราย สำาหรบัผูใ้ห้บรกิารงานพมิพ์ทีด่ำาเนนิการอยูใ่นปัจจบุนัส่วนใหญ่นัน้  
มกีารดำาเนนิธรุกิจในรปูแบบรบัจ้างพมิพ์แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลกูค้าเท่านัน้ ไม่มกีารให้บรกิารการจดัเก็บและบริหารคลงั ซึง่งานบริการ
บรหิารคลงัแบบพิมพ์ของบริษัท  สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยงัลกูค้าทีต้่องการแบบ One Stop Service ซึง่จะช่วยประหยดั 
ค่าใช้จ่ายในการจดัเกบ็และลดความยุง่ยากในการบรหิารงาน บรษิทัได้มกีารต่อยอดการบรหิารคลงัสนิค้าทีไ่ม่ใช่สิง่พมิพ์ เช่น บรหิารชดุ 
แบบฟอร์มพนกังาน บรหิารเครือ่งเขยีน บรหิารของขวญั ของชำาร่วย และบรษิทัยงัมนีโยบายทีจ่ะขยายการบรหิารสินค้าให้กบักลุม่ลกูค้า  
E-commerce และกลุม่สินค้า IT  

 ตลาดด้านบริการอเิลก็ทรอนกิส์แบบพมิพ์ (Printed Electronics)
 โลกในปัจจุบันมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเร็วมาก มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอด โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อลดต้นทุน 
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น 
 Printed Electronics ถือเป็นองค์ความรูใ้หม่ทีเ่กิดขึน้มา เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลติอเิลก็ทรอนกิส์ ในการผลติงานอเิลก็ทรอนกิส์
ให้รวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ตำ่า และต้องยอมรับว่า Digital disruptive มีผลกระทบโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทำาให้ 
โรงพิมพ์ทั่วไปต้องดิ้นรนปรับเปลี่ยนและนำาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพ่ือหล่อเล้ียงตัวเอง บริษัทจึงได้มีการ 
ปรับเปลี่ยนและนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้อยู่เสมอ หนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตอันใกล้นี้ก็คือ Printed Electronics ซึ่งบริษัทถือได้ว่า
เป็นรายแรกและปัจจุบนัเป็นรายเดยีวในประเทศไทย ได้เลง็เห็นคณุสมบตัขิอง Printed Electronics ในช่วงเวลาแรกได้มกีารนำามาประยกุต์
เพือ่ใช้ในการป้องกนัการทำาเทยีม (ลอกเลยีนแบบ) ในสนิค้าของลกูค้า เพือ่ทำาให้ลกูค้าเกดิความสบายใจในการเลอืกซือ้สนิค้า โดยบรษิทั
มีแผนที่จะพัฒนาและต่อยอดไปในสินค้าประเภทอื่นๆ 
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RISK FACTORS
ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงปี 2562 บริษัทได้ประเมินตามหลักการอ้างอิง ใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเส่ียง ระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management) ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”  
ซึง่เปน็กรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากองคก์รทกุประเภทในระดบัสากลวา่เปน็กรอบการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง โดยได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเดิม เนื่องจากกิจกรรม
ตา่ง ๆ  กา้วสูโ่ลกดจิติอลมากขึน้ ความตอ้งการทางด้านสิง่พมิพล์ดลง พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในรปูแบบของระบบออนไลนเ์พิม่สงูขึน้ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform ถูกนำามาทดแทนการใช้กระดาษ เช่น ระบบ E-Payment, PromptPay, E-tax invoice 
เป็นต้น

เพ่ือเป็นการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี และดำาเนินธุรกิจควบคู่กับยุคดิจิทัลได้ บริษัทจึงมีแนวทางในการจัดการความเส่ียงดังกล่าว 
โดยพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการใช้ส่ือดิจิทัลมากข้ึน เช่น การส่งผ่านข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ  เช่น e-mail SMS FAX 
Social Media (Line , Messenger) ซ่ึงช่วยให้บริษัทมีความพร้อมและให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรและ 
ทันสมัย โดยมีบริษัทย่อยท่ีมีความชำานาญด้านเทคโนโลยีให้การดูแล สนับสนุนการทำางานของบริษัทอย่างดีย่ิง รวมท้ังมีแนวทางในการปรับ
โครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย 

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุน จากการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้บริษัทต้องปรับตัวโดยคิดค้น
สนิคา้และบรกิารใหม่ๆ รองรับความตอ้งการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึน้และยังตอ้งปรบัปรงุกระบวนการผลิตใหม้คีวามรวดเรว็และ
ทันสมัยยิ่งข้ึน จึงต้องมีการลงทุนมากข้ึนและจากการที่เป็นธุรกิจใหม่ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในการจัดการอาจไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะทำาให้เกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุนได้  ดังน้ันบริษัทจึงมีการวางแผนกำาหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง 
ตอ่เนือ่งและปรบัปรงุกระบวนการ ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหเ้หมาะสม รวมทัง้จดัหาผูเ้ชีย่วชาญเพิม่เตมิเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของบคุลากร
ให้สูงขึ้น เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

ความเสีย่งของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อกำาหนดอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจากบรษิทัมกีารจดัทำามาตรฐาน
ต่าง ๆ  เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 22000 เป็นต้น จึงมีการควบคุม ติดตามตรวจประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างสมำ่าเสมอและให้เข้าอบรมความเข้าใจด้านกฎหมายท่ีประกาศใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นต้น ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสำานักงาน ก.ล.ต. ทางบริษัทได้ให้ความ
สำาคัญโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตามข่าวสารให้มีการปฏิบัติตามและส่งเสริมให้อบรมกับสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญอย่างทันเหตุการณ์ตามที่มีการออกกฎระเบียบใหม่ โดยมีคณะกรรมการความเส่ียงด้านการกำากับดูแลกิจการคอยกำากับดูแล 
ให้คำาปรึกษาและชี้แนะพนักงานที่ควบคุมด้านกฎหมายของบริษัทให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับบุคลากรของบริษัทอย่างมาก การปฏิิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องล้วนมาจากพนักงานที่มี
ความรู้ ความชำานาญ และความตระหนักในหน้าที่ ดังนั้นในส่วนพนักงานของบริษัทจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ในปี 2562 เรื่องที่มีความ
เสี่ยงในด้านการปฏิิบัติงานที่บริษัทต้องลดความเสี่ยงลง คือ พนักงานที่มีความเช่ียวชาญในตำาแหน่งงานสำาคัญและระดับผู้บริหารเข้าสู่
ช่วงวัยเกษียณเริ่มมีจำานวนมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงสูงในเรื่องนี้สูงขึ้นเนื่องจากยังคงต้องหาผู้สืบทอดตำาแหน่งท่ีเหมาะสมมารองรับให้ 
เพียงพอ และรวมท้ังต้องปรับวัฒนธรรมองค์กร การอยู่ร่วมกันและวิธีการทำางานของคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าให้สามารถทำางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้เริ่มจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านนี้ลงอย่างต่อเนื่อง 
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MAJOR CHANGES AND
DEVELOPMENTS
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ คัญ

2562

�	บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 4 ของ ESG100 ปี 2562 ซ่ึง
เป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัท
หลักทรัพย์จดทะเบียน จำานวน 771 บริษัท ท่ีมีการดำาเนินงาน 
โดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance : ESG)

�	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 
จำากัด ได้รับเคร่ืองหมายรับรองฮาลาลจากสำานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา
อิสลาม 

�	บรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัย่อย คอื บรษิทั เซอร์วสิ ฮอลล์ จำากดั ด้วยหุน้
ทีบ่ริษัทถอือยูใ่นบรษิทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากดั 
(Share Swap) เพือ่รองรบัแนวทางการปรบัโครงสร้างธรุกจิของ
กลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการรับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์ม
ต่างๆ ตลอดจนสือ่สิง่พมิพ์ทกุประเภท โดยจะรวมบรษิทัในเครอื 
ที่ประกอบธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่ม
เดยีวกนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิกจิการและการบรหิาร
งานของกลุม่บรษิทั  ทนุจดทะเบยีน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
30 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท โดยบรษิทัถอืหุ้น 99.99% 

�	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท โกไฟว์ จำากัด ได้รับรางวัล
จาก Thailand ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงานประกวด
ซอฟต์แวร์ระดับชาต ิเป็นบรษัิทผูจ้ดัทำาระบบ Venio CRM ตอกยำา้
ความสำาเรจ็ ก้าวสูผู่น้ำาระบบ CRM บนสมาร์ทโฟนทีน่่าใช้งานมาก
ทีส่ดุ พร้อมช่วยเรือ่งการส่งมอบประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้า และ
การจัดการบรหิารงานขายอย่างมอือาชพี โดย "Venio CRM" มุง่
พฒันาระบบอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ธรุกจิในยคุ
ดิจิทัล เดินหน้าโชว์คุณภาพ เน้นใช้งานง่ายผ่านมือถือ สะดวก 
รวดเร็วอยูบ่นพืน้ฐานการบรกิารซอฟต์แวร์ระดบัมาตรฐานสากล
และมุง่เน้นการยกระดับทางธรุกจิให้กบัองค์กรทกุขนาด และทุก
ระดบัอตุสาหกรรม

�	บริษัทได้ทำาการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ บริษัท โกไฟว์ 
จำากัด จำานวน 399,997 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและ
จำาหน่ายแล้วท้ังหมด ให้กับนายจุติพันธ์ุ มงคลสุธี ในราคาหุ้นละ 
6 บาท เป็นจำานวนเงิน 2,399,982 บาท ทำาให้บริษัทถือหุ้น 60% 

�	บริษัทได้การทำาคำาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดใน บริษัท ทีบีเอสพี 
จำากัด (มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender offer) 
โดยบริษัทเข้าถือหุ้นใน TBSP ในสัดส่วน 97.17% 
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- ให้เข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมจาก บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง  
จำากัด (มหาชน) โดยการทำาคำาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดโดย 
สมัครใจแบบมีเง่ือนไข (Voluntary Tender Offer)

- ลดทุนจดทะเบียนจำานวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำานวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 
360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
ออกจำาหน่ายของบริษัท จำานวน 212 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน 60,000,000.00 จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำานวน 360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 
420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 
60,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

- จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำานวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering)

�	บริษัท เข้าถือหุ้นในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จำากัด 
(มหาชน) “TBSP” เพ่ิมข้ึน จากเดิมถือในสัดส่วน 19.89% เป็น 
77.74% ทำาให้มีการเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษัทร่วม เป็นบริษัท
ย่อย โดยบริษัทนำางบการเงินของ TBSP  มารวมในการจัดทำา 
งบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ี 4 เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นวันท่ีบริษัท  
มีการควบคุม TBSP

�	เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ได้ยกเลิกกิจการ C.T.K.S  
Technologies Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา ซ่ึงเป็นกิจการร่วมค้า
ผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด 

�	เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โกไฟว์ 
จำากัด โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
10 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ บริการ 
ให้คำาปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ 

2560

�	เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2560 ได้มีมติแต่งต้ังนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เป็นประธาน
บริษัท  และได้แต่งต้ังนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เป็นกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์ รวมระยะเวลา 23 ปี 

�	บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 2 ของ ESG100 ซ่ึงเป็นการจัด
อันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์
จดทะเบียน จำานวน 656 บริษัท ในปี 2560 ท่ีมีการดำาเนินงานโดด
เด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental, 
Social and Governance : ESG)

�	บริษัทได้รับรางวัล Best of the Best ประเภท Best in More Than 
One Production Process และรางวัล Gold Award ประเภท 
Multi-Piece Production & Campaigns ในงานประกวดส่ิงพิมพ์
แห่งชาติ คร้ังท่ี 12 (Thailand Print Award 2017)

�	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จำากัด 
(มหาชน) ได้เปล่ียนช่ือบริษัท เป็น บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) 
“TBSP”  

�	บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 
6 เดือนแรกของปี 2562    ต้ังแต่วันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา  0.20 บาท 
เป็นจำานวนหุ้นท้ังหมด 462,226,467 หุ้น รวมเป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 
92,445,293.40 บาท โดยเงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจาก
กำาไรสุทธิ  

�	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจ
เม้นท์ จำากัด ได้เข้าไปซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก 
(ประเทศไทย) จำากัด ทำาให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนจากร้อยละ 51 
เป็นร้อยละ 100 และได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท มาร์เวลแพค จำากัด 
(MARVEL PACK Co., Ltd.)

�	บริษัทได้จัดต้ังกิจการร่วมค้า ภายใต้ช่ือ บริษัท ทิม ซีเคียวด์ 
เทคโนโลยีส์ จำากัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือโครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ช้ันสูง 
โดยบริษัทมีสัดส่วนในเงินลงทุน 33.33% 

2561

�	บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ ESG 
100 ประจำาปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 จากการประเมินความย่ังยืน 
โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซ่ึงเป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน จำานวน 683 บริษัท ในปี 2561 ท่ีมีการดำาเนินงาน 
โดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance : ESG) อย่างต่อเน่ือง

�	บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management  
System: ISO 22000 v4.1) จากสถาบัน INTERTEK ซ่ึงเป็นระบบ
การจัดการความปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานเก่ียวข้องกับเร่ืองของ
อาหาร การวิเคราะห์ถึงเร่ืองอันตราย และจุดวิกฤตท่ีจำาเป็นต้อง
ได้รับการควบคุมในข้ันตอนการผลิตอาหารท่ีเรียกว่า HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Point System) ซ่ึงเป็นระบบการ
จัดการท่ีช่วยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการ
เข้าคุมจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิต (CCP) โดยนำาไปใช้ทุก
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่อาหาร เร่ิมต้ังแต่ผู้ผลิตเบ้ืองต้น 
คือ Primary Producer ไปจนถึงผู้บริโภค ช่วยสร้างความม่ันใจ
และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้มากข้ึน ลดการกีดกัน
ทางการค้าจากประเทศนำาเข้า ท้ังน้ีระบบ HACCP จะยึดมาตรฐาน
ตามโครงการอาหารระหว่างประเทศ “Codex” ช่วยป้องกันสารปน
เป้ือนท่ีเป็นอันตราย ท้ังทางเคมีและสารชีวภาพ รวมไปถึงกายภาพ
ของอาหารให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการควบคุมพนักงาน 
ตรวจสอบข้ันตอน ติดตามอย่างต่อเน่ืองในจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม
เป็นพิเศษ

�	เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 1/2561 มีมติ
ดังน้ี
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�	บริษัทได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก 
(องค์กรมหาชน) ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์  
ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่อเน่ือง 3 รายการ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่ 
15 กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2560

�	บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 360,206,980 บาท โดยหุ้นสามัญ
ท่ีเพ่ิมจำานวน 32,746,089 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ดังกล่าวคงเหลือจำานวนหุ้นท่ีไม่ได้รับการจัดสรรจำานวน 212 หุ้น

2557

�	บริษัทได้รับการแต่งต้ังจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด 
เพ่ือเป็นตัวแทนจำาหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารในแบรนด์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ 
แต่เพียงรายเดียวในประเทศ

�	บริษัทขยายฐานการผลิตไปสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว  
(Flexible Packaging) โดยมีการลงทุนเคร่ืองจักรกราเวียร์  
(Gravure)

�	บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 327,460,970 บาท โดยหุ้นสามัญ
ท่ีเพ่ิมจำานวน 29,769,179 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ดังกล่าวคงเหลือจำานวนหุ้นท่ีไม่ได้รับการจัดสรรจำานวน 79 หุ้น 

�	บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง(Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการ
ท่ี 2 โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี เร่ิมโครงการต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 
2557 โดยบริษัทสมทบให้ ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง

2556

�	บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์  
จำากัด ได้รับรางวัล จากการประกวดส่ิงพิมพ์ ในงาน Thai Print  
Awards 2013  คร้ังท่ี 8 โดยได้รับรางวัล  “Best Of the Best” 
ประเภทงาน Best in more than one production process และ
ได้รับรางวัล “Silver Award” ประเภทงาน Innovative/Special 
Printing จากผลงานช้ินเดียวกัน

�	บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจำานวน 248,076,525 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 297,691,830 บาท โดยหุ้นสามัญ 
ท่ีเพ่ิมจำานวน 49,615,305 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ดังกล่าว คงเหลือจำานวนหุ้นท่ีไม่ได้รับการจัดสรรจำานวน 39 หุ้น 

�	บริษัทและบริษัทย่อยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security) ISO 27001 
จากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND 

2555

�	บริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงอาคารโรงงาน เพ่ือให้สายการผลิตของ
บริษัท  มีความกระชับและลดระยะเวลาในการเคล่ือนย้ายวัตถุดิบ 
พร้อมท้ังปรับปรุงสถานท่ีของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มี 

�	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  
(Green Industry) ระดับ 4* จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

      *ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)  
คือการท่ีทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำาเนินงาน 
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ 
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร

�	บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง(Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการ
ท่ี 3 โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เร่ิมโครงการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2560-10 ตุลาคม 2565  โดยบริษัทสมทบให้ ในอัตรา 42% ของ
เงินลงทุนของลูกจ้าง

2559

�	บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ซ่ึงเป็นการจัดอันดับ
โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน จำานวน 621 บริษัท ในปี 2559 ท่ีมีการดำาเนินงานโดด
เด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance : ESG)

�	บริษัทและบริษัทย่อย ได้การรับรองเป็น โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559 

		*โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม
ท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมบน
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายใน และภายนอก
องค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

2558

�	บริษัทเปล่ียนแปลงสถานะลงทุนในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี  
พร้ินต้ิง จำากัด (มหาชน) “TBSP” เป็นบริษัทร่วม เน่ืองจากกลุ่ม
ตระกูลมงคลสุธี ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นใน TBSP 
ในสัดส่วน 32.12% 

�	บริษัทรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำาเนินงานยอด
เย่ียม (Best Company Performance Awards) และรางวัลบริษัท 
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม(Best Investor Relation 
Awards) กลุ่ม Market Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

�	บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : 
ISO 22301: 2012) จากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND 
เป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซ่ึงช้ีบ่งภัยคุกคาม ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามน้ันต่อการดำาเนิน
ธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กร 
มีความยืดหยุ่น (resilience) เพ่ือการตอบสนองและปกป้อง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และ
กิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าท่ีมีประสิทธิผล
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2552

�	บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 
จำากัด ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวดส่ิงพิมพ์ในงาน  Asian Print 
Awards 2009 คร้ังท่ี 7  ท่ี กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  

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

2551

�	บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และได้ทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ ในวันท่ี 16 
มิถุนายน 2551

2550

�	ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2550  เม่ือวันท่ี  3  กันยายน  2550 
มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 318 ล้านบาท เป็น 360 
ล้านบาท การเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 
42 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลภายในวงจำากัด (Private 
Placement)  บริษัทได้ดำาเนินการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว
เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554

�	บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน)

 1) ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) สำาหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 2) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนช่ือ
เป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 705 ล้านบาท

2549

�	ได้รับรางวัล “Best of the Best : Best in more than one production”  
จากการประกวดส่ิงพิมพ์ในงาน 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  คร้ังท่ี 4 ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ในนาม บริษัท ที.เค.เอส.  
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด)

�	บริษัทได้จัดงาน Grand Opening โรงงานใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร ซ่ึงมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  
กุลละวณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ความทันสมัยเพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีต้องใช้เทคโนโลยีด้าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน ประกอบการควบคุมการเข้าออก
ภายในโรงงานเพ่ือเป็นโรงงานท่ีมีความ Security มากย่ิงข้ึน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
ไตรมาสสองของปี 2556

�	บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP)  
โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เร่ิมโครงการต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2555 โดยบริษัท สมทบให้ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง 
โครงการดังกล่าวเพ่ือให้พนักงานของบริษัท มีความเป็นเจ้าของ
บริษัทและเป็นการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน และรักษา
บุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว

2554

�	บริษัทลดทุนจดทะเบียนท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ 
ใบสำาคัญแสดงสิทธิและการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยการลดจำานวนหุ้นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิและจำาหน่ายไม่หมด จำานวน 
111,923,475 หุ้น ทำาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากทุน 
จดทะเบียนเดิม 360,000,000 หุ้น เหลือ 248,076,525 หุ้น  
ท้ังน้ีบริษัท ได้ดำาเนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี  
12 พฤษภาคม 2554

�	บริษัทได้ทำาการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
(โรงงานเดิม) ในมูลค่า 120.0 ล้านบาท เงินท่ีได้จากการขาย 
ท่ีจำานวน 90.0 ล้านบาท นำาไปชำาระเงินกู้ท่ีมีอยู่กับสถาบันการเงิน 
ส่วนท่ีเหลือใช้หมุนเวียนภายในกิจการ

2553

�	บริษัทได้ทำาการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 ลงวันท่ี  28 เมษายน 2553

�	หลักทรัพย์ของบริษัท ได้ทำาการย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี (Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information & Communication Technology) ไปยัง
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจส่ิงพิมพ์ (Media & 
Publishing)

�	TKS-W1 ได้ครบกำาหนดการใช้สิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โดย
มีใบสำาคัญแสดงสิทธิท้ังหมดจำานวน 61,999,540 หุ้นได้ทำาการใช้
สิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จำานวน 3,325 หุ้น

�	บริษัทได้ทำาการเพ่ิมทุนท่ีชำาระแล้วจากจำานวน 248,073,200 หุ้น 
เป็น 248,076,525 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 1.0 บาท จากการใช้สิทธิ
ของ TKS-W1 

�	วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553  คณะกรรมการบริษัท  มีมติขาย
หุ้นสามัญท่ีซ้ือคืนจำานวน 16,941,360 หุ้น โดยการขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการขายหุ้นสามัญท่ี
ซ้ือคืน ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 2554
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2543

�	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 14001)  
ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยันเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

�	บริษัทได้รับเคร่ืองหมายการค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2542

�	กลุ่มบริษัท Synnex จากประเทศไต้หวัน ซ่ึงเป็นผู้จัดจำาหน่าย
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่
ของโลก เข้าร่วมลงทุน 49% ในบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท  
คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด  

2541

�	ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ท่ีจังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี  
30 ไร่ เพ่ือเพ่ิมกำาลังการผลิตแบบพิมพ์ธุรกิจ

2540

�	บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพจาก “บริษัทจำากัด” เป็น “บริษัท
มหาชนจำากัด” และเปล่ียนช่ือจากเดิมคือ “บริษัท ที.เค.เอส. อิน
เตอร์พร้ินต้ิง จำากัด” เป็น “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์  จำากัด 
(มหาชน)”

�	บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนใน บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) 
จำากัด จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100  ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการ
ถือหุ้น 99.99%

�	บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพ์ระบบออฟเซ็ท  
จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2539

�	บริษัทเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจการพิมพ์รายแรกของประเทศไทย ท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ (ISO 9002)

2535

�	เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิต
กระดาษต่อเน่ือง ท่ีอำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2531

�	จัดต้ังบริษัทย่อย “บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด” เพ่ือ
ประกอบธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ

2529

�	จัดต้ังเป็นบริษัทจำากัดในนาม “บริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์ 
พร้ินต้ิง จำากัด” เพ่ือดำาเนินธุรกิจค้าส่ง อุปกรณ์เคร่ืองเขียน กระดาษ
สำานักงาน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์และของใช้ส้ินเปลือง และได้เร่ิม 
ก่อต้ังโรงงานเพ่ือผลิตกระดาษพิมพ์ต่อเน่ือง (Stock Forms)

2497

�	เร่ิมดำาเนินกิจการภายใต้ช่ือ “แต้ เกียง เซ้ง”

2548

�	บริษัทได้ทำาการซ้ือขายใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท  จำานวน 61,999,540 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย 
จัดอยู่ในหมวดใบสำาคัญแสดงสิทธิและใช้ช่ือย่อในการซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ว่า “TKS-W1”

