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Vision Mission and Strategy
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

พันธกิจ
ยึดม่ันหลักการบรรษัทภิบาล สร้างสินค้าและบริการท่ีเป็นเลิศ 
เกิดผลกำาไร ผู้ถือหุ้นพึงพอใจ ด้วยการบริหารความเส่ียง
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายองค์กร
	 แผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว	 5	 ปี	 (2564-2568)	 บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายพร้อมก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 

ที่สำาคัญ	 เพื่อการเป็นผู้นำาระดับสากลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

แบบ	 one	 stop	 service	 โดยนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ	 มุ่งสู่การเป็นธุรกิจใหม่ในการดำาเนินธุรกิจ	 อีกทั้ง

มองหาช่องทางการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่	 และ	 partner	 ในการผลักดันยอดขายและผลกำาไร	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร

และต้นทุน	 ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าหลักขององค์กร	 มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 และมีความเป็นเลิศในการ

ปฏิบัติงาน	สู่การเป็นองค์กรที่มีความสุจริต	มีความเป็นมืออาชีพ	และมีประสิทธิภาพสูงสุด	อีกทั้งยังคงดูแลและห่วงใยชุมชนรอบข้าง	ตลอดจน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน	

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�บริก�รด้�นนวัตกรรมก�รพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่�งย่ังยืน
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กลยุทธ์ Strategy

วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can” 

T
K

S
WE 

CAN

Trust : เชื่อใจกัน
มีทัศนคติที่ดี เปิดใจรับฟัง 

เคารพและให้เกียรติกัน

Knowledge : ใฝ่รู้
ศึกษา เรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

Spirit : จิตอาสา
อาสาร่วมมือ แบ่งปันช่วยเหลือกัน

และกัน เป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม

WE CAN : เราทำาได้
มุ่งมั่น ตั้งใจ ลงมือทำาอย่างเต็มที่

เมื่อมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำาอย่างเต็มที่ จะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

1. ด้านการตลาด
	 มุ่งขยายส่วนตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ	ที่เป็นเลิศ
	 ที่แตกต่างและเหนือคู่แข่ง	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
	 ของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2.	ด้านการผลิต
	 มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย	และพัฒนา		
	 เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้า	บริการ
	 และกระบวนการทำางาน	

3.	ด้านผู้ถือหุ้น
	 ดำาเนินธุรกิจที่สามารถสร้างกำาไร	
	 และผลตอบแทนที่ดี	ตลอดจนมีการ
	 เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

5. ด้านคู่ค้า
	 เน้นการดำาเนินการภายใต้การแข่งขัน
	 อย่างเป็นธรรม	มุ่งสร้างความสัมพันธ์	
	 และความร่วมมือในระยะยาว

6.  ด้านพนักงาน
	 ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา
	 ความสามารถในการทำางาน	ภายใต้ 
	 สวัสดิการ	และสภาพแวดล้อมที่ดี	
	 ในบรรยากาศการทำางานที่เปิดเผย
	 โปร่งใส	เปี่ยมด้วยพลังแห่งความ
	 กระตือรือร้นในทุกๆส่วนก่อให้เกิด
	 ความภาคภูมิใจ	และเชื่อมั่นในองค์กร

4.	ด้านลูกค้า
	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
	 ด้วยนวัตกรรม	และเทคโนโลยีสมัยใหม่	
	 เพื่อลดกระบวนการทำางานและสร้าง
	 ความมั่นใจให้กับลูกค้า
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อัตราส่วนทางการเงิน

Financial Highlights
ข้อมูลสำ คัญทางการเงินและการจ่ายเงินปันผล

0.50

0.26

0.79 0.93

0.60 0.65

71.59

0.67

72.04

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2561 2560

2561 2560

2561 2560

อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม	(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(งบรวม)	(%)

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น	(งบรวม)

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง	3	ปี	2560-2562

52.49

0.84

71.84

รายได้รวม	(ล้านบาท)

กำาไรขั้นต้น	(ล้านบาท)

กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท)	

EBITDA	(ล้านบาท)

2563

2562

2561

2560

2559

2563

2559

2562

2561

2560

2563

2562

2561

2560

2559

2563

2562

2561

2560

2559

2,854.97 

2,149.02 

1,693.65

2,534.18

1,645.96 

409.83

231.11

336.59

303.31

335.59

532.83

424.08

431.57

329.54 

365.76

641.71

462.99

479.94

444.18

471.22

T.K.S. Technologies Public Company Limited

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)04



Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

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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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 25632562 25622561 2561

อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหตุ :   * คำำานวณจาก 365 วันต่อปี
 ** ในปี 2562 บริษัท ได้มีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม่ในงบการเงินงวดก่อน ท่ีนำามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือให้สอดคำล้องกับการ 
  จัดประเภทรายการในงบการเงินงวดปัจจุบันซ่ึึ่งไม่มีผลต่อกำาไรสำาหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไว้แล้ว 
 ***  ในปี 2562 บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีีของงวดก่อน (พ.ศ. 2561) เก่ียวกับการบันทึกค่ำาใช้ีจ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยท่ีบริษัทมีสัดส่วน 
  คำวามเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 100 ทำาให้ค่ำาใช้ีจ่ายภาษีเงินได้ของปี 2561 ตำ่าไป ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีี  
  ณ วันท่ี 31 ธัันวาคำม 2561 สูงไปในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับปี 2561 
  สูงไปในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ****  อัตราส่วนคำวามสามารถในการชีำาระหนี� คำำานวณจากกำาไรรวมส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้ำา ก่อนดอกเบี�ยจ่ายภาษี 
  และค่ำาเส่ือมราคำา  

Financial Ratio

05



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

Message from the Chairman
and Managing Director
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

จากภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ระบาด

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว แต่ช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป มีการฟื้นตัวของการบริโภค

ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการ 

ท่องเที่ยว มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ SME และการลดอุปสรรคจากการดำาเนินงานของรัฐ

ในปี 2563  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

ยอดการใชส้ิง่พมิพล์ดลงประมาณร้อยละ 36% จากปท่ีีผา่นมา แลว้แตช่นดิของสิง่พมิพ ์ ประกอบกบัสภาพเศรษฐกจิทีช่ะลอและ

สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยขยายฐานลูกค้า 

สิ่งพิมพ์เดิมท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือน้อยลงโดยเสริมสินค้าและบริการเพิ่มให้กับลูกค้าแบบหลากหลายและครบวงจรท่ีเรียกว่า  

One Stop Service โดยการเสริมและสร้างเสริมศักยภาพ (Synergy) ในการทำาตลาดร่วมกับบริษัทในเครือที่มีทั้งธุรกิจเกี่ยวกับ

งานพิมพ์ที่บริษัทยังไม่มี เช่น บัตรพลาสติก ฯ และธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยลูกค้าคิดและพัฒนาบริการด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าได้พร้อมทั้งฉลากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ช่วยให้ผู้บริโภค

สามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าสินค้าที่ซื้อนั้นเป็นของแท้ 

สำาหรับแผนธุรกิจในปี 2564 หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจ

ส่ือส่ิงพิมพ์บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ให้แก่ บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) 

 และได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมขององค์กร ทั้งในเครือให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการปรับ

เปล่ียนกลุ่มของการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฐานลูกค้าใหม่  

รวมถึงการมองหา partner ร่วมมอืกบัสถาบนัวจิยัและพฒันา (R&D) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในการพฒันาวตัถดุบิ เทคนิค

การพิมพ์ รูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงช้ันสูง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
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อัจฉริยะเป็นต้น อีกทั้งเร่งการพัฒนากลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และการสร้างวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพของ

บคุลากรในองคก์ร โดยนำานวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาปรบัใช ้รวมถงึปรบัปรงุการบรหิารจดัการภายใน ดา้นตน้ทนุ ประสทิธภิาพ

ในการผลิตและคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งมั่นผลักดันยอดขายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามเป้า

หมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกท่านท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เช่ือมั่นว่าบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความ

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท

พลเอก 
 (มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)
 ประธานกรรมการ

(นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี)
กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

Performance Highlights
ผลการดำ เนินงานที่สำ คัญ

ด้านการลงทุน

ในไตรมาส 2 ของปี 2563 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการท้ังหมด ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจส่ือ 

ส่ิงพิมพ์บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ผ่านบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำากัด (“เซอร์วิส ฮอลล์”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

ท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ให้แก่ บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) (“TBSP”) โดย TBSP ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ TBSP จำานวน 

94,220,357 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 13.80 บาท ให้แก่เซอร์วสิ ฮอลล์ เพ่ือชำาระเป็นค่าตอบแทนสำาหรับ

การซ้ือและการรับโอนกิจการท้ังหมดจากเซอร์วิส ฮอลล์ อย่างไรก็ตาม เซอร์วิสฮอลล์ ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ผู้ชำาระบัญชีและผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของเซอร์วิสฮอลล์ จึงได้มีหนังสือ

แจ้งให้ TBSP ดำาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 94,220,357 หุ้น ดังกล่าวให้แก่บริษัท การปรับโครงสร้างกิจการของ

กลุ่มบริษัทคร้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท ในการแข่งขันท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในระยะยาว ซ่ึงจะทำาให้บริษัทก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดในประเทศ   

ทิศทางธุรกิจ

ในปี 2564 บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมขององค์กร ท้ังในเครือให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน 

รวมท้ังการปรับเปล่ียนกลุ่มของการพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายฐาน

ลูกค้าใหม่ ร่วมถึงการมองหา partner ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา (R&D) ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนา

วัตถุดิบ เทคนิคการพิมพ์ รูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง เช่น มีเทคโนโลยีกันปลอมแปลงช้ันสูง เทคโนโลยี

บรรจภัุณฑ์อัจฉริยะเป็นต้น อีกท้ังเรง่การพฒันากลุ่มธุรกิจแพลตฟอรม์ (Digital Platform) เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวโนม้เศรษฐกจิ

ดิจิทัล (Digital Economy) และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเน้นการทำาออนไลน์มากข้ึนในปัจจุบัน

ด้านบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน

บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการเติบโตสู่อนาคตอย่างย่ังยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

 รวมถึงตระหนักเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยคำานึงถึงการบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย  ภายใต้จริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ีบริษัทยังได้

สร้างจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) ให้กับบุคลากรทุกระดับไปพร้อมกับแผนการปฏิิบัติ

การของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิิบัติการท้ังหมดของบริษัทได้รับความเช่ือม่ันจากลูกค้าและผู้เก่ียวข้อง (Steak Holder) ของ

บริษัท  ทำาให้บริษัทสามารถขับเคล่ือนสู่การบรรลุนโยบายและเป้าหมายอย่างย่ังยืน (Sustainability Development) อย่างแท้จริง 

บริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนการปฏิิบัติงานและการดำาเนินงานด้านความ

ย่ังยืนให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิิบัติงานประจำาวัน โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน ภายใต้  “T.K.S. We Can”  

เพ่ือให้พนักงานมีความเช่ือใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสาและลงมือทำาอย่างเต็มท่ีจะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างย่ังยืน
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Overall Business Operations
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ หมวดธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ โดยเข้าซ้ือขายวันแรกเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2546 รวมระยะเวลาท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

16 ปี และอยู่ในธุรกิจส่ิงพิมพ์ เป็นระยะเวลา 65 ปี นับต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2497 โดยคุณเกรียงและคุณสุชาดา มงคลสุธี   

ในนาม “แต้ เกียง เซ้ง” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้สำานักงาน และ

ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี ได้เปล่ียนแปลงธุรกิจจากเคร่ือง

เขียนมาเป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเน่ืองคอมพิวเตอร์  กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษโรเนียว ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทลงทุนในบริษัท 

สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ซ่ึงดำาเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ เช่นเดียวกับบริษัท  โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 

60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้น 100% ในต้นปี พ.ศ. 2548 เพ่ือให้ธุรกิจส่ิงพิมพ์ของบริษัทครบวงจร โดยมีระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท 

ท้ังแบบต่อเน่ือง และแบบแผ่น ระบบการพิมพ์ดิจิตอล แบบสีและขาวดำา รวมถึงการบริหารแบบพิมพ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาด

ใหญ่ โดยบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด “บริษัทย่อย” 

มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท 

นอกจากธุรกิจส่ิงพิมพ์ท่ีบริษัท และ บริษัทย่อย ดำาเนินการอยู่ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

 ในปี พ.ศ. 2531 ได้จัดต้ังบริษัทย่อย บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท เพ่ือประกอบ

ธุรกิจนำาเข้าและ จัดจำาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ และได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซินเน็ค  

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ใน

สัดส่วน 38.51% และ กลุ่มบริษัท ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (King’s Eye Investment Ltd.) ในสัดส่วน 34.99% โดยบริษัท ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“SYNNEX”) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม รายได้จากการลงทุนในส่วนน้ี บริษัทรับรู้รายได้ในลักษณะ

ของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2562 บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน)(“TBSP”) จากร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 ซ่ึงเป็น

ผู้ผลิตและจำาหน่ายส่ิงพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่น เช็ค สมุดฝากธนาคาร บัตรพลาสติก ฉลากป้องกันการปลอมแปลง และ 

ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ปัจจุบัน TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน

ส่วนท่ีเก่ียวกับธุรกิจการพิมพ์ เพ่ือรองรับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีก้าวสู่โลกดิจิตอล

มากข้ึน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากตอ่ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์อัตราการใชก้ระดาษลดนอ้ยลง มีการนำาเทคโนโลยสีมัยใหมท่ี่เรียกว่า Digital 

Platform มาทดแทนการใช้กระดาษ ดังน้ัน การปรับโครงสร้างธุรกิจคร้ังน้ีจะเป็นการรวมกิจการธุรกิจส่ิงพิมพ์ (Security Print) 

และการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ท่ีเก่ียวข้องทุกประเภทของกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทในเครือเข้าด้วยกัน เพ่ือ

เป็นการรองรับเทคโนโลยี โดยกลุ่มบริษัท มีการให้บริการท่ีหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการประเภทส่ิงพิมพ์

ท่ีใช้กระดาษ หรือส่ิงพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-tax e-document e-statement รวมถึง e-solution , End to End solution 

นอกเหนือจากการให้บริการแล้ว การปรับโครงสร้างในคร้ังน้ีส่งผลให้ต้นทุนในการดำาเนินการลดลง  และส่งผลกำาไรเพ่ิมมากข้ึน

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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Business Operations
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มแบบสิ่งพิมพ์และบริการ

1. บริการแบบพิมพ์ธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง	(High-Valued	Document)

2.		กลุ่มบริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล	

	 (Digital	Print	&	E-Service	Solution)

3.		กลุ่มแบบพิมพ์ธุรกิจ	(Business	Forms)

4.		กลุ่มแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง	&	กระดาษสำานักงาน	

	 (Stock	forms	&	Office	Paper	&	Trading)

5.	 กลุ่มบริหารคลังสินค้าและขนส่ง	(Warehouse	&	Logistics	

	 Management	Service)

6.		กลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	(Flexible	Packaging	&	Label)

7.		กลุ่มบัตรพลาสติก	(Card	Solution)	

8.	กลุ่มธุรกิจสมาร์ทแพลตฟอร์ม	(Platform	Solution)

รายได้จากการขายและการให้บริการของ	บมจ.ที.เค.เอส

รายได้จากการขายและการให้บริการของ	บมจ.ทีบีเอสพี

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายได้อื่นๆ

รวม

กลุ่มผลิตภัณฑ์
มูลค่ามูลค่า มูลค่า มูลค่า%% % %

25622563 2561 2560

669.75

353.51

333.27

208.56

163.41

211.96

428.52

127.92

2,496.91

193.36

164.70

2,854.97

428.26

323.41

187.92

322.24

126.90

153.10

246.74

103.07

1,891.63

241.40

15.99

2,149.02

304.20

222.00

183.00

464.59

21.00

62.00

1,256.78

795.20

2,051.98

241.17

241.02

2,534.18

411.99

185.50

224.90

476.79

19.30

63.00

1,381.48

0

1,381.48

252.26

12.23

1,645.96

23.46

12.38

11.67

7.31

5.72

7.42

15.01

4.48

87.46

6.77

5.77

100.00

19.93

15.05

8.74

14.99

5.91

7.12

11.48

4.80

88.02

11.23

0.74

100.00

13.11

9.57

7.89

20.02

0.90

2.67

49.59

31.38

80.97

9.52

9.51

100.00

25.03

11.27

13.66

28.97

1.17

3.83

83.93

0.00

83.93

15.33

0.74

100.00

โครงสร้างรายได้ มูลค่า : (ล้านบาท)
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Products and Competitions
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจท่ัวไป และกระดาษสำานักงานรวมท้ังกระดาษพิมพ์  ต่อเน่ือง 

โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าได้เป็น 7 ประเภทหลัก คือ

1) บริการแบบพิมพ์ธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง (High-Valued Document) แบ่งเป็น 3 หมวดย่อย

- งานพิมพ์ธุรกิจปลอดการปลอมแปลง (Security Document) เป็นเอกสารท่ีสำาคัญของหน่วยงานท่ีถูกออกแบบเพ่ือ

ให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตั�วสัญญาใช้เงิน คูปอง เช็ค สมุดเงินฝาก เป็นต้น จะใช้วัตถุดิบท่ีออกแบบ

มาเพ่ือใช้กับงานพิมพ์ปลอดการทำาเทียมโดยเฉพาะ เช่น กระดาษพิมพ์ลายนำ้า กระดาษท่ีผลิตเพ่ือใช้เฉพาะงาน หมึก

พิมพ์แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ เป็นต้น

- บริการ Cheque On Demand  เป็นการให้บริการต้ังแต่การออกแบบเช็ค ทำา Art Work พิมพ์เช็คเปล่า พิมพ์ช่ือและ

เลขท่ีบัญชีของลูกค้า ช่ือสาขา และท่ีอยู่ของสาขา พร้อมท้ัง  Encode เลขท่ีเช็ค เลขท่ีสาขา และเลขท่ีบัญชี โดยจัด

พิมพ์ตามข้อมูลท่ีสถาบันการเงินจัดส่งให้ ท้ังน้ีบริษัทให้บริการด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะไม่

ทำาการแก้ไข ตัดต่อเพ่ิมเติมใด ๆ  ในข้อมูล และพร้อมท้ังจัดให้ถึงสาขาอย่างรวดเร็ว

- บริการ Examination Management System (EMS) เป็นระบบการให้บริการครบวงจรเร่ืองการสอบแข่งขันเข้าศึกษา

ต่อ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการและการทำางานของภาคเอกชน การสอบวัดสัมฤทธิ�ผล ของภาคการศึกษา ท่ีมีรูบแบบ

การทำางานท่ีครบทุกข้ันตอนของการสอบ และบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกการทำางานและพ้ืนท่ีออกมาจากการพิมพ์

ระบบ Offset security และนำาระบบเทคโนโลยี ขอมาเป็นส่วนหน่ึงของสินค้า คือ ระบบ WEB เชรับสมัคร การชำาระเงิน 

ค่าสมัคร การจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และยังมีการนำาข้อมูลมาบริหารจัดการทำาให้การสอบมี

ความปลอดภยัและป้องกันการทุจริต อีกท้ังยังมีการพัฒนาระบบการพมิพ์ท่ีเป็นการพิมพ์ผสมผสานระหวา่งงานพิมพ์ 

offset กับ การพมิพ์ระบบ Digital ทำาใหข้้อสอบมีความถูกต้องแม่นยำาสำาหรับผู้สอบ และปอ้งกันการทุจริตในการสอบ

ทำาให้ลูกค้าม่ันใจว่าได้รับความถูกต้องแม่นยำา ไม่มีข้อผิดพลาด ตาม slogans “zero defect”  สำาหรับลูกค้ามีท้ังกลุ่ม

ลูกค้าภาครัฐและเอกชน 

- งานพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ท่ีถูกออกแบบให้สามารถใช้งานตามความต้องการของ ลูกค้า

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการดำาเนินการ รวมท้ังมีมูลค่าเพ่ิม (Value-added) ในด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น  

ใบสมัครพร้อมบัตรสมาชิก เป็นต้น
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2) บริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล (Digital Print & E-Service Solution) เป็นบริการท่ีจะช่วยลูกค้าในการส่ือสารกับ  

กลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายช่องทางและพัฒนาระบบงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ ครบวงจรแบ่งเป็น

- งานพิมพ์ดิจิตอล (Digital Print) เป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้า สามารถพิมพ์ท้ังแบบกระดาษต่อเน่ืองเป็น

ม้วน  ต่อเน่ืองแบบปรุพับใส่กล่องและแบบแผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอลส่ีสีและขาวดำา พร้อมการบรรจุซองด้วย

เป็นระบบ Zero defect สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ท้ังหมด  

- งานบริการ E-Service Solution ซ่ึงเป็นการพัฒนาการจัดทำา Solution ต่างๆ ท้ังแบบ Digital และ Non-Digital เพ่ือ

ให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การให้บริการ E-Solution การ

พัฒนา Mobile Application การบริหารจัดการ Uniform เป็นต้น นอกจากการให้บริการพิมพ์ข้อมูลบนแบบฟอร์มแล้ว 

ยังมีการให้บริการในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง E-mail เนน้ความปลอดภยัของข้อมูลทุกด้าน ท้ัง Hardware 

Software และ Network นอกจากน้ียังให้บริการจัดพิมพ์ด้วยระบบ Files to Print เป็นการพิมพ์ท่ีใช้ Data มาทำาการ

จัดข้อมูลแล้วส่งพิมพ์จากเคร่ืองพิมพ์ในระบบดิจิตอลในแบบแปรเปล่ียนตาม Data รายบุคคล และหรือ พร้อมบริการ

ใช้ Data ในการส่ือสารกับลูกค้าด้วยส่ืออ่ืนๆ เช่น  Fax, SMS, E-mail Line, Facebook, Web Service, Mobile App., 

E-Document, E-tax Invoice, E-policy, etc.

3) แบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms) เป็นงานพิมพ์ท่ีมีการออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนผิวกระดาษสำาหรับการใช้งาน

เฉพาะอย่าง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำากับภาษี ใบแจ้งหน้ี  ใบนำาฝาก ใบถอนของธนาคาร ใบสลิปเอทีเอ็ม ซองเงินเดือน 

กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิิทิน รายงานประจำาปี เป็นต้น โดยลูกค้าจะเป็นผู้ระบุรูปแบบความต้องการเพ่ือ

ให้บริษัทจัดพิมพ์

4) กระดาษพิมพ์ต่อเน่ือง (Stock Forms) ประกอบด้วย กระดาษพิมพ์ต่อเน่ืองแบบไม่มีลวดลายท่ีใช้กับเคร่ืองพิมพ์ต่อเน่ือง

รวมท้ังกระดาษเพ่ือการใช้งานในสำานักงาน (Office Paper) โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่าย เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร 

กระดาษความร้อนสำาหรับเคร่ืองโทรสาร กระดาษพิเศษสำาหรับเคร่ืองพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการด้านงานพิมพ์ของลูกค้า

PERSONAL LETTER
VOUCHER & COUPON

ON DEMANDTRANSPROMO & STATEMENT
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 สำาหรับกระดาษพิมพ์ต่อเน่ือง บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ จำานวน 3 รายการดังน้ี

 ค่าคาร์บอนฟุุตพริ�นท์

   กระดาษต่อเน่ือง 9”X11”  1 ช้ัน ไม่มีเส้น  18.8 กิโลกรัม

   กระดาษต่อเน่ือง 9.5”X11”  1 ช้ัน ไม่มีเส้น  20.0 กิโลกรัม

   กระดาษต่อเน่ือง 15”X11”   1 ช้ัน ไม่มีเส้น  31.1 กิโลกรัม

5) บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและฉลากสินค้า (Flexible Packaging & Label)  

 การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้สำาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นงานท่ีละเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือ 

ประสาน สอดคล้อง ของทีมงานท่ีมากด้วยประสบการณ์ การทำางานในแต่ละข้ันตอน มีการผลิตท่ีครบวงจรและ 

ทันสมัยต้ังแต่ข้ันตอนการเตรียมพิมพ์ (Prepress), การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล (Digital), การทำา แม่พิมพ์รูปแบบต่าง ๆ  

ท่ีเหมาะสมกบัชนิดงาน เราสามารถผลติถุง ได้ตามความตอ้งการของลกูค้า ทุกขนาด ทุกรูปแบบ  ด้วยเคร่ืองจักรท่ีทนัสมัย  

ท่ีสามารถพิมพ์งานได้สูงสุดถึง 10 สี ในระบบออโต้กราเวียร์รุ่นล่าสุด ควบคุมด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ลูกค้าจึงสามารถ

ม่ันใจได้ว่า จะได้งานพิมพ์ มีคุณภาพดี สวยงาม มีความแม่นยำา อย่างสมำ่าเสมอ ในทุกข้ันตอนการผลิตถุงบรรจุภัณฑ์ 

เพ่ือให้ม่ันใจว่า ลูกค้าจะได้สินค้าท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสร้างความย่ังยืนทางการตลาด 
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 สำาหรับฉลากสินค้า (Label) เป็นการผลิตงานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (liner and lineless 

Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด และ

ฉลากป้องกันการปลอมแปลงและบรรจุภัณฑ์ (Label & Packaging Solution) โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ข้ันสูงผสม

ผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ บวกกับระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้า เพ่ือให้ 

ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบสถานะของสินค้าว่าเป็นลิขสิทธิ�ของแท้ หรือสินค้าลอกเลียนแบบโดยการอ่านข้อมูลบนฉลากสินค้า 

ควบคู่กับระบบท่ีทางบริษัทออกแบบและพัฒนาข้ึนมาโดยเฉพาะ

6) บริการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse & Logistics Management Service) 

 เป็นการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจร โดยให้บริการต้ังแต่จัดหา การจัดเก็บและการจัดส่งด้วย

ความถูกต้อง แม่นยำา ม่ันคง ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลาท่ีกำาหนดพร้อมด้วยการติดตามแบบ Online และการตรวจสอบ

ย้อนกลับภายใต้การจัดการด้วย ระบบซอฟต์แวร์ท่ีทันสมัย

7) บัตรพลาสติก (Card Solution)

 บริษัทเป็นผู้นำาด้านการผลิตบัตรพลาสติก และให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเคร่ืองพิมพ์และอุปกรณ์

ท่ีทันสมัย พร้อมท้ังสร้างความเช่ือม่ันด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูงท่ีได้รับการรับรองจาก Visa MasterCard 

CUP JCB TBCC และ AMERICAN EXPRESS(AMEX)  ให้เป็นผู้ผลิตบัตรได้ตามมาตรฐานบัตรเดบิต บัตรเครดิต  

บัตรเครดิตติดชิป (EMV) รวมถึงการผลิตบัตร Smart Card ประเภทต่าง ๆ นอกจากน้ีการให้บริการลงข้อมูลบนบัตร 

ในหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์ช่ือ พิมพ์รูป หมายเลขสมาชิก Barcode ลงข้อมูลแถบแม่เหล็ก ลงข้อมูลในชิป เป็นต้น 

พร้อมท้ังรับจัดหาเอกสารประกอบ บรรจุบัตรลงในซองจดหมาย เพ่ือเตรียมพร้อมในการส่งไปตามช่องทางต่าง ๆ  อย่างครบวงจร 

 จากความทุ่มเทและการมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำานวน 

มากท้ังในและต่างประเทศ โดยให้บริการรับผลิตบัตรพลาสติกประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

 • Chip Card (EMV): Debit Card, Credit Card, Dual Interface Card, Hybrid Card

 • Payment Card: ATM Card, Gift Card, Prepaid Card
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 • Member Card: Insurance Card, Driving License Card, Member Card, Food Center Card

 • Smart Card: Contactless Card, ID Card, Transportation Card

ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์

ภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคุณภาพได้ 2 ระดับ คือ 

(1) การพิมพ์ระดับท่ัวไปท่ีใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้ังเดิม ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมหลาย

หม่ืนแห่ง การแข่งขันเน้นท่ีการแข่งขันด้านราคา ซ่ึงโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบเน่ืองจากมีต้นทุนการดำาเนินงาน

ท่ีตำ่า ในขณะท่ีโรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทุนการดำาเนินงานท่ีสูงกว่า

(2)  การพิมพ์ระดับเป็นโรงพิมพ์ท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ใช้เงินลงทุนมาก จะมีคู่แข่งน้อยราย เช่น โรงพิมพ์ท่ีพิมพ์เอกสาร

ประเภทต้องป้องกันการปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์เอกชนเพียง 3 ราย และเช่น

กันโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์แบบดิจิตอล (Digital Printing) มีเพียง 4-5 ราย สำาหรับบริษัท จัดอยู่ในประเภทโรงพิมพ์

ขนาดใหญ่ท่ีเป็นท้ัง Security and Digital Printing 

 ดังน้ันโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูงจึงยังสามารถทำากำาไรได้ดี แต่ต้องมีมาตรฐานสามารถรบัประกันคุณภาพ

งานพิมพ์ ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาท่ีจำากัดได้ และส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือต้องสามารถรับประกันว่าข้อมูล

และหรือความลับของลูกค้าท่ีจะไม่ร่ัวไหลออกจากโรงพิมพ์ 

 แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มท่ีมีปริมาณการใช้ลดลง เน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า Digital Platform 

มาทดแทนในการใช้กระดาษ เช่น E-Payment การชำาระเงินโดยการใช้เช็คจะถูกใช้ระบบ E-payment  การกดเงินจากตู้ ATM 

เพ่ือนำามาชำาระสินค้าจะถูกทดแทนด้วยระบบ E-payment  พร้อมเพย์ นอกจากน้ี รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ธุรกิจภาคเอกชนใช้

ระบบ Digital Platform ท่ีเก่ียวข้องกับรัฐบาลด้วย เช่น การออกใบกำากับภาษี แต่เดิมออกเป็นกระดาษหลักฐาน รัฐบาลได้จัดทำา 

โครงการ E-tax Invoice เข้ามาทดแทนใช้กระดาษเป็นหลักฐานและยังมี E-Policy การออกกรมธรรม์โดยใช้ระบบ Digital  

Signature เป็นการยืนยันแทนเอกสาร ฉะน้ัน อุตสาหกรรมการพิมพ์ จะต้องพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อยุคสมัยท่ีเปล่ียน

ไปโรงพิมพ์จะไม่ทำาเพียงแต่รับจ้างพิมพ์ แต่จะต้องต่อยอดการให้บริการท่ีกว้างข้ึน ท้ังด้านการพิมพ์ และการจัดการข้อมูลลูกค้า 

(Data) เพ่ือรักษาฐานลูกค้าไม่ให้ไปใช้กับผู้บริการรายอ่ืน เช่น เดิมลูกค้าส่ังพิมพ์ฟอร์มกับบริษัท และนำาไปพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเอง

และจัดส่งต่อไปให้กับลูกค้า บริษัทได้คิดค้นการให้บริการท่ีครอบคลุมในส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ จึงได้ออกแบบการให้บริการท่ีเรียกว่า 

Multi Channel คือ การรับงานแบบฟอร์มของลูกค้าหรือพิมพ์แบบฟอร์มให้ลูกค้า แล้วจัดการพิมพ์ Data ลงในแบบฟอร์มของลูกค้า 

และนำาส่งผ่านระบบช่องทาง E-mail, SMS, FAX, Social Media (Line, Messenger) และพิมพ์เป็นจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์ ซ่ึง

การให้บริการลักษณะน้ีทำาให้บริษัทรักษาฐานลูกค้า และเพ่ิมรายได้
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ตลาดบริการแบบพิมพ์ธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง (High-Valued Document) :  

 - งานพิมพ์ธุ�รกิจปลอดการปลอมแปลง (Security Document)/งานพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) 

เป็นตลาดท่ีมีผู้แข่งขันน้อยราย  เน่ืองจากเป็นงานท่ีต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ข้ันสูง รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพ่ือป้องกัน

การปลอมแปลง และมีการลงทุนในการทำาห้องพิมพ์แยกบริเวณเพ่ือเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าว

ข้างต้น  ส่งผลทำาให้ต้องมีการใช้เงินลงทุนท่ีสูงทำาให้มีผู้ประกอบการน้อยราย  ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปล่ียนแปลงผู้ผลิต

บ่อยด้วยเหตุผลในเร่ืองของความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์หรือโปรโมชันท่ีออกมาเพ่ือการตลาด จึงทำาให้การ

แข่งขันในส่วนน้ีมีไม่มาก

 - บริการ Cheque On Demand   

 บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายแรกของประเทศไทย  ทำาใหคู่้แข่งท่ีสามารถใหบ้ริการในรปูแบบน้ี  จึงมีน้อยราย  เน่ืองจากการให้

บริการ Cheque On Demand  ต้องอาศัยระบบความปลอดภัยและความเช่ือม่ันของลูกค้าท่ีมีต่อผู้ให้บริการ  รวมถึงต้องมีระบบ

การจัดส่งท่ีรวดเร็วท่ีสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้  บริษัท  จึงให้ความสำาคัญในการขยายตลาดในส่วนน้ีเพ่ิมมาก

ข้ึน  ท้ังน้ีลูกค้าส่วนใหญ่คือธนาคารซ่ึงยังคงทำาการ Encode  เช็คและจัดพิมพ์ช่ือลูกค้าเอง ดังน้ันจึงต้องทำาการเจาะตลาดลูกค้า

ธนาคารรายอ่ืนๆ เพ่ือให้ธนาคารหันมาใช้บริการของบริษัท  แทนการจัดพิมพ์เอง 

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล (Digital Print  and E-Service Solution) 

 ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล เป็นตลาดท่ีมีคู่แข่งน้อยราย เน่ืองจากเป็นงานบริการท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย

ของข้อมูลลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงท้ังในเร่ืองของเคร่ืองจักร และระบบการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับความ 

ถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจำากัด และบริษัทมีความพร้อมและมีความหลากหลายในการให้บริการ

มากกว่าผู้ให้บริการรายเดิม  บริษัทสามารถให้บริการได้ท้ังกระดาษแบบต่อเน่ืองเป็นม้วน  ต่อเน่ืองแบบปรุ และแบบแผ่น รวมถึง

การบรรจุซองด้วยระบบ Zero defect ซ่ึงป้องกันความผิดพลาด และท่ีสำาคัญบริษัทยังสามารถให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบส่ีสี  

โดยบริษัทมีมาตรฐาน ISO 27001 เป็นโรงพิมพ์ท่ีมีระบบการรักษาความปลอดภัยในการทำางาน ดูแลท้ังในด้านข้อมูลของ

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

เป็นกระบวนการบรหิารในการประเมนิถึงภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รของบริษัท ซ่ึงจะสร้างความม่ันใจใหกั้บลูกค้าว่าข้อมูล

ไม่มีข้อผิดพลาดและยังสามารถทำาธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในตลาดคู่แข่งของบริษัทมีเพียง 1-2 รายเท่าน้ันท่ีมีมาตรฐานน้ี

ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจ (Business Forms) 

 สำาหรับการแข่งขันในตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจน้ันมีการแข่งขันท่ีสูง เน่ืองด้วยเป็นสินค้าส้ินเปลืองใช้แล้วหมดไป และมีปริมาณ

การส่ังซ้ือในแต่ละคร้ังเป็นจำานวนมาก  โดยข้ันตอนในการผลิตไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ข้ันสูงในการผลิตมากนัก 

จึงทำาให้มีคู่แข่งหลายราย  ท้ังน้ีลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจด้านการส่ือสาร และหน่วยงานราชการ

 และจากการท่ีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นำาระบบการประมูลผ่านส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  มาใช้  จึงทำาให้เกิดการแข่งขัน

ในตลาดสูงมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากเป็นระบบการแข่งขันในด้านราคาโดยราคาประมูลท่ีได้จะค่อนข้างตำ่า ในขณะท่ีต้นทุนวัตถุดิบ

เพ่ิมสูงข้ึน  ทำาให้บริษัทไม่สามารถเข้าแข่งขันในระบบการประมูลผ่านส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกคร้ัง ดังน้ัน บริษัทจึงมีการปรับ

ใช้กลยุทธ์การเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสินค้า โดยการเสนอบริการด้านการบริหารคลังและจัดเก็บสินค้า เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและเพ่ิม

ทางเลือกให้กับลูกค้า จึงเป็นการขายสินค้าพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ ทำาให้เป็นการเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดมากย่ิงข้ึน 

ตลาดกระดาษสำานักงาน (Office Paper) 

 ตลาดกระดาษสำานักงานเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันด้านราคาสูง เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีผลิตพร้อมใช้งานได้ทันที และไม่

ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการผลิตเป็นการตัดเพ่ือให้ได้ตามขนาดท่ีใช้งาน ทำาให้ตลาดน้ีจึงมีคู่แข่ง

จำานวนมาก  โดยลูกค้าจะพิจารณาเร่ืองราคามากกว่าคุณภาพสินค้า ท้ังน้ีคุณภาพของกระดาษน้ันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมาก 

ปัจจุบัน บริษัท ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนในการจัดจำาหน่ายของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ย่ีห้อสินค้า “Fuji Xerox”
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ตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

 บรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศส่วนใหญ่ เป็นการผลิตเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคร่ืองสำาอาง ซ่ึงสถานการณ์การผลิต การจำาหน่าย

 การส่งออก และการนำาเข้าบรรจุภัณฑ์ ประเภทต่าง ๆ มีอัตราการเติบโตมากข้ึนทุกปีโดยเฉล่ียเติบโตปีละมากกว่าร้อยละ 10  

ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดส่วนใหญ่ได้ผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารมากถึงร้อยละ 38 ตามยุทธศาสตร์ครัวโลกของประเทศไทย  โดย

พบว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดท่ีในประเทศไทยมีการใช้มากคือผลิตภัณฑ์พลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์ 

ชนิดกระดาษ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36  บริษัทจึงเห็นเป็นโอกาสและได้ลงทุนเคร่ืองจักรสำาหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

ตัวซ่ึงใช้ผลิตได้ท้ังบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นกระดาษบางและบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยได้มีการติดต้ังเคร่ืองจักรและพัฒนาระบบการ

ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food grade) เพ่ือขยายตลาดผลิตภัณฑ์น้ีในปี 2561 และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี 

นวัตกรรมความแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของ 

ภาครัฐต่อไป ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองให้ใช้เคร่ืองหมายรับรอง “ฮาลาล” จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

ตลาดกลุ่มฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Label & Packaging Solution)

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคหันมาใช้บริการการส่ังซ้ือของ

ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนแน่นอนว่ายังมีช่องโหว่จากบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองสำาอางและ

ยา ท่ีอาจจะถูกปลอมแปลงสินค้าและไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ดังน้ัน ธุรกิจกลุ่มฉลากป้องกันการปลอมแปลง จาก

ทิศทางและแนวโน้มความสำาคัญของการป้องกันการถูกละเมิดลิขสิทธิ� บริษัทจึงได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนิน

ธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตและให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ�  

ลดปัญหาการลอกเลียนแบบ ป้องกันการถูกละเมิดหรือการปลอมแปลงสินค้า ได้อย่างครบวงจร ซ่ึงได้รับความสนใจอย่างมาก

จากกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองสำาอาง ยาและเวชภัณฑ์

ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse and Logistic Management Service) 

 ตลาดบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคู่แข่งน้อยราย  สำาหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ท่ีดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่น้ัน มีการดำาเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่าน้ัน ไม่มีการให้บริการ การจัดเก็บ

และบริหารคลัง ซ่ึงงานบริการบริหารคลังแบบพิมพ์ของบริษัท  สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังลูกค้าท่ีต้องการแบบ 

One Stop Service ซ่ึงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและลดความยุ่งยากในการบริหารงาน บริษัทได้มีการต่อยอดการ

บริหารคลังสินค้าท่ีไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ เช่น บริหารชุดแบบฟอร์มพนักงาน บริหารเคร่ืองเขียน บริหารของขวัญ ของชำาร่วย และบริษัทยัง

มีนโยบายท่ีจะขยายการบริหารสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า E-commerce และกลุ่มสินค้า IT  

ตลาดธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Card Solution)

 ภาพรวมตลาดบัตรกลุ่มธนาคารในปี 2563 มีอัตราเติบโตท่ีลดน้อยลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของกลุ่มธนาคาร

ท่ีมุ่งเน้นไปในเร่ืองของ mobile payment มากข้ึน อีกท้ังนโยบายด้านการให้สินเช่ือบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ท่ีรัดกุมมากข้ึน ทำาใหภ้าพตลาดมกีารเตบิโตท่ีชะลอลงรวมถงึการลดลงของมาตรการสง่เสริมการตลาดของธนาคาร อันเน่ืองจากผล 

กระทบทางเศรษฐกิจ ทำาให้กลุ่มธนาคารมีการชะลอการลงทุนในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีแนวโน้ม

เติบโตในกลุ่มขนส่งมวลชน ขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้า  ดังน้ัน บริษัทจึงจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบโซลูชันและติดตามสถานการณ์

กับทางธนาคารเพ่ือมองหาช่องทางร่วมกันพัฒนาต่อไปเพ่ือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากท่ีสุด
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Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงปี 2563 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงโดยอ้างอิงหลักการตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดับ

องค์กร (Enterprise Risk Management) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: 

COSO ซึง่เปน็กรอบการบรหิารจัดการความเสีย่งทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากองคก์รทกุประเภทในระดบัสากลว่าเปน็กรอบการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าจากความตื่นตัวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดใหม่ (Digital Disruption) มา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของภาคธุรกิจและรูปแบบการดำาเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคโดยให้ความสำาคัญ

ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Platform มากขึ้น ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ส่งผลให้การใช้ส่ือ 

สิ่งพิมพ์กระดาษลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ระบุความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงสำาคัญและวางแผนปรับตัวให้