2547

�	บริษัทได้ลงทุนในบริษัท สยามเพรส  แมเนจเม้นท์ จำากัด โดยถือหุ้น 
ใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และ  
เข้าถือหุ้น 100% ในต้นปี 2548

2546

�	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) 
เพ่ิมเติม

�	บริษัทได้ทำาการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำาให้จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน
เปล่ียนจากจำานวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็น 
250 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

�	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเปิดทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

2545

�	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด 
ได้มีการเปล่ียนช่ือบริษัท เป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน) ได้ย้ายท่ีทำาการพร้อมท้ังสร้างศูนย์ขนส่งและกระจาย
สินค้าแห่งใหม่ข้ึนท่ี ถนนสุคนธสวัสด์ิ ใกล้กับทางด่วนเอกมัย
รามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายสินค้าท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดจากกลุ่มบริษัท Synnex ประเทศไต้หวัน  

�	บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจ โดยในส่วนของ
สินค้าหมวดอุปกรณ์สำานักงาน อาทิเช่น หมึกสำาหรับเคร่ืองพิมพ์
แบบอิงค์เจ็ทและเลเซอร์ ส่ือบันทึกข้อมูล เป็นต้น ได้ถูกโอนให้กับ  
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่าย โดย 
มีช่องทางการจัดจำาหน่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท่ัวประเทศ

�	บริษัทได้เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด 
(มหาชน)” เป็น “บริษัท ที.เค.เอส.  เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)”

�	บริษัทได้ทำาการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น  จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมท้ังเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท นอกจากน้ันได้จ่ายหุ้นปันผล 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่  
เป็นจำานวน 14 ล้านหุ้น  

2544

�	บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพ์เพ่ิมเติม จาก
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

วัตถุประสงค์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำากัด
Service Hall Company Limited
0745562011054
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำานวน 30.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 300.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 30.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 300.00 ล้านบาท
100.00%
บริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท   
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่   
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited 
TKS
0107540000014
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  74000
ผลิตและจำาหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง และกระดาษสำานักงาน
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th
หุ้นสามัญจำานวน 462.227 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 462.227 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 462.226 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 462.226 ล้านบาท

INFORMATION OF COMPANY GROUP
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ
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ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด
T.K.S. Siam Press Management Company Limited
0105536094121
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  74000
ผลิตและจำาหน่ายสิ่งพิมพ์ปลอดการทำาเทียม แบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่องบริการ
งานพิมพ์ในระบบดิจิตอล และบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ธุรกิจ
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำานวน 30.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม  300.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 30.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม  300.00 ล้านบาท
100.00%
บริษัทย่อยทางตรง โดยผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำากัด

บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน)
TBSP Public Company Limited 
TBSP
0107537002311
เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำาบลสำาโรงใต้ อำาเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจประเภทการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพื่อใช ้
ในวงการธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำาหรับลูกค้าทั่วไป
0-2754-2650
0-2183-2763
www.tbsp.co.th
110.0 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 110.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท รวม 110.00 ล้านบาท
97.17%
บริษัทย่อย

บริษัท โกไฟว์ จำากัด
Gofive Company Limited
0745561010054
เลขที่  30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริการให้คำาปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท รวม 10.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.0 บาท รวม 5.00 ล้านบาท
60.00%
บริษัทย่อย
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ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท มาร์เวลแพค จำากัด
Marvel Pack Company Limited
0745558002445
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ฉลากสินค้า
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นสามัญจำานวน 18.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.0 บาท รวม 90.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 18.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.0 บาท รวม 90.00 ล้านบาท
100%
บริษัทร่วมค้า โดยผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
Synnex (Thailand) Public Company Limited (SYNEX)
0107550000203
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
และระบบสารสนเทศ
0-2553-8888
0-2578-8181
www.synnex.co.th
หุ้นสามัญจำานวน 880.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม  880.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 847.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวม  847.36 ล้านบาท
38.51%
บริษัทร่วม

บริษัท ทิม ซิเคียวด์ เทคโนโลยีส์ จำากัด
TIM Secured Technologies Company Limited
0115562008598
เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ตำาบลสำาโรงใต้ อำาเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์
0-2394-4374
0-2394-4374
-
หุ้นสามัญจำานวน 1 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม 10.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญจำานวน 1 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 60 บาท รวม 6.00 ล้านบาท
33.33%
กิจการร่วมค้า

ข้อมูลท่ัวไปของกิจการร่วมค้า

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทร่วม
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บริษัท	เซอร์วิส	ฮอลล์	จำากัด

บริษัท	ที.เค.เอส.	สยามเพรส	
แมเนจเม้นท์	จำากัด

บริษัท	ทีบีเอสพี	จำากัด	(มหาชน)	
(เดิมชื่อ	บริษัท	ไทยบริติช	 
ซีเคียวริตี้	พริ้นติ้ง	จำากัด	(มหาชน))

บริษัท	โกไฟว์	จำากัด

บริษัทร่วมค้า ทางตรง
บริษัท	ทิม	ซีเคียวด์	
เทคโนโลยีส์	จำากัด

บริษัท	มาร์เวลแพค	จำากัด
ชื่อเดิม	บริษัท	ที.เค.เอส.-เวลโก	
(ประเทศไทย)	จำากัด

บริษัทร่วม
บริษัท	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	จำากัด	
(มหาชน)

กิจการการลงทุน

ผลิตและให้บริการงานพิมพ์ใน
ระบบดิจิตอล	ระบบออฟเซ็ทและ
งานบริหารคลังแบบพิมพ์

สิ่งพิมพ์	เอกสารปลอดการ
ทำาเทียม

ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟท์แวร์

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและ
พัฒนาซอฟต์แวร์

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

จำาหน่ายคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์
ต่อพ่วง	ซอฟท์แวร์	และระบบ
สารสนเทศ

300.00

300.00

110.00

5.00

6.00

90.0

847.36

10

10

10

10

-

5

1

100.00

-

97.17

60.00

33.33

-

38.51

100

-

-

-

-

-

38.51

บริษัทย่อยทางตรง
กิจการร่วมค้า
และบริษัทร่วม

ประเภทธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าท่ีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(%)

สิทธิการ
ออกเสียง
(%)

บริษัทย่อยทางตรง

กิจการร่วมค้าผ่านบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
AND ASSOCIATED COMPANIES
การลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
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บ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
38.51% 

บจ. โกไฟว์
60.00% 

บจ. ทิม ซีเคียวด์ เทคโนโลยี
33.33%

33.30%

45.00%

บจ. ไทยบริติช ดีโพสต์บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์

บจ. ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พร้ินต้ิง โอเวอร์ซีส์

บจ. มาร์เวล แพค

บจ. มงคลสุธี โฮลด้ิง

GROUP INVESTMENT
STRUCTURE
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (31 ธันวาคม 2562)

บมจ. ทีบีเอสพี
97.17% 

บจ. เซอร์วิส ฮอลล์
100.00% 

100%

100.00% 100.00%

100.00%

Myanmar Deco-TBSP 
Special Products

40.00%

บจ. พี ที ออโตเมช่ัน
(ไทยแลนด์)

50.00%

บจ. พริซ่ึม โซลูช่ันส์ 

99.99%

บจ. เน็คซ์ แคปปิตอล

40.00%
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 บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำากัด ประกอบธุรกิจ กิจการการลงทุน มีทุนจดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 300.0 ล้านบาท  
โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี

บริษัท	ที.เค.เอส.	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	

จำานวนหุ้นทั้งหมด 

29,999,994

30,000,000

99.99

100.00       

1

ลำาดับท่ี รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มตระกูลมงคลสุธี

�		บริษัท	มงคลสุธี	โฮลดิ้ง	จำากัด

�		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

จำานวนหุ้นทั้งหมด

 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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 บริษัท มงคลสุธีโฮลด้ิง จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆ (holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้นตามตารางดังน้ี

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

น.ส.สุธิดา

นางสุชาดา

นางสุพรรณษา

นายจุติพันธุ์

น.ส.ศรุตา

จำานวนหุ้นทั้งหมด

มงคลสุธี

มงคลสุธี

อารยะสกุล

มงคลสุธี

มงคลสุธี

                42,000 

                  2,000 

                  2,000 

                  2,000 

                  2,000 

           50,000 

84.00

4.00

4.00

4.00

4.00

100.00

1

2

3

4

5

ลำาดับท่ี รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

SHAREHOLDERS STRUCTURE
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) มีทุนจดทะเบียน 
300.0 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 300.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี

 บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) จำากัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพ่ือใช้ในวงการ
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำาหรับลูกค้าท่ัวไป มีทุนจดทะเบียน 110.0 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 110.0 ล้านบาท โดยมี 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี

 บริษัท โกไฟว์ จำากัด ประกอบธุรกิจ บริการให้คำาปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ มีทุนจดทะเบียน 
10.0 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 5.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี

 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  มีทุนจดทะเบียน 880.0 ล้านบาท  
ทุนชำาระแล้ว 847.3 ล้านบาท โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปน้ี

บริษัท	ที.เค.เอส.	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)		

จำานวนหุ้นทั้งหมด 

บริษัท	ที.เค.เอส.	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	

King’s	Eye	Investment	Ltd.*

จำานวนหุ้นที่เรียกชำาระแล้วทั้งหมด

600,000

1,000,000 

326,355,876

269,450,000

847,361,206

60.00

100.00

38.51

34.99

100.00

1

1

2

ลำาดับท่ี

ลำาดับท่ี

ลำาดับท่ี

ลำาดับท่ี

รายช่ือผู้ถือหุ้น

รายช่ือผู้ถือหุ้น

รายช่ือผู้ถือหุ้น

รายช่ือผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้น

หมายเหตุ  * บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ด้วยหุ้นท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด 
  (Share Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท	เซอร์วิส	ฮอลล์	จำากัด*

จำานวนหุ้นทั้งหมด 

29,999,994

30,000,000 

99.99

100.00       

1

ลำาดับท่ี รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 บริษัท มาร์เวลแพค จำากัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์ฉลากสินค้า มีทุนจดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 90.0 ล้านบาท โดยมี
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี

 บริษัท ทิม ซิเคียวด์ เทคโนโลยีส์ จำากัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท  
ทุนชำาระแล้ว 6.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี

บริษัท	ที.เค.เอส.	สยามเพรส	แมเนจเม้นท์	จำากัด			

จำานวนหุ้นทั้งหมด

บริษัท	ที.เค.เอส.	สยามเพรส	แมเนจเม้นท์	จำากัด	

บริษัท	ไอเดเมีย	ไอเด้นติตี้	เซคิวริตี้	ฟรานซ์	จำากัด

บริษัท	มัลติแชนเนล	โซลูชั่นส์	จำากัด

จำานวนหุ้นทั้งหมด

18,000,000

18,000,000

33,330

33,330

33,340

100,000

100.00

100.00     

33.33

33.33

33.34

100.00       

1

1

2

3

บริษัท	ที.เค.เอส.	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

จำานวนหุ้นทั้งหมด

106,889,320

110,000,000

97.17

               100.00       

1

ลำาดับท่ี รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำาไรจากการ 
ดำาเนนิงาน แต่ท้ังน้ีจะต้องไม่มขีาดทุนสะสมในส่วนของผูถื้อหุน้
  บรษิทัย่อยในการจ่ายเงนิปันผลจะข้ึนอยูก่บัผลการดำาเนนิงานของบริษทั โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา เพือ่เสนอ 
ต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั
  บรษัิทร่วมมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตำา่กว่า 40% ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีสำารองตามกฎหมาย และสำารองต่างๆ 
ทัง้หมดในแต่ละปี ท่ีมผีลกำาไรจากการดำาเนินการ แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่มขีาดทนุสะสมในส่วนของผูถ้อืหุน้ อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผล 
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ  ความจำาเป็น และความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร

หมายเหตุ : *1 ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2562 และจากกำาไรสุทธิและกำาไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม 0.60 บาท ท้ังน้ีบริษัท 
  มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาท/หุ้น สำาหรับงวด 6 เดือนหลังส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ท้ังน้ีสิทธ์ิ 
  ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
 *2 อัตรากำาไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำาไรท่ีปรากฏตามงบการเงินของปีน้ันๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2562

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น	(งบเฉพาะกิจการ)*2

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น	(งบรวม)*2

อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม	(บาท/หุ้น)

										เงินสด

										หุ้นปันผล	(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ

(งบเฉพาะกิจการ)	(%)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(งบรวม)	(	%)

0.73

0.86

0.65

0.55

0.10 (10:1)

89.00%

75.60%

0.66

0.79

0.50

0.50

ไม่มี

75.70%

63.30%

0.93

0.93

0.67

0.67

ไม่มี

72.04%

72.04%

0.65

0.93

0.65

0.65

ไม่มี

100.30%

69.90%

0.79

0.79

0.65

0.55

0.10 (10:1)

71.59%

71.59%

0.84

0.84

0.60

0.60

ไม่มี

71.87%

71.84%

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562*1

DIVIDEND PAYMENT POLICY
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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สำานักเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายขายต่างประเทศ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายขายโครงการ
และบรรจุภัณฑ์

ผู้อำานวยการฝ่าย
ขายภายในประเทศ

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายจัดซ้ือ

ผู้อำานวยการฝ่ายซ่อมบำารุง
และพัฒนาระบบงานผลิต

ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังและจัดส่ง

ฝ่ายผลิตสต๊อคฟอร์ม

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจงานขาย

MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสร้างการจัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2562

34



ANNUAL REPORT 2019

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายผลิตดิจิตอล

ฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตออฟเซ็ท

ฝ่ายผลิต
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BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท

1. พลเอกมงคล  อัมพรพิสิฏฐ์  
 � กรรมก�รอิสระ
 � ประธ�นกรรมก�ร 

2. นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์  
 � กรรมก�ร 
 � กรรมก�รผู้จัดก�ร
 � เลข�นุก�รบริษัท  

3. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 
 � กรรมก�รอิสระ 
 � กรรมก�รตรวจสอบ 
 � ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 � กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

4. นางเสาวนีย์  กมลบุตร  
 � กรรมก�รอิสระ  
 � ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  
 � กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
 � กรรมก�รอิสระ 
 � กรรมก�รตรวจสอบ
 � ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน   

6. นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี  
 � กรรมก�ร  

7. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี 
 � กรรมก�ร
 � รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นกลยุทธ์และเทคโนโลยี  

8. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 
 � กรรมก�ร  
 �	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
 �	กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 �	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

1 2 3 4 5 6 7 8

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ 

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

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

�	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. รุ่นที่ 9

�	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

�		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

�		หลักสูตรผู้บังคับหมวดทหารราบ

�		หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 5

�		หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 4

�		หลักสูตรนายทหารราบชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ

�		หลักสูตรโดดร่มนายทหาร รุ่นที่ 2

�		หลักสูตรหลักประจำา ชุดที่ 48  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

�		หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

�		หลักสูตรสิทธิของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์ในการบริหาร แผนฟื้นฟูกิจการ
  ศาลล้มละลายกลาง

�		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.4

�		หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณชิย์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย TEPCOT รุน่ท่ี 2

2549-2552 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
2546-2549 ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ  บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
2545-2548 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
2543-2545 ประธานกรรมการ  บจก.ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ (บ.ท.ม.) 
2543-2545 กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.)
2542 -2544    กรรมการ บมจ.การบินไทย
2542- 2544    นายกสภา สถาบันราชภัฏลำาปาง
2542 -2543    รองประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
2539 -2543    กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
2539- 2542    นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2538              ประธานกรรมการ  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
2530 -2539    สมาชิกวุฒิสภา

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
ณ 2 มกราคม 2563
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อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

61  ปี
ไทย
กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
14 มีนาคม 2562  (10 เดือน ) 
8,291,448 หุ้น (1.97%)

�	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

�	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

�	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

�	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

�	Director Certification Program (DCP) 52/2004

�	Director Accreditation Program (DAP) 12/2004

�	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 16 ปี 2545

�	หลักสูตร “Executive Leadership Program” NIDA – Wharton University of Pennsylvania ปี 2548

�	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549

�	หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
 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 
 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559-2561  กรรมการ/ประธานคณะบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
2559-2560  ประธานกิตติมศักดิ์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557-2560  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2557-2560  กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
2557-2560  กรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2557-2560  กรรมการ/สาราณียกร  สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-2560  ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557-2560  ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
2557-2559  ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557-2559  กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2562-ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) 
2531-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน   ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน   กรรมการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต
2559-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
2558-ปัจจุบัน   กรรมการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2558-ปัจจุบัน   กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
2557-ปัจจุบัน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2551-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา โรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพราน

นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
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 นางเสาวนีย์ กมลบุตร

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

�	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

�	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

�		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

�		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

2555-2556    ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์ (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก)
2552-2556    กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 
2552-2556    ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
2552-2555    รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
2551-2552    กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
2551-2552    ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
2550-2551    ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
2547-2550    รองอธิบดี กรมสรรพากร

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท 
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
    ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   บมจ. คาราบาว กรุ๊ป

2560-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การธนาคาร
                         ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

    

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

�	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NDA)

�	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

�	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

�	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร ์
 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

�	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา

�	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	Director Accreditation Program (DAP)  28/2004

�	The role of Chairman Program (RCP) 28/2012

�	หลักสูตร “นิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.7) รุ่นท่ี 7 โดยสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

�	หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นท่ี 1 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) 

�	หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นท่ี 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอโครา จำากัด (CAR 1) 

�	ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 สำาหรับนักบริหารช้ันสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 6 สถาบันพระปกเกล้า 

�	ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นท่ี 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010) 

�	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน 

�	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

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

2561-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                       บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                      บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนา
                      ความเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กร
                      บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด
2557-ปัจจุบัน   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2555-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำากัด (มหาชน) 
2554-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) 
ปัจจุบัน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
ปัจจุบัน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปัจจุบัน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันพระปกเกล้า 
ปัจจุบัน           นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม

62 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2 มกราคม 2562 (1 ปี)
ไม่มี

�	ปริญญาเอก สาขาด้านการเงิน, University of Mississippi, สหรัฐอเมริกา

�	ปริญญาโท  สาขาด้านการเงิน, Marshall University, สหรัฐอเมริกา

�	ปริญญาตรี  สาขาด้านการจัดการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรัฐอเมริกา

�	Director Certification Program (DCP) 3/2000

�	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  
 ฝร่ังเศส

�	หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4” (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

�	หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14” (บยส.) สำานักงานศาลยุติธรรม

�	หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46” (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

�	หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1” (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน  
 กระทรวงพลังงาน 

2559-2560 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2558-2560 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
2557-2558 กรรมการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
2557-2558 ประธานกรรมการธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน)
2557-2558 รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
2557-2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2556-2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
 จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน    กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)
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อายุ

สัญชาติ

ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 

Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

60  ปี

ไทย

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

1 มีนาคม 2560 (2 ปี 10 เดือน)

172,167 หุ้น (0.04 %)

�	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

�	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

�	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

�	หลักสูตร TLCA Executive Development  Program (EDP) รุ่นที่ 1 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

�	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9)

�	หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.รุ่นที่ 3) 

�	ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)

2558-2562 อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการอุตสาหกรรมพาณิชย์และแรงงาน 

                     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

2558-2559 คณะทำางานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ 

 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 จำากัด (มหาชน)

2562 กรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) 

2562 กรรมการ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

2562 กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2562 ประธานสมาคม สมาคมนายจ้างประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์

2561 กรรมการ บริษัท โกไฟว์ จำากัด

2558 กรรมการ บริษัท มาร์เวลแพค จำากัด

2558 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี

 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
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อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

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

�	ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลัย

�	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ควีน แมรี่ มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน  
 ประเทศอังกฤษ

�	Director Certification Program (DCP) 233/2016

�	หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552

�	หลักสูตรประกาศนียบัตรสำาหรับเลขานุการบริษัท สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย  
 ปี 2552

�	หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7 ปี 2554 สมาคมบริษัท 
 จดทะเบียนไทย

�	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

�	หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

�	หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 - 2562 กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซินเน็ค  
   (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2556 - 2557 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท  บริษัท ซินเน็ค  
   (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2555 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)  
   จำากัด (มหาชน)
2552 – 2554 เลขานุการบริษัท บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2547 – 2549 Management Trainee / Institutional Dealer / นักวิเคราะห์หลักทรัพย์   
   บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)  
   จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)  
   จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน)

ไม่มี

นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี
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อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

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

�	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.

�	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.

�	Director Certification Program (DCP) 247/2017

�	Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)

�	หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

�	หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

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

ไม่มี

2561-ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำากัด
2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์

 นายจุติพันธ์ุ มงคลสุธี
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Management Team
คณะผู้บริหาร

1. นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์  
 � กรรมก�ร
 � กรรมก�รผู้จัดก�ร 
 � เลข�นุก�รบริษัท   

2. นายวิชัย  อาจิณาจารย์  
 � ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยโครงก�รและบรรจุภัณฑ์ 

3. นายภาคภูมิ  ภูอุดม 
 � รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นสนับสนุนธุรกิจง�นข�ย

4. นายวรวุฒิ  โอภาสถิรกุล  
 � ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดซื้อ

5. นายจิรพงศ์  วชิราธนาภรณ์ 
 � ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยซ่อมบำ�รุงพัฒน�ระบบง�นผลิต  

6. นางสาวรุจี จรพิภพ
  � ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยภ�ยในประเทศ

7. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี 
 � กรรมก�ร
 � รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นกลยุทธ์และเทคโนโลยี

1 2 3 4 5 6 7
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อายุ

สัญชาติ

ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 

Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

60  ปี

ไทย

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

1 มีนาคม 2560 (2 ปี 10 เดือน)

172,167 หุ้น (0.04 %)

�	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

�	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

�	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

�	หลักสูตร TLCA Executive Development  Program (EDP) รุ่นที่ 1 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

�	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9)

�	หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.รุ่นที่ 3) 

�	ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)

2558-2562 อนุกรรมาธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการอุตสาหกรรมพาณิชย์และแรงงาน 

                     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

2558-2559 คณะทำางานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ 

 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 จำากัด (มหาชน)

2562 กรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) 

2562 กรรมการ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

2562 กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2562 ประธานสมาคม สมาคมนายจ้างประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์

2561 กรรมการ บริษัท โกไฟว์ จำากัด

2558 กรรมการ บริษัท มาร์เวลแพค จำากัด

2558 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี

 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

ประวัติผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ณ 2 มกราคม 2563
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อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

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

�	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.

�	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A.

�	Director Certification Program (DCP) 247/2017

�	Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)

�	หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

�	หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

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

ไม่มี

2561-ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำากัด
2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์

 นายจุติพันธ์ุ มงคลสุธี
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อายุ

สัญชาติ

ตำาแหน่งในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

56  ปี

ไทย

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจงานขาย

17, 850 หุ้น (0.004%)

�	ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

�	หลักสูตร  TLCA Executive Development Program 9

�	หลักสูตร Executive Energy Program 2015 (EEP1)

2553-2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ดิจิตอลและอำานวยการกลาง

 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 

ไม่มี

2555-ปัจจุบัน   รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นายภาคภูมิ  ภูอุดม
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อายุ

สัญชาติ

ตำาแหน่งในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

59  ปี

ไทย

ผู้อำานวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์

11,409 หุ้น (0.002%)

�	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

� หลักสูตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

� หลักสูตร TLCA Executive Development Program 9

� หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2552-2553 ผู้จัดการฝ่ายขาย  บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

2546-2552 ผู้จัดการทั่วไป  บจก. อ.วัฒนชัยโฟรเซิน โปรดักส์ 

2538-2546 ผู้จัดการฝ่ายขาย  บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

2534-2538 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขายและการตลาด บจก. เอสซีที คอมพิวเตอร์ 

2530-2534 เจ้าหน้าที่ส่วนบัตรเครดิต  ธนาคารกสิกรไทย

ไม่มี

ไม่มี

นายวิชัย  อาจิณาจารย์
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อายุ

สัญชาติ

ตำาแหน่งในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

56 ปี

ไทย

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดซื้อ

54,507 หุ้น (0.012%)

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

�	หลักสูตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	หลักสูตร Category Management ดีมาร์ประเทศไทย

�	หลักสูตร Scot work  Negotiating   Skills

�	หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2549-2550   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.  ลีเรคโก  (ประเทศไทย)  

2547-2548   ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส  บมจ. สยามแม็คโคร

2539-2546   ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

2534-2538   ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์  บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซีคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

ไม่มี

ไม่มี

นายวรวุฒิ  โอภาสถิรกุล
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อายุ

สัญชาติ

ตำาแหน่งในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

51 ปี

ไทย

ผู้อำานวยการฝ่ายขายภายในประเทศ

45,216 หุ้น (0.010%)

�	อนุปริญญา  สาขาการตลาด  โรงเรียนพาณิชยการสีลม

�	หลักสูตร “ เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ (Modern IT CEO Program)”

	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ไม่มี

ไม่มี

นางสาวรุจี จรพิภพ
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อายุ

สัญชาติ

ตำาแหน่งในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำางาน 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

- กิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท)

44 ปี

ไทย

ผู้อำานวยการฝ่ายซ่อมบำารุงและพัฒนาระบบงานผลิต

33,723 หุ้น (0.007%)

�	ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

�	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

2558-2560     ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์   

2558-2558     Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

2546-2558     Automation Manager บจ. ยูแทคไทย 

ไม่มี

ไม่มี

นายจิรพงศ์   วชิราธนาภรณ์
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	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการของบริษัทมีความเช่ือมัน่วา่การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	เป็นสว่นส�าคญัในการท่ีจะสร้างความยัง่ยืน
ให้กบัองค์กร	จงึได้มีความมุง่มัน่ในการบริหารงาน	ยดึถือและปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีในการด�าเนินงานของบริษัท	จงึได้
ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้กบักรรมการ	ผู้บริหาร	และพนกังานถือปฏิบตัิ

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินจากองค์กรตา่งๆ	ดงันี ้

1.		 บริษัทได้รับการประเมินผลจากโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report	
of	Thai	Listed	Companies	–	CGR)	ประจ�าปี	2562	ได้คะแนน	86	คะแนน	อยูใ่นระดบัดีมาก	(Very	Good)	(คะแนนอยูใ่นชว่ง	
80-89)	โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)

2.		 บริษัทได้คะแนนประเมิน		97	คะแนน	จากผลประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	(AGM	Checklist)	
โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย

3.		 บริษัทตดิอนัดบั	1	ใน	100	เป็นปีท่ี	4	ของ	ESG100	ปี	2562	ซึง่เป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัไทยพฒัน์	เป็นการคดัเลอืกจาก
บริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียน	 จ�านวน	 771	บริษัท	 ท่ีมีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	สงัคม	 และธรรมาภิบาล	 
(Environmental,	Social	and	Governance	:	ESG)

บริษัทได้ปฏิบตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ	โดยมีหลกัปฏิบตั	ิ8	หลกั		ดงันี ้

หลักปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างย่ังยืน  (Establish  
 Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เข้าใจถงึบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบงัคบั	ตลอดจน
มติท่ีประชมุของผู้ ถือหุ้น	 ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต	 และระมดัระวงั	 รักษาผลประโยชน์ของบริษัท	และได้ร่วมกบัฝ่ายบริหารในการก�าหนด 
แผนธรุกิจและงบประมาณประจ�าปี	2562	ของบริษัท	เพ่ือน�ามาเป็นกรอบในการด�าเนินงาน	รวมถงึทบทวนนโยบายการด�าเนินงานในการ
บริหารจดัการด้านตา่งๆ	เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย	พร้อมทัง้มีการตดิตาม	ประเมินผล	และดแูลการรายงานผลการด�าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 โดยมีการก�าหนดนโยบายด้านตา่งๆ	ซึง่ได้จดัท�าเป็นคูมื่อบรรษัทภิบาล	 โดยเปิดเผยบน	website	 ของบริษัท	 
www.tks.co.th	เพ่ือเป็นกรอบในการด�าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน

หลักปฏบิตั ิ2  ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน (Define Objectives that Promote  
 Sustainable Value Creation)

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี		จงึสง่เสริมให้เกิดการร่วมมือระหวา่งบริษัทและ
ผู้ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีตลอดจนผู้มีสว่นเก่ียวข้องท่ีส�าคญั		อาทิ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ขายสนิค้าและบริการให้กบับริษัท	ผู้ซือ้สนิค้าจากบริษัท	และพนกังาน	
โดยมีแนวทางการปฏิบตังิานอยูบ่นพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส	และไมแ่สวงหาประโยชน์สว่นตวัท่ีขดัแย้งกบั
ประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี	ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของการด�าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน	ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น		:		บริษัทปฏิบตัติอ่ผู้ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมด้วยสทิธิขัน้พืน้ฐาน	ยดึมัน่ในข้อปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี	มุง่มัน่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการด�าเนินธรุกิจอยา่งโปร่งใส	 มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได้	และทัง้นี	้ เพ่ือให้แนใ่จวา่ 
ผู้ถือหุ้นทกุคนได้รับการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคในเร่ืองตา่งๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท		ทัง้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและการออกเสยีงลงมตใิน
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น	การมอบฉนัทะ	การให้ข้อมลูลว่งหน้าในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการตดัสนิใจ	สถานท่ีประชมุ	การจดัสรรเวลาให้ควร 
แก่วาระ	การเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีและสทิธิในการแสดงความคดิเหน็อยา่งอิสระในท่ีประชมุ	 เป็นต้น	นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท 
จะไมด่�าเนินการใดๆ	ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท	ไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไมเ่ปิดเผยข้อมลู
ลบัตอ่บคุคลภายนอก

 ลูกค้า	 	 :	บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะจดัหาสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน	ให้ลกูค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ	ทัง้ในด้าน
ราคา	คณุภาพ	และความมัน่ใจท่ีบริษัทจะรักษาข้อมลูของลกูค้าซึง่เป็นส่วนส�าคญัอย่างย่ิง	ทัง้นีจ้ะมีการตรวจสอบคณุภาพสินค้า	 
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การจดัสง่ท่ีถกูต้องและทนัเวลา	ปฏิบตัติามสญัญา	 ข้อตกลง	หรือเง่ือนไขตา่งๆ	 ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งโปร่งใสและเทา่เทียมกนั	พร้อมกบัการ
เอาใจใสก่บัความต้องการในรูปแบบตา่งๆ	ของลกูค้าทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย		โดยมีหนว่ยงานท่ีตดิตอ่กบัลกูค้า	พร้อมให้ค�าแนะน�า	และ
รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคดิเหน็ของลกูค้า	รวมถงึในเร่ืองการรักษาความลบัของลกูค้า

 ระเบยีบและแนวปฏบิตั ิมีดงันี ้

�	จดัให้มีระบบการดแูล	 เก็บรักษา	ปกป้อง	และคุ้มครองข้อมลูหรือทรัพย์สนิใดๆ	 ท่ีลกูค้ามอบหมายให้อยูใ่นความดแูลของบริษัท
อยา่งรัดกมุและเหมาะสม	บริษัทได้ตดิตัง้ระบบกล้องวงจรปิด	(	CCTV)	เพ่ือบนัทกึเวลาการท�างานตลอดเวลา	โดยพร้อมให้ลกูค้า 
เข้ามาตรวจสอบระบบการท�างาน	และมีระบบใบหน้า	(Face	Scan	System)	บนัทกึการท�างาน	สะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภยั

�	ริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า	และด�าเนินธรุกิจท่ีดแูลรักษาสิง่แวดล้อมท่ีควบคมุด้วยระบบ	ISO	9001	
ตลอดจนทุม่เทก�าลงัความสามารถในการปฏิบตังิาน

�	ใช้ความรู้	ความสามารถ	ความเช่ียวชาญ	ความระมดัระวงั	และเอาใจใส	่ในผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพแก่ลกูค้าเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

�	ท�าการส�ารวจความพงึพอใจ	 เพ่ือให้ลกูค้าได้แสดงความคดิเหน็ในด้านคณุภาพ	การบริการ	และความคดิเหน็อ่ืนๆ	 ท่ีมีตอ่บริษัท	
เพ่ือท่ีบริษัทได้น�าไปปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุตอ่ลกูค้าบริษัท

�	จดัเก็บรักษา	และดแูลข้อมลูอนัเป็นความลบัของลกูค้าอยา่งรัดกมุเหมาะสม	และจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบันัน้แก่บคุคล
อ่ืน	เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากลกูค้าหรือเป็นการด�าเนินการตามกฎหมาย

�	จดัตัง้ทีมงานเพ่ือเป็นผู้ รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะตา่งๆ	จากลกูค้า	 ในการน�ามาปรับปรุงให้เกิดประสทิธิผล 
ในการท�างานดีย่ิงขึน้

�	จดัให้มนีโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั เพ่ือใช้เป็นแนวปฏบัิติให้กบัพนักงานทกุระดับของกลุม่บรษัิทเพ่ือให้ได้รบัความไว้วางใจ
จากลกูค้าผูข้าย ผู้ถือหุ้น ผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย

�	ปฏิบตัติามมาตรฐานตา่งๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนินธรุกิจของบริษัทอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป

�	ด�าเนินธรุกิจโดยถกูต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการ	และจะไมใ่ห้ความชว่ยเหลอื	สง่เสริม	หรือสนบัสนนุกิจกรรมและ
ธรุกรรมใดๆ	ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย

�	สือ่สารข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง

 พนักงาน	 :	บริษัทให้ความส�าคญักบัทรัพยากรบคุคลทัง้ในด้านสวสัดกิาร	ความปลอดภยั	และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	 โดยบริษัทด�าเนินการและดแูลภายใต้นโยบายความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	บริษัทมีการจา่ย 
ผลตอบแทนให้ประจ�าปีแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั	ตลอดจนจดัให้มี
สวสัดกิารตา่งๆ	เชน่	กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	โครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง	(EJIP)	มีนโยบายตรวจสขุภาพให้แก่พนกังาน
ทกุทา่น	สง่เสริมการใช้ผ้าปิดจมกู	และเคร่ืองป้องกนัเสยีงในกรณีท่ีพนกังานต้องท�างานท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดฝุ่ นและเคร่ืองจกัรท่ีมีเสยีงดงั	
ในแตล่ะปีบริษัทจะจดัให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เชน่	การตรวจแสงสวา่งในท่ีท�างาน	การตรวจปริมาณฝุ่ นและความดงั
ของเสยีงภายในอาคารโรงงาน	การตรวจคณุภาพน�า้ด่ืม	เป็นต้น		

	 การสง่เสริมสภาพแวดล้อมในการท�างาน	บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนกังานทกุคนมีความภมิูใจและเช่ือมัน่ในองค์กร	 โดยการปลกูฝัง
วฒันธรรมองค์กร	“T.K.S.	We	Can”	ดงันี ้

	 T	:	Trust				 เช่ือใจกนั		 มีทศันคตท่ีิดี	เปิดใจรับฟัง	เคารพ	และให้เกียรตกินั

	 K	:	Knowledge		 ใฝ่รู้	 ศกึษา	เรียนรู้	และพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ือง

	 S	:	Spirit	 จิตอาสา	 อาสาร่วมมือ	แบง่ปันชว่ยเหลอืกนัและกนั	เป็นผู้ให้แก่สว่นรวม

	 WE	CAN	 เราท�าได้	 มุง่มัน่	ตัง้ใจ	ลงมือท�าอยา่งเตม็ท่ี

	 เม่ือพนกังานทกุคนมีความเช่ือใจกนั	ใฝ่รู้	มีจิตอาสา	และลงมือท�าอยา่งเตม็ท่ี	จะน�าพาองค์กรสูค่วามส�าเร็จอยา่งยัง่ยืน	

	 นอกจากนี	้บริษัทด�าเนินการพฒันาพนกังานทกุระดบัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถส�าหรับรองรับการเตบิโตของธรุกิจในอนาคต	โดยจดั
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ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสง่เสริมเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานแตล่ะแผนก		จดัให้อยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผลและ
ให้เหมาะสมกบัผลการปฏิบตังิานของพนกังานแตล่ะคนในแตล่ะระดบั	พร้อมกบัมีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัพนกังานในแผนกนัน้ๆ

	 การเปิดรับความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของพนกังาน	บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี	เพ่ือให้พนกังานได้รับฟัง
นโยบาย	และผลการด�าเนินงานของบริษัท	นอกจากนัน้	ยงัเปิดโอกาสให้ซกัถามและเสนอแนะข้อคดิเหน็ตา่งๆ	ตอ่ผู้บริหาร	นอกจากนัน้
บริษัทจดัเตรียมกลอ่งรับความคดิเหน็ข้อร้องเรียนตา่งๆ	ไว้	โดยกรรมการผู้จดัการจะเข้ามาเปิดกลอ่งรับความคดิเหน็แตเ่พียงผู้เดียว

	 ส�าหรับพนักงานใหม่	 	 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกท่ีเร่ิมท�างาน	 เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย	 ข้อบังคับ	 
กฎ	ระเบียบ	โครงสร้างธรุกิจของบริษัท		วฒันธรรมขององค์กรในเบือ้งต้น		สวสัดกิารและผลประโยชน์ตา่งๆ	ของบริษัท	และภายในระยะ
เวลา	1	 ปี	บริษัทจะมีการจดักิจกรรมปฐมนิเทศให้กบัพนกังานใหม	่ เพ่ือให้ได้ท�าความรู้จกักบัเพ่ือนร่วมงาน	 รุ่นพ่ีพนกังาน	และผู้บริหาร	 
อนัเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งคนในบริษัท	ความผกูพนักบัองค์กร	รวมถงึการเรียนรู้การท�างานร่วมกนัเป็นทีม

	 ทัง้นีบ้ริษัทได้ค�านงึถงึความปลอดภยัและค�านงึถงึสิง่แวดล้อม	สง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท	มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและ
สงัคม	และยงัคงยดึถือและพฒันาการปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งตอ่เน่ือง	โดยได้เปิดเผยสถิตกิารเกิดอบุตัเิหต	ุอตัราการหยดุงาน	และ
อตัราการเจ็บป่วยจากการท�างาน	และเปิดเผยตวัเลขจ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี	

 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	 :	 	บริษัทได้การรับรองเป็นโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Factory)	 	ได้การรับรองมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม		(ISO	14001)	ท่ีใช้ควบคมุดแูลสิง่แวดล้อม	ท�าให้มัน่ใจได้วา่	ชมุชนท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้บริษัท	จะได้รับความ
ปลอดภยัในเร่ืองของมลภาวะท่ีเป็นพิษ	พร้อมทัง้ได้จดักิจกรรมร่วมกบัชมุชนบริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ	 เชน่	 ให้ 
ทนุการศกึษากบันกัเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง	เป็นต้น

 เจ้าหนี	้:	บริษัทได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อก�าหนดของสญัญาอยา่งเคร่งครัด	ในการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง	ทัง้ในการช�าระคืนหนี	้เงินกู้
ยืม	ดอกเบีย้	พร้อมทัง้จะปฏิบตัติามเง่ือนไขในการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง	และมีหน้าท่ีท่ีพงึมีตอ่เจ้าหนีท้างการค้า	ไมเ่คยมีการปฏิบตัใิดท่ี
ฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีตกลง	ปกปิดข้อมลู	หรือข้อเทจ็จริงอนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าหนี	้ ซึง่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจ้าหนีม้า 
โดยตลอด	นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้มีกิจกรรมร่วมกนักบัเจ้าหนีก้ารค้าในการแลกเปลีย่นความรู้	การจดังานสมัมนาร่วมกนัตามโอกาส

 คู่ค้า	:	บริษัทค�านงึถงึความส�าคญักบัคูค้่า	มีการซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า	รวมถงึปฏิบตัติามกฎหมาย	
กตกิาและสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งยตุธิรรม	โปร่งใส	และให้ความส�าคญัในเร่ืองของการช�าระคา่สนิค้าตามก�าหนดเวลา	ทัง้นีบ้ริษัทมีระบบการ
คดัเลอืกคูค้่าท่ีมีความนา่เช่ือถือ	 มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจได้วา่ลกูค้าจะได้รับสนิค้าและบริการท่ีมี
คณุภาพมาตรฐานตามท่ีก�าหนด

 แนวทางปฏบิตัมีิดงันี ้

�	ไมเ่รียกร้อง	ไมรั่บ	ไมจ่า่ยผลประโยชน์ใดๆ	ทางการค้ากบัคูค้่าโดยไมส่จุริต	และปฏิบตัติามสญัญา	ข้อตกลงและเง่ือนไขตา่งๆ	ท่ีมี
ตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด	ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขได้	จะรีบแจ้งให้คูค้่าทราบลว่งหน้า	เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้วยหลกัแหง่ความสมเหตสุมผล	

�	ควบคมุดแูลหรือป้องกนัในกรณีท่ีเกิดหรืออาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนินธรุกิจของบริษัทอยา่ง
เหมาะสม	และจะไมแ่สวงหาประโยชน์ใดๆ	ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย	หรือขดัตอ่ข้อก�าหนดของทางราชการ

�	ไมด่�าเนินการใดๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา	รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหาร	พนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ
ของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ	ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง	และไมส่นบัสนนุการใช้สนิค้าหรือบริการท่ีเป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญา

�	ปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าอยา่งเคร่งครัด	เพ่ือสง่ผลให้เกิดการค้าท่ีมีมาตรฐานทัง้กบัคูค้่าในประเทศและตา่งประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมนิคู่ค้าของบริษัท มีดงันี ้

�	คณุภาพของสนิค้าและการให้บริการ
�	คณุสมบตัขิองสนิค้าท่ีต้องตรงตามความต้องการ	และสามารถให้น�ามาทดลองตรวจสอบก่อนได้
�	ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
�	 สถานภาพทางการเงิน
�	 ความมีช่ือเสยีงทางธรุกิจ
�	 ด�าเนินธรุกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและมีหลกัก�ากบักิจการท่ีดี
�	 ความเสีย่งจากการให้บริการลกูค้าหลายราย
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 คู่แข่ง	 :	บริษัทยดึถือการปฏิบตั	ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์กบัคูแ่ขง่ทางการค้าของบริษัท	 โดยปฏิบตัติอ่ 
คูแ่ขง่ทางการค้า	ให้สอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตักิารแขง่ขนัทางการค้า	และยดึถือกตกิาของการ
แขง่ขนัท่ีดีอยา่งเสมอภาคกนั		ไมบ่ดิเบือนข้อมลู	หลอกลวง	หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไมถ่กูต้องตามครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี		ไมพ่ยายามท�าลาย
ช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหา	ให้ร้ายป้ายส	ีกลา่วหาโดยปราศจากความจริง	หรือมีการกระท�าการใดๆ	 ท่ีไมเ่ป็นธรรม 
ตอ่การแขง่ขนั		ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต	หรือไมเ่หมาะสม		ไมกี่ดกนัผู้ อ่ืนในการเข้าร่วม
การแขง่ขนัทางธรุกิจ

 รัฐบาล	:	บริษัทได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองท่ีดี	โดยการปฏิบตัติามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของ
บริษัทอยา่งเคร่งครัด

 ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ	:	บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือ
ลขิสทิธ์ิ	 	 รวมถงึไมส่นบัสนนุให้พนกังานกระท�าการอนัเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต	ซึง่
เป็นการปฏิบตัติามจริยธรรมและจรรยาบรรณวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของบริษัท		

 การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน	:	ในปี	2562	บริษัทได้จดัให้ความรู้เร่ืองการคอร์รัปชนัให้กบักรรมการ	ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่บริษัท
อยา่งตอ่เน่ือง	โดยได้จดักิจกรรมตา่งๆ	ให้พนกังานได้มีสว่นร่วมรับทราบและเข้าใจ	เพ่ือให้เกิดความตระหนกั	ต่ืนตวั	และเสริมสร้างจิตส�านกึ	
โดยให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการคอร์รัปชนัในรูปแบบตา่งๆ	 เพ่ือน�าความรู้ดงักลา่วไปสือ่สารและปลกูฝังคา่นิยมความสจุริตให้กบั
พนกังานตอ่ไป	(รายละเอียดปรากฏในหวัข้อ	รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน)

หลักปฏบิตั ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่	กรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคญัในการรับผิดชอบในการก�ากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท	ซึง่จะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ	 โดยแบง่บทบาทหน้าท่ีระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ	จงึได้ก�าหนด
โครงสร้างคณะกรรมการท่ีเหมาะสม	เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ	
ดงันี ้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

	 ในการเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทเป็นไปตามมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น	ตามหลกัเกณฑ์	วิธีการตามกฎหมาย	และข้อบงัคบัของบริษัท	โดย	
ณ	วนัท่ี	 	2	มกราคม	2563	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทัง้สิน้	8	ทา่น	มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน	2	ทา่น	และกรรมการท่ีไมเ่ป็น 
ผู้บริหาร	จ�านวน	6	ทา่น	(โดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ	จ�านวน	4	ทา่น)

	 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 เป็นผู้ซึง่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท	 
ในลกัษณะท่ีจะท�าให้มีข้อจ�ากดัในการแสดงความเหน็ท่ีเป็นอิสระและมีคณุสมบตั	ิตามค�านิยามของกรรมการอิสระ	ดงัท่ีได้กลา่วในหวัข้อ	
กรรมการอิสระ	

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

	 กรรมการบริษัท	ด�ารงต�าแหนง่คราวละ	3	 ปี	และเม่ือครบก�าหนดออกตามวาระ	อาจได้รับพิจารณาเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท 
ตอ่ไปได้

	 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ�าปีทกุครัง้	 ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหนง่จ�านวน	1	 ใน	3	ของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้	 
ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น	1	ใน	3

	 กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากต�าแหนง่เพราะเหตอ่ืุน	นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน
พิจารณาคดัเลอืกบคุคลเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา	โดยบคุคลดงักลา่วจะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการได้เทา่วาระท่ียงัคง
เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน

 การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียน

	 เพ่ือประสทิธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
ในบริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียน	 โดยให้กรรมการของบริษัทแตล่ะท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนอีกได้ไม่เกิน	 
5	บริษัท	ในขณะเดียวกนั

	 กรณีกรรมการบริษัททา่นใด	 มีการไปด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน	กรรมการทา่นนัน้จะต้องรายงานข้อมลู 
การด�ารงต�าแหนง่ให้บริษัททราบ	 โดยเป็นเร่ืองหนึง่ของการมีสว่นได้เสยีซึง่ต้องรายงานตามท่ีก�าหนดไว้ในเร่ืองของการเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใส
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 การด�ารงต�าแหนง่ของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดบัสงู	ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการฝ่าย 
ขึน้ไป	โดยก�าหนดให้ก่อนท่ีผู้บริหารทา่นใดจะไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	นอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท		
จะต้องรายงานข้อมลูการด�ารงต�าแหนง่ตอ่บริษัทตามท่ีกฎหมายก�าหนด	ทัง้นีต้้องไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทท่ีด�าเนินธรุกิจสภาพอยา่งเดียวกนั
กบับริษัท	หรือเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท	

 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย	ทัง้ในด้านทกัษะ	
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย	ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท	 มีความเข้าใจในธรุกิจของกลุม่ธรุกิจของ
บริษัท	เพศ	และควรมีกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย	1	คนท่ีมีประสบการณ์ในธรุกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทด�าเนิน
กิจการอยู่

 คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ

	 1.	กรรมการบริษัท	 ต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ	 มีความซ่ือสตัย์สจุริต	 มีจริยธรรมในการด�าเนินธรุกิจและมีเวลาอยา่ง 
เพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้	ความสามารถและปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่บริษัทได้

	 2.	มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากดั	กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะ
ท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
ประกาศก�าหนด

	 3.	กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืนได้	แตท่ัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดงักลา่วต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การ
ปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการของบริษัท	และต้องเป็นไปตามแนวทางของ	ส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรัพย์ฯ

	 4.	กรรมการบริษัทต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั	 และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท	หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น 
ในห้างหุ้นสว่นสามญั	หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่�ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	หรือเป็นกรรมการบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท	 ไมว่า่จะท�าเพ่ือประโยชน์ตน	หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน	 เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้

	 5.	กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัเิก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทก�าหนด	และเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักบัคณุสมบตัขิอง
กรรมการอิสระ	ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ท่ีเก่ียวข้อง	และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทกุรายได้เทา่เทียมกนั	และไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์	นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท	
โดยให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้

 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ

 �	การแยกต�าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ

	 	 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	ดงันัน้	เพ่ือให้
เกิดความสมดลุในอ�านาจการด�าเนินงาน	บริษัทได้แยกต�าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จดัการ	มิให้เป็นบคุคลคนเดียวกนั	
โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึง่มีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายและบริษัทก�าหนด	และไมมี่ความสมัพนัธ์ใดๆ	กบัฝ่าย
บริหาร

 �	การถ่วงดลุของกรรมการ

	 บริษัทมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	ซึง่ในจ�านวนดงักลา่วมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย	 
1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	และกรรมการไมน้่อยกวา่	3	คน	ท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายและบริษัทก�าหนด	โดยมีสว่นร่วมในการ
ก�ากบัดแูลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง	เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	และข้อบงัคบับริษัท	ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ซ่ือสตัย์
สจุริต	และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	 เว้นแตใ่นเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ	 เชน่	 เร่ืองท่ี
กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น	การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั	และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ตลาดหลกัทรัพย์ฯ	หรือตามท่ีหนว่ยงานอ่ืนๆ		ท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลก�าหนด
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	 2.		 พิจารณาอนมุตันิโยบายทางธรุกิจ	วิสยัทศัน์	พนัธกิจ	เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน	กลยทุธ์ทางธรุกิจ	และงบประมาณประจ�าปี
ของบริษัท	ให้เป็นไปตามการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	ซึง่รวมถงึการทบทวนนโยบายอยา่งน้อยปีละ	1	ครัง้	รวมทัง้การประเมินผลการปฏิบตั	ิ
และตดิตามผลการด�าเนินงาน	เพ่ือน�ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม	

	 3.	 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามท่ีก�าหนดในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากดั	และกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	รวมถงึประกาศ	ข้อบงัคบั	และ/หรือระเบียบ	ท่ีเก่ียวข้อง	เข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการ	ในกรณีท่ีต�าแหนง่
กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ

	 4.	 พิจารณาเสนอช่ือกรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายวา่ด้วย 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	รวมถงึประกาศ	ข้อบงัคบั	และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ	เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป

	 5.	 พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ	ท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ	รวมถงึประกาศ	ข้อบงัคบั	และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ

	 6.	 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง	เพ่ือชว่ยปฏิบตังิานตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 7.		 พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและช่ือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผกูพนับริษัทได้

	 8.	 แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท	ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท	หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคล 
ดงักลา่วมีอ�านาจ	และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร	ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ	เพิกถอน	เปลีย่นแปลง
หรือแก้ไขอ�านาจนัน้ๆ	ได้

	 9.	 พิจารณาอนมุตักิารท�ารายการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์	เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น	
ทัง้นีใ้นการพิจารณาอนมุตัดิงักลา่วจะเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	
และ/หรือ	ประกาศ	ข้อบงัคบั	และ/หรือ	ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ

	 10.	พิจารณาอนมุตักิารท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั	เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น	ทัง้นี	้ในการพิจารณา
อนมุตัดิงักลา่วจะเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรือ	ประกาศ	
ข้อบงัคบั	และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ

	 11.	พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น	 เม่ือเห็นวา่บริษัทมีก�าไรพอสมควรท่ีจะท�าเช่นนัน้	 และรายงาน 
การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป	

�	การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

	 บริษัทได้แจ้งก�าหนดการประชมุคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบลว่งหน้าทกุปี	และแจ้งให้คณะกรรมการแตล่ะทา่นทราบ	โดย
ในการประชมุคณะกรรมการมีก�าหนดการประชมุประจ�าไตรมาส	และอาจมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเตมิตามความจ�าเป็น	โดยต้องมีการประชมุ
อยา่งน้อย		6	ครัง้ตอ่ปี	 	ในปี	2562	มีประชมุทัง้หมด	7	ครัง้	โดยเลขานกุารบริษัทได้จดัสง่ก�าหนดการประชมุเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย	 
7	วนั		และแจ้งให้กรรมการแตล่ะทา่นทราบก�าหนดการดงักลา่ว	เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชมุได้	ซึง่ในหนงัสอืเชิญ
ประชมุมีการก�าหนดวาระท่ีชดัเจน	และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	ทัง้นีห้นงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระ
การประชมุและเอกสารการประชมุ	จดัสง่ให้กรรมการไมน้่อยกวา่	7	วนัก่อนวนัประชมุ	 เว้นแตใ่นกรณีจ�าเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท	นอกจากนัน้หากกรรมการทา่นใดประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุก็สามารถกระท�าได้โดยการแจ้งลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ	หรือเสนอเพ่ิมเตมิในท่ีประชมุในวาระอ่ืนๆ		ทัง้นีจ้ะมีการเปิดเผยจ�านวนครัง้ท่ีกรรมการ
แตล่ะทา่นเข้าประชมุในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ

	 ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลกิจการ	ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท	ครัง้ท่ี	3/2562	เม่ือวนัท่ี	13	
พฤษภาคม	2562	ได้มีมตอินมุตัปิรับโครงสร้างคณะกรรมการชดุยอ่ย	เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	ดงันี ้

�	คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการตรวจสอบ	 :	คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด	 เพ่ือ
ชว่ยในการก�ากบัดแูลกิจการ	คณะกรรมการตรวจสอบจะมีก�าหนดการประชมุเป็นประจ�าทกุ	 3	 เดือน	ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการ 
ตรวจสอบยงัได้มีการประชมุร่วมกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจ�า	และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีจ�านวนไมน้่อยกวา่	3	คน
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ณ	วนัท่ี	2	มกราคม	2563	บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน	3	ทา่น	ดงันี ้

คุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ

�	 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท

�	 กรรมการตรวจสอบทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระ	โดยมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง	ของคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และมีคณุสมบตัติามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

�	 กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย	1	คน	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการ
เงินได้

 นิยามของ “กรรมการอสิระ”		หมายถงึ	กรรมการท่ีไมมี่ธรุกิจ	หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง	ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจโดยอิสระ
ของตน	โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด	มีรายละเอียด
ดงันี:้-

�	 ถือหุ้นไมเ่กินหนึง่เปอร์เซน็ต์ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัท	ทัง้นี	้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ	ด้วย

�	 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	 ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของ
บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั	ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัท	เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมตแิตง่ตัง้

�	 ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิา	มารดา	คูส่มรส	 พ่ีน้อง	
และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของกรรมการรายอ่ืน	ผู้บริหาร	ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคมุ	หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัท	หรือบริษัทยอ่ย

�	 ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของ
บริษัท	ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน	รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั	หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของผู้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคมุ
ของบริษัท	เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมตแิตง่ตัง้

   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสินทรพัย์หรือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม ค�้าประกนั 
การใหสิ้นทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อืน่ท�านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีที้ต่อ้งช�าระต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่สามเปอร์เซ็นต์ของสินทรพัย์ทีมี่ตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทัง้นี ้ 
การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีที้เ่กิดข้ึนในระหว่างหน่ึง
ปีก่อนวนัทีมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั

�	 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัท	
และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั	ผู้มีอ�านาจควบคมุ	หรือหุ้นสว่นของส�านกังานสอบบญัชี	ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัท
ยอ่ย	บริษัทร่วม	ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู	่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว 
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมตแิตง่ตัง้

�	 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	ซึง่ได้รับ 
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของ
บริษัท	และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั	ผู้ มีอ�านาจควบคมุ	หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย	 เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมตแิตง่ตัง้
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
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�	 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

�	 ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท	หรือบริษัทยอ่ย	หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี
นยัในห้างหุ้นสว่น	หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	พนกังานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินหนึง่
เปอร์เซน็ต์ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน	ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบริษัท	หรือบริษัทยอ่ย

�	 ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัท	ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้
เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามคณุสมบตัดิงักลา่วข้างต้นแล้ว	กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตดัสนิใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั	ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้  
มีอ�านาจควบคมุของบริษัท	โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ	(collective	decision)	ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

�	สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ

�	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน	(internal	control)	ระบบบริหารความเสีย่ง	และระบบการตรวจสอบภายใน	(internal	audit)	
ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล	และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเหน็วา่จ�าเป็นและเป็นสิง่ส�าคญั	พร้อมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายใน	ระบบบริหารความเสีย่ง	และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย	เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	หรือหนว่ยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

�	สอบทานกระบวนการภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

�	สอบทานความถกูต้องและประสทิธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน	และการควบคมุภายใน

�	สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท

�	พิจารณา	คดัเลอืก	และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท		และพิจารณาเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว		โดยค�านงึถงึความนา่เช่ือถือ		ความเพียงพอของทรัพยากร	และปริมาณงานตรวจสอบของส�านกังานตรวจสอบบญัชี
นัน้		รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี			โดยไมมี่
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ	1	ครัง้

�	พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์	ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล	และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

�	จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย	ดงัตอ่ไปนี ้

	 (1)		ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 (2)		ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท

	 (3)		ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	 
	 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท

	 (4)		ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี

	 (5)		ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

	 (6)		จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

	 (7)		ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร	(charter)

	 (8)		 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
	 คณะกรรมการบริษัท

�	สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการก�ากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุการตอ่ต้านคอร์รัปชนัท่ีมีประสทิธิภาพ	 โดยตดิตามและประเมินผล
มาตรการป้องกนัคอร์รัปชนั	รวมทัง้สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนั
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�	ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

�	 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละไมเ่กิน	3	ปี	กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระมีสทิธิได้รับเลอืกกลบัเข้ามา
ใหมไ่ด้	ทัง้นีส้�าหรับผู้ ท่ีได้ด�ารงต�าแหนง่มาแล้วเป็นระยะเวลา	9	ปี	หรือ	3	วาระตดิตอ่กนั	คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็น
อิสระท่ีแท้จริงของกรรมการผู้นัน้เป็นการประจ�าทกุๆ	ปี

�	 กรรมการตรวจสอบทา่นใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องย่ืนหนงัสอืลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท	 โดยการลาออกมี
ผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกมาถงึท่ีบริษัท	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทน
กรรมการท่ีลาออก	โดยให้ด�ารงต�าแหนง่เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน	คณะกรรมการบริษัทจะต้องแตง่ตัง้กรรมการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน	90	วนันบัแตว่นัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนัน้ลาออก

�	 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหนง่ทัง้คณะเพราะเหตอ่ืุนนอกจากขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต�าแหนง่ยงัคงต้องอยูรั่กษาการในต�าแหนง่เพียงเทา่ท่ีจ�าเป็นจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบ
ชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee)

ณ	วนัท่ี	2	มกราคม	2563	ดงันี ้

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

	 �	ด้านการสรรหา

1)		 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบ	และคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ให้มีความเหมาะสมกบัขนาด	ประเภท	และความซบัซ้อนของธรุกิจของบริษัทฯ	ทัง้ในด้านการศกึษา	ความรู้	ความช�านาญ	
ทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ	ความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

2)		 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท	รวมถงึการมีผลประโยชน์ขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในการปฏิบตัหิน้าท่ี
3)		 พิจารณาคณุลกัษณะของบคุคลท่ีจะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม	โดยมีแนวทางในการพิจารณาจาก

3.1)	 คณุลกัษณะทัว่ไป	(General	Characteristics)	ได้แก่	ความมีคณุธรรมและความรับผิดชอบ	การตดัสนิใจด้วยข้อมลู
และเหตผุล	กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ	ยดึมัน่ในการท�างานอย่างมีหลกัการและมาตรฐาน 
เย่ียงมืออาชีพ	มีความหลากหลายในด้านตา่ง	ๆ	ได้แก่	ด้านความรู้	ประสบการณ์	อาย	ุและเพศ	เป็นต้น	

3.2)	 คณุลกัษณะความรู้	ความช�านาญเฉพาะด้าน	(Skill	Characteristics)	เพ่ือให้สอดคล้องกบัธรุกิจ	และความต้องการ
ของบริษัท		

3.3)	 พิจารณากรรมการท่ีสามารถอทิุศเวลาในการท�าหน้าท่ีกรรมการได้อยา่งเตม็ท่ี	โดยกรรมการต้องไมค่วรด�ารงต�าแหนง่
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	แหง่	

4)	 พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการท่ีจะมาด�ารงต�าแหนง่เพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา

5)		 สนบัสนนุให้บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
6)	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชดุยอ่ย	และประเมินตนเองเป็น

รายบคุคล
7)	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ	
8)	 จดัท�าแผนสบืทอดต�าแหนง่กรรมการผู้จดัการ	 เพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้บริษัทมี

แผนสบืทอดต�าแหนง่ส�าหรับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทด้วย
9)	 พิจารณาทบทวนกฎบตัรอยา่งน้อยปีละครัง้	และหากมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงตามท่ีเหน็สมควร	 ให้น�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
10)		ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1

2

3

ลำาดับ รายช่ือ ตำาแหน่ง
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	 �	ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน

1)		 พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ	และกรรมการชดุยอ่ยประกอบด้วยคา่ตอบแทนประจ�า	
(Retainer	Fees)	 เบีย้ประชมุ	 (Meeting	Fees)	คา่ตอบแทนรูปแบบอ่ืนๆ	 ท่ีเป็นตวัเงินและมิใชต่วัเงิน	 เพ่ือให้เหมาะสมกบั
ภาระหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ	และเป็นธรรม	เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ได้	และสอดคล้อง
กบัผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัท่ีิตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก�าหนดไว้	ควรจดั
ให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบในอตุสาหกรรมท่ีมีความคล้ายคลงึกนั	โดยคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย	
ต้องน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

2)		 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการ	และผู้บริหาร	ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนสัประจ�าปี	
สทิธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตา่งๆ	 โดยให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนินงานของบริษัท	และผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารเป็น 
รายบคุคลอยา่งเหมาะสมตามดลุยพินิจท่ีเหน็สมควร	 เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้บริหารเพ่ือให้เกิดการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่ง
ยัง่ยืนให้แก่บริษัท

3)		 พิจารณาแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ	เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี
4)		 พิจารณาทบทวน	ศกึษา	ตดิตามความเปลีย่นแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอยา่งสม�า่เสมอ	

เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ
5)		 ในกรณีจ�าเป็น	อาจพิจารณาวา่จ้างท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการ

ผู้จดัการให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม	โดยคา่ใช้จา่ยดงักลา่วถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท
6)		 เปิดเผยข้อมลูบทบาท	หน้าท่ี	และหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทน	รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	

จ�านวนครัง้ของการประชมุในรอบปีท่ีผา่นมา		ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ	ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	
(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปีของบริษัท

7)		 พิจารณาทบทวนกฎบตัรอยา่งน้อยปีละครัง้	และหากมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงตามท่ีเหน็สมควร		ให้น�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

8)		 ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการด�ารงต�าแหนง่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

�	กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	มีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ	3	ปี	โดยครบรอบออกตามวาระการด�ารงต�าแหนง่
ของกรรมการบริษัทและอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้	

�	นอกจากการพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น	กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนพ้นจากต�าแหนง่เม่ือ
	 -	พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
	 -	ลาออก
	 -	เสยีชีวิต
	 -	ขาดคณุสมบตัแิละมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด
	 -	ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต�าแหนง่

�	กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุน	 นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามให้ 
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	และให้อยูใ่น
ต�าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนซึง่ตนเข้ามาแทน	

�	กรณีกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	คนใดจะลาออกจากต�าแหนง่ก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหนง่	ให้ย่ืนใบลาออก
ตอ่ประธานกรรมการบริษัทฯ	ลว่งหน้า	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนมาทดแทนบคุคลท่ีลา
ออก	และเพ่ือให้ครบจ�านวนตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	:	ณ	วนัท่ี	2	มกราคม	2563	ดงันี ้

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์

นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1
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 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

�	 พิจารณาแนวทางการบริหารความเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจยัภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจยัภายนอกอนัสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ
ในด้านตา่งๆ	 ได้แก่	ความเสี่ยงทางธรุกิจ	ความเสี่ยงทางด้านการตลาด	ความเสี่ยงทางด้านการเงิน	และความเสี่ยงทางด้าน 
ปฏิบตักิาร	เป็นต้น

�	 ก�าหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสีย่ง	เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัใินสว่นงานตา่งๆ	ตามความรับผิดชอบ

�	 ก�ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่มาตรการดงักลา่วได้มีการสือ่สารอยา่งทัว่ถงึและพนกังานได้ปฏิบตัติามมาตรการเหลา่นัน้

�	 จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง	 เพ่ือให้มัน่ใจวา่การส�ารวจความเสีย่งได้
ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด�าเนินธรุกิจ	

 วาระการด�ารงต�าแหนง่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

�	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ	1	ปี	โดยครบรอบออกตามวาระการด�ารงต�าแหนง่และอาจได้รับ
การแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทกลบัมาอีกได้

�	 กรณีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งครบวาระการด�ารงต�าแหนง่หรือมีเหตใุดท่ีท�าให้ไมส่ามารถอยูจ่นครบวาระคณะกรรมการ
บริษัทยอ่มเหน็เป็นการสมควรท่ีจะพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทา่นใหมใ่ห้ครบถ้วนในทนัที	หรืออยา่งช้าภายใน	
6	เดือน	เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการด�าเนินงานนี	้บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด�ารงต�าแหนง่แทน	อยูใ่นต�าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระ
ท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน

คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ	(The	Corporate	Governance	Committee)	ณ	วนัท่ี	2	มกราคม	2563	ดงันี ้

 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

�	 ก�าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ	อยา่งสม�า่เสมอ

�	 เสนอแนะแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ในเร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบาล

�	 ตดิตามดแูลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

�	 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัด้ิานบรรษัทภิบาลของบริษัท	 ให้เหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกิจและสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัใินระดบั
สากล	และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง

�	 ดแูลให้บริษัทฯ	มีการบริหารความเสีย่งอนัเกิดจากการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

�	 ทบทวนนโยบายและประเมินประสทิธิภาพของการบริหารความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์อยา่งสม�่าเสมอ	เพ่ือให้มัน่ใจวา่
งานด้านการก�ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ	มีความเหมาะสม

�	 สอบทานและ/หรือ	รายงานการตดิตามการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์	และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือตดิตามธรุกรรมใดท่ีเหน็
วา่อาจมีการไมป่ฏิบตัติามกฎเกณฑ์และเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีส�าคญัท่ีมีความเสีย่งตอ่บริษัทฯ

�	 ให้ความเหน็ชอบตอ่รายงานการก�ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ประจ�าปี	(Annual	Compliance	Report)

�	 รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือรับทราบผลการสอบทาน	และ/หรือ	รายงานการตดิตามการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ตลอดจน
การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีมีการปฏิบตัไิมเ่ป็นตามกฎเกณฑ์

�	 ก�ากบัดแูลให้มีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด�าเนินธรุกิจ

�	 พิจารณา	ก�าหนด	ทบทวน	และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัและติดสนิบน	 เสนอตอ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาอนมุตั	ิอยา่งน้อยปีละ	1	ครัง้

�	 ประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการเป็นประจ�าทกุปี	โดยประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการก�ากบั
ดแูลกิจการโดยรวมทัง้คณะ	และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล

นายขรรค์  ประจวบเหมาะ

นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์

นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

กรรมการกำากับดูแลกิจการ

กรรมการกำากับดูแลกิจการ

1
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 วาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ

�	 ให้กรรมการก�ากบัดแูลกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ	2	 ปี	 โดยครบก�าหนดออกตามวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ�าปี	ทัง้นีเ้ม่ือครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ด�ารงต�าแหนง่ตอ่ไปอีกได้

�	 นอกจากการพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น	กรรมการก�ากบัดแูลกิจการพ้นจากต�าแหนง่เม่ือ

	 1)	ลาออก

	 2)	ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการก�ากบัดแูลกิจการตามกฎบตัรนี ้

	 3)	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมตใิห้พ้นจากต�าแหนง่

�	 ในกรณีท่ีกรรมการก�ากบัดแูลกิจการพ้นจากต�าแหนง่ทัง้คณะ	ให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีพ้นจากต�าแหนง่	ต้องรักษาการ
ในต�าแหนง่เพ่ือด�าเนินงานตอ่ไปพลางก่อน	จนกวา่คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี

�	 ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการก�ากบัดแูลกิจการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	แตง่ตัง้
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการก�ากบัดแูลกิจการแทน	 เพ่ือให้กรรมการก�ากบัดแูลกิจการมีจ�านวนครบตามท่ี 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด	 โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการก�ากบัดแูลกิจการแทนอยูใ่นต�าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยู่
ของกรรมการก�ากบัดแูลกิจการซึง่ตนแทน

คณะกรรมการบริหาร	(The	Executive	Committee)	ณ	วนัท่ี	2	มกราคม	2563	ดงันี ้

 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

�	 พิจารณากลัน่กรองแผนธรุกิจ	กลยทุธ์	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท	เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป

�	 ก�ากบัดแูลการด�าเนินงาน	 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	แผนธรุกิจ	 งบประมาณประจ�าปี	 และแนวทางการขยายธรุกิจของบริษัทฯ	
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	กลยทุธ์	และมตคิณะกรรมการบริษัท	 โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย	 เง่ือนไข	กฎระเบียบ	และข้อบงัคบั 
ของบริษัทฯ	และหนว่ยงานก�ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง

�	 เสนอแผนการลงทนุ	และ/หรือการระดมทนุของบริษัท	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั	ิแล้วแตก่รณี

�	 ก�ากบัดแูลให้บริษัทมีระบบปฏิบตักิารควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ	และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและท้วงตงิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

�	 มีอ�านาจอนมุตัเิก่ียวกบัการลงทนุ	การเงิน	และทรัพย์สนิของบริษัทท่ีก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนมุตั	ิและเป็นไปตามกรอบนโยบาย
การลงทนุ	และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย

�	 ก�ากบัดแูลศกึษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการลงทนุในธรุกิจ	และตดิตามผลการด�าเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการลงทนุ	
รวมทัง้รายงานปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้	พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

�	 พิจารณาและให้ความเหน็ชอบตอ่เร่ืองท่ีต้องผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท	ยกเว้นกิจกรรมใดๆ	ท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนเป็นผู้ด�าเนินการแล้ว

�	 มอบหมายหรือแนะน�าให้กรรมการผู้จดัการพิจารณาหรือปฏิบตัใินเร่ืองหนึง่เร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหารเหน็สมควร

�	 มีอ�านาจแตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือพิจารณาเร่ืองหนึง่เร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหารเหน็สมควร

�	 มีอ�านาจแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ	 ท่ีจ�าเป็นตอ่การด�าเนินงานของบริษัท	 โดยอยูภ่ายใต้กรอบงบประมาณท่ีผา่นการอนมุตัจิาก
คณะกรรมการในแตล่ะปี