เทา่ทันการเปลีย่นแปลงมาอยา่งตอ่เนือ่งแลว้ ความเสีย่งนีก้ย็งัถกูเรง่ใหเ้กดิขึน้เรว็ยิง่ขึน้จากพลวตัของการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตา่งกจ็ำาเปน็ตอ้งร่วมกนัดำาเนนิมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) และมาตรการลดการสมัผสั (Contactless) ดว้ย

การนำาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการปรับรูปแบบธุรกิจและรูปแบบการดำาเนินชีวิตอย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นความปกติใหม่ (New 

Normal) เช่น การทำางานจากที่บ้าน (Work From Home) และการประชุมทางไกล (Online Conference) เพื่อลดการเดินทางไปรวม

กลุ่มกัน การใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อ

ลดการสัมผัสเอกสาร เป็นต้น

บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการพัฒนานวัตกรรมด้าน

ระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการใชส้ือ่ดจิทัิลทดแทนสือ่กระดาษมากขึน้ เชน่ การสง่ขอ้มลูสิง่พมิพผ์า่นชอ่งทาง e-mail และ SMS ทดแทน

การส่งสิ่งพิมพ์กระดาษทางไปรษณีย์ การให้บริการนำาส่งข้อมูลใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เป็นต้น และได้ปรับ

โครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึก (Synergy) ทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อ

เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัโดยรวมสำาหรบัการรกัษาฐานธรุกจิเดมิ ควบคูไ่ปกบัการเขา้สูธ่รุกจิใหมท่ีต่อบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

บริษัทฯ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยได้นำาเอาระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกับ

อินเตอร์เน็ตมาเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญขององค์กรเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพท้ังด้านการผลิตและให้บริการให้สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมและความพึงพอใจแก่ลูกค้า และด้านการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กรให้มีกระบวนการทางธุรกิจภายในท่ีเหมาะสม 

ลดข้ันตอนและความซำ้าซ้อนในการปฏิิบัติงานได้ ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากกับความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จึงได้นำาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System: ISMS) ตามระบบ

มาตรฐานสากล ISO 27001 มาใชเ้ป็นหลกัการในการกำาหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบิตังิานของบรษิทัฯ เพือ่ใหเ้ชือ่มัน่ไดว่้าขอ้มลู

ของบริษัทฯ จะได้รับการรักษาความลับ (Confidentiality) ปกป้องให้มีความสมบูรณ์ (Integrity) และดูแลให้มีความพร้อมใช้งาน 

(Availability) ซึ่งสามารถสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้สามารถป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

(Cyber Attack) จากภายนอกองค์กรได้อีกทางหนึ่ง

 3. ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial and Reporting Risk)

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ดิจิทัล อีกท้ังในปี 2563 ยังต้องดำาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบ
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อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ซึ่งผลตอบแทนและกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานและการลงทุนใน

บริษัทย่อยอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และอาจเกิดการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ดำาเนินงานต่าง ๆ ที่ลงทุนไว้ 

บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงสำาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึก (Synergy) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ทั้ง

ด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ปรับโครงสร้างการจัดการในบริษัท

ย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้สัมฤทธิ�ผลอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

บริษัทฯ ต้องดำาเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่กำาหนดขึ้นโดยกฎหมาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น และท่ีกำาหนดขึ้นโดยสภาพแวดล้อมหรือประเพณี

ทางธุรกิจ เช่น ข้อกำาหนดตามระบบมาตรฐานสากล (ISO) ข้อกำาหนดระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)  

ข้อกำาหนดตามสัญญาเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งการไม่สามารถปฏิิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้นได้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับ  

หยุดประกอบการเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเสียชื่อเสียงในการดำาเนินธุรกิจได้

บริษัทฯ จึงได้กำาหนดให้มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความสอดคล้องในการปฏิิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ โดยมีผู้รับผิดชอบเฉพาะสำาหรับกฎระเบียบท่ีมีความสำาคัญท้ังในรูปหน่วย

งานและคณะทำางาน และจัดให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิิบัติ

ตามเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถดำาเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิิบัติตามกฎระเบียบท้ังท่ีมีอยู่แล้ว

และท่ีออกใหม่ได้อย่างทันเหตุการณ์
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and  
Governance : ESG)

	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 
จำากัดได้รับเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล จากสำานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม 

	บริษัทได้จัดต้ังบริษัทย่อย คือ บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำากัด ด้วยหุ้นท่ี
บริษัทถืออยู่ในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด (Share 
Swap) เพ่ือรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับกิจการรับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจน
ส่ือส่ิงพิมพ์ทุกประเภท โดยจะรวมบริษัทในเครือท่ีประกอบธุรกิจส่ือ 
ส่ิงพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท ทุนจดทะเบียน 
300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท
ถือหุ้น 99.99% 

	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท โกไฟว์ จำากัด ได้รับรางวัลจาก Thailand 
ICT Awards 2019 (TICTA2019) ในงานประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ 
เป็นบริษัทผู้จัดทำาระบบ Venio CRM ตอกยำา้ความสำาเร็จ ก้าวสู่ผู้นำา
ระบบ CRM บนสมาร์ทโฟนท่ีน่าใช้งานมากท่ีสุด พร้อมช่วยเร่ืองการส่ง
มอบประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า และการจัดการบริหารงานขายอย่าง
มืออาชีพ โดย "Venio CRM" มุ่งพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ธุรกิจในยุคดิจิทัล เดินหน้าโชว์คุณภาพ เน้นใช้งานง่ายผ่าน 
มือถือ สะดวก รวดเร็วอยู่บนพ้ืนฐานการบริการซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐาน
สากลและมุ่งเน้นการยกระดับทางธุรกิจให้กับองค์กรทุกขนาด และทุก
ระดับอุตสาหกรรม

	บริษัทได้ทำาการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ บริษัท โกไฟว์ จำากัด 
จำานวน 399,997 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและจำาหน่ายแล้ว
ท้ังหมด ให้กับนายจุติพันธ์ุ มงคลสุธี ในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นจำานวน
เงิน 2,399,821 บาท ทำาให้บริษัทถือหุ้น 60% 

	บริษัทได้การทำาคำาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดใน บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด 
(มหาชน) (“TBSP”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender offer) โดยบริษัท
เข้าถือหุ้นใน TBSP ในสัดส่วน 97.17% 

2563

	บริษัทได้รับมอบโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
ในงาน “Eco Innovation Forum 2020” โดยได้รับรองตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการโรงงานท่ีคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการขับเคล่ือนระบบ
นิเวศให้เติบโตอย่างสมดุล

	บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ในฐานะ 
ท่ีดำาเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน  
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” (คาร์บอนฟุตพร้ินต์) ประจำาปี 2563

	เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนว
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน

	เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 
การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการโอนกิจการท้ังหมด 
ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 
จำากัด ผ่านบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ให้แก่ 
บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) (“TBSP”) โดย TBSP ได้ออกและจัดสรร 
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ TBSP จำานวน 94,220,357 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ในราคาเสนอขาย 13.80 บาท ให้แก่ เซอร์วิส ฮอลล์ เพ่ือชำาระ 
เป็นค่าตอบแทนสำาหรับการซ้ือและการรับโอน กิจการท้ังหมด อย่างไรก็ตาม 
เซอร์วิส ฮอลล์ ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ผู้ชำาระบัญชีและผู้ถือหุ้นราย
อ่ืนของเซอร์วิส ฮอลล์ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ TBSP ดำาเนินการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจำานวน 94,220,357 หุ้น เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

	เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คร้ังท่ี 4/2563 ได้มีมติแต่งต้ังนายจุติพันธ์ุ มงคลสุธี เป็นกรรมการผู้จัดการ 
โดยมีผลต้ังแต่ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ 

2562

	บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 4 ของ ESG100 ปี 2562 ซ่ึงเป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน จำานวน 771 บริษัท ท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่นด้าน 

Major Changes and Developments
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ คัญ
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	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 โดย
เงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำาไรสุทธิ  

	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์  
จำากัด ได้เข้าไปซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) 
จำากัด ทำาให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 และได้
เปล่ียนช่ือเป็น 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 ท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่น
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance : ESG) อย่างต่อเน่ือง

	บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System: ISO 
22000 v4.1) จากสถาบัน INTERTEK ซ่ึงเป็นระบบการจัดการความ
ปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานเก่ียวข้องกับเร่ืองของอาหาร การวิเคราะห์ถึง
เร่ืองอันตราย และจุดวิกฤตท่ีจำาเป็นต้องได้รับการควบคุมในข้ันตอนการ
ผลิตอาหารท่ีเรียกว่า HACCP (Hazard Analysis and Critical Point 
System) ซ่ึงเป็นระบบการจัดการท่ีช่วยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภค โดยการเข้าคุมจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิต (CCP) โดยนำา
ไปใช้ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่อาหาร เร่ิมต้ังแต่ผู้ผลิตเบ้ืองต้น 
คือ Primary Producer ไปจนถึงผู้บริโภค ช่วยสร้างความม่ันใจและความ

ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้มากข้ึน ลดการกีดกันทางการค้าจาก
ประเทศนำาเข้า ท้ังน้ีระบบ HACCP จะยึดมาตรฐานตามโครงการอาหาร
ระหว่างประเทศ “Codex” ช่วยป้องกันสารปนเป้ือนท่ีเป็นอันตราย ท้ังทาง
เคมีและสารชีวภาพ รวมไปถึงกายภาพของอาหารให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด มีการควบคุมพนักงาน ตรวจสอบข้ันตอน ติดตามอย่างต่อเน่ืองใน
จุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมเป็นพิเศษ

	เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 1/2561 มีมติดังน้ี

- ให้เข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมจาก บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จำากัด 
(มหาชน) โดยการทำาคำาเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดโดยสมัครใจแบบ
มีเง่ือนไข (Voluntary Tender Offer)

- ลดทุนจดทะเบียนจำานวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
จำานวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 
360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ออก
จำาหน่ายของบริษัท 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 เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท 
นำางบการเงินของ TBSP  มารวมในการจัดทำา งบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ี 4 
เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นวันท่ีบริษัท มีการควบคุม TBSP

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

	เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โกไฟว์ จำากัด 
โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ทุนชำาระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ บริการให้คำาปรึกษา และให้ 
บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 

2560

	เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2560 ได้มีมติแต่งต้ังนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เป็นประธานบริษัท  
และได้แต่งต้ังนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เป็นกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพ์ รวมระยะเวลา 23 ปี 

	บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 2 ของ ESG100 ซ่ึงเป็นการจัด
อันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จด
ทะเบียน จำานวน 656 บริษัท ในปี 2560 ท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่น
ด้านส่ิงแวดล้อม 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 ในงานประกวดส่ิงพิมพ์แห่งชาติ คร้ังท่ี 12 
(Thailand Print Award 2017)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

	บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 360,206,980 บาท โดยหุ้นสามัญ
ท่ีเพ่ิมจำานวน 32,746,089 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว
คงเหลือจำานวนหุ้นท่ีไม่ได้รับการจัดสรรจำานวน 212 หุ้น

2557

	บริษัทได้รับการแต่งต้ังจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด เพ่ือ
เป็นตัวแทนจำาหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารในแบรนด์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ แต่เพียง
รายเดียวในประเทศ

	บริษัทขยายฐานการผลิตไปสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible  
Packaging) โดยมีการลงทุนเคร่ืองจักรกราเวียร์ (Gravure)

	บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 327,460,970 บาท โดยหุ้นสามัญท่ีเพ่ิม
จำานวน 29,769,179 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน  
10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวคงเหลือจำานวน
หุ้นท่ีไม่ได้รับการจัดสรรจำานวน 79 หุ้น 

	บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง(Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการท่ี 2 
โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี เร่ิมโครงการต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2557 โดย
บริษัทสมทบให้ 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 และได้รับรางวัล “Silver Award” 
ประเภทงาน Innovative/Special Printing จากผลงานช้ินเดียวกัน

	บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจำานวน 248,076,525 บาท เป็นทุน 
จดทะเบียนใหม่จำานวน 297,691,830 บาท โดยหุ้นสามัญ ท่ีเพ่ิม 
จำานวน 49,615,305 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 
5 หุ้นเดิมต่อ 1หุ้นใหม่ ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว คงเหลือจำานวน
หุ้นท่ีไม่ได้รับการจัดสรรจำานวน 39 หุ้น 

	บริษัทและบริษัทย่อยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศ (Information Security) ISO 27001 จากสถาบัน 
BUREAU VERITAS THAILAND 

2555

	บริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงอาคารโรงงาน เพ่ือให้สายการผลิตของบริษัท
มีความกระชับและลดระยะเวลาในการเคล่ือนย้ายวัตถุดิบพร้อมท้ัง 
ปรับปรุงสถานท่ีของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีต้องใช้เทคโนโลยีด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิม 
มากข้ึน ประกอบการควบคุมการเข้าออกภายในโรงงานเพ่ือเป็นโรงงาน
ท่ีมีความ Security มากย่ิงข้ึน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะ
แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสสองของปี 2556

	บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำาโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program :EJIP)  
โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เร่ิมโครงการต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 
โดยบริษัท สมทบให้ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของลูกจ้าง โครงการดัง
กล่าวเพ่ือให้พนักงานของบริษัท มีความเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นการ
สร้างแรงจูงใจการปฏิิบัติงาน และรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว

	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green  
Industry) ระดับ 4* จากกระทรวงอุตสาหกรรม *ระดับ 4 หมายถึง 
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการท่ีทุกคนในองค์กรให้ความ 
ร่วมมือร่วมใจดำาเนินงานอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกด้านของการ
ประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร

	บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง(Employee Joint Investment Program :EJIP ) โครงการท่ี 3 
โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เร่ิมโครงการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560-10 
ตุลาคม 2565  โดยบริษัทสมทบให้ ในอัตรา 42% ของเงินลงทุนของ
ลูกจ้าง

2559

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

	บริษัทและบริษัทย่อย ได้การรับรองเป็น โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Factory)* จากสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559 

		*โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมท่ียึด
ม่ันในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท้ังภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน

2558

	บริษัทเปล่ียนแปลงสถานะลงทุนในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี  
พร้ินต้ิง จำากัด (มหาชน) “TBSP” เป็นบริษัทร่วม เน่ืองจากกลุ่มตระกูล
มงคลสุธี 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 ท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามน้ันต่อการดำาเนินธุรกิจ 
และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น 
(resilience) เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี 
ส่วนได้เสียหลัก ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าท่ีมี
ประสิทธิผล

	บริษัทได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก 
(องค์กรมหาชน) ในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์  
ในผลิตภัณฑ์กระดาษต่อเน่ือง 3 รายการ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่ 15 
กรกฎาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2560

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 1)  ได้ รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม(มอก.) สำาหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 2) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนช่ือเป็น 
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 จัดโดยสมาคม
การพิมพ์ไทย 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 จากงานประกวด Asian Print Awards 2006  คร้ังท่ี 4 
ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ในนาม บริษัท ที.เค.เอส.  
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด)

	บริษัทได้จัดงาน Grand Opening โรงงานใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร ซ่ึงมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

2548

	บริษัทได้ทำาการซ้ือขายใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
จำานวน 61,999,540 หน่วย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดอยู่ในหมวด 
ใบสำาคัญแสดงสิทธิและใช้ช่ือย่อในการซ้ือขายหลักทรัพย์ว่า “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 ทำาให้จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเปล่ียนจาก
จำานวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็น 250 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเปิดทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

2545

	บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด ได้มีการ
เปล่ียนช่ือบริษัท เป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้
ย้ายท่ีทำาการพร้อมท้ังสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่ข้ึนท่ี 
ถนนสุคนธสวัสดิ� ใกล้กับทางด่วนเอกมัยรามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยี
การกระจายสินค้าท่ีได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มบริษัท Synnex ประเทศ
ไต้หวัน  

	บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจ โดยในส่วนของสินค้า 
หมวดอุปกรณ์สำานักงาน อาทิเช่น หมึกสำาหรับเคร่ืองพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท 
และเลเซอร์ ส่ือบันทึกข้อมูล เป็นต้น ได้ถูกโอนให้กับ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่าย โดยมีช่องทางการจัดจำาหน่าย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท่ัวประเทศ

2554

	บริษัทลดทุนจดทะเบียนท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับใบสำาคัญ 
แสดงสิทธิและการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงโดยการลดจำานวน
หุ้นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิและจำาหน่ายไม่หมด จำานวน 111,923,475 หุ้น 
ทำาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากทุนจดทะเบียนเดิม 
360,000,000 หุ้น เหลือ 248,076,525 หุ้น ท้ังน้ีบริษัทได้ดำาเนินการ 
ลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554

	บริษัทได้ทำาการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีจังหวัดเพชรบุรี (โรงงานเดิม) 
ในมูลค่า 120.0 ล้านบาท เงินท่ีได้จากการขาย ท่ีจำานวน 90.0 ล้าน
บาท นำาไปชำาระเงินกู้ท่ีมีอยู่กับสถาบันการเงิน ส่วนท่ีเหลือใช้หมุนเวียน
ภายในกิจการ

2553

	บริษัทได้ทำาการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 ลงวันท่ี  28 เมษายน 2553

	หลักทรัพย์ของบริษัท ได้ทำาการย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
(Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(Information & Communication Technology) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจส่ิงพิมพ์ (Media & Publishing)

	TKS-W1 ได้ครบกำาหนดการใช้สิทธิท่ีซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีใบ
สำาคัญแสดงสิทธิท้ังหมดจำานวน 61,999,540 หุ้นได้ทำาการใช้สิทธิท่ีซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัท จำานวน 3,325 หุ้น

	บริษัทได้ทำาการเพ่ิมทุนท่ีชำาระแล้วจากจำานวน 248,073,200 หุ้น เป็น 
248,076,525 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 1.0 บาท จากการใช้สิทธิของ TKS-W1 

	วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553  คณะกรรมการบริษัท  มีมติขายหุ้นสามัญ
ท่ีซ้ือคืนจำานวน 16,941,360 หุ้น โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการขายหุ้นสามัญท่ีซ้ือคืน ต้ังแต่วันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2553 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 2554

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) 
ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ทำาการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2551

2550

	ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2550  เม่ือวันท่ี  3  กันยายน  2550 มี
มติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 318 ล้านบาท เป็น 360 ล้านบาท 
การเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 42 ล้านบาท โดย
เสนอขายให้แก่บุคคลภายในวงจำากัด (Private Placement)  บริษัทได้
ดำาเนินการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554

	บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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2540

	บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพจาก “บริษัทจำากัด” เป็น “บริษัทมหาชน
จำากัด” และเปล่ียนช่ือจากเดิมคือ “บริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พร้ินต้ิง 
จำากัด” เป็น “บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์  จำากัด (มหาชน)”

	บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนใน บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด จาก
เดิม 50 ล้านบาท เป็น 100  ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

	บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจส่ิงพิมพ์ระบบออฟเซ็ท  
จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2539

	บริษัทเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจการพิมพ์รายแรกของประเทศไทย ท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพ (ISO 9002)

2535

	เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตกระดาษ
ต่อเน่ือง ท่ีอำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2531

	จัดต้ังบริษัทย่อย “บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำากัด” เพ่ือประกอบ
ธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และ
ระบบสารสนเทศ

2529

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

2497

	เร่ิมดำาเนินกิจการภายใต้ช่ือ “แต้ เกียง เซ้ง”

	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 จากสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2543

	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองคุณภาพ (ISO 14001)  
ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยันเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

	บริษัทได้รับเคร่ืองหมายการค้า Thailand Brand จากกรมส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2542

	กลุ่มบริษัท Synnex จากประเทศไต้หวัน ซ่ึงเป็นผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่ของโลก 
เข้าร่วมลงทุน 49% ในบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท คอมเพ็ค 
(ประเทศไทย) จำากัด  

2541

	ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ท่ีจังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี  
30 ไร่ เพ่ือเพ่ิมกำาลังการผลิตแบบพิมพ์ธุรกิจ

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มห�ชน)
TBSP Public Company Limited 
TBSP
0107537002311
41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้�สมิงพร�ย ตำ�บลสำ�โรงใต้ อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10130
ประกอบธุรกิจประเภทก�รพิมพ์เอกส�รปลอดก�รปลอมแปลง และบัตรพล�สติกเพื่อใช้ในวงก�รธน�ค�รพ�ณิชย์
สถ�บันก�รเงิน และสำ�หรับลูกค้�ทั่วไป
0-2754-2650
0-2183-2763
www.tbsp.co.th
204.22 ล้�นบ�ท
หุ้นส�มัญจำ�นวน 204.22 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.0 บ�ท รวม 204.22 ล้�นบ�ท
หุ้นส�มัญจำ�นวน 204.22 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.0 บ�ท รวม 204.22 ล้�นบ�ท
98.47%
บริษัทย่อย