�	 พิจารณาทบทวนกฎบตัรอยา่งน้อยปีละครัง้	 และหากมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงตามท่ีเหน็สมควร	 ให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

�	 ปฏิบตัหิน้าท่ีในเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์

นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
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การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย กจิการร่วมค้า และบริษัทร่วม 

	 บริษัทให้ความส�าคญักบันโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีควบคูก่บัการด�าเนินธรุกิจมาโดยตลอด	และได้จดัท�านโยบายบรรษัทภิบาล
และคูมื่อจริยธรรมธรุกิจขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท	บริษัทยอ่ย	 กิจการร่วมค้า	
และบริษัทร่วม	โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธรุกิจให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนกังาน
ทกุระดบัเข้าใจและถือปฏิบตัติาม	 โดยบริษัทเช่ือวา่การก�ากบักิจการท่ีดีจะท�าให้บริษัทสามารถบรรลพุนัธกิจของบริษัทได้	และหลกัการ
ก�ากบักิจการท่ีดีเป็นการควบคมุดแูลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส		สามารถตรวจสอบ
ได้และสร้างความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งมีจริยธรรม	นอกจากนี	้การปฏิบตัติามหลกัการก�ากบักิจการท่ีดี	ยงัเป็นการลดความเสีย่งและ
สร้างความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาวให้กบัองค์กร	โดยมุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น

	 ทัง้นี	้ 	 ในการเสนอช่ือและการใช้สทิธิออกเสยีงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย	หรือกิจการร่วมค้า	หรือบริษัทร่วม	 ให้ฝ่าย
จดัการด�าเนินการเสนอรายช่ือเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย	หรือกิจการร่วมค้า	
หรือบริษัทร่วม	โดยบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย	หรือกิจการร่วมค้า	หรือบริษัทร่วม	มีหน้าท่ีด�าเนินการเพ่ือประโยชน์
ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทฯ	บริษัทยอ่ย	กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วม		

	 ในการลงมตหิรือใช้สทิธิออกเสยีงในบริษัทยอ่ย	หรือกิจการร่วมค้า	หรือบริษัทร่วม	ในเร่ืองส�าคญัท่ีมีหรือจะมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่ง
มีนยัส�าคญั	จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือผู้มีอ�านาจของบริษัทได้รับทราบหรือให้ความเหน็ชอบก่อน	ทัง้นี	้การสง่กรรมการ
เพ่ือเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ย	หรือกิจการร่วมค้า	หรือบริษัทร่วมดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท

	 นอกจากนี	้ในกรณีเป็นบริษัทยอ่ย	กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วม	บริษัทก�าหนดระเบียบให้บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้จากบริษัทนัน้ต้องดแูล
ให้บริษัทยอ่ย	 กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วม	 มีข้อบงัคบัในเร่ืองการท�ารายการเก่ียวโยง	การได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหรือการท�า
รายการส�าคญัอ่ืนใดของบริษัทให้ครบถ้วนถกูต้อง	และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการท�ารายงานข้างต้นในลกัษณะ
เดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท	รวมถงึต้องก�ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู	และการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ	
และรวบรวมมาจดัท�างบการเงินรวมได้ทนัก�าหนดด้วย

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทได้ให้ความส�าคญัตอ่การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย	 โดยมีวตัถปุระสงค์ 
ในการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชดุยอ่ยในด้านตา่งๆ	
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นผู้ด�าเนินการให้มีการประเมิน	และมีการ
จดัระดบัคะแนนดงันี ้

	 1.	คะแนนท่ีได้รับต�า่กวา่ร้อยละ	50	หมายถงึ	ต้องปรับปรุงมาก

	 2.	คะแนนท่ีได้รับมากกวา่ร้อยละ	51-60	หมายถงึ	ปรับปรุง

	 3.	คะแนนท่ีได้รับมากกวา่ร้อยละ	61-70	หมายถงึ	พอใช้

	 4.	คะแนนท่ีได้รับมากกวา่ร้อยละ	71-80	หมายถงึ	ดีมาก

	 5.	คะแนนท่ีได้รับมากกวา่ร้อยละ	81-100	หมายถงึ	ดีเย่ียม

	 ในปี	2562	สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชดุยอ่ย	ดงันี ้

 1)  การประเมนิคณะกรรมการบริษัท

	 	 1.1)			ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท		รายคณะ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ภาพรวมเฉลี่ย

93.25

96.43

92.86

85.71

82.14

93.10

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

1

2

3

4

5

ลำาดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ
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 2) การประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย  

	 	 2.1)			ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	รายคณะ

	 	 2.2)			ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	รายคณะ	

	 	 2.3)			ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	รายคณะ

	 	 2.4)			ผลการประเมินคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ	รายคณะ

การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร

	 กรรมการสามารถเข้าถงึและตดิตอ่สือ่สารกบัฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม		แตก่ารเข้าถงึและตดิตอ่
สือ่สารนัน้ต้องไมเ่ป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงตอ่การด�าเนินธรุกิจปกตขิองบริษัท

หลักปฏบิตั ิ4     สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่	บคุลากรท่ีจะเข้ามาด�ารงต�าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูในทกุระดบั	ซึง่เป็นต�าแหนง่งานบริหารท่ีส�าคญั
และเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคลือ่นบริษัทไปสูเ่ป้าหมาย	ดงันัน้	ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัทจงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
คา่ตอบแทนขึน้มาท�าหน้าท่ีเพ่ือชว่ยคณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่	บริษัทมีการด�าเนินการเร่ืองกระบวนการสรรหาอยา่งเหมาะสม	และ
โปร่งใส	โดยพิจารณาจากความรู้	ประสบการณ์	รวมถงึการก�ากบัดแูลให้การบริหารและพฒันาบคุลากรสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท	

	 ในด้านการบริหารบคุลากรได้สง่เสริมให้กรรมการ	และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตามข้อเสนอแนะของส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 เพ่ือพฒันาความรู้ของ
กรรมการ	ผู้บริหารระดบัสงู	และเลขานกุารบริษัทให้ได้รับทราบกฎระเบียบ	และข้อปฏิบตัสิ�าหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
อยา่งเพียงพอ	เพ่ือให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ซ่ือสตัย์สจุริต	ระมดัระวงั	และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลี่ย

93.06

95.83

97.22

95.37

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

1

2

3

ลำาดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลี่ย

1

2

3

ลำาดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลี่ย

1

2

3

ลำาดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลี่ย

100.00

100.00

100.00

100.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

1

2

3

ลำาดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

100.00

95.83

93.33

96.57

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

93.75

96.88

100.00

96.48

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
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หลักสูตรการอบรมกรรมการ ดงันี ้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม	่คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส�าคญัตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการใหม	่	โดยก�าหนดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน	 เพ่ือให้กรรมการใหมรั่บทราบ	ความคาดหวงัของบริษัทตอ่บทบาท	หน้าท่ี	ความรับผิดชอบของกรรมการ		
แนวทางการด�าเนินงานในภาพรวมของบริษัท	 โครงสร้างบริษัทยอ่ย	บริษัทร่วม	และแนวปฏิบตัิในการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท	 
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธรุกิจและการด�าเนินงานด้านตา่งๆ	ของบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการ	
ผู้บริหารระดบัสงู	น�าสง่ข้อมลูท่ีส�าคญัเก่ียวกบับริษัท	รวมทัง้มอบคูมื่อกรรมการ	และจริยธรรมทางธรุกิจของกรรมการและพนกังานบริษัท			
บริษัทมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม	 เพ่ือเพ่ิมพนูความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ	ภายใต้แผนงานการรณรงค์ 
การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	 โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	
โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมด

หลักปฏบิตั ิ5   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible  
Business)

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคญัตอ่การด�าเนินธรุกิจท่ีควบคูไ่ปกบัการสร้างคณุประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	ภายใต้การ
บริหารจดัการตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	 และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด	โดยได้ถือปฏิบตัสิบืเน่ืองกนัมาภายใต้หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ	โดยมีระบบบริหารจดัการ
ท่ีดี	 โปร่งใส	 และเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย	 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นไว้วางใจ	 และมัน่ใจในการลงทนุกบัธุรกิจของบริษัท	 จงึได้จดัให้มี 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบตอ่สงัคม	ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลและตดิตามฝ่ายจดัการให้มีการด�าเนินธรุกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	เพ่ือให้มีการปฏิบตัเิป็นไปตามวตัถปุระสงค์	และเป้าหมายหลกัได้อยา่งยัง่ยืน	

	 บริษัทได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร	ซึง่เป็นทรัพยากรท่ีส�าคญั	 โดยการสง่เสริมสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ปลกูฝัง
วฒันธรรมองค์กร	“TKS	We	can”	เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีความเช่ือใจกนั	ใฝ่รู้	มีจิตอาสา	และลงมือท�าอยา่งเตม็ท่ี	จะน�าพาองค์กรสูค่วาม
ส�าเร็จอยา่งยัง่ยืน

	 และในด้านการพฒันานวตักรรม	 (Innovation)	 :	 ด้านผลติภณัฑ์	 ได้ให้การสนบัสนนุการศกึษาวิจยัพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 	 เพ่ือให้ 
สอดรับกบัความต้องการท่ีมากขึน้ในอนาคต	 เป็นการเพ่ิมโอกาสทางธรุกิจ	ส�าหรับในด้านการปฏิบตังิาน	 ได้มีการพฒันาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือรองรับกบักระบวนการท�างานให้ได้ประสทิธิภาพ	เชน่	การลดเวลา	การลดต้นทนุ	เป็นต้น	

	 (ทัง้นี	้รายละเอียดการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม	ปรากฏอยูใ่นรายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน	ประจ�าปี	2562	โดย
คดัเลอืกเฉพาะการด�าเนินงานท่ีมีนยัส�าคญัตอ่การด�าเนินธรุกิจ)

หลักปฏบิตั ิ6   ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่ เหมาะสม (Strengthen Effective Risk  
Management and Internal Control)

	 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือก�ากบัดแูลระบบการบริหาร 
ความเสีย่ง	และระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม	เพ่ือให้มีการปฏิบตัเิป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง	โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบ	ซึง่ได้รายงานไว้ในรายงานประจ�าปี	 และได้มีการก�าหนดนโยบายและ 
เร่ืองตา่งๆ	เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั	ิดงันี ้

พลเอก มงคล  อัมพรพิสิฏฐ์

นางเสาวนีย์  กมลบุตร

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี

นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์ 

นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี

นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี
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นโยบายการบริหารและจดัการความเส่ียง 

	 1.		 ก�าหนดให้การบริหารความเสีย่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนกังานในทกุระดบัชัน้ท่ีต้องตระหนกั
ถงึความเสีย่งท่ีมีในการปฏิบตังิานในหนว่ยงานของตนและองค์กร	และต้องให้ความส�าคญัในการบริหารความเสีย่งด้านตา่งๆ	 ให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม

	 2.			ก�าหนดให้ทกุหนว่ยธรุกิจของบริษัท	ต้องมีกระบวนการบริหารและการจดัการความเสีย่ง	ก�าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง	แนวทางการ
ป้องกนัและบรรเทาความเสีย่ง	 รวมถงึการประเมินผลและการตดิตามอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง	 โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจอยา่งสม�่าเสมออยา่งน้อยปีละครัง้	พร้อมทัง้จดัท�ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเสีย่งตามกรอบการ 
ด�าเนินงานและขัน้ตอนการบริหารความเสีย่ง

	 3.			ก�าหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นสว่นหนึง่ของแผนงานประจ�าปีของทกุฝ่าย	 โดยพิจารณาความเสี่ยงทัง้หมดครอบคลมุ 
ทัว่ทัง้องค์กร	โดยค�านงึถงึปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	รวมทัง้ก�าหนดให้มีการจดัการความเสีย่งและสร้างสญัญาณเตือนภยั
ท่ีเหมาะสม

	 4.			คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	มีหน้าท่ีตดิตามการบริหารความเสีย่งและเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท

	 5.		 สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัและมีจิตส�านกึในเร่ืองความเสี่ยง	 เพ่ือเป็นการปลกูฝังสร้างนิสยัให้บคุลากร 
ทกุระดบัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัและความมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการด�าเนินการด้านบริหารความเสีย่งขององค์กร

ระบบการควบคุมภายใน

	 บริษัทจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	เพ่ือตรวจสอบระบบการปฏิบตังิานของทกุหนว่ยงาน	เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้มีสว่นได้เสยี
เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยูน่ัน้มีการปฏิบตัจิริงอยา่งสม�า่เสมอและเป็นไปอยา่งเหมาะสม	รวมทัง้ค้นหาข้อบกพร่อง	
จดุออ่น	และพฒันาระบบด�าเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบ
และถ่วงดลุได้อยา่งเตม็ท่ีและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารในการน�าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน	 รวมทัง้เพ่ือการซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์	ดงันี ้

�	มีนโยบายและยดึมัน่ในจริยธรรม	ความซ่ือสตัย์	และความสจุริตใจในการด�าเนินธรุกิจตอ่ลกูค้า	บริษัทคูค้่า	และผู้ ถือหุ้น	 มีข้อ
ก�าหนดและจรรยาบรรณท่ีชดัเจน	ในกรณีท่ีพนกังานหรือผู้บริหารน�าข้อมลูบริษัทไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้สว่นตนหรือกระท�ารายการ
ท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรงและอาจถกูลงโทษทางวินยั

�	บริษัท	ได้ท�าการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	เก่ียวกบัหน้าท่ีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน	คูส่มรส	และ
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะซึง่ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท	และรับทราบการจดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์	ทกุครัง้
ท่ีมีการซือ้	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลกัทรัพย์	ภายใน	3	วนัท�าการหลงัจากวนัท่ีซือ้	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลกัทรัพย์	ตามท่ีส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด	ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารจะต้องจดัสง่ส�าเนารายงานข้างต้น 
ตอ่เลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกบัท่ีรายงานตอ่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	 เพ่ือรวบรวมเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้	 
ซึง่ก�าหนดไว้เป็นวาระการประชมุเพ่ือรับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

�	บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องน�าสง่รายงานการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนั	ซึง่
เป็นสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท	บริษัทยอ่ย	หรือบริษัทร่วม	 โดยจะต้องน�าสง่รายงานครัง้แรก
ภายใน	30	 วนัหลงัจากได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานท่ีก�าหนด	และรายงานทกุครัง้เม่ือมีการ
เปลีย่นแปลงภายใน	30	วนัหลงัจากท่ีมีการเปลีย่นแปลงตามแบบรายงานท่ีก�าหนด	โดยจะจดัเก็บท่ีเลขานกุารบริษัท	เลขานกุาร
บริษัทจะเป็นผู้จดัสง่ส�าเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ทัง้นี	้บริษัทยงัมีนโยบายการป้องกนัการไมใ่ช้ข้อมลูบริษัทในทางมิชอบ	โดยก�าหนดมาตรการข้อห้ามไมใ่ห้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลู
ท่ีได้จากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหารระดบัสงู	หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน	หรือท�าธรุกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัท	หรือธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง	
รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท	หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์การ 
ซือ้ขายหุ้นของบริษัท		และหลกีเลีย่งหรืองดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท	ในชว่ง	1	เดือน	ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน	หรือข้อมลูท่ีส�าคญั 
ท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท	(ยกเว้นการซือ้หุ้นตามโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง	Employee	Joint	Investment	
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Program	"EJIP")	ทัง้นี	้กรรมการและผู้บริหารจะต้องท�าการรายงานการถือหลกัทรัพย์ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการรับทราบ	ตามมาตรา	59	
ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	พ.ศ.	2535		พร้อมกบัรายงานภายใน	3	วนัท�าการให้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ	 เพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณชนตอ่ไป	 รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูจะต้องรายงานการมี 
สว่นได้สว่นเสยีให้ท่ีประชมุคณะกรรมการรับทราบ

นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท	และผู้ถือหุ้น	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	
พนกังานทกุคน	รวมถงึพนกังานของบริษัทยอ่ย	และบริษัทร่วม	 	 ต้องหลกีเลีย่งการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัใดๆ	 ท่ีจะมีผลเสยีตอ่การ
ปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท	หรือท�าให้ยากตอ่การปฏิบตังิานอยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ		บริษัทไมส่นบัสนนุให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	 และพนกังานบริษัทท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีน�าไปสูค่วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้	 แตห่ากเกิดกรณีท่ีเข้าข่ายรายการท่ี 
เก่ียวโยงกนั	ต้องได้รับการพิจารณาอยา่งเหมาะสม		โดยคณะกรรมการจะดแูลให้มีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์	วิธีการ	และการเปิดเผยข้อมลู
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด	และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัท	รวมทัง้ปฏิบตัติาม
มาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด	ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	และข้อบงัคบั	
ประกาศ	ค�าสัง่	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	และภายใต้ส�านกังาน	ก.ล.ต.

หลักปฏบิตั ิ7    รักษาความน่าเช่ือถอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคญัเป็นอยา่งมากตอ่การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตา่งๆ	ทัง้ข้อมลูทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนท่ีไมใ่ชข้่อมลู
ทางการเงินตอ่สาธารณะ	 โดยสารสนเทศท่ีส�าคญัของบริษัท	ประกอบด้วยข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไมใ่ชท่างการเงิน	 ในปี	 2562	 
การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินโดยเฉพาะในสว่นของงบการเงินนัน้	 ได้ผา่นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีวา่ถกูต้องตามท่ีควรใน
สาระส�าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป	และผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ 
ผู้ ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�าปีด้วย	 และเปิดเผยรายละเอียด 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหวัข้อ	“โครงสร้างการจดัการ”	

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมลูท่ีไมใ่ชท่างการเงินนัน้	บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และส�านกังาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด	
ซึง่รวมถงึรายการระหวา่งกนั	บทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการด้วย		ผา่นทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ี	www.set.or.th	และ
เวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี		www.sec.or.th		ตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ก�าหนดไว้		เวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี	www.tks.co.th		โดยมีการปรับปรุงข้อมลูอยา่งสม�า่เสมอ	เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ
รับข้อมลูขา่วสารได้ทนัตอ่เหตกุารณ์	เข้าถงึได้สะดวก	และได้รับประโยชน์สงูสดุ		รวมถงึหากมีข้อสงสยัเพ่ือซกัถาม	สามารถตดิตอ่ได้ท่ีแผนก
นกัลงทนุสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร	 เบอร์โทรศพัท์	02-784-5888	ตอ่	5200	 อีเมล	anuthep@tks.co.th	 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีสว่นได้ 
สว่นเสยีได้รับข้อมลูสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั		

	 นอกจากนี	้บริษัทยงัให้ความส�าคญัในด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทนุทัว่ไป	และนกัวิเคราะห์	บริษัทจงึก�าหนดให้มีการเผยแพร่
ข้อมลูของบริษัทแก่นกัลงทนุ	ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีสนใจจะถือหุ้นในอนาคต	ทัง้นีปี้	2562	ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท	รวมถงึสว่นงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ให้ข้อมลู	และแจ้งสารสนเทศของบริษัทตอ่สือ่มวลชน		ผู้ ถือหุ้น	นกัลงทนุ	และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์	สรุปได้ดงันี	้	

	 1.	การน�าเสนอข้อมลูในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ	(Opportunity	Day)			จ�านวน		2			ครัง้	
	 2.	การเผยแพร่ขา่ว	(Press	Releases)	ในกรณีท่ีบริษัท	มีกิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธรุกิจท่ีส�าคญั
	 3.	การเผยแพร่ขา่วบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเวบ็ไซต์บริษัท	www.tks.co.th

หลักปฏบิตั ิ8   สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with  
Shareholders)

	 คณะกรรมการตระหนกัถงึความส�าคญัของผู้ถือหุ้น	และมีนโยบายปฏิบตัติอ่ผู้ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม		ซึง่ได้ก�าหนด
ไว้ในนโยบายก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท		สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สทิธิในการซือ้	ขาย	หรือโอนหุ้น		สทิธิในการรับขา่วสารของ
กิจการท่ีเพียงพอ	ถกูต้อง	ทนัเวลาและสม�า่เสมอ	สทิธิในเงินปันผล		สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ	เพ่ือแตง่ตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ	แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี		รวมทัง้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุและข้อมลูท่ีเพียงพอ
ตอ่การพิจารณา	รวมทัง้การมีสว่นร่วมในการเสนอวาระการเสนอช่ือกรรมการ	 	การให้โอกาสซกัถามในท่ีประชมุและมีสทิธิมอบฉนัทะให้ 
ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน	
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	 บริษัทก�าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ�าทกุปีภายใน	120	วนั	 	นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท	และหากมีความ
จ�าเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึง่จ�าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิ
จากผู้ ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป	 ในปี	2562	 ท่ีผา่นมา	บริษัทได้จดัให้มีการประชมุ
สามญัผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	เม่ือวนัท่ี	25	เมษายน	2562	โดยจดัท่ีห้องมงคลสธีุ	บริษัท	ซนิเน็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น	บริษัทจะค�านงึถงึสทิธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย	ตลอดจนการใช้สทิธิและไมล่ะเมิด	หรือลดิรอนสทิธิของผู้ถือหุ้น	ดงันี ้

 �	ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น

	 บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชมุผู้ถือหุ้น	รวมถงึในกรณีด�าเนินการสง่เสริมและอ�านวย
ความสะดวกให้นกัลงทนุสถาบนัท่ีมีความสนใจลงทนุกบับริษัทในอนาคต	

	 โดยบริษัทจดัท�าและจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปีให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุประเภท	 รวมถงึผู้ ถือหุ้นสถาบนั	พร้อมทัง้ 
รายละเอียดระเบียบวาระการประชมุข้อมลูส�าคญัและจ�าเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นพร้อมความเหน็ของคณะกรรมการรายงาน
การประชมุครัง้ท่ีผา่นมา	รายงานประจ�าปี	หนงัสอืมอบฉนัทะทกุแบบประกอบด้วยแบบ	ก	แบบ	ข	และแบบ	ค	ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์
ก�าหนด	และระบวิุธีการมอบฉนัทะให้ชดัเจน	พร้อมทัง้ระบสุถานท่ี	วนั	เวลา	และแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ		ซึง่ในหนงัสอืเชิญประชมุจะแจ้ง
รายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวนัประชมุเพ่ือรักษาสทิธิในการเข้าประชมุ		โดยจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ถือหุ้น
ลว่งหน้าอยา่งน้อย	14		วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น	เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูขา่วสารเพ่ือการตดัสนิใจในการลงมตอิยา่งเพียงพอ	ถกูต้อง	
ครบถ้วน	โปร่งใส	พร้อมทัง้ประกาศลงในหนงัสอืพิมพ์ฉบบัภาษาไทยเป็นเวลา	3	วนัตดิตอ่กนั	ก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย	3	วนั	นอกจากนี	้ 
ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถเข้าดขู้อมลูตา่งๆ	 เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุของแตล่ะครัง้ได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ีมีการเผยแพร่ลว่งหน้า 
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย	 30	 วนั	 เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าส�าหรับให้ผู้ ถือหุ้น 
เตรียมตวัมาร่วมประชมุก่อนได้รับเอกสารการประชมุด้วย

	 ส�าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี	บริษัทได้เปิดโอกาสให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุรวมทัง้เสนอ
ช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท	ตัง้แต	่วนัท่ี	16	ตลุาคม	2561	จนถงึวนัท่ี	31	มกราคม	2562	และในกรณีท่ีมีการ
เพ่ิมวาระการประชมุจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ	ในกรณีจ�าเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท	จะสง่หนงัสอืนดัประชมุไม่
น้อยกวา่	14	วนัก่อนวนัประชมุ		รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไว้ในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย	และเวบ็ไซต์บริษัทก่อนจดัสง่เอกสาร

 �	วันประชุมผู้ถอืหุ้น

	 บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเดินทางมาประชุม	 โดยจัดบริการรถตู้ รับ-ส่งให้กับผู้ ถือหุ้น	 จากตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย	ในเวลา	12.00	น.	และภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้	และจดัเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและให้ข้อมลูในการตรวจเอกสารและ 
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุอยา่งเพียงพอ	 	นอกจากนีไ้ด้จดัให้มีสถานท่ีจดัการประชมุท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจ�านวนผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร	หรือจงัหวดัใกล้เคียง	 ก่อนเร่ิมประชมุทกุครัง้	 ได้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุทัง้หมด	อาทิ	การเปิด
ประชมุ	วิธีการลงคะแนน	และวิธีการนบัคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นท่ีจะต้องลงมตใินแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท	เป็นต้น	ในการนบั
คะแนนเสียง	บริษัทจะด�าเนินการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทกุระเบียบวาระในห้องประชมุ	 และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทกุ
ระเบียบวาระอยา่งชดัเจนในห้องประชมุ	ซึง่บริษัทได้จดัแยกการลงคะแนนเสยีงส�าหรับแตล่ะเร่ืองอยา่งชดัเจน	เพ่ือรักษาสทิธิของผู้ถือหุ้น

	 ในการนบัคะแนนเสยีง	บริษัทแจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือขออาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัและวิสามญั
ผู้ถือหุ้น	พร้อมเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบและบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุและในระหวา่งการประชมุเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุสามารถ
ใช้สทิธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตน	โดยการซกัถามแสดงความเหน็	ให้ข้อเสนอแนะและออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิร่วม
ตดัสนิใจในเร่ืองท่ีส�าคญัตา่งๆ	 ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัท	 เชน่	การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ	การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ
อิสระ	การอนมุตัผิู้สอบบญัชี	การจดัสรรเงินปันผล	การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบั	บริคณห์สนธิ	และการอนมุตัิ
รายการพิเศษ	 เป็นต้น	ทัง้นี	้บริษัทให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว	 มีสทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมต	ิ

	 บริษัทได้ระบกุารมีสว่นได้เสียของกรรมการไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น	 และในการประชมุผู้ ถือหุ้น	หากกรรมการท่านใดมี 
สว่นได้เสียหรือมีสว่นเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด	ประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบก่อนการพิจารณาวาระ	 โดย
กรรมการทา่นท่ีมีสว่นได้เสยีนัน้จะไมร่่วมประชมุและงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ		นอกจากนี	้ในการประชมุ	ประธานกรรมการ	กรรมการ	และ
ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบค�าถามแก่ผู้ถือหุ้น		และในระหวา่งการประชมุผู้ถือหุ้น	ประธาน
ท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	หรือซกัถามในวาระตา่งๆ	อยา่งอิสระก่อนการลงมตใินวาระใดๆ	เพ่ือให้
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ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเพียงพอ	ทัง้นีใ้นวาระท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม	บริษัทได้จดัเตรียม
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ให้ค�าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนในการประชมุผู้ ถือหุ้น	ประธานท่ีประชมุ 
ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามล�าดบัในระเบียบวาระท่ีได้ก�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ถือหุ้นลว่งหน้า	โดยไมมี่การเปลีย่นแปลง
ล�าดบัวาระดงักลา่ว	 และไม่มีการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก�าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
แตอ่ยา่งใด

 �	ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้น

	 บริษัทท�าการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแตล่ะวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท�าการถดัไป	ผา่นระบบ	Set	Portal	 ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และบนเว็บไซต์ของบริษัท	 และจัดท�ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งผ่านระบบ	 Set	 Portal	 
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน	14	วนัหลงัวนัประชมุ	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	และเผยแพร่บนัทกึ
รายละเอียดการประชมุอยา่งครบถ้วนเหมาะสม	ประกอบด้วยการบนัทกึรายงานการประชมุ	การออกเสยีงและข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นใน
แตล่ะวาระอยา่งละเอียดบนเวบ็ไซต์ของบริษัท

	 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูขา่วสารส�าคญัของบริษัท	ท่ีมีการ
เปลีย่นแปลง	รวมถงึสารสนเทศท่ีบริษัทเปิดเผยตามข้อก�าหนดตา่งๆ	โดยภายหลงัจากการเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว	และน�าข้อมลู
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

  �	ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)

	 	 	 ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	มีคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีบริษัทจา่ยคา่ตอบแทนการสอบ
บญัชีให้แก่บริษัทผู้สอบบญัชี	บริษัท	เคพีเอม็จี	ภมิูไชย	สอบบญัชี	จ�ากดั	ดงันี ้

	 นอกจากนี	้บริษัท	เคพีเอม็จี	ภมิูไชย	สอบบญัชี	จ�ากดั	ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย	จ�านวน	3	บริษัท			ได้แก่	บริษัท	ที.เค.เอส.	
สยามเพรส	แมเนจเม้นท์	 จ�ากดั	บริษัท	 โกไฟว์	 จ�ากดั	 และบริษัท	มาร์เวลแพค	จ�ากดั	 โดยมีคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืน	 รวมเป็น 
จ�านวนเงิน	1,415,000	บาท	ซึง่บริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย

  �	ค่าบริการอ่ืนๆ (non-audit fee) 

	 	 	 การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบตัติามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ	 (BOI)	ซึง่เป็นการให้บริการกบับริษัทยอ่ย	 
3	บริษัท	ในจ�านวนเงินรวม	135,000	บาท	ซึง่บริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย

การปฏบิตัติามหลักการก�ากับดแูลกจิการที่ดใีนเร่ืองอ่ืนๆ

	 บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	 แตย่งัมีบางเร่ืองท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้ปฏิบตัคิรบทกุข้อ	บริษัทจะน�าไปเป็นแนวทาง 
ในการปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป	ได้แก่	

990,000

480,000

1,470,000

ค่าสอบบัญชี 2562

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC)

การกำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งต่อเนื่อง

ไม่เกิน 9 ปี

บรษัิทอยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มในการเข้ารว่มเป็นสมาชกิโครงการ 

โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินความเส่ียงด้าน

คอร์รัปชัน ได้ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วในปี 2562 และอยู่ระหว่างดำาเนิน

การขั้นตอนการขอรับรองจาก CAC ในปี 2563 ต่อไป

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทยังคงมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ถึงแม้จะดำารงตำาแหน่ง

มานานกว่า 9 ปี

ข้อท่ียังไม่พึงปฏิบัติ เหตุผล (มาตรการทดแทน)

ค่าตรวจสอบบัญชี (ประจำาปี)

ค่าสอบทาน (ไตรมาส)

รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทั้งหมด
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AWARDS
รางวัลแห่งความสำ เร็จ

บริษัท โกไฟว์ จำากัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลจาก  
Thailand ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงาน
ประกวดซอฟต์แวร ์ระดับชาติ เป ็นบริษัทผู ้จัดทำา 

ระบบ Venio CRM ตอกยำ้าความสำาเร็จ ก้าวสู่ผู้นำาระบบ CRM บน 
สมาร์ทโฟนทีน่่าใช้งานมากท่ีสุด พร้อมช่วยเร่ืองการส่งมอบประสบการณ์
ทีด่ใีห้กบัลกูค้า และการจดัการบรหิารงานขายอย่างมืออาชีพ โดย "Venio 
CRM" มุง่พฒันาระบบอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ธรุกจิในยคุ
ดิจิทัล เดินหน้าโชว์คุณภาพ เน้นใช้งานง่ายผ่านมือถือ สะดวก รวดเร็ว 
อยู่บนพื้นฐานการบริการซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้น 
การยกระดบัทางธรุกจิให้กบัองค์กรทกุขนาด และทกุระดับอตุสาหกรรม

	รางวัลบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารดำาเนนิงานโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental,  
 Social  and Governance : ESG) บริษทัตดิอนัดบั 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 4 ของ ESG100 ปี 2562 เพือ่ให้ผูล้งทนุ 
 ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนควบคู่กบัข้อมลูผลประกอบการทางการเงนิ จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

THAI PRINT AWARDS

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

72



แผนงานมุ่งสู่การเตบิโตอย่างย่ังยืน 

	 ตลอดระยะเวลา	65	 ปีของบริษัท	 ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จ�ากดั	 (มหาชน)	 (TKS)	 ได้ด�าเนินธรุกิจอยูบ่นพืน้ฐานหลกัจริยธรรมและ 
หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	มีความเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	เพ่ือสร้างคณุคา่ในการด�าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน

	 ในการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของ	TKS	ได้ด�าเนินงานครอบคลมุ	3	เป้าหมาย	ได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสงัคม	และด้านสิง่แวดล้อม		ดงันี	้

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ ปี 2562

	การบริหารจัดการ
 เพื่อความยั่งยืน
	การประกอบกิจการ
 ด้วยความยั่งยืน

	การจัดการ
 ทรัพยากรบุคคล
	การร่วมพัฒนา
 ชุมชนและสังคม

	การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
	สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
	กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
	การจัดการสภาวะอากาศ
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกจิ

 1)  การบริหารจดัการเพื่อความย่ังยืน

	 	 ในปี	2562	บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	และนโยบายการด�าเนินการในด้านตา่งๆ	 โดยจดัท�าเป็นคูมื่อ
บรรษัทภิบาล	รวมถงึนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชนั	เพ่ือน�ามาเป็นกรอบการบริหารกิจการอยา่งยัง่ยืน	เพ่ือยกระดบัแนวทางการ
ก�ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัสากล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

	 	 ในปี	2562	บริษัทยงัคงสร้างความผกูพนักบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี	โดยจดัให้มีการสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่หลากหลายชอ่ง
ทาง	เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสยีเข้าใจถงึประเดน็ส�าคญัตา่งๆ	รวมถงึรับข้อคดิเหน็ของผู้มีสว่นได้เสยี	

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

พนักงาน

สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
 รายงานประจำาปี/รายงานทางการเงิน/รายงาน 
 งบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

 การสำารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ  
 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ   
 การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 การประชุม สัมมนา อบรม  การปฐมนิเทศ การจัด 
 กิจกรรมต่างๆ  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ 
 แนะผ่านกล่องแดง
 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้าท์    
 การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
 ผู้จัดการโดยตรง  
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  “TKS WE CAN”  

 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำาคัญต่างๆ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำาปี   
 ข่าวสารเผยแพร่  จดหมายข่าว
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
 สื่อวีดิทัศน์

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ด ี
 และมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
 ผลการดำาเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ
 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างด ี
 และรวดเร็ว

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
 โอกาสในการเลื่อนตำาแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำาแหน่ง 
 ที่เหมาะสม
 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำานวยความสะดวกในสถานที่ทำางาน
 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่ 
 การงาน
 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำางานและชีวิตครอบครัว
	สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำางาน

 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและ 
 สิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
 ตามมาตรฐานสากล 
 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม
 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู ้
 ความสามารถ
 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ /ความคาดหวัง

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

74



 2)  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

	 	 บริษัทยงัคงยดึถือปฏิบตัติามระเบียบ	กฎหมาย	และข้อก�าหนดตา่งๆ	เพ่ือให้การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	ดงันี ้

 การต่อต้านคอร์รัปชัน	ในปี	2562	กลุม่บริษัท	ที.เค.เอส.	ยงัคงให้ความส�าคญัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งตอ่เน่ือง	
โดยจดัให้มีกิจกรรมและอบรมให้ความรู้	 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั	 ซึ่งได้เผยแพร่บน	website	 :	 
www.tks.co.th		และเม่ือวนัท่ี	12	กรกฎาคม	2562	บริษัทได้ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั	ิ(Collective	Action	Coalition)	
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	โดย
ทา่นพลเอกมงคล	อมัพรพิสฏิฐ์	ประธานกรรมการ	บริษัท	ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จ�ากดั	(มหาชน)

	 และเม่ือวนัท่ี	18	กรกฎาคม	2562	กลุม่บริษัทฯ		ได้สร้างความตระหนกัถงึความรับผิดชอบในการด�าเนินธรุกิจ	เหน็วา่การคอร์รัปชนั
สง่ผลเสียตอ่เศรษฐกิจ	จงึได้ร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน	 ให้ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั	 เพ่ือร่วมสร้าง
บรรทดัฐานท่ีดีในการปฏิบตังิานร่วมกนั

คู่ค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

  การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ 
 การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร   
 เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form   
 ใบประเมินประจำาปี  รายงานตรวจสอบการจัดซื้อ 
 จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำาปี รายงานการเงิน   
 ข่าวสารเผยแพร่
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร   
 เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำาปี รายงานการเงิน   
 ข่าวสารเผยแพร่ 
 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง 
 เป็นธรรม
 ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 
 ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

 การดำาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  
 โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี
 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
 ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
 ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 
 ข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 ต่อระบบอุตสาหกรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ /ความคาดหวัง

การรับรองด้าน
อาชีวอนามัย

และความปลอดภยั

การรับรองหรือการ
จดทะเบยีนเพื่อขอ
อนุญาตด�าเนินการ

การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

การรับรองด้าน
สิ่งแวดล้อมการเงนิ

1 2 3 4

GMP CODEX
พระราชบญัญัตกิารนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 พระราชบญัญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบญัญัตสิาธารณสุข
พ.ศ. 2536

พระราชบญัญัตสิิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535

ISO 14001
(Environment Management)

ISO 9001
(Quality Management)

ISO 27001
(Information Security Management)

ISO 22301
(Business Continuity Management System)

FSSC22000
(Food Safety Management System)

พระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน
แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2552

พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ�ากัด
พ.ศ. 2535

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมจ�ากัด
ประเทศไทย

ใบอนุญาตต่างๆ

พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

FSSC22000
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ครัง้ที ่2 จดัอบรมแนวปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัให้พนักงานในระดบัหวัหน้างาน เพ่ือนำาไปส่ือสาร 
  ให้กับผูใ้ต้บังคบับญัชา 

  กลุม่บรษิทัฯ ได้มกีจิกรรม “CAC On Tour”  2 ครัง้  ดงันี ้

ครัง้ที ่1  จดัอบรมการปฐมนเิทศให้กบัพนกังานใหม่ มีหวัข้อ ดงัน้ี 
  1) CAC คอือะไร  
  2) คอร์รปัชนัคอือะไร 
  3) แนวปฏบิติัตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
  4) เรือ่งการแจ้งเบาะแสและมาตรการความคุ้มครอง 
  5) บทลงโทษ 

CAC On Tour ครัง้ที ่1 : 17 สงิหาคม 2562

CAC On Tour ครัง้ที ่2 : 22 สงิหาคม 2562
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การจดัซือ้จดัจ้าง 

	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้/จดัหา	ใช้เป็นแนวปฏิบตัใินการท�างาน	โดยก�าหนดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคากบัผู้ขาย
มากกวา่	2	ราย	ก่อนมีการจดัซือ้จดัจ้างมีการประเมินการให้บริการและคณุภาพเป็นประจ�าทกุปี	ซึง่ในการจดัซือ้จดัจ้างกบัคูค้่าจะพิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์

การไม่ละเมดิสทิธิมนุษยชน 

	 บริษัทมีนโยบายไมรั่บพนกังานท่ีอายตุ�า่กวา่	16	ปี	เข้าท�างานอยา่งเดด็ขาด		และยงัครอบคลมุไปถงึผู้ รับเหมา	ผู้ให้บริการท่ีท�าธรุกรรม
กบับริษัทด้วย

ปฏบิตัติามมาตรฐานระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012) 

	 เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถงึภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กรของบริษัท	และผลกระทบท่ีมีตอ่การด�าเนินธรุกิจ	อนัท่ี
จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในบริษัท		ให้มีความยืดหยุน่เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี	ใน
การด�าเนินการบริหารดงักลา่วเพ่ือท่ีให้กิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัทด�าเนินตอ่ไปได้โดยไมเ่กิดภาวะหยดุชะงกั

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

 3)  การจดัการทรัพยากรบุคคล 

	 	 3.1)	 	สร้างวฒันธรรมองค์กร	บริษัทได้มีการปรับการสร้างวฒันธรรมองค์กร	 เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัใินการด�าเนินบริหารจดัการ
เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน	

	 T	:	Trust	:	เช่ือใจกนั	 มีทศันคตท่ีิดี	เปิดใจรับฟัง	เคารพและให้เกียรตกินั
	 K	:	Knowledge	:	ใฝ่รู้	 ศกึษา	เรียนรู้	และพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ือง
	 S	:	Spirit	:	จิตอาสา	 อาสาร่วมมือ	แบง่ปันชว่ยเหลอืกนัและกนั	เป็นผู้ให้แก่สว่นรวม
	 WE	CAN:	เราท�าได้	 มุง่มัน่	ตัง้ใจ	ลงมือท�าอยา่งเตม็ท่ี

เม่ือพนกังานทกุคนมีความเช่ือใจกนั	ใฝ่รู้	มีจิตอาสา	และลงมือท�าอยา่งเตม็ท่ี	จะน�าพาองค์กรสูค่วามส�าเร็จอยา่งยัง่ยืน	

	 	 3.2)	 ดแูลพนกังานอย่างเหมาะสม	บริษัทให้ความส�าคญักบัด้านสวสัดิการ	อาชีวอนามยั	ความปลอดภยั	 และสขุภาพ 
ของพนกังาน		

  ด้านสวัสดิการ	 	 บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล	 รวมถึงคณะท�างานด้านสวสัดิการพนกังานท่ีมาจากการเลือกตัง้ 
เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนกังานในการดแูลสวสัดกิารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พนกังานในทกุๆ	ด้าน	ทัง้ด้านผลตอบแทน	และ 
การก�าหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กบัพนกังาน	สวสัดกิารท่ีจดัให้กบัพนกังาน	 ได้แก่	การตรวจสขุภาพประจ�าปี	สวสัดกิารประกนั
สขุภาพและประกนัชีวิต		สวสัดกิารกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	โครงการ	EJIP	สวสัดกิารผลประโยชน์พนกังานเกษียณอาย	ุสวสัดกิารด้านการ
ศกึษา	สวสัดกิารอาหารกลางวนัให้กบัพนกังานท่ีเงินเดือนไมถ่งึ	10,000	บาท	ได้รับประทานอาหารฟรี	ให้ชดุฟอร์มพนกังาน	การจดักิจกรรม
เพ่ือสง่เสริมความสามคัคี	เชน่	งานปีใหม	่กิจกรรม	CSR	ให้พนกังานมีสว่นร่วม	

	 	 บริษัทยงัได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพทัง้กายและสขุภาพใจท่ีดีให้พนกังาน	 เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุด้าน
การออกก�าลงักาย	และได้จดัสถานท่ีและอปุกรณ์กีฬาส�าหรับพนกังานในชว่งพกั	 และชว่งหลงัเลกิงาน	 ได้แก่	 กีฬาปิงปอง	ชมรมฟตุบอล	
ในปี	2562	บริษัทได้มีกิจกรรมชว่งเช้า	“Morning	Dance”	ก่อนเร่ิมท�างานให้กบัพนกังานของกลุม่บริษัท
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 ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย	บริษัทได้ประกาศ	และจดัท�าเป็นข้อปฏิบตั	ิเป็นคูมื่อเผยแพร่ให้กบัพนกังานทกุระดบัรับทราบ	 
รวมถงึมีหนว่ยงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน	 โดยมี	จป.วิชาชีพประจ�าบริษัทท�าหน้าท่ีวิเคราะห์	หรือค้นหาความเสีย่งเบือ้งต้น 
ท่ีอาจเกิดขึน้		และมีการจดัท�าการประเมินความเสีย่งของบริษัททบทวนเป็นประจ�าทกุปี	

	 บริษัทได้จดัท�ามาตรฐานความปลอดภยัในการท�างาน	เพ่ือลดการเกิดอนัตรายตอ่สขุภาพและสง่เสริมความปลอดภยัในการท�างาน	
ยงัถือปฏิบตัมิาโดยตลอด	ดงันี	้

 �	 การอบรมพนกังานใหมก่่อนเร่ิมงานโดยจดัปฐมนิเทศเบือ้งต้น	และมีการทบทวนเร่ืองความปลอดภยัในทกุ	3	เดือน	

 �	 การอบรมซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ	มีการอบรมซ้อมดบัเพลงิ	ในสดัสว่น	40%	ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด	และให้พนกังาน 
	 	 ทกุคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครัง้เป็นประจ�าทกุปี	

 �	 การให้ความรู้ในการท�างานอยา่งไรให้ปลอดภยั	เชน่	การสอนขบัรถและการสอบเพ่ือให้ได้รับใบอนญุาต	ขบัรถโฟล์คลฟิต์

 �	 การอบรมซ้อมสารเคมีร่ัวไหล	โดยพนกังานท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัสารเคมี	จะมีการอบรมปีละ	1	ครัง้

 �	 ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท�างาน	โดยจะมีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท�างานกายภาพปีละ	1	ครัง้	และการตรวจวดั
สภาพแวดล้อมในการท�างานทางเคมี	ปีละ	2	ครัง้	

	 จากสถิตอิบุตัเิหตใุนการท�างานของบริษัท	ในรอบ	3	ปีท่ีผา่นมา	ตัง้แตปี่	2560	เป็นต้นมา	พบวา่ไมพ่บความเจ็บป่วยจากการท�างาน	
และไมเ่กิดอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน		รวมถงึไมมี่อบุตัเิหตถุงึขัน้เสยีชีวิต	ขณะท่ีผลการตรวจสขุภาพพนกังานของบริษัท	ไมพ่บวา่มีสิง่ผิดปกต	ิ
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	 	 3.3)	 ให้ความส�าคญัพฒันาบคุลากร	บริษัทได้พิจารณาคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในงานรับผิดชอบ	มีความ
มุง่มัน่ตัง้ใจ	และมีทศันคตเิชิงบวก	โดยยดึหลกัเกณฑ์ความเทา่เทียมทางเพศ	ศาสนา	เชือ้ชาต	ิชนชัน้	และผู้ด้อยโอกาส	โดยบริษัทคดัเลอืก
ด้วยความเป็นธรรมและทดัเทียมกนั	 ไมเ่ลอืกปฏิบตั	ิ ไมแ่บง่แยก	ตลอดจนผู้พิการ	 เพ่ือเปิดโอกาสและสร้างความภาคภมิูใจให้กบัผู้ ด้อย
โอกาส

	 	 	 บริษัทได้สง่เสริมการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพให้กบัพนกังานของกลุม่บริษัทและบริษัทยอ่ย	เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความ
ตระหนกัถึงความส�าคญัในการท�างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ระหวา่งทีมงานและองค์กร	สูก่ารเป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ	 (We	are	 
number	1)	เม่ือวนัท่ี	3-4	สงิหาคม	2562	ณ	วารีนา่	รีสอร์ท		อ.ปราณบรีุ		จ.ประจวบคีรีขนัธ์		

We are Number 1
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 4)  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

	 	 บริษัทได้ปฏิบตัมิาอยา่งตอ่เน่ืองในการสร้างวฒันธรรมองค์กร	เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัมีจิตส�านกึในความ 
รับผิดชอบและเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม	 มีสว่นร่วมในการท�ากิจกรรม	และการแสดงความคดิเหน็เพ่ือชว่ยพฒันาและการชว่ยเหลอืเกือ้กลู
ร่วมกบัชมุชน	 เพ่ือสง่เสริมสงัคมให้นา่อยู	่ และสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของชมุชนโดยรอบโรงงาน	ผา่นโครงการและกิจกรรม
ตา่งๆ	ท่ีเก่ียวข้องตอ่การด�าเนินธรุกิจ	และเพ่ือประโยชน์ตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม	ดงันี ้