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

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)
T.K.S. Technologies Public Company Limited 
TKS
0107540000014
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎ�วิถี ตำ�บลโคกข�ม อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร 74000
ผลิตและจำ�หน่�ยแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง และกระด�ษสำ�นักง�น
0-2784-5888
0-2784-5858
www.tks.co.th
หุ้นส�มัญจำ�นวน  462.227 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.0 บ�ท รวม 462.227 ล้�นบ�ท
หุ้นส�มัญจำ�นวน  462.226 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.0 บ�ท รวม 462.226 ล้�นบ�ท

Information of Company Group
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทในเครือ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ความสัมพันธ์

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
Synnex (Thailand) Public Company Limited (SYNEX)
0107550000203
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ 10230
ประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่�ยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบส�รสนเทศ
0-2553-8888
0-2578-8181
www.synnex.co.th
หุ้นส�มัญจำ�นวน 880.00 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.0 บ�ท รวม  880.00 ล้�นบ�ท
หุ้นส�มัญจำ�นวน 847.36 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.0 บ�ท รวม  847.36 ล้�นบ�ท
38.51%
บริษัทร่วม

ชื่อบริษัทภาษาไทย	
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	
เลขทะเบียนบริษัท	
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
ทุนจดทะเบียน	
ทุนชำาระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	
ความสัมพันธ์

บริษัท โกไฟว์ จำ�กัด
Gofive Company Limited
0745561010054
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎ�วิถี ตำ�บลโคกข�ม อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร 74000
บริก�รให้คำ�ปรึกษ� และให้บริก�รด้�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและซอฟต์แวร์
0-2784-5888
0-2784-5858
หุ้นส�มัญจำ�นวน 1 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10.0 บ�ท รวม  10.00 ล้�นบ�ท
หุ้นส�มัญจำ�นวน 1 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ   5.0 บ�ท รวม    5.00 ล้�นบ�ท
60.00%
บริษัทย่อย

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทร่วม

026



Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

บริษัท	ทีบีเอสพี	จำากัด	(มหาชน)	 
(เดิมช่ือ	บริษัท	ไทยบริติชซีเคียวริตี	้
พริ้นติ้ง	จำากัด	(มหาชน))

บริษัท	โกไฟว์	จำากัด

บริษัทร่วม
บริษัท	ซินเน็ค	(ประเทศไทย)	
จำากัด	(มหาชน)

สิ่งพิมพ์	
เอกสารปลอดการทำาเทียม

ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์

จำาหน่ายคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์
ต่อพ่วงซอฟต์แวร์	และระบบ
สารสนเทศ

204.22

5.00

847.36

1

10

1

98.47

60.00

38.51

-

-

38.51

Investments in Subsidiaries
and Associated Companies
การลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษัทย่อยทางตรง
กิจการร่วมค้า
และบริษัทร่วม

ประเภทธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าท่ีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

สัดส่วน
เงินลงทุน
(%)

สิทธิการ
ออกเสียง
(%)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

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

บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน)

98.48%
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน)
38.51%

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส 
แมเนจเม้นท์ จำากัด

100%

บริษัท พีที ออโตเมช่ัน 
(ไทยแลนด์) จำากัด

50%

บริษัท พริซ่ึม โซลูช่ันส์ จำากัด
99.99%

บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ จำากัด

100%

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำากัด
26.67%

บริษัท โกไฟว์ จำากัด

60.00%

33.30%

บริษัท มงคลสุธี โฮลด้ิง จำากัด 

Group Investment Structure
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (31 ธันวาคม 2563)

บริษัท มาร์เวลแพค จำากัด

100%

Myanmar Deco-TBSP 
Special Products

40%

บริษัท ไทยบริติช 
ซีเคียวริต้ีพร้ินต้ิง โอเวอร์ซีส์ จำากัด

100%
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 บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพ่ือใช้ในวงการ

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำาหรับลูกค้าท่ัวไป มีทุนจดทะเบียน 204.22 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 204.22 ล้านบาท โดยมี 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี

ลำาดับท่ี รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มตระกูลมงคลสุธี

 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำ�กัด 

 น�ยสุพันธุ์ มงคลสุธี

 น.ส.สุธิด� มงคลสุธี

 น�ยจุติพันธุ์ มงคลสุธี

 น�งสุพรรณษ� อ�รยะสกุล

 น.ส.ศรุต� มงคลสุธี

น�ยไพวรรณ ช�ติพิทักษ์

OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED

น�งทิพวรรณ กัมทรทิพย์

น�ยชูช�ติ เพ็ชรอำ�ไพ

น�ยไพศ�ล ช�ติพิทักษ์

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด

น�งพัชน� ชวโภคิน

น�ยวรก�ร วิไลชนม์

192,012,405

153,919,994

8,291,448

20,632,037

3,157,718

2,967,594

3,043,614

15,856,500

12,743,752

11,235,000

5,000,000

4,920,000

4,656,094

4,446,628

3,664,386

3,604,426

41.53

33.30

1.79

4.46

0.68

0.64

0.66

3.43

2.76

2.43

1.08

1.06

1.00

0.96

0.79

0.78

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

 บริษัท มงคลสุธีโฮลด้ิง จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆ (holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้นตามตารางดังน้ี

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

ลำาดับท่ี รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

Shareholders Structure
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1 น.ส.สุธิด� มงคลสุธี 42,000 84.00

2 น�งสุช�ด� มงคลสุธี 2,000 4.00

3 น�งสุพรรณษ� อ�รยะสกุล 2,000 4.00

4 น�ยจุติพันธุ์ มงคลสุธี 2,000 4.00

5 น.ส.ศรุต� มงคลสุธี 2,000 4.00 

 จำานวนหุ้นทั้งหมด	 50,000  100.00

1 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) 201,109,677 98.48 

 จำานวนหุ้นทั้งหมด	 204,220,357  100.00
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) *1 ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  มีทุนจดทะเบียน 880.0 ล้านบาท 

ทุนชำาระแล้ว 847.3 ล้านบาท โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปน้ี

หมายเหตุ :  *1บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด มหาชน ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เม่ือวันท่ี  16 มิถุนายน 2551
  *2 Synnex Technology International Corp. ถือหุ้นท้ังหมดใน King’s Eye Investment Ltd.  โดยผ่านทาง Pacific City Holding Ltd.

ลำาดับท่ี

ลำาดับท่ี

รายช่ือผู้ถือหุ้น

รายช่ือผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

1 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) 600,000 60.00 

 จำานวนหุ้นทั้งหมด	 1,000,000  100.00

1 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�กัด (มห�ชน) 326,355,876 38.51

2 King’s Eye Investment Ltd.*2 269,450,000 34.99 

 จำานวนหุ้นที่เรียกชำาระแล้วทั้งหมด	 847,361,206  100.00

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี ท่ีมีผลกำาไรจากการดำาเนินงาน
 แต่ท้ังน้ีจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทย่อยในการจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กับผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
 บริษัทร่วมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำา่กว่า 40%  ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี สำารองตามกฎหมาย และสำารองต่างๆ ท้ังหมด
ในแต่ละปี ท่ีมีผลกำาไรจากการดำาเนินการ แต่ท้ังน้ีจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน  ความจำาเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร

หมายเหตุ : *1 ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2563 และจากกำาไรสุทธิและกำาไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม 0.26 บาท ท้ังน้ีบริษัท 
  มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06 บาท/หุ้น สำาหรับงวด 6 เดือนหลัง ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ท้ังน้ีสิทธิ� 
  ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
 *2  อัตรากำาไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำาไรท่ีปรากฏิตามงบการเงินของปีน้ันๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2563

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%

0.50

0.50

0.26

0.26

ไม่มี

52.49%

52.49%

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563*1

Dividend Payment Policy
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัท โกไฟว์ จำากัด ประกอบธุรกิจ บริการให้คำาปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ มีทุนจดทะเบียน 

10.0 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว 5.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังน้ี
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Management Structure
โครงสร้างการจัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายงานพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายขาย
และการตลาด

ฝ่ายจัดซ้ือ
และส่งออก

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่าย Logistic 
and Warehouse

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

สำานักงานเลขานุการ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

1. พลเอกมงคล  อัมพรพิสิฏฐ์  

 	กรรมการอิสระ
 	ประธานกรรมการ	

2. นายปฏิญญา  เทวอักษร  
 	กรรมการ

3. นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี   
 	กรรมการ	

4. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 

 	กรรมการอิสระ	
 	กรรมการตรวจสอบ	
 	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5. นางเสาวนีย์  กมลบุตร  

 	กรรมการอิสระ		
 	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
 	กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  

 	กรรมการอิสระ	
 	กรรมการตรวจสอบ
 	ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน			

7. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี 

 	กรรมการ	
 	กรรมการผู้จัดการ
 	กรรมการบริหารความเสี่ยง		

8. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

 	กรรมการ		
 	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
 	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 	ประธานกรรมการบริหาร

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
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วุฒิการศึกษา

• โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. รุ่นท่ี 9
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ�) สาขารัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

• Finance for Non - Finance Director (FND) 1/2001
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
• Director Certification Program (DCP) 61/2005
• Role of the Chairman (RCP) 17/2017

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บังคับหมวดทหารราบ
• หลักสูตรจู่โจม รุ่นท่ี 5
• หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นท่ี 4
• หลักสูตรโดดร่มนายทหาร รุ่นท่ี 2
• หลักสูตรหลักประจำา ชุดท่ี 48  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 4 วิทยาลัย 
 ป้องกันราชอาณาจักร   
• หลักสูตรสิทธิของเจ้าหน้ี/ลูกหน้ี ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์ในการ 
 บริหาร แผนฟ้ืนฟูกิจการศาลล้มละลายกลาง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.4
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย  
 หอการค้าไทย TEPCOT รุ่นท่ี 2
• หลักสูตรนายทหารปรนนิบัติบำารุงประจำาหน่วยโรงเรียนยานเกราะ  
 สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรนายทหารราบช้ันนายพัน โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ

ประสบการณ์ทำางาน
2549 - 2552 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
2546 - 2549 ประธานคณะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตร เคมีกัลไทย
2545 - 2548 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
2543 - 2545 ประธานกรรมการ  บจก.ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ 
 (บ.ท.ม.) 
2543 - 2545 กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.)
2542 - 2544 นายกสภา สถาบันราชภัฏิลำาปาง

2542 - 2544 กรรมการ บมจ.การบินไทย
2542 - 2543 รองประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 (ป.ต.ท.)
2539 - 2543 กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย
2539 - 2543 นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2539 - 2542 ประธานกรรมการ องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
 (อ.ส.ม.ท.)
2538               ประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ข.ส.ม.ก.)
2530 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
2539               ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2538               เสนาธิการทหาร
2536               รองเสนาธิการทหาร
2534               เจ้ากรมยุทธการทหาร
2533               เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
2532               แม่ทัพน้อยท่ี 1
2531               ผู้บัญชาการกองพลท่ี 1 รักษาพระองค์
2529               ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 9
2527               นายทหารคนสนิทของนายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)
2524               ผู้บังคับการกรมทหารราบท่ี 9
2522 – 2524 ปฏิิบัติราชการสนามชายแดนด้านตะวันออกในพ้ืนท่ี
 จังหวัดปราจีนบุรี
2522               ฝ่ายเสนาธิการ ประจำาผู้บัญชาการทหารบก 
 (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)
2516               เสนาธิการกรมทหารราบท่ี 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
2515 – 2520 ปฏิิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
2514               รักษาราชการ หน.ฝ่ายยุทธการกองพลท่ี 9
2513               ปฏิิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
2508               ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 1 
 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		-	ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	

2558 – ปัจจุบัน  ประธานที่ปรึกษาบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด
2549 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย

ประวัติคณะกรรมการ
ณ 2 มกราคม 2563

 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ 

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

80 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
12 พฤษภาคม 2552 (11 ปี 5 เดือน)
ไม่มี

033



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

• Director Certification Program (DCP) 69/2006
• Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009
• Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010
• Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010
• Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014
• Board that make a difference (BMD) รุ่น 9 
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7
• Senior Executive Program (Kellog-ศศินทร์)
• The Management Development Program (Wharton School)

ประสบการณ์ทำางาน
2560-2563 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2559-2563 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
  สรรหาและค่าตอบแทน บมจ.โกลว์ พลังงาน
2560-2562 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท บมจ.แปซิฟิค ไพพ์
2557-2562 ท่ีปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน
  และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
2556-2560 กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ลิงค์ 
  คอมมิวนิเคช่ัน

2557-2560 กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  แห่งประเทศไทย
2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
  บจ. ไทยยานยนตร์
2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
2552-2556 กรรมการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
2552-2555 รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ 
  (กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต)
2552-2555 กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปา ภูมิภาค
2551-2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำานักงานปลัด
  กระทรวงการคลัง
2547-2551 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกิจการ
  สัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
  ประเทศไทย
2548-2551 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ.เคทีบี ลิสซ่ิง
2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

2563-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.
  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร
  ความเส่ียง, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
  บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท 
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
  สรรหาและค่าตอบแทน บมจ. คาราบาว กรุ๊ป

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 นางเสาวนีย์ กมลบุตร

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

68 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
14 พฤศจิกายน 2555 (8 ปี 2 เดือน)
ไม่มี
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

68 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
25 เมษายน 2562  (1 ปี 8 เดือน)
ไม่มี

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์ (NDA)
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏิเพชรบุรี
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
 สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏิ
 สวนสุนันทา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, 
 สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

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

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร “นิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป 7) รุ่นท่ี 7 โดยสำานักงาน
 ศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตร “การปฏิิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นท่ี 1
 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย (BRAIN 1) 
• หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นท่ี 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่ง
 ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอโครา จำากัด (CAR 1) 
• ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารช้ันสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 6 
 สถาบันพระปกเกล้า 
• ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นท่ี 10 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 3 (วพน. 3) 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณ์ทำางาน
2562-2563 ประธานกรรมการ, บจ. หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
2561-2563 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
2561-2563 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
2557-2562  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2556-2563  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2556-2560  กรรมการอิสระ บมจ. ปตท. 
2555-2563  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2554-2561  ประธานกรรมการ, บมจ พีทีที โกลบอล
2554-2558  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหาร 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
2549-2556  ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 บมจ. ไออาร์พีซี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป
2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. เอสวีไอ
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ.  ไทยคม 
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแล
 กิจการ / กรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำา
 และกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์ 
 และโครงสร้างองค์กร บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	

2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ต้ี 
2555-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 (TBCSD) 
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันพระปกเกล้า 
            นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

• Director Certification Program (DCP) 3/2000

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• หลักสูตร “Government Debt Monitoring System”  ธนาคารโลก 
 (World Bank) 
• หลักสูตร “Global Trend and Public Enterprise Reform”  
 Harvard University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, 
 Action (AVIRA)” สถาบัน INSEAD ฝร่ังเศส
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 4” (วตท.) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 14” (บยส.) 
 สำานักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 46” (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 1” (วพน.) 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

ประสบการณ์ทำางาน
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)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

2562-ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท เครือไทยโฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) 
2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2558-ปัจจุบัน    กรรมการ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน
2 มกราคม 2562 (2 ปี)
ไม่มี
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วุฒิการศึกษา

• วิทยาการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA, City University of Seattle, USA
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
 รามคำาแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

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

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นท่ี 3/2558 
 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 5/2557 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) 
 รุ่นท่ี 1/2555 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 14/2553 
 วิทยาลัยการยุติธรรม สำานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
 รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 3/2549 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Executive Leadership Program ปี 2548 NIDA-Wharton 
 School of the University of Pennsylvania 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปี 2546) วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำางาน
2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559-2561 กรรมการ/ประธานคณะบริหารการลงทุน บริษัท กฟผ. 
  อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
2559-2560  ประธานกิตติมศักดิ�  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557-2560  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2557-2560  กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
  รับผิดชอบต่อสังคม ธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

2557-2560 กรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2557-2560 กรรมการ/สาราณียกร สมาคมนิสิตเก่า 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-2560  ท่ีปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557-2560  ท่ีปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
2557-2559  ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557-2559  กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

2563-ปัจจุบัน ประธานคณะความเส่ียงปฏิิบัติการ บมจ. ซินเน็ค 
  (ประเทศไทย)
2562-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
  บมจ. ทีบีเอสพี 
2531-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำาเข้า 
  แห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน  ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน  ประธานร่วมภาคเอกชน สำานักงานคณะกรรมการร่วม
  ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
2561-ปัจจุบัน  กรรมการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอนาคตและ
  ธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต
2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันชุณหะวันเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
  เอสเอ็มอีอย่างย่ังยืน
2558-ปัจจุบัน กรรมการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2558-ปัจจุบัน  กรรมการและท่ีปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
  ระหว่างประเทศ
2557-ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสภา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา โรงเรียน
  นายร้อยตำารวจสามพราน

นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

62  ปี
ไทย
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหาร
14 มีนาคม 2562  (1 ปี 9 เดือน ) 
8,291,448 หุ้น (1.79%)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงิน 
 และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ควีน แมร่ี 
 มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

• Director Certification Program (DCP) 233/2016

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• หลักสูตรผู้ปฏิิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) สมาคมบริษัท
 จดทะเบียนไทย ปี 2552
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสำาหรับเลขานุการบริษัท สถาบันส่งเสริม
 กรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 7 ปี 
 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิด
 สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำางาน
2556-2563 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีบีเอสพี 
2556-2558 กรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน บมจ. ซินเน็ค 
  (ประเทศไทย)
2556-2557 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท  
  บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บมจ. ซินเน็ค
  (ประเทศไทย)
2552-2554 เลขานุการบริษัท บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2547-2549 Management Trainee / Institutional Dealer / 
  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล
2562-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  บมจ.ทีบีเอสพี
2558-ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียงด้าน 
  ปฏิิบัติการ และกรรมการบริหาร ความเส่ียงด้านกฎหมาย  
  บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
2557-ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

ไม่มี

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

39 ปี 
ไทย
กรรมการ 
2 มกราคม 2563 (1 ปี)
20,632,037 หุ้น (4.46 %)
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รายงานประจำาปี 2563

วุฒิการศึกษา

• Bachelor of Commerce-Honors in Economics, University of 
 Melbourne, Australia
• Master of Business Administration-Specialization, Finance and 
 Strategy, New York University, USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
2554-2563 กรรมการ บจ. คอมฟอร์ม
2560-2561 กรรมการ บจ. บัฟ (ประเทศไทย)
2551-2553 Management Consultant บจ. แคลริส

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วิลล่า คุณาลัย
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคช่ัน

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2561-ปัจจุบัน Managing Partner บจ. แคปปิตอล เอ เวนเจอร์

นายปฏิญญา เทวอักษร

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

39
ไทย
กรรมการ
1 มีนาคม 2563 (10 เดือน)
ไม่มี
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

• Director Certification Program (DCP) 247/2017

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)
• หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นท่ี 2 สภาอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำางาน
2561-2563 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และ
  เทคโนโลยี บมจ.ที.เค.เอส เทคโนโลยี
2559-2561 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือ
  อุตสาหกรรม
2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซ่ึม โซลูช่ันส์ 
2555-2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. 
  เทคโนโลยี
2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

2563-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีบีเอสพี  

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

2563-ปัจจุบัน กรรมการ สอท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. โกไฟว์
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พริซ่ึม โซลูช่ันส์

นายจุติพันธ์ุ  มงคลสุธี

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

34 ปี 
ไทย
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
25 สิงหาคม 2559 (4 ปี 5 เดือน)
3,157,718 หุ้น (0.68 %)
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รายงานประจำาปี 2563

Management Team
คณะผู้บริหาร

1. นายจิรพงศ์  วชิราธนาภรณ์  

 	ผู้อำานวยการฝ่ายงานระบบ

2. นางสาวรุจี  จรพิภพ 
 	ผู้อำานวยการขายและการตลาด	

3. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี 

 	กรรมการผู้จัดการ

4. นายวรวุฒิ  โอภาสถิรกุล  

 	ผู้อำานวยการจัดซื้อและส่งออก

5. นายเชิดสกุล  อ้นมงคล

  	รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

ประวัติผู้บริหาร
ณ 2 มกราคม 2563

วุฒิการศึกษา

	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A.