	 	 4.1		การให้ความชว่ยเหลอืการจ้างคนในพืน้ท่ี	บริษัทได้ปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง	โดยโครงการนีไ้ด้ริเร่ิมตัง้แตปี่	2556	จนถงึปี	2562	
มีการจ้างคนงานในท้องถ่ิน	จ�านวน	116	คน	เพ่ือกระจายรายได้ให้สดุชมุชน		

	 	 4.2		การสนบัสนนุสนิค้าและบริการจากชมุชน	เพ่ือสร้างรายได้ให้ชมุชนอยา่งยัง่ยืน	และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
โรงงานและชมุชนโดยรอบ	เชน่	การซือ้อาหารจากชมุชน	
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การสนับสนนุการซือ้อาหารจากชุมชนโดยรอบ
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การด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม

 5)  การผลติสนิค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 บริษัทตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้บริโภค	พนกังาน	ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดล้อม		ภายใต้การจดัการโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	ซึง่ครอบคลมุเร่ืองส�าคญัตัง้แตก่ารเลอืกใช้วตัถดุบิ		พลงังาน		การขนสง่
และโลจิสตกิส์	หว่งโซอ่ปุทาน	และการจดัการวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการผลติ	

	 	 5.1)	 โรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Factory)  

	 	 	 บริษัทด�าเนินกิจการภายใต้ความมุง่มัน่ของการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	 เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามหลกัเกณฑ์ของ
โรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	 (Eco	Factory)	 ในปี	2559	บริษัทได้รับการรับรองจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	 ให้เป็นโรงงาน
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแหง่แรกในจงัหวดัสมทุรสาคร		

	 	 5.2)	 การใช้วตัถดุบิและทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  

	 	 	 บริษัทได้จดัท�าบญัชีรายการใช้วตัถดุบิและทรัพยากร	 เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของแผนการลดการใช้วตัถดุบิหลกัและเพ่ิมการ
ใช้วสัดรีุไซเคลิในกระบวนการผลติ	และจดัให้มีโครงการปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัร	และสง่เสริมเคร่ืองจกัรท่ีให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้	
เพ่ือลดการสญูเสยีของโครงการในแตล่ะปี	ดงันี ้

	 	 5.3)	 การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ	ได้จดัท�าฐานข้อมลูการใช้พลงังานและมีแผนทบทวนเป็นประจ�าทกุปี	บริษัทได้จดั
ท�ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน	ย้อนหลงั	3	ปี	ดงันี	้

ปี	2560			 บริษัทได้เร่ิมจดัท�าโครงการ	Solar	Rooftop		เพ่ือผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้เอง	และจากนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีต้องการสง่เสริมให้มีการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ใช้เอง	ท�าให้อปุกรณ์ท่ีใช้ตดิตัง้มี
ราคาลดลง	ท�าให้ต้นทนุท่ีคาดวา่จะต้องใช้ถงึ	70	ล้านบาท	ลดลงเหลอื	30	ล้านบาท	ในขณะท่ีบริษัทประเมิน
ไว้วา่	ผลจากโครงการตดิตัง้	Solar	Rooftop		จะลดการใช้พลงังานได้	1,226,603.04	กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี	

ปี	2561	 ได้มีการใช้พลงังานจริงจากโครงการ	solar	Rooftop	มีการใช้พลงังานตอ่ตนักระดาษท่ีใช้	ลดลงเฉลีย่ร้อยละ	
1.16	จากปี	2560		เน่ืองจากมีการใช้พลงังานเพ่ิมมากขึน้	จากการผลติภณัฑ์	Flexible	packaging	ในปี	2560	
ประกอบกบัมีการผนัแปรอตัราคา่ไฟ

ลดเปอร์เซ็นต์สญูเสยี จาก 2.5%  
เหลือยอดสญูเสยีต�า่กว่า 1.37%

โครงการ เปลีย่นบอร์ด
ชดุควบคมุ TENTION T2

 (สามารถลดสญูเสยีเฉลีย่ 5 ตนั/ปี)

ลดเปอร์เซน็ต์สญูเสยี จาก 1.75%  
เหลือยอดสญูเสยี 1.23%

โครงการ กระดาษต้นม้วน และ
ท้ายม้วนให้ได้มากท่ีสุด

 (สามารถลดสญูเสยีปี 2019 
15.96 ตนั/ปี)

ผลด�าเนนิการทีผ่่านมาและแผนงานในการลดการสญูเสยี

ลดเปอร์เซน็ต์สญูเสยี จาก 2%  
เหลือยอดสญูเสยีไม่เกิน 1.75%

 โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรบัต้ังเคร่ืองใหม่ให้น้อยทีส่ดุ

 (สามารถลดสญูเสยีเฉล่ียปี 
2017 - 2019) ลดสูญเสยี 

ได้เฉลีย่  16.88 ตนั / ปี

2017 2018 2019

สามารถลด Waste ในการผลติ 
ปี 2019 ได้ที ่23.64 ตนัเป็นเงนิ      

723,628 บาท / ปี คดิเฉลีย่ 
30.60 บาท / Kg

  สรปุรวมโครงการ ฯ ปี 2017 –2019
การลดการใช้วัตถ ุรวมสามารถ
ลดสญูเสยีเฉลีย่ 25.39 ตนั/ปี

สามารถลด Waste ในการผลติ 
ปี 2019  จาก 1.75 % ลงมาเป็น 

1.23 % คดิได้ท่ี  15.97 ตัน 
คดิเป็นเงนิ 488,626 บาท / ปี 

(คดิเฉลีย่ 30.60 บาท / Kg
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 6)  สนิค้าและบริการเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

	 	 ธรุกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์	 เป็นธรุกิจท่ีต้องใช้ทรัพยากร	 และการผลติสนิค้าท่ีสามารถสร้างผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมได้	 
ดงันัน้	บริษัทจงึให้ความส�าคญักบัการสัง่ซือ้สนิค้า	และการผลติท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	2	แนวทางส�าคญั	

แนวทางท่ี	1	บริษัทมีการจดัซือ้สนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	มียอดการสัง่ซือ้สนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	ในแตล่ะปี	 ย้อนหลงั	3	 ปี	
ดงันี ้

แนวทางท่ี	 2	 	 บริษัทได้สง่เสริมซพัพลายเออร์	 ผู้ผลิตสินค้า	 และบริการ	หรือ	 Supplier	 1st	 Tier	 Suppliers	 	 ท่ีมีคณุสมบตัิเป็น	 
Green	Supplier	ผลติหรือซือ้สนิค้าบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม	จ�านวน	2	ราย	จาก	Supplier	 ท่ีเป็น	1st	Tier	ทัง้หมดจ�านวน	

11ราย	หรือคดิเป็น	18.18%	ของ	Supplier	ท่ีเป็น	1st	Tier	ทัง้หมด	

ปี	2562		 จดัท�าโครงการเปลีย่นหลอดไฟแสงสวา่งภายในบริษัท	 เพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งภายในบริษัท	
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการด�าเนินการ	สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงคดิเป็น	73,839.89	 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี	
หรือ	8.83	กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตนักระดาษท่ีใช้		คดิเป็นเงินท่ีประหยดัได้จ�านวน	280,591.57	บาท/ปี		แตเ่น่ืองจาก
ในปี	2562	 มีปริมาณการใช้พลงังานตอ่ตนัการผลติอยูท่ี่	670.82	 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตนักระดาษท่ีใช้	 เพ่ิมขึน้
จากปี	2561	ร้อยละ	6.84		มาจากการผลติงานพิมพ์	ดจิิตอล	และ	Flexible	Packaging	

Vendor with Green Product

SUPPLIER SELECTION
1st Tier Suppliers ทัง้หมด จ�านวน 65 ราย

GI. Mark 2 upISO 14001
จ�านวน 2 ราย

Green Label Product
จ�านวน 2 ราย
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 7)  การจดัการขนส่งและโลจสิตกิส์

	 	 การขนสง่และการจดัสง่ผลติภณัฑ์ของโรงงานให้กบัลกูค้า	ถือเป็นหนึง่ในบริการการจดัเก็บบริหารคลงัสนิค้าพร้อม 
กบัจดัสง่ไปยงัปลายทางแบบครบวงจร		เป็นการบริการให้กบัลกูค้าได้รับความสะดวกแล้วยงัประหยดัพลงังานโดยรวมด้วย 
ซึง่ในการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้านัน้	บริษัทได้วา่จ้างผู้ประกอบการ	ซึง่เช่ียวชาญด้านขนสง่มารับผิดชอบการจดัสง่ด้วยระบบ	 
outsource	

	 	 บริษัทจะใช้บริษัทขนสง่ภายนอกมารับผิดชอบในเร่ืองการจดัสง่	แตบ่ริษัทได้น�าระบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้า 
	Warehouse	management	มาควบคมุดแูลควบคมุบริษัทขนสง่ท่ีให้บริการด้วย	โดยน�ามาตรการความปลอดภยัดแูลการ 
ขนสง่	มาถือปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง	ได้แก่

	 	 1.	ระบบควบคมุความปลอดภยั	เชน่	ตดิ	GPS	หรือระบบควบคมุความเร็วและบอกต�าแหนง่ท่ีตัง้		
	 	 2.	การอบรมความปลอดภยัและตรวจสอบสภาพรถปีละ	1	ครัง้
	 	 3.	ดบัเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถสง่สนิค้า
	 	 4.	ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์เป็นประจ�า	

	 	 จากมาตรการดงักลา่ว	ท�าให้รถขนสง่ไมเ่คยเกิดอบุตัเิหตจุากการขนสง่	ตัง้แตปี่	2556	จนถงึปัจจบุนั	บริษัทยงัได้ 
เพ่ิมประสทิธิภาพขนสง่	 ด้วยการบริหารเส้นทางการจดัสง่	 เพ่ือลดระยะทางและลดจ�านวนเท่ียวเปลา่	 โดยการก�าหนดเส้น 
ทางการจดัสง่และลดเท่ียวเปลา่	พร้อมกบัรณรงค์ให้รถขนสง่เปลีย่นมาใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ	และผลจากบริหารจดัการดงักลา่ว	 
สามารถลดปริมาณ	GHG	ท่ีสง่ผลกระทบก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ตอ่เน่ือง	

	 	 บริษัทได้จดัท�าโครงการลด	GHG	มาโดยตลอด	โดยมีแผนตอ่เน่ืองในแตล่ะปี	ดงันี ้

	ตรวจสอบสภาพรถทกุคนั  
 โดยให้เปล่ียนถ่ายน�า้มันเครือ่ง 
 ในระยะทางไม่เกนิ  
 10,000 กโิลเมตร
	ตรวจเช็ค GPS รถทกุคนัให้ดบั 
 เคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่ง 
 สินค้า
	ควบคมุ GPS รถทกุคนัในอตัรา 
 ความเร็วไม่เกนิ 90 กม./ ชัว่โมง
	รณรงค์ให้รถทุกคนั มาใช้ก๊าซ 
	อบรมพนกังานขับรถให้รู้ 
 เส้นทางขับรถท่ีสามารถลด 
 ระยะทางในการส้ินเปลอืง 
 เชือ้เพลิง
	ลดการว่ิงรถกลบัเทีย่วเปล่า

	ตรวจสอบสภาพรถทกุคนั  
 โดยให้เปลีย่นถ่ายน�า้มันเครือ่ง 
 ในระยะทางไม่เกนิ  
 10,000 กโิลเมตร
	ตรวจเชค็ GPS รถทกุคนัให้ 
 ดบัเครือ่งยนต์ในขณะจอดรถ 
 ส่งสนิค้า
	ควบคมุ 2019
	GPS รถทกุคนัในอตัรา 
 ความเรว็ไม่เกนิ  
 90 กม./ ชัว่โมง
	รณรงค์ให้รถทุกคนั มาใช้ก๊าซ 
	อบรมพนกังานขับรถให้รูเ้ส้น 
 ทางขับรถทีส่ามารถลดระยะ 
 ทางในการสิน้เปลอืงเช้ือเพลงิ
	ลดการวิง่รถกลบัเทีย่วเปล่า

ผลด�าเนนิการทีผ่่านมาและแผนงานในการลดการใช้พลังงาน

	ตรวจสอบสภาพรถทกุคนั 
 โดยให้เปลีย่นถ่ายน�า้มันเครือ่ง 
 ในระยะทางไม่เกนิ  
 10,000 กโิลเมตร
	ตรวจเชค็ GPS รถทกุคนัให้ 
 ดบัเครือ่งยนต์ในขณะจอดรถ 
 ส่งสนิค้า
	ควบคมุ 2018
	GPS รถทกุคนัในอตัราความเร็ว 
 ไม่เกิน 90 กม./ ชัว่โมง
	รณรงค์ให้รถทุกคนั มาใช้ก๊าซ 
	อบรมพนกังานขับรถให้รูเ้ส้น 
 ทางขับรถทีส่ามารถลด 
 ระยะทางในการส้ินเปลอืง 
 เชือ้เพลงิ
	ลดการวิง่รถกลบัเทีย่วเปล่า

2017 2018 2019
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 8)  กระบวนการจดัการของเสียและวัสดุเหลือใช้

	 	 การบริหารจดัการของเสียเป็นอีกหนึง่ในมาตรการท่ีบริษัทให้ความส�าคญั	และมีการบริหารจดัการ	และพฒันา
กระบวนการด�าเนินงานมาตอ่เน่ือง	โดยครอบคลมุในทกุๆ	ด้าน	ทัง้เร่ือง	การจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตราย	การจดัการน�า้
และน�า้เสีย	และการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก	เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม

	 	 8.1)	 การจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

	 	 	 บริษัทมีการคดัแยกสารเคมีอนัตรายและวตัถอุนัตราย	โดยเร่ิมจากการจดัท�าข้อมลูรายการสารเคมีและวตัถุ
อนัตราย	ซึง่ได้รับการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ�าทกุปี	และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัการร่ัวไหลของสาร
เคมีอนัตรายและวตัถอุนัตรายหรืออบุตัเิหต	ุโดยได้วางระบบการจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตรายเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลหรือ
อบุตัิเหต	ุ เชน่	ก�าหนดระเบียบปฏิบตัิเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน	 ระเบียบปฏิบตัิการควบคมุและจดัการสารเคมี	 แผนและรายงาน
การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีหกหรือร่ัวไหล	ซึง่จะมีการซ้อมเป็นประจ�าทกุปี	 และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉกุเฉินกรณีเกิดเหตไุฟไหม้	ซึง่มีการระบถุงึวิธีการปฏิบตัเิพ่ือความปลอดภยัในการท�างาน	การระงบัเหต	ุการแจ้งเหตุ
ฉกุเฉิน	รายช่ือ	และเบอร์โทรศพัท์ส�าหรับการตดิตอ่สื่อสาร	ตัง้แตปี่	2556	เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั	ท�าให้บริษัทไมเ่คยเกิด
เหตกุารณ์สารเคมีหรือวตัถอุนัตรายร่ัวไหลท่ีท�าให้เกิดผลกระทบต่อพนกังานของบริษัทตลอดจนชมุชนและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก

	 	 	 นอกจากมีมาตรการป้องกนัแล้ว		บริษัทยงัได้เปลีย่นแปลงการใช้วตัถดุบิท่ีเป็นอนัตราย	คือ	จดัท�าโครงการ
เปลี่ยนสารละลายกาวจาก	Ethyl	Acetate	เป็น	water	base	ซึง่เร่ิมน�ามาตัง้แตปี่	2556	เพ่ือลดความเสี่ยงจากอนัตรายท่ีจะ
เกิดจากสารเคมี	Ethyl	Acetate		โดยในปี	2562	มีสดัสว่นการใช้	water	base	ทดแทน	Ethyl	Acetate	ร้อยละ	63.75	เม่ือ
เทียบกบัปี	2561	อยูท่ี่ร้อยละ	54.14	ซึง่ได้ท�ามากกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้คือร้อยละ	50		

	 	 	 โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก	Ethyl	Acetate	เป็น	water	base

	 บริษัทยงัได้เปลี่ยนสารเคมีหมกึพิมพ์ท่ีมีองค์ประกอบของตะกัว่	 เป็นหมกึถัว่เหลือง	 เพ่ือลดการใช้สารเคมีอนัตราย	 
ซึง่ได้มีการด�าเนินการมาตัง้แตปี่	2556	โดยในปี	2562	มีสดัสว่นการใช้	Soy-Ink	ร้อยละ	18.51	เม่ือเทียบกบัปี	2561	อยูท่ี่ 
ร้อยละ	 22.75	 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ	 18	 (คณุสมบตัิของ	 Soy-Ink	 แห้งตวัช้า	 ควบคมุสีได้ยากกว่า 
หมกึพิมพ์ฐานน�า้มนั)
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	 	 8.2)	 การจดัการน�า้และน�า้เสีย 

	 	 	 ส�าหรับการจดัการน�า้และน�า้เสียนัน้	บริษัทได้มีการวางระบบ	 ด้วยการจดัท�าฐานข้อมลูและมีการทบทวน
โดยผู้บริหารเป็นประจ�าทกุเดือน	และมีการบ�าบดัน�า้เสียเบือ้งต้นและตรวจวดัคา่น�า้ทกุเดือนก่อนปลอ่ยออก	เพ่ือให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้	ดงันี ้

 9) การจดัการสภาวะอากาศ 

	 	 9.1)	 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

	 	 	 จากนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยการมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการ
บริหารจดัการ	ทัง้พลงังาน	การก�าจดัของเสยี	การเลอืกใช้วตัถดุบิ	และผลติสนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	ปี	2562	มีปริมาณ
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่ตนักระดาษท่ีใช้เพ่ิมขึน้เฉลีย่	4.25	%	เน่ืองจากมีการใช้พลงังานเพ่ิมมากขึน้	จากการผลติภณัฑ์
งานพิมพ์	Digital	 และผลติภณัฑ์งานพิมพ์	 Flexible	Packaging	 ท่ีเป็นงานพิมพ์โดยใช้วตัถดุิบของลกูค้า	บริษัทได้มีการ 
จดัท�าฐานข้อมลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 มีแนวทาง
ในการตรวจวดัทกุปี	สถิตใินการวดัปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก	ตัง้แตปี่	2560-ปัจจบุนั

	 	 9.2)		 การจดัการมลภาวะอากาศ 

	 	 	 เน่ืองจากรูปแบบของอตุสาหกรรมการผลติของบริษัท	ไมไ่ด้มีการระบายมลพิษจากการปลอ่ย	หรือการเผา
ไหม้ก๊าซเชือ้เพลงิ	ฝุ่ นละอองสว่นใหญ่เกิดจากกระบวนการผลติของบริษัท	 มีมลภาวะอากาศท่ีส�าคญับริเวณพืน้ท่ีท�างาน	
คือ	ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากขัน้ตอนการอดัก้อนกระดาษ	และจากการผลติสนิค้า	บริษัทจงึได้จดัให้มีการตรวจคณุภาพอากาศ
ปีละ		2	ครัง้		และได้ท�าฐานข้อมลูมลภาวะทางอากาศ	ปริมาณฝุ่ นละออง		กลิน่	เสยีง	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก�าหนด	และมีโครงการควบคมุและลดฝุ่ นในท่ีท�างาน	สามารถควบคมุฝุ่ นได้ดีกวา่มาตรฐาน	รายละเอียดดงันี ้

pH  (ค่าความกรด - ด่าง)

S.S. (ค่าสารแขวนลอย)

TDS. (ค่าสารหนัก)

BOD (ค่าออกซิเจน)

COD (ค่าความสกปรกของน้ำา)

TKN (ค่าไนโตรเจน)

oil &grease (ค่าน้ำามันและไขมัน)

5.5-9.0

200

3,000

500

750

<100

10

7.9

48.0

1,043.6

92.1

115.0

62.1

1.3

7.8

94.7

935.0

75.3

178.0

78.1

4.29

7.7

53.50

1,098.50

230.40

570

81.40

1.68

ค่า ค่ามาตรฐาน 2017 2018 2019
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กจิกรรมวันเดก็แห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2562	กลุม่บริษัท	ที.เค.เอส.	มอบเงิน
จ�านวน	10,000	บาท	สมดุ	700	เลม่	ให้กบัโรงเรียนในชมุชน
ร่วมกบันิคมอตุสาหกรรมสนิสาคร	กลุม่บริษัท	 ที.เค.เอส.	
มอบเงินจ�านวน	 5,000	 บาท	 ให้กับสภาอุตสาหกรรม	
จงัหวดัสมทุรสาคร

วันที่ 12 มกราคม 2562	กลุม่บริษัท	ที.เค.เอส.	มอบสมดุ
จ�านวน	650	เลม่	ให้กบัโรงเรียนวดับางปิง้

 “กจิกรรมพวกเราชาวนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมใจท�า Big Cleaning Day PM 2.5”	วนัท่ี	2	กมุภาพนัธ์	
2562	 พนักงานได้เข้าร่วมท�าความสะอาด	 และน�าน�า้ด่ืมจ�านวน	 200	 ขวด	 แจกให้กับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี	้ 
ณ	นิคมอตุสาหกรรมสนิสาคร

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Out Process)
	 บริษัทยงัคงด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม	 โดยเร่ิมจากภายใน
องค์กรและภายในชมุชนโดยรอบแล้ว	และยงัขยายความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมภายนอก
ด้วย	(From	Corporate	Environmental	&	Social	Responsibility	to	Community	Environmental	
&	Social	Responsibility)	โดยได้จดักิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง

ปี

2560

2561

2562

ตรวจวัดพื้นที่

เครื่องอัดกระดาษ

บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

เครื่องอัดกระดาษ

เครื่อง Muller2

แผนก office paper

เครื่อง Muller9

แผนก office paper

<15 mg/m3

ผลการตรวจวัด

0.13

0.49

1.30

0.44

0.09

0.69

0.10

มาตรฐานฝุ่นละออง
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กิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวันและน�าอุปกรณ์การเรียน	
มอบให้ศนูย์การศกึษาประจ�าจงัหวดัสมทุรสาคร	จ�านวน	
60	คน	ในวนัท่ี	26	พฤศจิกายน	2562

โครงการ	 “TKS	 	 FAMILY	 	 RUN”	 ชักชวนพนักงาน 
และครอบครัวมาออกก�าลงักาย		เพ่ือสง่เสริมสขุภาพ	ด้วย
การว่ิง	 เป็นการสร้างความตระหนกัในการรักษาสขุภาพ
ของพนกังานและครอบครัว	วนัท่ี	1	มิถนุายน	2562	

วิ่งสูอ่นาคต	 	CIRCULER	ECONOMY	วนัท่ี	20	ตลุาคม	
2562	ณ	สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	

กิจกรรมแข่งขัน	 BADMINTON	 กระชับความสัมพันธ์ 
กบับริษัทในเครือ	ระหวา่งกลุม่บริษัท	ที.เค.เอส.	และบริษัท	 
ซนิเน็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)ในวนัท่ี	19	ตลุาคม	
2562	

กิจกรรม	 SHOP	 ชอบช่วย	 จากการขายสินค้ามือ	 2	 
รายได้ทัง้หมดมอบให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา	 (สอนคน
ตาบอด)	 จ.เพชรบรีุ	 วนัท่ี	 4	 สิงหาคม	2562	จ�านวนเงิน	
50,000.-	บาท	

บริจาคโลหิต	 ช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์	 กับธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลศริิราช	ในวนัท่ี	28	มกราคม	2562	
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กิจกรรมแข่งขนัฟตุบอลสานสมัพนัธ์อตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์	
CAS	CUP	2019	ระหวา่งเดือนตลุาคม	-	กนัยายน	2562	

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	ณ	 วัดโคกขาม	 วันท่ี	 16	
กรกฎาคม	 2562	 โดยผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้นีด้้วย	

ร่วมกิจกรรมตกับาตรสามเณรภาคฤดรู้อน	 ร่วมกับนิคม
อตุสาหกรรมสนิสาคร	จ�านวน	30	รูป	วนัท่ี	2	เมษายน	2562	

กิจกรรมทอดกฐิน	วนัท่ี	27	ตลุาคม	2562	ณ	วดัโคกขาม	
จ�านวนเงิน	 10,000	 บาท	 และน�าน�า้ด่ืม	 TKS	 จ�านวน	 
300	ขวด	แจกให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี	้

กิจกรรมเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวรอบรัว้บริษัท	โดยมีผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมครัง้นี	้วนัท่ี	10	ธนัวาคม	2562	
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INTERNAL CONTROL 
AND RISK MANAGEMENT
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
กล่าวคือการมีระบบงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เช่ือถือได้ และมีการถ่วงดุลอำานาจสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุด 
ของผู้ถือหุ้น และบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 3 ท่าน เพ่ือทำาหน้าท่ีสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นในว่าบริษัทมีการดำาเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำานักคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่บังคับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทและในทุกรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม เป็นประจำาปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำาปี 2562 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอและเหมาะสม กับสภาพการดำาเนินงานในปัจจุบันและไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำาคัญในด้านการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยม 
ใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” 
เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างสมำ่าเสมอบริษัทได้มีการจัดทำาการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค 
ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำาให้องค์กรเสียโอกาส 
ในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่กำากับ/ทบทวน/
อนมุติั กรอบและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่การจดัทำารายงาน
การพัฒนาความย่ังยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบทุกไตรมาส พร้อมทัง้
จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำาเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำาคัญ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเส่ียงในแต่ละด้านพิจารณาและกำาหนดนโยบายความเส่ียงในส่วน 
ทีร่บัผดิชอบและกำากบัดแูลใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และใหม้กีารรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัอยา่งนอ้ยปลีะ 
1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทกุดา้น รวมทัง้ตดิตาม
ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ได้กำาหนดเป็นนโยบายไว้หรือไม่ เพื่อสื่อสาร
และควบคุมให้บริษัทมีการกำาหนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม
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ฝ่ายจัดการบริษัท

ฝ่ายจัดการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ กำาหนดภารกิจและเป้าหมาย 
ขององค์กร รวมท้ังกำาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ฝ่ายจัดการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ 
ในการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมครอบคลุมกระบวนการทำางานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับ 
การบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได ้และการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงคก์ารดำาเนนิ
งานขององค์กร โดยมีกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำากับดูแล การบริหารความเส่ียง  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  และการควบคุมภายในที่ดี  ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการ ดังนี้

�	ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพการควบคมุภายใน (Internal Control Assessment) ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งตาม COSO 
2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ  ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้อง
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

�	การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงานใหม่ของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำาแนะนำากับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อพบว่ามี 
จุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามนโยบาย
ของบรษิทั รวมทัง้ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสนบัสนนุการควบคมุทีส่อดคลอ้งกบัระบบการควบคมุภายในเพิม่เตมิไดแ้ก ่ISO 9001 ISO 
22301 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐาน ได้แก่ FSSC 22000 GMP และ HACCP ด้วย  อีกทั้งการนำามาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำางานให้น่าอยู่ พนักงานมีความสุขในการทำางานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ
มาตรฐาน ECO Factory ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งทำาให้ได้การรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียวระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงาน 
หลังจากให้คำาปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเส่ียง  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

�	การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มคีวามปลอดภยัของขอ้มลู ตัง้แตก่ารรวบรวมขอ้มลู ประมวลผลขอ้มลู จดัเกบ็และตดิตามผลขอ้มลู เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานและการนำา
ข้อมูลท่ีสำาคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายในเวลา 
ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจรวมทั้งมีการกำาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล 
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การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ดำาเนินการ ดังนี้

�	การทบทวน Internal Audit Competency

- ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือ
จากความรูด้้านธรุกิจและมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานทางวิชาชพี โดยใหผู้ต้รวจสอบประเมนิรว่มกบัผูบ้งัคบับญัชาและ
จัดทำาแผนพัฒนาตนเอง ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง

�	การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำาเป็นต่อบริษัท 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 

�	ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- มีการนำาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการเพ่ือช่วยให้การตรวจสอบมีความรวดเร็ว
และแม่นยำา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำาแนะนำาในการกำากับดูแลงานตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศระดบัมาตรฐานสากลได้ เชน่ สนับสนุนใหไ้ดร้บัวฒุบิตัรผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการตรวจสอบในระบบ
สารสนเทศ (IT Audit)

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หนว่ยตรวจสอบภายในข้ึน โดยมสีายการบงัคบับญัชาและสายการรายงานขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให ้นางสาวณัฐมิา โพธ์ิแดง ตำาแหน่งผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายในของบริษัท เปน็ผูรั้บผดิชอบ
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีงานตรวจสอบ จึงไม่ควรมีอำานาจสั่งการหรือมีอำานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรม 
ทีต่นตรวจสอบ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็ไปอยา่งอสิระทัง้ในการปฏบิตังิานและทศันคตขิอง ผูต้รวจสอบ ความเปน็อสิระมอีงคป์ระกอบ
ที่สำาคัญ 2 ส่วน ได้แก่

1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัย
ที่สำาคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควร 
ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ
พิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

การกำาหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำาให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทำาให้
สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  
ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
งานและการเสนอความเห็น

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตัหินา้ทีผู่ต้รวจสอบภายในแลว้เหน็วา่ มคีวามเหมาะสมเพยีงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา  
20 ปี  ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการ
อนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท	ที.เค.เอส.	สยามเพรส	
แมเนจเม้นท์	จำากัด

บริษัทย่อย 1)รายการซื้อและขายสินค้า	โดยใช้ราคาที่
ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม	

2)ให้เช่าที่ดิน	อัตราค่าเช่าเดือนละ	
700,000.00	บาท

3)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ	
50,000.00	บาท

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

5)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา	3%	ของ
รายได้จากการขายทั้งปี

6)ให้บริการบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์	 
เดือนละ	540,000	บาท

การค้าปกติ

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำานักงานและโรงงาน	โดยมีสัญญา
เช่าเป็นระยะเวลา	3	ปี	ตั้งแต่	1	ส.ค.	62	–	31	
ก.ค.	65

เพื่อใช้เป็นสำานักงานและโรงงานโดยมีสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา	1	ปี	ทำาสัญญาปีต่อปี

เพื่อใช้ในการประกอบกิจการงานพิมพ์	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		

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

(1	เม.ย.	62	–	มี.ค.	63)	

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

ช่ือกิจการ

RELATED TRANSACTIONS
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

รายการระหว่างกัน

	 กรรมการผู้จดัการได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นผู้อนมุตักิารด�าเนินธรุกิจกบับริษัทในกลุม่	ภายใต้เง่ือนไข
ปฏิบตัิในการด�าเนินธุรกิจตามปกติและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป	 โดยจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏิบตัติาม 
ข้อก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจ�าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัท	หรือบริษัทยอ่ย	
กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วม	ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย

	 ทัง้นี	้การมอบอ�านาจดงักลา่วข้างต้น	ให้แก่กรรมการผู้จดัการนัน้	ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัทและในกรณีท่ีการด�าเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีของกรรมการผู้จดัการ	หรือบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง	กรรมการผู้จดัการไมมี่อ�านาจอนมุตักิารด�าเนินการดงักลา่ว	โดยกรรมการผู้จดัการจะต้องน�าเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ
บริษัท	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป

	 นอกจากนี	้ในกรณีการท�ารายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั	หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท	
หรือบริษัทย่อย	หรือกิจการร่วมค้า	หรือบริษัทร่วมแล้วแตก่รณี	การท�ารายการดงักลา่วต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท	เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิละน�าเข้าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตั	ิและ/หรือ	การปฏิบตัอ่ืินใด
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วก�าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ	ด้วย	เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยในเร่ืองดงักลา่ว

	 ส�าหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	และ	2561	บริษัท	บริษัทยอ่ย	กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วมมีรายการกบั
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั	 โดยผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบท�าหน้าท่ีสอบทานแล้ว	และมีความเหน็วา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัทกุรายการเป็นการท�ารายการ	อยา่งสมเหตสุมผลและเป็นไป
ในทางการค้าปกต	ิโดยบริษัทได้คดิราคาซือ้-ขายสนิค้า	และบริการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล	มีการเปรียบเทียบ
กบัราคากลางของตลาดในธรุกิจนัน้ๆ	แล้ว	โดยมีเง่ือนไขตา่งๆ	ตามปกตธิรุกิจโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัท	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	
จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	มาร์เวลแพค	จำากัด
(เดิมชื่อ	บริษัท	ที.เค.เอส.-เวลโก	
(ประเทศไทย)	จำากัด)  

บริษัท	โกไฟว์	จำากัด			

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

บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง	

บริษัทย่อย	โดยการถือหุ้นทาง
อ้อมผ่าน	บริษัท	ที.เค.เอส.	 
สยามเพรส	แมเนจเม้นท์	จำากัด			

บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง				

กิจการร่วมค้า

รายการซื้อและขายสินค้า	โดยใช้ราคาที่ 
ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม				

1)	รายการซื้อและขายสินค้า	โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม	

2)	เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ	
114,000.00	บาท	

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

1)	 รายการซื้อและขายสินค้า	โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม	
2)	 ให้บริการบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์	
เดือนละ	2,000,000	บาท					

1)	 รายการซื้อและขายสินค้า	โดยใช้ราคา
ที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

การค้าปกติ			

การค้าปกติ

เพื่อใช้เป็นสำานักงานและโรงงาน	โดยมีสัญญาเช่า
เป็นระยะเวลา	3	ปี	ตั้งแต่	1	มิ.ย.	59	–	31	พ.ค.	62

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

การค้าปกติ

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

การค้าปกติ

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

ช่ือกิจการ

30,934,207.00

-

366,889.00

287,000.00

5,350.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  -

-

-  

- 

-

-

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

-

-

-

35,448,968.33

-

103,305.16

80,485.40

9,630.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

45,000.01

1,639,026.00

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

-

-

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

เจ้าหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เจ้าหนี้อื่นๆ

เงินประกัน

รายได้ค้างรับ

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย																																																							

เจ้าหนี้อื่น

เงินทดรองจ่าย

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

เจ้าหนี้อื่นๆ

บริษัทร่วม

บริษัทย่อย

กิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ รายการระหว่างกัน
งบการเงินรวม (บาท)

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ช่ือบัญชี/ช่ือบริษัท

บมจ.	ซินเน็ค(ประเทศไทย)

บมจ.	ทีบีเอสพี	(เดิมชื่อ

บมจ.	ไทยบริติชซีเคียวริตี้)

บจ.	ไทยบริติช	ดีโพสต์

บจ.ที.เค.เอส.	สยามเพรสฯ

บจ.โกไฟว์

บจ.พริซึ่ม	โซลูชั่นส์
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606,620.00

266,910.08

-

600,000.00

                       -

-

-

-

-

-

-

128,112.95

        476,250.83

68,908.00

600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้การค้า

เงินประกัน

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า		

บจ.	มาร์เวลแพค	(เดิมชื่อ	

บจ.	ที.เค.เอส.	–	เวลโก

(ประเทศไทย)	จำากัด)

C.T.K.S. Technologies 

Company Limited.

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกัน

	 การท�ารายการระหวา่งกนั	คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้บริษัท	บริษัทยอ่ย	กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วมท�ารายการระหวา่งกนัได้	
ซึง่ประกอบด้วย

	 1)	 รายการธรุกิจปกต	ิเชน่	การซือ้ขายสนิค้า	ซือ้ขายวตัถดุบิ	การให้บริการ
	 2)	 รายการสนบัสนนุปกต	ิเชน่	การวา่จ้างขนสง่สนิค้า	การวา่จ้างโฆษณา	สญัญาวา่จ้างบริหาร	หรือความชว่ยเหลอืทางเทคนิค
	 3)	 รายการเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้
	 4)	 รายการเก่ียวโยงกบัทรัพย์สนิหรือบริการ	เชน่	การลงทนุหรือการขายเงินลงทนุในกิจการ
	 5)	 รายการความชว่ยเหลอืทางการเงิน
	 6)	 การให้กู้ ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานและลกูจ้าง

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มการท�ารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนัมีความเหน็วา่	 จะมีน้อยลง
ในอนาคต	และถ้ามีให้ปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตักิารท�ารายการระหวา่งกนั

	 ทัง้นีปั้จจบุนัไมมี่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทยอ่ย	 กิจการร่วมค้า	และบริษัทร่วมเกินกวา่	5.00%	
โดยทางบริษัทมีนโยบายท่ีจะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทยอ่ย	และบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ รายการระหว่างกัน
งบการเงินรวม (บาท)

2562 25622561 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ช่ือบัญชี/ช่ือบริษัท

บริษทัย่อยโดยการ

ถือหุ้นทางอ้อม

กิจการร่วมค้า
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นายทะเบียนหุ้น

ที่ตั้งสำานักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้งสำานักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  
  
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

ข้อจำากัดในการโอนหุ้นต่างด้าว 49%
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ KPMG Phoomchai Audit Ltd.

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
www.kpmg.com/th

เลขที่  30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี  ตำาบลโคกขาม  อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  74000
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited (TKS)

TKS ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

สามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ กัด (มหาชน) ได้ที่ :

REFERENCE PERSONS
INFORMATION

INVESTOR INFORMATION

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลสำ หรับนักลงทุน
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จำานวน 3 คน โดยมีนางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มและนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยท้ัง 3 คนเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตรวจสอบ ซ่ึงองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างรอบคอบด้วยความรู้และความเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีตลอดจนให้คำาแนะนำาในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท

 ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 8 คร้ัง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซ่ึงในการ
ประชุมฯ คร้ังท่ี 8 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย รวมท้ังประชุมกับผู้บริหาร 
ของบริษัทโดยไม่มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน ในการประชุมทุกคร้ังจะมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงระบบงานและระบบบัญชีให้ถูกต้องเหมาะสม

สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังน้ี

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2562 ของบริษัทฯ  ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความสำาคัญกับเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM )  ในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้รับ 
คำาช้ีแจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและผู้ใช้งบการเงินท่ัวไป ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีได้สอบทาน 
และตรวจสอบแล้วซ่ึงเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนินงานในทุกหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมหรือป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ต่อการดำาเนินธุรกิจ

3. การสอบทานรายงานท่ีเก่ียวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ 
และบริษัทในกลุ่มได้ดำาเนินการตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
เป็นสำาคัญ โดยรายการได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำารายการแล้ว

4. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปีและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้อนุมัติไว้พร้อมกับติดตามรายงานการปฏิบัติ
งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงได้ตรวจสอบระบบการทำางานท่ีสำาคัญของบริษัท และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้ 
ด้วย และในส่วนด้านการจัดการความเส่ียงคณะกรรมการตรวจสอบได้ผลักดันและทบทวนให้บริษัทได้ดำาเนินการจัดทำาระบบการบริหารจัดการความเส่ียง
ให้มีการประเมินผลและควบคุมความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม

REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมการทำางานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรนำาเสนอ
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2563 ให้เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีรายงานการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำาคัญ รวมท้ังมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัท ท่ีก้าวไปอย่างม่ันคงและย่ังยืน

(นางเสาวนีย์  กมลบุตร)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 (มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)  
ประธานกรรมการบริษัท

พลเอก 

 (นายสุพันธุ์  มงคลสุธี)
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ 
RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี  
งบการเงนิดงักล่าวจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอ 
และใช้ดลุยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำา รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่ำาคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียง และให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน  
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในระบบการบริหารความเส่ียงตลอดจนพิจารณาการ 
เปดิเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาว
อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำากัด ในการตรวจสอบนั้น
ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมี
เหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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หน่วย : ร้อยละ     

  ปี 2562            ปี 2561       
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย) 
ก าไรขั้นต้นรวม      21.3%          21.0%  
บริษัท       23.4%         23.6%  
 TBSP       18.6% 16.9% 
 

ปี 2562 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.3 ขณะท่ีช่วง
เดียวกนัของปีก่อนแสดงอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.0 ซ่ึง
หากไม่นบัรวมก าไรขั้นตน้ส่วน ของ TBSP ร้อยละ 18.6 
อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัยงัรักษาอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่
ร้อยละ 23.4 โดยต ่ากวา่ปีก่อนเล็กนอ้ย สาเหตุหลกัจาก
ก าไรขั้นตน้ในส่วนธุรกิจ  Packaging & Label  ลดลง  
 

 
อตัราก าไรขั้นต้น 
 

ภาพรวมธุรกจิ 
ผลการด าเนินงานใน ปี 2562 

 
หน่วย : ล้านบาท              เปลีย่นแปลง 
                  ปี 2562        ปี 2561       (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน  
รายได้รวม              2,497          2,052           21.7% 
บริษัท                1,416      1,257           12.7% 
TBSP              1,081        795           35.9% 
 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) รายงาน
ผลประกอบการ จากการรวมธุรกิจ กบับริษทั ทีบีเอสพี จ  ากดั 
(มหาชน) (“TBSP”) เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ท าใหบ้ริษทัมี
รายไดร้วมเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.7% 
หรือ 445 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงหาก
ไม่นบัรวมรายไดใ้น TBSP บริษทัมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.7% หรือ 159 MB จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดใ้นส่วนของแบบพิมพธุ์รกิจพิเศษ 
(High-Valued Document) และแบบพิมพร์ะบบดิจิตอล (Digital 
Print and Mail) เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 

 
รายได้ 

 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

MANAGEMENT DISCUSSION 
AND ANALYSIS
คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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หน่วย : ล้านบาท           เปลีย่นแปลง 
                      ปี 2562     ปี 2561    (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย) 
ค่าใช้จ่ายรวม   402(16.1%)  358(17.5%)  12.4% 
บริษัท           218(8.7%)     232(11.3%)  (6.3%) 
TBSP           184(7.4%)    126(6.2%)      46.0%             
 

ปี  2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ
บริษทัแสดงไว ้402 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 
ต่อยอดขาย ในขณะท่ีช่วงเดียวกันของปี 2561
แสดงไวท่ี้ 358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.5% 
หากไม่รวม TBSP จ านวน 184 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.4 ค่าใชจ่้ายของบริษทัมีจ านวน 218 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.4 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
6.3 ซ่ึงมาจากการบริหารการจัดการด้านการ
กระจายและจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Statements of Financial Position and 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

หน่วย : ล้านบาท                         เปลีย่นแปลง 
                             ปี 2562         ปี 2561       (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน (% ต่อยอดขาย) 
ต้นทุนทางการเงิน       34(1.4%)      27(1.3%)     25.6% 
TKS            6(0.3%)        7(0.3%)      (2.5%)  
ต้นทุนการเงินพิเศษ    16(0.6%)     11(0.6%)       40.9% 
บริษทั           23(0.9%)     18(0.9%)      25.0% 
TBSP                       11(0.5%)       9(0.4%)       26.9% 
 

ตน้ทุนทางการเงินรวมของบริษทัในปี 2562 มีจ  านวน 34  
ลา้นบาท สูงข้ึนร้อยละ 25.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากการรวมธุรกิจ  TBSP ดงักล่าว และตน้ทุน
ทางการเงินพิเศษจากการเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มข้ึน เพื่อท า
ขอเสนอซ้ือหุ้น TBSP  หากไม่นบัรวมตน้ทุนทางการเงิน
พิเศษดังกล่าวจ านวน 16 ล้านบาท บริษัทมีต้นทุนทาง
การเงินลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.5 
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  ก าไรสุทธิ 
 
 
หน่วย : ล้านบาท                        เปลีย่นแปลง 
                                ปี 2562      ปี 2561       (ร้อยละ)  
ตามงบการเงิน  
ก าไรสุทธิรวม           410         303            35.31% 
บริษัท             285               326            (12.5%) 
TBSP                             33         0.5          7,182% 
ก าไรท่ีเกิดคร้ังเดียว*           92                -              100% 
ก าไรท่ีเกิดคร้ังเดียว**          -        213          (100%) 
ขาดทุนท่ีเกิดคร้ังเดียว A)     -      (212)           100% 

ขาดทุนท่ีเกิดคร้ังเดียว B)      -               (24)          100% 
 

บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 410 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มข้ึน 
ในอัตราร้อยละ 35.31 จากปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก
รายการก าไรท่ีเกิดคร้ังเดียวเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีบริษทัไดมี้
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี  เ ก่ียวกับการบันทึก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยท่ีบริษัทมีสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 100 ท าให้ก าไรสุทธิในปี 
2561 ลดลลง หากไม่รวมรายการพิเศษดงักล่าว บริษทัมี
ก าไรจ านวน 285 ลา้นบาท ต ่ากวา่จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนในอตัราร้อยละ 12.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากรายไดส่้วน
แบ่งก าไรในบริษทัร่วมลดลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ก าไรท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียวในปี 2562 จากการขายสินทรัพย์ 
TBSP ในไตรมาส 2 รับรู้ตามส่วนได้เสียร้อยละ 79.74 
จ านวน 92 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
** ก าไรท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียวในปี 2561 จากการวดัมลูค่าด้วย
ราคายติุธรรม ของส่วนได้เสียร้อยละ 19.89 ท่ีถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจใน TBSP จ านวน 213 ล้านบาท ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย 
 
A) ขาดทุนท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียว ในปี 2561 จากการวัดมูลค่า
ส าหรับสินทรัพย์ด้อยค่าของค่าความนิยมจากเงินลงทุน
ใน  TBSP ตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
B) ขาดทุนท่ีเกิดขึน้คร้ังเดียว ในปี 2561 จากการวดัมลูค่า
ส าหรับสินทรัพย์ด้อยค่า ในบริษัทร่วมค้า ในสัดส่วนร้อย
ละ 51 ตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
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ฐานะการเงิน 
 
หน่วย : ล้านบาท   เปลีย่นแปลง 

         ธค. 62         ธค. 61       ร้อยละ 
ตามงบการเงิน 
สินทรัพย์รวม           4,246     4,074              4.2% 
 

สินทรัพย์ด าเนินงาน    3,756              3,584              4.8% 
ค่าความนิยม                   490        490               0.0% 
 

หนีสิ้นรวม            1,752     1,433               22.3% 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   2,494    2,641            (5.6%) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงัคงแสดงฐานะการเงิน
รวมท่ีแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพยร์วม จ านวน 4,246 ลา้น
บาท สูงเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2561   
ทั้งน้ีหากไม่นับรวมค่าความนิยม จ านวน 490 ล้านบาท 
สินทรัพยร์วมของบริษทัแสดงไวจ้  านวน 3,756 ลา้นบาท  
ในขณะท่ีหน้ีสินรวมบันทึกไวจ้  านวน 1,752 ล้านบาท 
และส่วนของผูถื้อหุน้รวมแสดงจ านวน 2,494 ลา้นบาท 

 
บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงานรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 221 ลา้นบาท ในขณะ
ท่ีปีก่อนมีจ านวน 346 ลา้นบาท  
ทั้งน้ีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนมีจ านวน
รวม 132 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซ้ือหุ้น TBSP 
เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 19.43  จ านวน  294  ล้านบาท 
ในขณะท่ีมี เ งินสดรับสุทธิจากการขายและจ่าย ซ้ือ
สินทรัพยเ์พื่อด าเนินงาน 34 ล้านบาท และมีเงินสดรับ
จากเงินปันผลจากบริษทัร่วมอีก 150 ลา้นบาท  
ส าหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน
รวมจ านวน  32 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการจ่าย
ช าระคืนเงินกูย้ืมรวมจ านวน 1,531 ลา้นบาท รวมถึงเงิน
สดรับจากเงินกูย้มืรวมจ านวน  1,809 ลา้นบาท ในขณะท่ี
บริษทัจ่ายปันผลจ านวนทั้งส้ินรวม  248 ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 รายงานไว ้จ านวนเงินรวม 100 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากกระแสเงินสดสุทธิแต่ละกิจกรรม
ดงักล่าวขา้งตน้   

กระแสเงินสด 
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