	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	Of	Directors	:	IOD)

		Director Certification Program (DCP) 247/2017

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

	Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing)

	หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นท่ี 2 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

		หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์
 เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำางาน
2559-2563  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และ
 เทคโนโลยี บมจ.ที.เค.เอส เทคโนโลยี
2559-2561  กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการส่ือสาร
 เพ่ืออุตสาหกรรม
2559-2561  กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซ่ึม โซลูช่ันส์
2555-2559  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. 
 เทคโนโลยี
2551-2554  หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2563-ปัจจุบัน     กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีบีเอสพี

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)			
2563-ปัจจุบัน กรรมการ สอท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. โกไฟว์
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พริซ่ึม โซลูช่ันส์

นายจุติพันธ์ุ  มงคลสุธี

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

34 ปี
ไทย
กรรมการผู้จัดการ
25 สิงหาคม 2559 (4 ปี 5 เดือน)
3,157,718 หุ้น (0.68 %)
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รายงานประจำาปี 2563

วุฒิการศึกษา

	อนุปริญญา สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสีลม

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

	หลักสูตร “ เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ 
 (Modern IT CEO Program)” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน
2562-2563  ผู้อำานวยการฝ่ายขายในประเทศ
2555-2561 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์

วุฒิการศึกษา

	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

	หลักสูตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	หลักสูตร Category Management ดีมาร์ประเทศไทย

	หลักสูตร Scot work Negotiating Skills

	หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำางาน
2551-2563  ผู้อำานวยการจัดซ้ือ, บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
2549-2550  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ลีเรคโก (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)			
- ไม่มี

2547-2548  ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ืออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร
2539-2546  ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ืออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์
2534-2538  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซี
 คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)			
- ไม่มี

นางสาวรุจี  จรพิภพ

นายวรวุฒิ  โอภาสถิรกุล

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

51 ปี
ไทย
ผู้อำานวยการขายและการตลาด
70,342 หุ้น (0.015%)

58 ปี
ไทย
ผู้อำานวยการจัดซ้ือและส่งออก
79,652 หุ้น (0.017%)
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

วุฒิการศึกษา

	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ปริญญาโท วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

	Introduction to Artificial Intelligence (AI) and Real case from 
 Industries by TTAIC CY2020

	LEAN Automation SI Warrior 2019 by TGI CY2019

	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

	Computer Integrated Manufacturing (CIM) system training at 
 UTAC Singapore CY2011

	Problem Solving and Decision-Making training by Kepner-Trego  
 International CY2004

วุฒิการศึกษา

	ปริญญาโท บช.ม. (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195

	ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

	ผู้บังคับหลักประกัน ใบอนุญาตเลขท่ี 22

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

	หลักสูตร CFO’s Orientation for New IPOs รุ่นท่ี 5

	โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา

ประสบการณ์ทำางาน
2563  ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี

	IT Hardware & Network training at Continuing Education Center 
 Chulalongkorn CY2000

ประสบการณ์ทำางาน
2561-2563  ผู้อำานวยการฝ่ายซ่อมบำารุงและพัฒนาระบบงานผลิต
2558-2560  ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์
2558-2558  Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท  
 อินดัสตรี
2546-2558  Automation Manager บจ. ยูแทคไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)			
- ไม่มี

2563  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและภาษี 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558-2563  หุ้นส่วนสอบบัญชี บจก. ซี ดับเบ้ิลยู ดับเบ้ิลยู พี
2555-2558  ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญชี บจก. เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ 
 เซอร์วิสเซส
2548-2555  ผู้จัดการตรวจสอบภายในและผู้ชำานาญการ บจก. ปรมา 
 คอนซัลแต้นท์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
- ไม่มี

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)			
2563-ปัจจุบัน หุ้นส่วนสอบบัญชี (บางเวลา) บจก. สำานักงาน เอ เอ็ม ซี
2563-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ
  ขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรม
  แห่งประเทศไทย

นายจิรพงศ์  วชิราธนาภรณ์

นายเชิดสกุล  อ้นมงคล

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ
สัญชาติ
ตำาแหน่งในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

44 ปี
ไทย
ผู้อำานวยการฝ่ายงานระบบ
58,850 หุ้น (0.012%)

42 ปี
ไทย
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ไม่มี
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Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเช่ือม่ันว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นส่วนสำาคัญในการท่ีจะสร้างความย่ังยืน
ให้กับองค์กร จึงได้มีความมุ่งม่ันในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในการดำาเนินงานของบริษัท จึงได้
กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิิบัติ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเร่ืองการกำากับดูแลกิจการจากองค์กรต่างๆ ดังน้ี

1.  บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies – CGR) ประจำาปี 2563 ได้คะแนน 87 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 
80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. บริษัทได้คะแนนประเมิน  99 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 (AGM Checklist) 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3. บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีท่ี 5 ของ ESG100 ปี 2563 ซ่ึงเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจาก
บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน ท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance : ESG)

บริษัทได้ปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิิบัติ 8 หลัก ดังน้ี

หลักปฏิิบัติ	1	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างย่ังยืน
	 (Establish	Clear	Leadership	Role	and	Responsibilities	of	the	Board)

 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจน
มติท่ีประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำาหนดแผน
ธุรกิจและงบประมาณประจำาปี 2563 ของบริษัท เพ่ือนำามาเป็นกรอบในการดำาเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายการดำาเนินงานในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมท้ังมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำาหนดนโยบายด้านต่างๆ ซ่ึงได้จัดทำาเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยบน website ของบริษัท www.tks.
co.th เพ่ือเป็นกรอบในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

หลักปฏิิบัติ	2		 กำาหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน
	 (Define	Objectives	that	Promote	Sustainable	Value	Creation)

 คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญในการดูแลและคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทและ
ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีสำาคัญ  อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซ้ือสินค้าจากบริษัท และพนักงาน
 โดยมีแนวทางการปฏิิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดแย้งกับ
ประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ดังน้ี

 ผู้ถือหุ้น  :  บริษัทปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ยึดม่ันในข้อปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี มุ่งม่ันเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้น
ทุกคนได้รับการปฏิิบัติอย่างเสมอภาคในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  ท้ังสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ สถานท่ีประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การ
เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชุม เป็นต้น นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำาเนินการ
ใด ๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคล
ภายนอก

 ลูกค้า  : บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะจัดหาสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ท้ังในด้าน
ราคา คุณภาพ และความม่ันใจท่ีบริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญอย่างย่ิง ท้ังน้ีจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัด
ส่งท่ีถูกต้องและทันเวลา ปฏิิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่
กับความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ ของลูกค้าท้ังรายใหญ่และรายย่อย  โดยมีหน่วยงานท่ีติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำาแนะนำา และรับฟังข้อ
เสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเร่ืองการรักษาความลับของลูกค้า

Corporate Governance
การกำ กับดูแลกิจการ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

 ระเบียบและแนวปฏิบัติ มีดังนี�

	จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ ท่ีลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัท
อย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทได้ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือบันทึกเวลาการทำางานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้า
เข้ามาตรวจสอบระบบการทำางาน และมีระบบใบหน้า (Face Scan System) บันทึกการทำางาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

	 ริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 14001 ตลอดจนทุ่มเทกำาลังความสามารถในการปฏิิบัติงาน

	ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความระมัดระวัง และเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพแก่ลูกค้าเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

	ทำาการสำารวจความพึงพอใจ เพ่ือให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีมีต่อบริษัท 
เพ่ือท่ีบริษัทได้นำาไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษัท

	จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับน้ันแก่บุคคล
อ่ืน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำาเนินการตามกฎหมาย

	จัดต้ังทีมงานเพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการนำามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผล 
ในการทำางานดีย่ิงข้ึน

	จััดให้้มีีนโยบายการต่่อต้่านการทุุจัริต่คอร์รัปชััน เพ่ื่�อใช้ัเป็นแนวปฏิิบัติ่ให้้กับพื่นักงานทุุกระดับของกลุุ่่มีบริษััทุเพ่ื่�อให้้ได้รับความีไว้วางใจัจัาก
ลูุ่กค้าผูู้้ขาย ผูู้้ถ่ือหุ้้น ผูู้้มีีส่่วนได้เสี่ยทุุกฝ่่าย

	ปฏิิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป

	ดำาเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและ
ธุรกรรมใดๆ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย

	ส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง

 พนักงาน : บริษัทให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคลท้ังในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน โดยบริษัทดำาเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน บริษัทมีการจ่าย 
ผลตอบแทนให้ประจำาปีแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มี
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำารองเล้ียงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) มีนโยบายตรวจสุขภาพประจำาปีให้แก่
พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิิบัติงาน เช่น การใช้ผ้าปิดจมูกในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ
เกิดฝุ่น การใช้เคร่ืองป้องกันเสียงในพ้ืนท่ีเสียงดัง ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำางาน เช่น การตรวจแสงสว่าง
ในท่ีทำางานการตรวจสภาพอากาศเก่ียวกับสารเคมี การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพนำา้
ด่ืม เป็นต้น 

 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำางาน บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเช่ือม่ันในองค์กร โดยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can” ดังน้ี

 T : Trust  :  เช่ือใจกัน  มีทัศนคติท่ีดี เปิดใจรับฟัง เคารพและให้เกียรติกัน

 K : Knowledge  :  ใฝ่รู้ ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง

 S : Spirit :  จิตอาสา  อาสาร่วมมือ แบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน เป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม

 WE CAN :  เราทำาได้  มุ่งม่ัน ต้ังใจ ลงมือทำาอย่างเต็มท่ี

 เม่ือพนักงานทุกคนมีความเช่ือใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำาอย่างเต็มท่ี จะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างย่ังยืน 

 นอกจากน้ีบริษัทดำาเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถสำาหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัด
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผลและ
ให้เหมาะสมกับผลการปฏิิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกน้ัน ๆ

 ในการเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ฟังนโยบายและผลการดำาเนินงานของบริษัท เปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากน้ันบริษัทยังจัด
เตรียมกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ไว้ โดยกรรมการผู้จัดการจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว
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รายงานประจำาปี 2563

 สำาหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกท่ีเร่ิมทำางาน เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบ้ืองต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ  ของบริษัท และภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพ่ือให้ได้ทำาความรู้จักกับเพ่ือนร่วมงาน รุ่นพ่ีพนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็นทีม

 ท้ังน้ีบริษัทได้คำานึงถึงความปลอดภัยและคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน 
และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน และเปิดเผยตัวเลขจำานวนช่ัวโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 

 ในปี  2563 ท่ีผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรงและเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด
มีการเฝ้าระวังและมีการล็อกดาวน์จังหวัดซ่ึงส่งผลกระทบต่อการมาปฏิิบัติหน้าท่ีของพนักงาน บริษัทจึงมีการปรับเปล่ียนเวลาการทำางาน
ของพนักงานกะดึกให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเพ่ือให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้

 สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม :  บริษัทได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  ได้การรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อม  (ISO 14001) เพ่ือควบคุมดูแลส่ิงแวดล้อม ทำาให้ม่ันใจได้ว่า ชุมชนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้บริษัทจะได้รับความปลอดภัย
ในเร่ืองของมลภาวะท่ีเป็นพิษ พร้อมท้ังได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ให้ทุนการศึกษา
กับนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

 เจ้าหนี� : บริษัทได้ปฏิิบัติตามเง่ือนไขข้อกำาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ท้ังในการชำาระคืนหน้ี เงินกู้
ยืม ดอกเบ้ีย พร้อมท้ังจะปฏิิบัติตามเง่ือนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้ีทางการค้า ไม่เคยมีการปฏิิบัติใดท่ี
ฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้ี ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่เจ้าหน้ีมา 
โดยตลอด นอกจากน้ีบริษัทยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหน้ีการค้าในการแลกเปล่ียนความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส

 คู่ค้า : บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญกับคู่ค้า มีการซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิิบัติตามกฎหมาย
 กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำาคัญในเร่ืองของการชำาระค่าสินค้าตามกำาหนดเวลา ท้ังน้ีบริษัทมีระบบการ
คัดเลือกคู่ค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานตามท่ีกำาหนด

 แนวทางปฏิบัติมีดังนี�

	ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมี
ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิิบัติตามเง่ือนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล 

	ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีท่ีเกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
เหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำาหนดของทางราชการ

	ไม่ดำาเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ�ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการท่ีเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

	ปฏิิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือส่งผลให้เกิดการค้าท่ีมีมาตรฐานท้ังกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของบริษัท มีดังนี�

	คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ

	คุณสมบัติของสินค้าท่ีต้องตรงตามความต้องการ และสามารถให้นำามาทดลองตรวจสอบก่อนได้

	ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
 สถานภาพทางการเงิน
 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ
 ดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีหลักกำากับกิจการท่ีดี
 ความเส่ียงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

 คู่แข่ง : บริษัทยึดถือการปฏิิบัติ ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้าของบริษัท โดยปฏิิบัติต่อ 
คู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการ
แข่งขันท่ีดีอย่างเสมอภาคกัน  ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันท่ีดี  ไม่พยายามทำาลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำาการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม 
ต่อการแข่งขัน  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  ไม่กีดกันผู้อ่ืนในการเข้าร่วม
การแข่งขันทางธุรกิจ

 รัฐบาล : บริษัทได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองท่ีดี โดยการปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด

 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� : บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ�  รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำาการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึง
เป็นการปฏิิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษัท  

 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : ในปี 2563 บริษัทได้ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรโดยจัดอบรมสร้างความตระหนักและให้ความรู้
เร่ืองการคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการส่ือสารและแจ้งนโยบายงดรับ/งดให้ของขวัญกับคู่ค้าทางธุรกิจโดยมีการส่ือสารผ่านช่องทาง 
E-mail และจดหมาย เพ่ือรับทราบและเข้าใจ เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้กับพนักงานและคู่ค้าต่อไป

หลักปฏิิบัติ	3	 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	ท่ีมีประสิทธิผล
	 (Strengthen	Board	Effectiveness)

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในการรับผิดชอบในการกำากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ซ่ึงจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จึงได้กำาหนด
โครงสร้างคณะกรรมการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การปฏิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการ
ปฏิิบัติ ดังน้ี

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 ในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดย
 ณ วันท่ี 2 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวนท้ังส้ิน 8 ท่าน มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็น 
ผู้บริหาร จำานวน 7 ท่าน (โดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ จำานวน 4 ท่าน)

 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ใน
ลักษณะท่ีจะทำาให้มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ตามคำานิยามของกรรมการอิสระ ดังท่ีได้กล่าวในหัวข้อ 
กรรมการอิสระ 

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

 กรรมการบริษัทดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบกำาหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกต้ังให้เป็นกรรมการบริษัทต่อ
ไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจำานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3

กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำาแหน่งเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เท่าวาระท่ียังคงเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทน

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียน

 เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอ่ืนและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนอีกได้ไม่เกิน 5 
บริษัท ในขณะเดียวกัน

 กรณีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน กรรมการท่านน้ันจะต้องรายงานข้อมูลการ
ดำารงตำาแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเร่ืองหน่ึงของการมีส่วนได้เสียซ่ึงต้องรายงานตามท่ีกำาหนดไว้ในเร่ืองของการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
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รายงานประจำาปี 2563

 การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

 คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดับสูง ต้ังแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย 
ข้ึนไป โดยกำาหนดให้ก่อนท่ีผู้บริหารท่านใดจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน นอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท
  จะต้องรายงานข้อมูลการดำารงตำาแหน่งต่อบริษัทตามท่ีกฎหมายกำาหนด ท้ังน้ีต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีดำาเนินธุรกิจสภาพอย่าง
เดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของ
บริษัท เพศ และควรมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดำาเนิน
กิจการอยู่

 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

 1. อย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ี
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำาหนด

 3. กรรมการบริษัทสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ท้ังน้ีในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

 4. กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัดหรือเป็นกรรมการบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง

 5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทกำาหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ันยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 นิยามของ “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด มีรายละเอียด
ดังน้ี:-

 ถือหุ้นไม่เกินหน่ึงเปอร์เซ็นต์ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีมีมติแต่งต้ัง

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีมีมติแต่งต้ัง
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   คำวามสัมพันธ์ัทางธุัรกิจ รวมถึงการทำารายการทางการค้ำาท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่ีาหรือให้เช่ีาอสังหาริมทรัพย์
 รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับคำวามช่ีวยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำำ�าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี�สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซ่ึึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่ำสัญญามีภาระหนี�ท่ีต้องชีำาระต่ออีกฝ่่ายหน่ึง ตั�งแต่สาม
เปอร์เซ็ึ่นต์ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิัของบริษัท หรือตั�งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า ทั�งนี� การคำำานวณภาระหนี� 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีัการคำำานวณมูลค่ำาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคำณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์์ในการ
ทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี�ท่ีเกิดขึ�นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีคำวาม
สัมพันธ์ัทางธุัรกิจกับบุคำคำลเดียวกัน

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีมีมติแต่งต้ัง

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีมีมติแต่งต้ัง

 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินหน่ึงเปอร์เซ็นต์
ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้
เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ 
มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

	  การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความ
สมดุลในอำานาจการดำาเนินงาน บริษัทได้แยกตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดย
ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและบริษัท กำาหนด และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

	  การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงในจำานวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 
ของจำานวนกรรมการท้ังหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและบริษัทกำาหนด โดยมีส่วนร่วมในการกำากับดูแลกิจการ
ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.  ปฏิิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ เช่น เร่ืองท่ี
กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในการกำากับดูแลกำาหนด

 2.  พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี
ของบริษัท ให้เป็นไปตามการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมท้ังการประเมินผลการปฏิิบัติ 
และติดตามผลการดำาเนินงาน เพ่ือนำามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม 
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 3.  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีกำาหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในกรณี
ท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

 4.  พิจารณาเสนอช่ือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

 5.   พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 6. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพ่ือช่วยปฏิิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 7.   พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและช่ือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้

 8.   แต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคล 
ดังกล่าวมีอำานาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขอำานาจน้ัน ๆ ได้

 9.   พิจารณาอนุมัติการทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ท้ังน้ีในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
 และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 10.  พิจารณาอนุมัติการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีในการพิจารณา
อนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 11.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกำาไรพอสมควรท่ีจะทำาเช่นน้ัน และรายงานการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 บริษัทได้แจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำาหนดการประชุมประจำาไตรมาส 
และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อย  6 คร้ังต่อปี  ในปี 2563 มีประชุมท้ังหมด 7 คร้ัง โดย
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำาหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซ่ึงในหนังสือ
เชิญประชุมมีการกำาหนดวาระท่ีชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา ท้ังน้ีเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม ให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วน
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท นอกจากน้ันหากกรรมการท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทำาได้
โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพ่ิมเติมในท่ีประชุมในวาระอ่ืน ๆ ท้ังน้ีจะมีการเปิด
เผยจำานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี

 • คณะกรรมการชุดย่อย

  - คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังหมด เพ่ือ
ช่วยในการกำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำาหนดการประชุมเป็นประจำาทุก 3 เดือน ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ดังน้ี

นางเสาวนีย์  กมลบุตร

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

1

2

3

ลำาดับ รายช่ือ ตำาแหน่ง
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท

 • กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจำาเป็นและเป็นส่ิงสำาคัญ พร้อม
ท้ังให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

 • สอบทานกระบวนการภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

 • สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน

 • สอบทานให้บริษัทปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอ 
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  โดยคำานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานสอบ
บัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทำาการสอบบัญชีของบริษัทและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย   อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 • จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี

 (1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

 (3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (charter)

 (8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
  คณะกรรมการบริษัท

 • สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมิน
ผลมาตรการป้องกันคอร์รัปชัน รวมท้ังสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

 • ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำาปี 2563

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามา
ใหม่ได้ ท้ังน้ีสำาหรับผู้ท่ีได้ดำารงตำาแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระ
ท่ีแท้จริงของกรรมการผู้น้ันเป็นการประจำาทุก ๆ ปี

 • กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมี
ผลต้ังแต่วันท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการท่ี
ลาออก โดยให้ดำารงตำาแหน่งเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบให้ครบ
ถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีกรรมการตรวจสอบคนน้ันลาออก

 • ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งท้ังคณะเพราะเหตุอ่ืนนอกจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตำาแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำาแหน่งเพียงเท่าท่ีจำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าท่ี

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee) 

 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจำานวน 3 ท่าน ดังน้ี

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 • ด้านการสรรหา

 1) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มี
ความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทท้ังในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำานาญ ทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้องกำาหนด

 2) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมถึงการมีผลประโยชน์ขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิิบัติหน้าท่ี

 3)  พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาจาก

  3.1) คุณลักษณะท่ัวไป (General Characteristics) ได้แก่ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและ
เหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ ยึดม่ันในการทำางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ มีความหลาก
หลายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ประสบการณ์ อายุ เพศ เป็นต้น 

  3.2) คุณลักษณะความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความต้องการของบริษัท  

  3.3) พิจารณากรรมการท่ีสามารถอุทิศเวลาในการทำาหน้าท่ีกรรมการได้อย่างเต็มท่ี โดยกรรมการต้องไม่ควรดำารงตำาแหน่งใน 
   บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง 

 4) พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการท่ีจะมาดำารงตำาแหน่งเพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัท 
  พิจารณา

 5)  สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

 6) กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

 7) กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

 8) จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพ่ือนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมท้ังกำากับดูแลให้บริษัทมีแผน 
  สืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย

 9) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละคร้ัง และหากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร ให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 
  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 10)  ปฏิิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

 • ด้านการกำาหนดค่าตอบแทน

 1) พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำา
 (Retainer Fees) เบ้ียประชุม (Meeting Fees) ค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และเป็นธรรม เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวม
ท้ังให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิิบัติท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม
ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำาเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 2) กำาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสประจำาปี  
สิทธิประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมตามดุลยพินิจท่ีเห็นสมควร เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืนให้แก่บริษัท
 3) พิจารณาแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจำาปี
 4) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างสมำา่เสมอ 
เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 5) ในกรณีจำาเป็น อาจพิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือให้คำาแนะนำาในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท
 6) เปิดเผยข้อมูลบทบาท หน้าท่ี และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน
คร้ังของการประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำาปีของบริษัท
 7) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละคร้ัง และหากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร  ให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 8) ปฏิิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 • กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้ 

 • นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ

  - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  - ลาออก
  - เสียชีวิต
  - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนด
  - ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

 • กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และให้อยู่ในตำาแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียังเหลือ
อยู่ของกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนเข้ามาแทน 

 • กรณีกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนมาทดแทนบุคคลท่ีลาออกเพ่ือให้ครบจำานวน
ตามท่ีคณเกรรมการกำาหนด

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 บริษัทมีกรรมการบริหารความเส่ียงจำานวน 5 ท่าน ดังน้ี 

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 

นางเสาวนีย์  กมลบุตร

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี

นายเชิดสกุล  อ้นมงคล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ
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ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

 • พิจารณาแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงทางด้านการตลาด ความเส่ียงทางด้านการเงิน และความเส่ียงทางด้านบุคลากร เป็นต้น

 • กำาหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิิบัติในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ

 • กำากับดูแลให้ม่ันใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการส่ือสารอย่างท่ัวถึง และพนักงานได้ปฏิิบัติตามมาตรการเหล่าน้ัน

 • จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่าการสำารวจความเส่ียงได้
ครอบคลุมทุกข้ันตอนของการดำาเนินธุรกิจ 

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 • คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำารงตำาแหน่งและอาจได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทกลับมาอีกได้

 • กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการดำารงตำาแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีทำาให้ไม่สามารถอยู่จนครบวาระคณะกรรมการบริษัท
ย่อมเห็นเป็นการสมควรท่ีจะพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 6 เดือน เพ่ือ
ให้เกิดความต่อเน่ืองในการดำาเนินงานน้ี บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งแทนอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทมีกรรมการกำากับดูแลกิจการจำานวน 3 ท่าน ดังน้ี

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 • กำาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำา่เสมอ

 • เสนอแนะแนวปฏิิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมท้ังให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ือง 
  เก่ียวกับบรรษัทภิบาล

 • ติดตามดูแลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

 • พิจารณาทบทวนแนวปฏิิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิิบัติในระดับ 
  สากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง

 • ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอันเกิดจากการปฏิิบัติท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

 • ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสมำา่เสมอ เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
  งานด้านการกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

 • สอบทานและ/หรือรายงานการติดตามการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือติดตามธุรกรรมใดท่ี 
  เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีมีความเส่ียงต่อบริษัท

 • ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำากับการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาปี (Annual Compliance Report)

 • รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบผลการสอบทานและ/หรือรายงานการติดตามการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการ 
  ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีมีการปฏิิบัติไม่เป็นตามกฎเกณฑ์

 • กำากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ

 • พิจารณา กำาหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน เสนอต่อ 
  คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • ประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี โดยประเมินการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการ 
  กำากับดูแลกิจการโดยรวมท้ังคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

กรรมการกำากับดูแลกิจการ

กรรมการกำากับดูแลกิจการ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 • ให้กรรมการกำากับดูแลกิจการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยครบกำาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี ท้ังน้ีเม่ือครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกได้

 • นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำากับดูแลกิจการพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ

  1) ลาออก
  2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการตามกฎบัตรน้ี
  3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

 • ในกรณีท่ีกรรมการกำากับดูแลกิจการพ้นจากตำาแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีพ้นจากตำาแหน่งต้องรักษาการ
ในตำาแหน่งเพ่ือดำาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี

 • ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการแทน เพ่ือให้กรรมการกำากับดูแลกิจการมีจำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการแทนอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการกำากับดูแล
กิจการซ่ึงตนแทน

คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทมีกรรมการบริหารจำานวน 2 ท่าน ดังน้ี

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

 • พิจารณากล่ันกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำาปีของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป

 • กำากับดูแลการดำาเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำาปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท 
และหน่วยงานกำากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

 • เสนอแผนการลงทุนและ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี

 • กำากับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิิบัติการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและท้วงติงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 • มีอำานาจอนุมัติเก่ียวกับการลงทุน การเงิน และทรัพย์สินของบริษัทท่ีกำาหนดไว้ในตารางอำานาจอนุมัติ และเป็นไปตามกรอบนโยบาย
การลงทุน และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

 • กำากับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำาหรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการดำาเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน 
รวมท้ังรายงานปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกิจกรรมใด ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนเป็นผู้ดำาเนินการแล้ว

 • มอบหมายหรือแนะนำาให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิิบัติในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

 • มีอำานาจแต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

 • มีอำานาจแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

 • พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละคร้ัง และหากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร ให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 • ปฏิิบัติหน้าท่ีในเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
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Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

 • การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม 

 บริษัทให้ความสำาคัญกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำานโยบายบรรษัทภิบาล
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า และ
บริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับเข้าใจและถือปฏิิบัติตาม โดยบริษัทเช่ือว่าการกำากับกิจการท่ีดีจะทำาให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทได้และหลักการกำากับ
กิจการท่ีดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และ
สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากน้ีการปฏิิบัติตามหลักการกำากับกิจการท่ีดียังเป็นการลดความเส่ียงและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กรโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ท้ังน้ี ในการเสนอช่ือและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือ บริษัทร่วม ให้ฝ่ายจัดการดำาเนิน
การเสนอรายช่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม โดยบุคคล
ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดำาเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท บริษัทย่อย
 การร่วมค้า และบริษัทร่วม  

 ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ในเร่ืองสำาคัญท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี 
นัยสำาคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้มีอำานาจของบริษัทได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน ท้ังน้ีการส่งกรรมการเพ่ือ
เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

 นอกจากน้ีในกรณีเป็นบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม บริษัทกำาหนดระเบียบให้บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังจากบริษัทน้ันต้องดูแลให้
บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม มีข้อบังคับในเร่ืองการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหรือการทำา
รายการสำาคัญอ่ืนใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
 และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย

 • การประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำา
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ดำาเนินการให้มีการประเมิน และมีการจัด
ระดับคะแนนดังน้ี

 1. คะแนนท่ีได้รับตำา่กว่าร้อยละ 50 หมายถึง ต้องปรับปรุงมาก

 2. คะแนนท่ีได้รับมากกว่าร้อยละ 51-60 หมายถึง ปรับปรุง

 3. คะแนนท่ีได้รับมากกว่าร้อยละ 61-70 หมายถึง พอใช้

 4. คะแนนท่ีได้รับมากกว่าร้อยละ 71-80 หมายถึง ดีมาก

 5. คะแนนท่ีได้รับมากกว่าร้อยละ 81-100 หมายถึง ดีเย่ียม

ในปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังน้ี

รายคณะ
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

 • การติดต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อส่ือสาร
น้ันต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท

หลักปฏิบัติ 4   สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรท่ีจะเข้ามาดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับเป็นบุคลากรท่ีสำาคัญและเป็นส่วน
หน่ึงในการขับเคล่ือนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังน้ัน ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ข้ึนมาทำาหน้าท่ีเพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทม่ันใจว่า บริษัทมีการดำาเนินการเร่ืองกระบวนการสรรหาอย่างเหมาะสม และโปร่งใส โดย
พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการกำากับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 

 ในด้านการบริหารบุคลากร  บริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือพัฒนาความรู้ของ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทให้ได้รับทราบกฎระเบียบ และข้อปฏิิบัติสำาหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
อย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถปฏิิบัติหน้าท่ีได้ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

หลักสูตรการอบรมกรรมการ ดังน้ี

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อการปฏิิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่  โดยกำาหนดให้มีการ

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ 

แนวทางการดำาเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และแนวปฏิิบัติในการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ตลอด

จนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 

นำาส่งข้อมูลท่ีสำาคัญเก่ียวกับบริษัท รวมท้ังมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท  บริษัทมีนโยบายท่ี

จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมด

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

   (Nurture Innovation and Responsible Business)

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจท่ีควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ภายใต้การ

บริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ซ่ึงได้ถือปฏิิบัติสืบเน่ืองกันมาภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการท่ี

ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และม่ันใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มี 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลและติดตามฝ่ายจัดการให้มีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้มีการปฏิิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยืน 

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำางาน ปลูกฝัง

วัฒนธรรมองค์กร “TKS Wecan” เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความเช่ือใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำาอย่างเต็มท่ี นำาพาองค์กรสู่ความ

สำาเร็จอย่างย่ังยืน

พลเอก มงคล  อัมพรพิสิฏฐ์

นางเสาวนีย์  กมลบุตร

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

นายปฏิญญา เทวอักษร
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1

2

3

4

5

6

7

8

ลำาดับ รายช่ือ
Director	

Accreditation	
Program	(DAP)

Director	
Certification	
Program	
(DCP)

Advance	Audit	
Committee	
Program	
(AACP)

Role	of	the	
Chairman	
Program	
(RCP)

Role	of	the	
Compensation	
Committee	
(RCC)	

	Financial	for	
Non-Finance	
Director	(FND)	

Financial	
Institutions	
Governance	
program	
(FGP)		

Ethical	 
Leadership	
Program	
(ELP)

How	to	
Develop	a	Risk	
Management	
Plan	(HRP)	

Risk	 
Management	
Program	for	 
Corporate	

Leaders	(RCL)

058



Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

 ในด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพ่ือให้สอดรับ

กับความต้องการท่ีมากข้ึนในอนาคต เป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ สำาหรับด้านการปฏิิบัติงาน บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือรองรับกับกระบวนการทำางานให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้นทุน เป็นต้น 

 (ท้ังน้ี รายละเอียดการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏิอยู่ในรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนประจำาปี 2563 โดย

คัดเลือกเฉพาะการดำาเนินงานท่ีมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ) 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

   (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกำากับดูแลระบบการบริหาร 

ความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีการปฏิิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบ

ภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิิบัติหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ ซ่ึงได้รายงานไว้ในรายงานประจำาปี และได้มีการกำาหนดนโยบายและเร่ือง

ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติ ดังน้ี

นโยบายการบริหารและจัดการความเส่ียง 

 1.  กำาหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับช้ันท่ีต้องตระหนัก

ถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำาคัญในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน

ระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม

 2.   กำาหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเส่ียง กำาหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง แนวทางการ

ป้องกันและบรรเทาความเส่ียง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้

เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างสมำา่เสมออย่างน้อยปีละคร้ัง พร้อมท้ังจัดทำารายงานท่ีเก่ียวกับความเส่ียงตามกรอบการดำาเนิน

งานและข้ันตอนการบริหารความเส่ียง

 3.   กำาหนดให้การประเมินความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานประจำาปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเส่ียงท้ังหมดครอบคลุมท่ัวท้ัง

องค์กร โดยคำานึงถึงปัจจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมท้ังกำาหนดให้มีการจัดการความเส่ียงและสร้างสัญญาณเตือนภัยท่ี 

เหมาะสม

 4.   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีติดตามการบริหารความเส่ียงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

 5.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำานึกในเร่ืองความเส่ียง เพ่ือเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุก

ระดับได้ตระหนักถึงความสำาคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำาเนินการด้านบริหารความเส่ียงขององค์กร

ระบบการควบคุมภายใน

 บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบระบบการปฏิิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้

เสียเกิดความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่น้ันมีการปฏิิบัติจริงอย่างสมำา่เสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมท้ังค้นหาข้อบกพร่อง

จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำาเนินงานท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าท่ีตรวจสอบ

และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ ดังน้ี 

 • มีนโยบายและยึดม่ันในจริยธรรม ความซ่ือสัตย์ และความสุจริตใจในการดำาเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำาหนด

และจรรยาบรรณท่ีชัดเจน ในกรณีท่ีพนักงานหรือผู้บริหารนำาข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้ส่วนตนหรือกระทำารายการท่ีอาจขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

 • บริษัทได้ทำาการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเก่ียวกับหน้าท่ีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร

ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย 

โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการหลังจากวันท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด ท้ังน้ีกรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำาเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับท่ี

รายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือรวบรวมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง ซ่ึงกำาหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพ่ือรับทราบ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

 • บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำาส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกัน ซ่ึงเป็น

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำาส่งรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วันหลัง

จากได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานท่ีกำาหนด และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายใน 30 วันหลัง

จากท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบรายงานท่ีกำาหนด โดยจะจัดเก็บท่ีเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำาเนาให้ประธาน

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

 ท้ังน้ี บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำาหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้

จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวม

ท้ังไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์การ 

ซ้ือขายหุ้นของบริษัท และหลีกเล่ียงหรืองดซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลท่ีสำาคัญท่ีมี

ผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (ยกเว้นการซ้ือหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment 

Program “EJIP“) ท้ังน้ีกรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำาการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 

ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำาการให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้

ส่วนเสียให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  ต้องหลีกเล่ียงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียต่อการ

ปฏิิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำาให้ยากต่อการปฏิิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททำารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีนำาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีท่ีเข้าข่ายรายการท่ี 

เก่ียวโยงกันต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม  โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย

ข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัท รวมท้ังปฏิิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำานักงาน ก.ล.ต.

หลักปฏิบัติ 7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

   (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท้ังข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนท่ี

ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศท่ีสำาคัญของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 

2563 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินน้ันได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามท่ีควร

ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อน 

เปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำาปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

 สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินน้ัน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด 

ซ่ึงรวมถึงรายการระหว่างกัน และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี  

www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี www.sec.or.th ตามเกณฑ์ท่ี

ตลาดหลักทรัพย์และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์กำาหนดไว้ และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูล

อย่างสมำา่เสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหาก 

มีข้อสงสัยเพ่ือซักถาม สามารถติดต่อได้ท่ีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200  

อีเมล anuthep@tks.co.th เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  
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รายงานประจำาปี 2563

 นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความสำาคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนท่ัวไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำาหนดให้มีการเผยแพร่

ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ท้ังท่ีเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีสนใจจะถือหุ้นในอนาคต ท้ังน้ี ปี 2563 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลและแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อส่ือมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปได้ดังน้ี  

 1. การนำาเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)  จำานวน 2  คร้ัง 

 2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีท่ีบริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสำาคัญ

 3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.tks.co.th 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

   (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

 คณะกรรมการตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซ่ึงได้กำาหนด

ไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารของ

กิจการท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสมำา่เสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เพ่ือแต่งต้ัง

หรือถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี รวมท้ังให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลท่ีเพียงพอ

ต่อการพิจารณา รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการเสนอช่ือกรรมการ การให้โอกาสซักถามในท่ีประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ 

ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 

 บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความ

จำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 โดยจัดท่ีห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยใน

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังน้ี

 • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำาเนินการส่งเสริมและอำานวย

ความสะดวกให้นักลงทุนสถาบันท่ีมีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต 

 โดยบริษัทจัดทำาและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมท้ังราย

ละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำาคัญและจำาเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการ

ประชุมคร้ังท่ีผ่านมา รายงานประจำาปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำาหนด

 และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมท้ังระบุสถานท่ี วัน เวลา และแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งราย

ละเอียดของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องนำามาแสดงในวันประชุมเพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 14  วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมท้ังประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากน้ี 

ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละคร้ังได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ีมีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำาหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมา

ร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

 สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมท้ังเสนอช่ือ

บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 และในกรณีท่ีมีการเพ่ิม

วาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อย

กว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมท้ังจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

 • วันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีเดินทางมาประชุม โดยจัดบริการรถตู้รับ-ส่งให้กับผู้ถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จส้ิน และจัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและ 
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ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากน้ีได้จัดให้มีสถานท่ีจัดการประชุมท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจำานวนผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเร่ิมประชุมทุกคร้ัง ได้มีการช้ีแจงหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมท้ังหมด อาทิ การเปิดประชุม

วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีจะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนน

เสียง บริษัทจะดำาเนินการนับคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ

อย่างชัดเจนในห้องประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำาหรับแต่ละเร่ืองอย่างชัดเจน เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทแจ้งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

ใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วม

ตัดสินใจในเร่ืองท่ีสำาคัญต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ

การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการ

พิเศษ เป็นต้น ท้ังน้ีบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเร่ิมการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ

ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

 บริษัทได้ระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมี 
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการ
ท่านท่ีมีส่วนได้เสียน้ันจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ นอกจากน้ี ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหาร
ท่ีเก่ียวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ ตอบคำาถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานท่ีประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอ ท้ังน้ีในวาระท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ให้คำาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานท่ีประชุมได้ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาตามลำาดับในระเบียบวาระท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลำาดับ
วาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

 • ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัททำาการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำาการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผ่านระบบ Set Portal ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึก
รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นใน
แต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำาคัญของบริษัทท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง รวมถึงสารสนเทศท่ีบริษัทเปิดเผยตามข้อกำาหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำาข้อมูล
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีท่ีบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้
แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ดังน้ี

ค่าตรวจสอบบัญชี(ประจำาปี)

ค่าสอบทาน(ไตรมาส)

1,190,000

480,000

1,670,000

ค่าสอบบัญชี 2563
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รายงานประจำาปี 2563

 นอกจากน้ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำานวน 1 บริษัท   ได้แก่ บริษัท โกไฟว์ จำากัด
 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน รวมเป็นจำานวนเงิน 125,000 บาท ซ่ึงบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด มีการให้บริการในการตรวจสอบการปฏิิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ซ่ึงเป็นการให้บริการกับบริษัทย่อย 1 บริษัท ในจำานวนเงิน 45,000 บาท ซ่ึงบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ

 บริษัทได้ปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี แต่ยังมีบางเร่ืองท่ีบริษัทยังไม่ได้ปฏิิบัติครบทุกข้อ บริษัทจะนำาไปเป็นแนวทางใน
การปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่ 

การกำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระ

ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทยังคงมี

คุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

ถึงแม้จะดำารงตำาแหน่งมานานกว่า 9 ปี

ข้อท่ียังไม่พึงปฏิบัติ เหตุผล (มาตรการทดแทน)
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Awards
รางวัลแห่งความสำ เร็จ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) 
บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 5 ของ ESG100 เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ

ลงทุนควบคู่กับข้อมูล ผลประกอบการทางการเงิน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory 

บริษัทได้รับเลือกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) *จากสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรก ในจังหวัด

สมุทรสาครเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 * และได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยล่าสุดได้

รับโล่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในงานสัมมนาวิชาการประจำา

ปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” ซึ่งหมายถึงบริษัทได้มีการบริหารจัดการโรงงานที่

คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบนิเวศให้เติบโตอย่างสมดุล

รางวัล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร (Carbon Footprint for 
Organization : CFO)

บริษัทได้สมัครเข้าร่วมเป็นโครงการนำาร่องการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาค

อุตสาหกรรม และได้รับรางวัลเป็นปีแรก โดยเข้ารับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ขององค์กร จากคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใน

ฐานะที่ดำาเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ

ลดโลกร้อน” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ประจำาปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่ง

สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม จงึมุง่หวงัเปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนการบรหิารจดัการและลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product : CFP)

บริษัทไดรั้บมอบประกาศนยีบตัรคารบ์อนฟตุพริน้ทผ์ลติภณัฑ ์ จำานวน 3 ผลติภณัฑ ์ตอ่เนือ่ง

เปน็ปทีี ่2 โดยองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) โดยบรษิทัไดต้ระหนกั

ถงึปญัหาของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกซึง่ส่งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจงึมุง่หวงัเปน็ตวัอยา่ง

ที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4  

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยรางวัลดังกล่าวได้รับจากกระทรวง

อตุสาหกรรม *ระดบั 4 หมายถึง วฒันธรรม สเีขยีว (Green Culture) คือการทีท่กุคนในองค์กร

ให้ความร่วมมือ ร่วมใจดำาเนินงานอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบ

กิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

THAI PRINT AWARDS
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Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน 

 ตลอดระยะเวลา 66 ปีของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (TKS) ได้ดำาเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานหลักจริยธรรมและ 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีความเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณค่าในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

 ด้านการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำาเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดม่ันในความ 
เป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามแนวทางของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และนำาพาบริษัทไปสู่การพัฒนาการอย่างย่ังยืน (Sustainability Development) โดยบริษัทได้รับเลือกให้เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559 *โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory)  
หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยการมุ่งเน้นในเร่ืองของ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

 ในการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ TKS ได้ดำาเนินงานครอบคลุม 3 เป้าหมายได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม  ดังน้ี

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 1)  การบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน

 ในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการดำาเนินการในด้านต่าง ๆ โดยจัดทำาเป็นคู่มือ 
บรรษัทภิบาล รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือนำามาเป็นกรอบการบริหารกิจการอย่างย่ังยืน เพ่ือยกระดับแนวทางการ
กำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล

Sustainable Development Report
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ ปี 2563

• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

• การประกอบกิจการด้วยความยั่งยืน

• การจัดการทรัพยากรบุคคล

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบ

 ต่อสิ่งแวดล้อม

• สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

• การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  

• กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุ

 เหลือใช้  

• การจัดการสภาวะอากาศ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม
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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 

 การจัดกิจกรรมต่างๆ  การรับฟังความคิดเห็นและ

 ข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น

 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ๊เม้าท์    

 การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

 ผู้จัดการโดยตรง  

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  “TKS WE CAN”  

 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ  งานสำาคัญต่างๆ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำาปี  

 ข่าวสารเผยแพร่  จดหมายข่าว

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์

 สื่อวีดิทัศน์

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมี

 แผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

 ผลการดำาเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ

 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ

 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว

 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม

 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี

 และรวดเร็ว

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

 โอกาสในการเลื่อนตำาแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำาแหน่งที่ 

 เหมาะสม

 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำานวยความสะดวกในสถานที่ทำางาน

 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่

 การงาน

 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ

 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำางานและชีวิตครอบครัว

	สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำางาน

 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชน

 และสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 ตามมาตรฐานสากล 

 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชน

 และสังคม

 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้

 ความสามารถ

 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ	/ความคาดหวัง

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

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

 ในปี 2563 บริษัทยังคงสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหลากหลายช่องทาง
 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็นสำาคัญต่างๆ รวมถึงรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
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 2)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  บริษัทยังคงยึดถือปฏิิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำาหนดต่างๆ เพ่ือให้การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ดังน้ี

GMP/HACCP CODEX

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

CFO
(คาร์บอนฟุุตพริ�นท์องค์กร)

พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม
พ.ศ. 2535

CFP
(คาร์บอนฟุุตพริ�นท์ผลิตภัณฑ์)

ECO Factory
(โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์)

Green Industry 4 (อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว)

ISO 14001
(Environment Management)

ISO 9001
(Quality Management)

ISO 27001
(Information Security 

Management)

ISO 22301
(Business Continuity 

Management System)

FSSC22000
(Food Safety

 Management System)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมจำากัด
ประเทศไทย

ใบอนุญาตต่างๆ

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

FSSC22000

การรับรองด้าน
อาชีีวอนามัย

และความปลอดภัย

การรับรองหรือการจด
ทะเบียนเพ่ือขออนุญาต

ดำาเนินการ

การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

การรับรองด้าน
ส่ิงแวดล้อมการเงิน

1 2 3 4

การต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 
กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.
 ได้ผ่านการรับรองแนวร่วมปฏิิบัติ (Collec-
tive Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption 
: CAC) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และใน
ระหว่างปีบริษัทมีการดำาเนินกิจกรรมดังน้ี
 • อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจพนักงานใน
ระดับหัวหน้างาน และท้ังน้ียังมีการมอบหมายให้
หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานส่ือสารนโยบายการ 
ต่อต้านคอร์รัปชันให้การพนักงานภายในหน่วยงาน
รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติ
 •  บริษัทมีการส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และมีการส่ือสารเร่ือง No Gift Policy 
ให้กับคู่ค้าของบริษัท ท้ังน้ียังได้มีการเผยแพร่บน 
website : www.tks.co.th ให้ทราบถึงเจตนารมณ์
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน

การจัดซืื้�อจัดจ้าง

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายการจัดซ้ือ จัดหาใช้เป็นแนวปฏิิบัติในการทำางาน 
โดยกำาหนดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการ
จัดซ้ือจัดจ้างมีการประเมินการให้บริการและคุณภาพเป็นประจำาทุกปี ซ่ึงในการ
จัดซ้ือจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

 บริษัทมีนโยบายไม่รับพนักงานท่ีอายุตำา่กว่า 16 ปี เข้าทำางานอย่างเด็ดขาด 
และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการท่ีทำาธุรกรรมกับบริษัทด้วย

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

 เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน ภายใน
องค์กรของบริษัท และผลกระทบท่ีมีต่อการดำาเนินธุรกิจ อันท่ีจะเป็นแนวทางใน
การสร้างขีดความสามารถในบริษัท ให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินการบริหารดังกล่าวเพ่ือท่ีให้
กิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัทดำาเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

การดำาเนินงานด้านสังคม

3) การจัดการทรัพยากรบุคคล 

  3.1) สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้มีการปรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นหลักปฏิิบัติในการดำาเนินบริหาร 
   จัดการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

   T : Trust : เช่ือใจกัน ซ่ืื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำาพูด มีความรับผิดชอบ  เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน
   K : Knowledge : ใฝ่รู้ ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง
   S : Spirit : จิตอาสา สามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน มีความเป็นนำ�าหน่ึงใจเดียวกัน ร่วมมือ ร่วมใจ   

    สร้างสรรค์ส่ิงดีๆ
   WE CAN: เราทำาได้ มุ่งม่ันตั�งใจ เช่ือม่ันว่าเราทำาได้ และลงมือทำาอย่างเต็มท่ี

   เม่ือพนักงานทุกคนมีความเช่ือใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำาอย่างเต็มท่ี จะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างย่ังยืน 

  3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บริษัทให้ความสำาคัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ 
   ของพนักงาน  

• ด้านสวัสดิการ บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำางานด้านสวัสดิการพนักงานท่ีมาจากการเลือกต้ัง 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรว่มมือร่วมใจของพนกังานในการดแูลสวัสดิการท่ีเป็นประโยชนต่์อพนักงานในทกุๆ ด้าน  
ท้ังด้านผลตอบแทน และการกำาหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน สวัสดิการท่ีจัดให้กับพนักงานได้แก่ 
การตรวจสุขภาพประจำาปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนสำารองเล้ียงชีพ โครงการ EJIP 
สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงาน
ท่ีเงินเดือนไม่ถึง 11,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคี เช่น งานปีใหม่ กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม 

 บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญในเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพท้ังกายและสุขภาพใจท่ีดีให้พนักงาน เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนด้านการออกกำาลังกาย และได้จัดสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาสำาหรับพนักงานในช่วงพัก และช่วงหลัง
เลิกงาน ได้แก่ กีฬาปิงปอง ชมรมฟุตบอล ชมรมแบตมินตัน ในปี 2563 บริษัทได้มีกิจกรรมช่วงเย็น  “Evening  
Dance” หลังเลิกทำางาน ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรงและป้องกัน 
โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

068



Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

• ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทได้ประกาศ และจัดทำาเป็นข้อปฏิิบัติ เป็นคู่มือความปลอดภัยเผยแพร่ให้
กับพนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำางาน โดยมี จป.วิชาชีพประจำาบริษัท
ทำาหน้าท่ีวิเคราะห์ หรือค้นหาความเส่ียงเบ้ืองต้นท่ีอาจเกิดข้ึน  และมีการจัดทำาการประเมินความเส่ียงของบริษัท
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี 

บริษัทได้จัดทำามาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน เพ่ือลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ทำางาน ได้ถือปฏิิบัติมาโดยตลอด ดังน้ี 

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเร่ิมงานโดยจัดปฐมนิเทศเบ้ืองต้น 
- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำานวนพนักงานท้ังหมด และให้ 

  พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละคร้ังเป็นประจำาทุกปี ยกเว้นปี 2563 ได้จัดทำาหนังสือแจ้งสำานักสวัสดิการและคุ้มครอง 
  แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ขอยกเว้นไม่ได้ดำาเนินฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี 2563  เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค  
  COVID-19  

- การให้ความรู้ในการทำางานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาต ขับรถโฟล์คลิฟท์
- การอบรมซ้อมสารเคมีร่ัวไหล โดยพนักงานท่ีปฏิิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 คร้ัง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานกายภาพปีละ 1 คร้ัง และการตรวจ 

  วัดสภาพแวดล้อมในการทำางานทางเคมี ปีละ 2 คร้ัง 

จากการประเมินอัตราความถ่ีการบาดเจ็บ (Injure Frequency Rate = I.F.R) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ(Injury 
Severity Rate = I.S.R) ในการทำางานของบริษัท ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นมา พบว่า อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ (I.F.R.) 
มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่วนอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ(I.S.R) ไม่พบ

3.3) การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในงานรับผิดชอบ มีความมุ่ง
ม่ันต้ังใจ และมีทัศนคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์
ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เช้ือชาติ ชนช้ัน และ
ผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัท คัดเลือกด้วยความเป็นธรรม
และทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิิบัติ ไม่แบ่งแยก ตลอดจน
ผู้พิการ เพ่ือเปิดโอกาส และสร้างความภาคภูมิใจให้
กับผู้ด้อยโอกาส

  บริษัทฯได้ส่งเสริมการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทย่อย ซ่ึงในปี 2563 เน้นเร่ือง การฝึกอบรม
เน้นระบบทบทวนมาตรฐานระบบบริหารงาน ให้กับ
พนักงาน  และเป็นช่วงของการควบรวมกิจการ จึงได้
จัดอบรม Sharing    knowledge  ระหว่างกันกับกลุ่ม 
บริษัทและบริษัทย่อย

Summary	IFR	หรือ	ISR	ย้อนหลัง	3	ปีSummary	IFR	หรือ	ISR	ย้อนหลัง	3	ปี
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4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

  บริษัทได้ปฏิิบัติมาอยา่งต่อเน่ืองในการสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกในความรับผิดชอบและ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิด
เห็นเพ่ือช่วยพัฒนาและการชว่ยเหลือเก้ือกูลร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมสังคมให้
น่าอยู่ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อการดำาเนินธุรกิจ และเพ่ือประโยชน์
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ดังน้ี

  1)  การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื�นท่ี บริษัทได้ปฏิิบัติ
อย่างต่อเน่ือง โดยโครงการน้ีได้ริเร่ิมต้ังแต่ปี 2556 จนถึงปี 2562 มีการจ้างคน
งานในท้องถ่ิน จำานวน 116 คน เพ่ือกระจายรายได้ให้สุดชุมชน    

  2) การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพ่ือสร้างรายได้
ให้ชุมชนอย่างย่ังยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงงานและ
ชุมชนโดยรอบ เช่น การซ้ืออาหารจากชุมชน 

 ข้อมูล	 2561	 2562	 2563

 พนักงานในจังหวัดสมุทรสาคร 131 116 117

 พนักงานรวมทั�งหมด 616 622 549

 คิดเป็นร้อยละ 21 19 21

ตารางแสดงการจ้างงานในพ้ืนท่ี
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เพ่ิมของดี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติงานให้ได้ท่ี 97.5%

โครงการ เปล่ียนบอร์ด
ชุดควบคุม TENTION T2

ในปี 2563 สามารถเพ่ิมกระดาษ
ในการผลิตได้ 3.44 ตัน/ปี
คิดเป็นเงิน 105,264 บาท/ปี

ในปี 2563 สามารถเพ่ิมกระดาษ
ในการผลิตได้ 3.44 ตัน/ปี
คิดเป็นเงิน 105,264 บาท/ปี

เพ่ิมของดีจากการปรับปรุง
การ Set up ให้ได้ 98%

โครงการ ปรับปรุงเคร่ืองจักร
เคร่ือง MM1, MM2 กระดาษปอนด์

ผลดำาเนินการท่ีผ่านมาเป้าหมายคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบ

เพ่ิมของดี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติงานให้ได้ท่ี 98.25%

 โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรับต้ังเคร่ืองใหม่ให้น้อยท่ีสุด

 (สามารถลดสูญเสียเฉล่ียปี 
2017 - 2019) ลดสูญเสีย 

ได้เฉล่ีย  16.88 ตัน / ปี

2561 2562 2563

สามารถลด Waste ในการผลิต 
ปี 2563 ได้ท่ี 23.34 ตัน เป็นเงิน      

714,204 บาท / ปี คิดเฉล่ีย 
30.60 บาท / Kg

การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

 5) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองสำาคัญ ต้ังแต่การเลือกใช้วัตถุดิบพลังงาน การขนส่ง 
และโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต และบริษัทได้เปิดเผยนโยบายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) ให้กับผู้เก่ียวข้อง โดยยึดม่ันในหลักการและแนวทางปฏิิบัติงานตามประกาศ เร่ือง นโยบายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

  5.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  

  บริษัทดำาเนินกิจการภายใต้ความมุ่งม่ันของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเกณฑ์ของ
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร  

  5.2) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

  บริษัทได้จัดทำาบัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการสูญเสียท่ีควบคุมได้  ซ่ึงเป็นแผนลด
การใช้วัตถุดิบหลัก โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และจัดให้มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักร 
ส่งเสริมเคร่ืองจักรท่ีให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังน้ี

  5.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดทำาฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็นประจำาทุกปี บริษัทได้
จัดทำากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ย้อนหลัง 3 ปี ดังน้ี 

  ปี 2561 ได้มีการใช้พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้พลังงานต่อตันกระดาษท่ีใช้ ลดลงเฉล่ียร้อยละ 1.16 
จากปี 2560  เน่ืองจากมีการใช้พลังงานเพ่ิมมากข้ึน จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2560 ประกอบกับมีการผันแปร
อัตราค่าไฟ

  ปี 2562  จัดทำาโครงการเปล่ียนหลอดไฟแสงสว่างภายในบริษัท เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริษัท ผลลัพธ์ท่ี
ได้จากการดำาเนินการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็น 73,839.89 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี หรือ 8.83 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตันกระดาษ
ท่ีใช้  คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได้จำานวน 280,591.57 บาท/ป ีแต่เน่ืองจากในป ี2562 มีปริมาณการใชพ้ลังงานตอ่ตันการผลติอยู่ท่ี 670.82 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตันกระดาษท่ีใช้ เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 6.84  มาจากการผลิตงานพิมพ์ ดิจิตอล และ Flexible Packaging 
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  ปี 2563  บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการนำาร่องมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำาหรับ ผู้ผลิตและ 
ผู้จำาหน่ายพลังงาน (EERS)” และได้ดำาเนินการมาตรการปรับต้ังความถ่ี VSD ของมอเตอร์เคร่ืองสูบนำ้าเย็นด้าน Secondary Chiller 
Pump  (SCHP) ท่ีความถ่ี 35Hz  ซ่ึงผลลัพธ์ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็น 91,495.50 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี หรือ 
12.04 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตันกระดาษท่ีใช้  คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้จำานวน 341,278.37 บาท/ปี  แต่เน่ืองจากในปี 2563 มีปริมาณการใช้
พลังงานต่อตันการผลิตอยู่ท่ี 750.93 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตนักระดาษท่ีใช้ เพ่ิมข้ึนจากป ี2562 ร้อยละ 17.73  ซ่ึงมาจากผลิตงานพิมพ์ดิจิตอล

แนวทางท่ี 2  บริษัทได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ หรือ Supplier 1st Tier Suppliers  ท่ีมีคุณสมบัติเป็น 
 Green Supplier ผลิตหรือซ้ือสินค้าบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จำานวน 2 ราย จาก Supplier ท่ีเป็น 1st Tier ท้ังหมดจำานวน  
 11 รายหรือคิดเป็น 18.18% ของ Supplier ท่ีเป็น 1st Tier ท้ังหมด 

ตารางแสดงค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)

(kWh)

kWh / ตันกระดาษท่ีใช้

ตารางแสดง SEC ผลิตภัณฑ์ 
(kWh/ตันกระดาษท่ีใช้)
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เพิ่มข้้นจากปี	256
2	=	17.73%

ผู้ขายท่ีมีผลิตภัณฑ์สำาหรับส่ิงแวดล้อม

การเลือกซััพพลายเออร์
ซััพพลายเออร์ ช้ัน 1 ท้ังหมด จำานวน 65 ราย

GI. Mark 2 upISO 14001
จำานวน 2 ราย

สินค้าฉลากเขียว
จำานวน 2 ราย

 6) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ทรัพยากรและการผลิตสินค้าท่ีสามารถสร้างผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมได้  
ดังน้ันบริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการส่ังซ้ือสินค้า และการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 2 แนวทางสำาคัญ 

แนวทางท่ี 1 บริษัทมีการจัดซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มียอดการส่ังซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในแต่ละปี  
 ย้อนหลัง 3 ปี ดังน้ี

400,000,000

350,000,000

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

2560

255MB

342MB

8.33%

23.47%
Target
5%

7.69%

242MB

60MB
28MB 20MB

2561 2562
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7) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนสง่และการจดัส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานใหกั้บลูกค้า ถือเป็นหน่ึงในบรกิารการจัดเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไป
ยังปลายทางแบบครบวงจร  เปน็การบริการให้กับลูกค้าได้รับความสะดวกแลว้ยังประหยัดพลังงานโดยรวมดว้ย  ซ่ึงในการจดัส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าน้ัน บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการ ซ่ึงเช่ียวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource 

 บริษัทจะใชบ้ริษัทขนส่งภายนอกมารบัผิดชอบในเร่ืองการจดัส่ง แต่บริษัทได้นำาระบบการบรหิารจัดการคลงัสินค้า Warehouse 
management มาควบคุมดูแลควบคุมบริษัทขนส่งท่ีให้บริการด้วย โดยนำามาตรการความปลอดภัยดูแลการขนส่ง มาถือปฏิิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่

1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมความเร็วและบอกตำาแหน่งท่ีต้ัง  
2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ 1 คร้ัง
3. ดับเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า
4. ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์เป็นประจำา 
5. มีการวางแผนการจัดส่งโดยดูปริมาณงานแต่ละเส้นทาง

จากมาตรการดังกล่าว ทำาให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบติัเหตุจากการขนส่ง ต้ังแต่ป ี2556 จนถึงปัจจุบนั บริษทัยังได้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพ่ือลดระยะทางและลดจำานวนเท่ียวเปล่า โดยการกำาหนดเส้นทางการจัดส่งและลดเท่ียวเปล่า
พร้อมกับรณรงค์ให้รถขนส่งเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ  และผลจากบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ท่ีส่งผลกระทบ
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเน่ือง 

บริษัทได้จัดทำาโครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีแผนต่อเน่ืองในแต่ละปี ดังน้ี

2018
• ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปล่ียนถ่ายนำ�ามันเคร่ือง 
 ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุกคันให้ดับเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถ 
 ส่งสินค้า
• ควบคุม 2018
• GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ช่ั็วโมง
• รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้็ก๊าซ 
• อบรมพนักงานขับรถให้รู้เส้นทางขับรถท่ีสามารถลดระยะ 
 ทางในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• ลดการว่ิงรถกลับเท่ียวเปล่า

2020
• ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปล่ียนถ่ายนำ�ามันเคร่ือง 
 ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุกคันให้ดับเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่ง 
 สินค้า
• ควบคุม GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./  
 ช่ั็วโมง
• รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้็ก๊าซ 
• อบรมพนักงานขับรถให้ รู้ เส้นทางขับรถท่ีสามารถลด 
 ระยะทางในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• ลดการว่ิงรถกลับเท่ียวเปล่า
• จัดเรียงสินค้าตามลำาดับเส้นทางการส่งสินค้า ส่งตามท่ี 
 วางแผนเส้นทางไว้ เพ่ือลดในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• มีการวางแผนการจัดส่ง ดูปริมาณงานแต่ละเส้นทางเพ่ือ 
 สามารถวางแผนการเดินรถในเส้นทางท่ีงานน้อยสามารถ 
 รวมไปกับเส้นทางท่ีใกล้เคียงเพ่ือลดการใช้็รถ

2019
• ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปล่ียนถ่ายนำ�ามันเคร่ือง 
 ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุกคันให้ดบัเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่ง 
 สินค้า
• ควบคุม 2019
• GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ช่ั็วโมง
• รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้็ก๊าซ 
• อบรมพนักงานขับรถให้รู้เส้นทางขับรถท่ีสามารถลดระยะ 
 ทางในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• ลดการว่ิงรถกลับเท่ียวเปล่า

ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาและแผนการลดพลังงาน
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8) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 

 การบริหารจัดการของเสียเป็นอีกหน่ึงในมาตรการท่ีบริษัทให้ความสำาคัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการ
ดำาเนินงานมาต่อเน่ือง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ท้ังเร่ือง การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการนำ้าและนำ้าเสีย และการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

  8.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 

  บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเร่ิมจากการจัดทำาข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย  
ซ่ึงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี  และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการร่ัวไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุ
อันตรายหรืออุบัติเหตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น กำาหนดระเบียบ
ปฏิิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ระเบียบปฏิิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือ 
ร่ัวไหล ซ่ึงจะมีการซ้อมเป็นประจำาทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซ่ึงมีการระบุถึงวิธีการ
ปฏิิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการทำางาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายช่ือ และเบอร์โทรศัพท์สำาหรับการติดต่อส่ือสาร ต้ังแต่ปี 
2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำาให้บริษัทไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายร่ัวไหลท่ีทำาให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของ
บริษัทตลอดจน ชุมชน และส่ิงแวดล้อมภายนอก

นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ว  บริษัทยังได้เปล่ียนแปลงการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นอันตราย คือ จัดทำาโครงการเปล่ียนสารละลาย
กาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซ่ึงเร่ิมนำามาต้ังแต่ปี 2556 เพ่ือลดความเส่ียงจากอันตรายท่ีจะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate  
โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้อยละ 65.68 เม่ือเทียบกับปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 63.75  ซ่ึงได้ทำา
มากกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้คือร้อยละ 50  

 บริษัทยังได้เปล่ียนสารเคมีหมึกพิมพ์ท่ีมีองค์ประกอบของตะก่ัว เป็นหมึกถ่ัวเหลือง เพ่ือลดการใช้สารเคมีอันตราย ซ่ึงได้มี
การดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2556 โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้ Soy-Ink ร้อยละ 18.51 เม่ือเทียบกับ ปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 22.75 ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ท่ีร้อยละ 20  เน่ืองจากคุณสมบัติของ Soy-Ink แห้งตัวช้า ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานนำ้ามัน

การใช้ฐานนำา้เพ่ือทดแทนโครงการ Ethyl Acetate
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  8.2) การจัดการนำ�าและนำ�าเสีย 

  สำาหรับการจัดการนำ้าและนำ้าเสียน้ัน บริษัทได้มีการวางระบบด้วยการจัดทำาฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็น
ประจำาทุกเดือน และมีการบำาบัดนำ้าเสียเบ้ืองต้นและตรวจวัดค่านำ้า ทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ 
ดังน้ี

pH  (ค่าความกรด - ด่าง)

TDS. (ค่าสารหนัก) : mg/l

BOD (ค่าออกซิเจน) : mg/l
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500

7.7

977.5

151.6

7.7

915.0

275.0

7.5

625.0

154.0

ค่า ค่ามาตรฐาน 2561 2562 2563

9) การจัดการสภาวะอากาศ 

  9.1) การปล่อยก๊าซื้เรือนกระจก 

จากนโยบายในการดำาเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ ท้ังพลังงาน 
การกำาจัดของเสีย การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สำาหรับปี 2563  มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อตันกระดาษท่ีใช้ เพ่ิมข้ึน เฉล่ีย 18.46 % เน่ืองจากมีการใช้พลังงานเพ่ิมมากข้ึน จากการผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ดิจิตอล บริษัทได้มี
การจัดทำาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการ 
ตรวจวัดทุกปี สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้ังแต่ปี 2561-ปัจจุบัน
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  9.2)  การจัดการมลภาวะอากาศ 

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง จำานวน 7 ปล่อง จำานวน 3 
พารามิเตอร์ โดยมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พรบ.2549 เร่ืองกำาหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน และกำาหนดตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 คร้ัง สำาหรับปี 2563 ค่า TSP ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 97.3% ค่า SO2 ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 99.7 ค่า Xylene ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 99.5% มีการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมไม่พบค่าเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด
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ความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อม และสังคม
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คุณจุติพันธ์ุ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด  
มอบของบริจาคให้กับโรงเรียน บ้านสันดาป   
ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา  
กระดาษถ่ายเอกสาร เก้าอี�เลคเช็อร์ ตู้วางเอกสาร 
และทุนการศึกษา รวมมูลค่า 40,522 บาท เม่ือ 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำาความ
สะอาดรอบโรงงาน และเป็นส่วนหน่ึง 
ในการลดฝุุ่�นละออง PM 2.5 ให้กับ
ชุ็มช็น ในวันท่ี 18 มกราคม 2563

Big Cleaning Day

Our Process 

02

01

บรษัิทยังคงดำาเนินธุุรกิจด้วยความรบัผิดชีอบต่อส่ิงแวดล้อม
และสังคม โดยเริม่จากภายในองค์กรและภายในชุีมชีนโดยรอบ
แล้ว และยังขยายความรับผิดชีอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม
ภายนอกด้วย (From Corporate Environmental & Social 
Responsibility to Community Environmental & Social 
Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง
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โครงการ T.K.S. ปันสุข คุณจุติพันธ์ุ มงคลสุธี
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร TKS มอบอาหาร
กล่องและหน้ากากอนามัยให้กับชุ็มช็นวัดโคกขาม
ในวันท่ี  1 มิ.ย. 63

คุณจุติพันธ์ุ มงคลสุธี รักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการ และผู้บริหาร TKS มอบหน้ากากผ้า 
จำานวน 2 ผืนพร้อมเจลแอลกอฮอล์ 
1 หลอด ให้กับพนักงาน TKS Group   
วันท่ี 30 มี.ค. 63

03

04
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T.K.S. Technologies Public Company Limited

ร่วมทำาบุญทอดกฐิินประจำาปี ณ วัดโคกขาม    
เม่ือวันท่ี  8 ต.ค. 63 ยอดบริจาค 14,476 บาท

โครงการบริจาคโลหิต ประจำาปี 2563  
วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ณ สำานักงานนิคม
อุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิช็าเวช็ศาสตร์
การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์
ศิริราช็พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
จัดกิจกรรมบริจาคเลือด

โครงการ “ขยับวันละนิดจิตเจ่มใส” กิจกรรมเต้น
ซุมบ้า บริเวณหน้าโดมหลังเวลาเลิกงาน เพ่ือให้
พนักงานผ่อนคลายความเครียด และ มีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง

06

07

05

080



Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2563 บริษัท ที.เค.เอส. 
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคนคิสมุทรสาคร เขา้ร่วมโครงการอบรมเช็งิปฏิิบัติ
การพัฒนาครูผู้นิเทศก์และครูฝึุ่กในสถานประกอบ
การอีกทั�งยังร่วมลงนาม ข้อบันทึกตกลงระหวา่งกัน  
MOU ได้ร่วมวางแผนในการจัดการอาชี็วศึกษาและ 
ฝึุ่กอบรมทักษะวิช็าชี็พ เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงาน

ตัวแทนกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.  ได้เดนิทางไปมอบป้าย
ไวนิลโฆษณาและสติ�กเกอร์โลโก้ ท่ีทางกลุ่มบริษัท 
ที.เค.เอส. ได้ออกแบบให้กับร้าน "ขนมตะโก้ แม่แตง
อ่อน"  อร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม ตามต้น
ตำาหรับไทย ณ ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ 
เพ่ือสนบัสนุนกับร้านค้าชุ็มช็น ช่็วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ชุ็มช็น ให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ�น ช่็วยกระจายรายได้
สู่ชุ็มช็น ร่วมด้วยช่็วยกันสร้างชุ็มช็นวิถีแห่งความ
สุขแบบย่ังยืน
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Internal Control and Risk Management
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในเป็นส่วนสำาคัญของการบริหารงานให้เกิดความเช่ือม่ันกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้ธุรกิจ

บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างย่ังยืน ท้ังน้ี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมด้วย ซ่ึงในวาระการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

โดยใช้แบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงจัดทำาตามกรอบแนวคิดของ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเส่ียง ด้านการควบคุมการปฏิิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ซ่ึงสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและ

เพียงพอในการกำากับดูแลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล สามารถป้องกันความเสียหาย

จากการทุจริตได้ รวมท้ังมีการจัดทำารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ นอกจากน้ัน ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้รายงานผลการ

ตรวจสอบภายในระหว่างปี 2563 อย่างสมำ่าเสมอ โดยไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีนัยสำาคัญ

การบริหารจัดการความเส่ียง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในด้านการบริหารความเส่ียงในภาพรวมท้ังองค์กร ซ่ึงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลท่ีองค์กรท่ัวโลกนิยม

ใช้อย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของ COSO เพ่ือจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้และติดตามการบริหาร

ความเส่ียงอย่างสมำ่าเสมอ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาการประเมินการควบคุมด้วยตนเองท้ังในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิิบัติการของ 

บริษัทฯ เพ่ือร่วมกันประเมนิความเส่ียง ปัญหา อุปสรรค ความไมแ่น่นอนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดำาเนินงานใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ และเหตุการณ์ท่ีอาจทำาให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจท้ังท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยมี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการประเมินและการบริหารจัดการความ

เส่ียง รวมถงึติดตามผลการบรหิารความเส่ียงตามแผนการบรหิารจัดการความเส่ียงท่ีกำาหนดไวข้องฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบอย่างสมำ่าเสมอ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิิบัติหน้าท่ีงานตรวจสอบจึงไม่ควรมีอำานาจส่ัง

การหรือมีอำานาจบริหารงานในสายงานท่ีตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมท่ีตนตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิิบัติงานเป็นไป

อย่างอิสระท้ังในการปฏิิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่ง

ผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาวณัฐิมา โพธิ�แดง ตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็น 

ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิิบัติหน้าท่ี

ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความอิสระและมีประสบการณ์ในการ

ปฏิิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ เพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่าบริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม และ

เป็นระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลด้วยการปฏิิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีกำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ ควบคู่กับการ

บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และบรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในและ 

จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงานอย่างชัดเจน
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ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำา

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูก

ต้องและเป็นปัจจุบัน รวมท้ังมีความปลอดภัยของข้อมูล ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การรายงานผลและจัดเก็บ

ข้อมูล เพ่ือให้การปฏิิบติังานและการนำาข้อมูลท่ีสำาคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  มีความครบถ้วน 

ถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายในเวลาท่ีเหมาะสม สามารถใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ รวมท้ังมีการกำาหนดนโยบายความปลอดภัย

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นประจำาทุกปี

นอกจากน้ัน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้กำาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้รับตรวจเพ่ือให้การวัดผลการ

ปฏิิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำาหนดดัชนี 

ช้ีวัดความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในการตรวจสอบแตล่ะงาน ซ่ึงในป ี2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในไดผ้ลการประเมนิความ

พึงพอใจสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด
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Related Transactions
รายการระหว่างกัน

 ในป ี2563 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามทีไ่ดเ้ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน สำาหรบั

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าท่ีสอบทานแล้วและมีความเห็นว่าการทำารายการระหว่างกัน

ดังกลา่วเปน็การทำารายการอยา่งสมเหตสุมผล เปน็ไปในทางการคา้ปกต ิและมีการกำาหนดราคาโดยเทียบเคยีงไดก้บัราคาตลาด

ในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำาเนินธุรกิจกับกิจการในกลุ่ม ภายใต้

เงื่อนไขปฏิิบัติในการดำาเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ปฏิบัิติตามขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจำาหนา่ยซ่ึงสนิทรพัยท์ีส่ำาคญัของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำาเนินการใด ๆ มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการหรือ

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการผูจ้ดัการจะไมม่อีำานาจอนมุตักิารดำาเนนิการดงักลา่ว โดยกรรมการผูจ้ดัการ

จะต้องนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี�

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

31.84

29.36

15.27

4.41

7.29

0.18

1.28

167.42

0.18

30.41

33.06

13.87

43.72

8.27

0.89

-

198.67

0.27

บจก. โกไฟว์

บมจ. ทีบีเอสพี

บจก. ไทยบริติช ดีโพสต์

บจก. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท์

บจก. มาร์เวลแพค

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

ขายสินค้า

รายได้ค่าบริหารจัดการ

รายได้ค่าเช่า

ซื้อสินค้า

ค่าเช่าและบริการ

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น

ขายสินค้า

ค่าใช้จ่ายอื่น

ลักษณะความสัมพันธ์ ช่ือกิจการ
2563 2562

ลักษณะรายการ
มูลค่า	(ล้านบาท)

ขายสินค้า

รายได้ค่าบริหารจัดการ

รายได้ค่าเช่า

รายได้อื่น

ซื้อสินค้า

ค่าเช่าและบริการ

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคาตลาด

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการ นโยบายการกำาหนด
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 นอกจากนี้ ในกรณีการทำารายการใด ๆ ท่ีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี การทำารายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำาเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ  

และ/หรือการปฏิิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้สำาหรับเรื่องนั้น ๆ ด้วย  

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 บรษิทัฯ ยงัคงมกีารซือ้ขายสนิคา้และใหบ้รกิารระหวา่งกนักบักจิการทีเ่ก่ียวขอ้งกนัตอ่ไปในอนาคต เนือ่งจากการทำารายการ

ดงักลา่วเปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษัิทฯ และเปน็การสนับสนุนธรุกจิปกตขิองบริษัทยอ่ย โดยท่ีการกำาหนด

ราคาจะเป็นไปในราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิมท่ีเทียบเคียงได้กับราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคำานึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำาคัญ สำาหรับการทำารายการใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทฯ จะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการอนุมัติการทำา

รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด
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นายทะเบียนหุ้น

ที่ตั้งสำานักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้งสำานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  
  
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

ข้อจำ�กัดในก�รโอนหุ้นต่�งด้�ว 49%
สิ้นสุดรอบระยะเวล�บัญชี 31 ธันว�คม
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ KPMG Phoomchai Audit Ltd.

บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
THAILAND  SECURITIES  DEPOSITORY Co., Ltd.
เลขที่ 93 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9991

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ชั้น 50 เอ็มไพร์ท�วเวอร์ 1 ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
www.kpmg.com/th

เลขที่  30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎ�วิถี  ตำ�บลโคกข�ม  อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร
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TKS ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ส�ม�รถห�ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) ได้ที่ :

Reference Persons Information

Investor Information

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลสำ หรับนักลงทุน
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

Report from the Audit Committee
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน โดยมีนางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 

และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้านเช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน

บญัชแีละการเงนิ ด้านบรหิารธรุกจิ ดา้นการตรวจสอบ และเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพยีงพอในการปฏิิบตัหิน้าท่ีสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีการ

ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี ในปี 2563 คณะ

กรรมการตรวจสอบเนน้บทบาทการสอบทานการปฏิิบตัแิละตดิตามผล เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีกำาหนดและดำาเนนิธรุกจิได้อยา่ง

ยั่งยืน การจะดำาเนินการดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรมจรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำานาจหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของตนเอง

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดย

ในการประชมุครัง้ที ่6 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ย ท้ังน้ีใน

ทกุส้ินปมีีการประเมนิผลการปฏิบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึง่ผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑ์

ดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการ

ตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม ซึ่งสรุปสาระสำาคัญในการปฏิิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ได้

ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โดยได้เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อช้ีแจงและตอบข้อซักถามของ 

คณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่องบการเงิน 

ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมถึงการกำาหนดเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

(Key Audit Matter : KAM) ในรายงานของผู้สอบบัญชีจากการปฏิิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำาข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการให้

ข้อมูลท่ีครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความ

เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินประจำาปี 2563 ของบริษัทฯ

 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยไดพ้จิารณาแผนงานตรวจสอบภายใน

และรายงานผลการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัซิึง่สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิของผูส้อบบญัชี

ทีไ่ดร้ายงานไวว้า่ ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็สาระสำาคญัและไมม่ขีอ้สงัเกตเปน็พเิศษเกีย่วกบัการรายงานทางการเงนิและการควบคมุ

ภายใน รวมท้ังพิจารณาผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของฝา่ยจดัการตามกรอบแนวทางปฏิบิตัดิา้นการควบคมุภายใน

ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียง

พอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำานักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ สำาหรับรอบป ี2563 และเปดิเผยผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในดงักล่าวในแบบแสดงรายการ

ข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี 
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รายงานประจำาปี 2563

(นางเสาวนีย์  กมลบุตร)  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 จากการปฏิิบัติหน้าท่ีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ 

เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอกับการดำาเนินธุรกิจภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ 

 3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหวา่งกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีเ่ขา้ขา่ยรายการ 

เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน จากการ

สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล 

และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิิบัติ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศ 

คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

 4. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ำากบัดูแลใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระโดยใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำากับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้

นโยบายและข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับ

อนมุตัซิึง่จัดทำาข้ึนจากฐานความเสีย่งของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทศิทางขององคก์ร สอบทานความเหมาะสมของ

ผงัโครงสรา้งหนว่ยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอตัรากำาลงั เพือ่ใหก้ารปฏิบิตังิานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิิบัติตาม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ  

 5. การกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้มีการบริหารความเส่ียงสำาคัญอย่าง 

ต่อเน่ีองและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการประเมินความเส่ียงและกำาหนดแผน

บริหารจัดการความเส่ียงสำาคัญท่ีระบไุด้รวมถึงทบทวนและตดิตามอยา่งสมำ่าเสมอ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการบรหิารความ

เส่ียง สามารถควบคุมความเส่ียงสำาคัญของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ตามแผนงานและเป้าหมายท่ีวางไว้

 6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ 

ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการตรวจสอบธรุกจิ และงบการเงนิของบริษัทฯ ในปทีีผ่า่นมา ตลอดจนคา่ตอบแทน

การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ให้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 ต่อไป
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

 (มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)  

ประธานกรรมการบริษัท

พลเอก 

 (นายสุพันธ์ุ  มงคลสุธี)

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

Report of the Board of Directors’ 
Responsibilities for Financial Statements
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม

ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏิในรายงานประจำาปี  

งบการเงินดังกล่าวจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิิบัติอย่าง

สมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำา รวมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปอย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียง และให้มีการดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิผลเพ่ือให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน 

ตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

 ในการน้ีคณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทำาหนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในระบบการบริหารความเส่ียงตลอดจนพิจารณาการ

เปิดเผยข้อมูลรายการระหวา่งกัน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏิในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย

นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ในการ

ตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบรษัิทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารตา่งๆ เพ่ือใหผู้้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความ

เห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏิในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงแสดงไว้ในรายงาน

ประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ม่ันใจไดอ้ย่าง

มีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 

จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และปฏิิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
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Management Discussion and Analysis
คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำาเนินงาน สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 สรุปผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2563 แม้ว่ากำาไรสำาหรับปีของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างมีสาระสำาคัญจากปีก่อน เนื่องจาก

ได้รบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เปน็ผลใหย้อดขายสนิคา้ในกลุม่ธนาคาร

และการส่งออกชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม จากผลของการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ไตรมาส 

2/2563 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขอบเขต  (Economy of scope) ซึ่งช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ทำาให้

ภาพรวมอัตรากำาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,891.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 605.3 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.2 

สาเหตุหลักมาจากรายได้ในกลุ่ม Security Document Solution และ Card Solution ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญ มีกำาไรขั้นต้นอยู่

ที่ 424.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 108.8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.4 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 409.4 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.9 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวจากการปรับโครงสร้าง

กิจการ หากไม่นับค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 27.0 

ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 48.0 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.8 ทำาให้มีกำาไร

สุทธิ 231.1 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่น 178.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.6 โดยปัจจัยหลักที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2563 

เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

การลดลงของกำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ ของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปีก่อน และการลดลงของกำาไรขั้นต้นซึ่งเป็นผล

จากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

กำาไรข้ันต้น

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน	(บาท)

(24.2)

(25.3)

(20.4)

(100.0)

1.9

24.8

(43.6)

100.0

78.7

21.3

5.9

16.1

7.7

16.4

100.0

77.5

22.4

-

21.6

12.8

12.2

(606.3)

(496.5)

(108.8)

(146.9)

7.4

48.0

(178.7)

2,496.9

1,964.1

532.8

146.9

401.9

193.4

409.8

0.81

1,891.6

1,467.5

424.1

-

409.4

241.4

231.1

0.50

ร้อยละร้อยละร้อยละ ล้านบาทล้านบาทล้านบาท

ปี	2563 ปี	2562 การเปล่ียนแปลง
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังคงแสดงฐานะการเงินรวมที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวม จำานวน 4,157.5 ล้านบาท

ลดลง ร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2562 ทั้งนี้หากไม่นับรวมค่าความนิยม จำานวน 490.1 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของ

บริษัทแสดงไว้จำานวน 3,667.5 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมบันทึกไว้จำานวน 1,633.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแสดง

จำานวน 2,524.4 ล้านบาท

รวมสินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

สินค้าคงเหลือ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

สินทรัพย์ถาวร

รวมหน้ีสิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(1.9)

62.0

(25.2)

(33.9)

8.0

(1.4)

(6.5)

13.8

(20.1)

(17.3)

397.9

(35.4)

1.2

(82.3)

62.3

(115.9)

(89.9)

99.3

(21.5)

(113.0)

57.6

(67.0)

(140.5)

78.6

(43.0)

30.7

4,239.8

100.4

460.4

256.3

1,236.9

1,562.3

1,746.2

417.0

332.9

812.7

19.7

121.5

2,493.7

4,157.5

162.7

344.5

175.4

1,336.3

1,540.8

1,633.2

474.6

256.9

672.2

98.3

78.5

2,524.4

ร้อยละล้านบาทล้านบาทล้านบาท

ณ	31	ธันวาคม	2563รายการ ณ	31	ธันวาคม	2562 การเปล่ียนแปลง
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